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ممخص الدراسة
تناولت الدراسة بالتحميؿ المعمؽ اتجاىات الالجئيف حوؿ قضايا الحؿ النيائي  ،وسعت الدراسة مف
وراء ذلؾ الى التعرؼ عمى آراء واتجاىات الالجئيف الذيف ىـ أحد أىـ قضايا الحؿ النيائي الخمسة مف

ناحية ،ومف ناحية أخرى يمثموف العدد األكبر مف السكاف الفمسطينييف في الوطف والشتات  ،ولكبر حجـ
الدراسة تـ دراسة اتجاىات الالجئيف الفمسطينيوف نحو قضايا الحؿ الدائـ في محافظة رفح باعتبارىا نموذجا

وليست حالة منفردة  ،خاصة في ظؿ التغيرات المتالحقة عمى القضية الفمسطينية .

وتكمف أىمية الدراسة بأنيا دراسة ميدانية تعتمد عمى المنيج الوصفي لتحميؿ البيانات وطبقة

االستبانة "أداة الدراسة" عمى عينة عشوائية مف الالجئيف في محافظة رفح بكافة مخيماتيا .

وحاولت الدراسة اإلجابة عف التساؤؿ الرئيس الذي يتعمؽ بعنواف ومحتوى الدراسة وىو  :ماىي

اتجاىات الالجئيف في محافظة رفح نحو قضايا الحؿ الدائـ؟ ،وقد قدمت الدراسة تحميالً معمقاً لإلجابة عف
أسئمة الدراسة الفرعية في ستة فصوؿ ،والتي تتعمؽ باتجاىات الالجئيف في محافظة رفح حوؿ قضايا الحؿ

الدائـ

وخمصت الدراسة لعدة نتائج ،كاف أىميا:

 .1تظير النتائج بأف ثمثي العينة  -أي حوالي  %63تصؼ الوضع الفمسطيني بأنو ضعيؼ ،كما تظير
النتائج بأف حوالي  %74مف المستطمعيف يروف أف المجتمع الفمسطيني يسير في االتجاه الخطأ.

 .2يرى  %62.6مف المستطمعيف ،أف حدود الدولة الفمسطينية ىو حدود  1948بينما يرى  %19أف
حدود الدولة ىي الرابع مف حزيراف عاـ 1967ـ.

 .3رفض  %79.3مف المستطمعيف فكرة أي تواجد لإلسرائيمييف عمى طوؿ نير األردف ،ويعتقد %46.3
منيـ ،أف حؿ الدولتيف المنفصمتيف ىو الحؿ األقرب لمتعايش السممي.





(ح) 

Abstract
The research has carried out adeep analysis on the refugees ، attitudes towards the issues
of the final status issues .
It is meant to determine the opinions and attitudes of the refugees who ، in one hand ، are
one of the most important issues of the five in the final compromise . On the other hand ، they
represent the highest percentage of population here in home and the diaspora .Clearly ، du to the
big size of people involved ، the research was implemented in Rafah Governorate as acase study
، especially under these current and constant changes on the Palestinian Case .
The importance of this research is clear as it is afield study depending on the analytical
domain to analyze the questionnaire carried out on a random sample on the Rafah Governorate
refugees ، with all its camps included .
The target of the research to answer the basic question concerning its title and content ،
which is : what are the attitudes of the refugees in Rafah Governorate towards the issues of the
final status issues?
The research has introduced adeep analysis of the answers in six chapters concerning
these attitudes of the refugees in Rafah .
The study found several results، the most important are:
1. The results have shown that two thirds63% describe the Palestinian situation as weak the
results have also revealed that about 74%of those asked in the survey see that the
Palestinian society is going into the wrong way.
2. 62.6% see that the 1948 borders are the ones of the Palestinian state، while just 19% see
that the borders are the one on the fourth of June 1967.
3. 3. 79.3% of respondents thought any presence of Israelis rejected a long the Jordan River,
and 46.3 believed that the solution of two separate states is the closest solution for
peaceful coexistence

 )(ط

1

الفصل األول
خطة الدراسة

( )1

 1.1مقدمة
كانت بداية مأساة الفمسطينييف منذ انعقاد مؤتمر بازؿ عاـ 1897ـ الذي ترأسو ثيودور ىرتزؿ ،والذي
قرر انشاء وطف لمشعب الييودي في فمسطيف يضمنو القانوف الدولي العاـ ،واعتبر ىذا المؤتمر بمثابة بداية

التوجو الييودي نحو فمسطيف ،حيث تال المؤتمر العديد مف المؤتمرات والتي ميدت لبداية اليجرات الييودية
إلى ارض فمسطيف ،الى أف جاء قرار تقسيـ فمسطيف رقـ(  )181لعاـ 1947ـ ،أي قبؿ عاـ مف حرب

1948ـ وتيجير الفمسطينييف عف أرضيـ ،حيث أوصى القرار المذكور بإنياء االنتداب البريطاني عمى

فمسطيف وتقسيـ أراضييا إلى  3كيانات جديدة تمثمت في تأسيس دولة عربية فمسطينية عمى  ،%45ودولة
ييودية عمى  %55مف فمسطيف ،وترؾ مدينتي القدس وبيت لحـ منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية ،ووفقا
لمقانوف الدولي ولعمؿ االمـ المتحدة المناط بيا كاف القرار مجحفا بحؽ الفمسطينييف بكؿ المقاييس ورغـ ىذا

االجحاؼ فإف القرار المذكور نص بشكؿ اللبس فيو عمى أحقية وقانونية حؽ تقرير المصير لمفمسطينييف

واستقالليـ وعيشيـ في وطنيـ بكرامة وحرية ،وعمؿ قادة الصييونية عمى تنفيذ ىذا القرار ومنيـ مناحـ بيغف

واسحاؽ شامير الذيف قاموا بشف حمالت إجرامية وابادة جماعية ضد الفمسطينييف في أراضييـ ليمتمكوا تمؾ
األراضي.

كانت حرب 1948ـ التي أدت إلى تيجير مئات اآلالؼ مف الفمسطينييف ،وقتؿ اآلالؼ بؿ إبادة قرى

بأكمميا في سبيؿ السيطرة عمى األرض الفمسطينية ،وقد استطاعت المنظمات الصييونية بوسائميا اإلرىابية

أف تستولي عمى  %77مف مساحة فمسطيف ،وىنا بدأت معاناة الشعب الفمسطيني الذي أصبح الجئاً مشرداً
ميجر مف أرضو ،حيث لجأ الالجئوف الفمسطينيوف بعد الحرب الى كؿ مف غزة والضفة والدوؿ العربية
و اً
وأقاموا في مخيمات المجوء في ىذه المناطؽ وكانت حياتيـ مأساوية وأوضاعيـ المعيشية سيئة ،وأصبح

الوجود الصييوني المتمثؿ بالمستوطنات عمى معظـ األراضي في فمسطيف ،واستمر التيويد المباشر لمقدس
والكثير مف القضايا التي يتـ التفاوض عمييا في كؿ مرحمة ،وتمى قرار التقسيـ قرار(  )194لعاـ 1948ـ
الذي أكد عمى تقرير وضع القدس في نظاـ دولي وتقرير حؽ الالجئيف في العودة الى ديارىـ ،وفيما عرؼ

الفمسطيني الميجر مف أرضو بالالجئ ،وبدأت عممية المفاوضات بيف الجانب الفمسطيني و"االسرائيمي" التي
أشير ليا في أكثر مف موضع في خطاب بوش األب خالؿ مؤتمر مدريد 1991ـ والذي كاف تمييدا التفاقية

أوسمو 1993ـ التي تميد الطريؽ إلقامة دولة فمسطينية عبر مفاوضات الحؿ الدائـ ،والتي تتناوؿ قضايا
رئيسية وىي  :الحدود واالمف واالستيطاف والالجئيف والقدس والمياه.

وبناء عمى ما سبؽ ،تأتي ىذه الدراسة لتمقي الضوء عمى شريحة ميمة وقاعدة أساسية في المجتمع

الفمسطيني وىـ الالجئيف وعف مدى توجياتيـ ورؤيتيـ حوؿ المفاوضات والقضايا المصيرية التي يتـ تناوليا
عمى طاولة المفاوضات وتسعى الدراسة مف خالؿ مناىج البحث العممي معالجة ذلؾ في اطاريف رئيسيف،

وىما  :أوالً :إطار نظري لمدراسة وىو قضايا الحؿ الدائـ .ثانياً :إطار عممي لمعرفة اتجاىات الالجئيف نحو

مفاوضات الحؿ الدائـ.

( )2

 1.2مشكمة الدراسة
مضى عمى مفاوضات السالـ االسرائيمية _الفمسطينية قرابة العشريف عاماً ،ولـ يتوصؿ الجانبيف الى

السالـ العادؿ والشامؿ أو حتى السالـ المتوازف بسبب التعنت االسرائيمي والتنصؿ لمحؽ الفمسطيني بإقامة
دولة فمسطينية عمى أرض فمسطيف  ،فيما تعاظمت السياسات االسرائيمية الرامية لتيويد القدس وابتالع

االرض والتنصؿ لحؽ العودة  ،وفي ظؿ الخالفات حوؿ القضايا المصيرية في الرؤية االسرائيمية والفمسطينية

لمحؿ الدائـ  ،ودخوؿ المفاوضات في طريؽ مجيوؿ  ،تسعى الدراسة الى معرفة اتجاىات فئة تمثؿ عنص ار
أساسيا في قضايا الحؿ الدائـ وىـ "الالجئيف" وفي المجتمع الفمسطيني والتي تتراوح نسبتيـ  %68مف عدد

السكاف  ،وتحدد الدراسة الجئي محافظة رفح كدراسة حالة لمعرفة آرائيـ واتجاىاتيـ حوؿ قضايا الحؿ الدائـ،
ويمكف تحديد مشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيس التالي :ماىي اتجاىات الالجئين في محافظة رفح نحو

قضايا الحل الدائم؟

ويتفرع عن ىذا التساؤل الرئيس عدة تساؤالت فرعية تمثمت في:
 .1إلى أي مدى تتبايف اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو أىمية قضايا الحؿ النيائي تبعاً لمتغير الجنس
والعمر ومستوى الدخؿ؟

 .2كيؼ ينظر الجئي محافظة رفح نحو ترتيب سيناريوىات الحؿ لقضية الحدود واألمف تبعاً لمتغير الجنس
والعمر ومستوى الدخؿ؟

 .3ما ىي توجيات الجئي محافظة رفح نحو ترتيب سيناريوىات الحؿ لقضية الالجئيف تبعاً لمتغير الجنس
والعمر ومستوى الدخؿ؟

 .4ماىي اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو ترتيب سيناريوىات الحؿ لقضية االستيطاف تبعاً لمتغير الجنس
والعمر ومستوى الدخؿ؟

 .5ما مدى تبايف اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو ترتيب سيناريوىات الحؿ لقضية القدس تبعاً لمتغير
الجنس والعمر ومستوى الدخؿ؟

 .6ىؿ تختمؼ اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو ترتيب سيناريوىات الحؿ لقضية المياه تبعاً لمتغير
الجنس والعمر ومستوى الدخؿ؟

 1.3أىداف الدراسة
 .1التعرؼ عمى وجية نظر الجئي محافظة رفح نحو أىمية قضايا الحؿ النيائي تبعاً لمتغير الجنس والعمر
ومستوى الدخؿ.

 .2توضيح اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو ترتيب سيناريوىات الحؿ لقضية الحدود واألمف تبعاً لمتغير
الجنس والعمر ومستوى الدخؿ.

 .3قياس توجيات الجئي محافظة رفح نحو ترتيب سيناريوىات الحؿ لقضية الالجئيف تبعاً لمتغير الجنس
والعمر ومستوى الدخؿ.
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 .4دراسة اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو ترتيب سيناريوىات الحؿ لقضية االستيطاف تبعاً لمتغير الجنس
والعمر ومستوى الدخؿ.

 .5إلقاء الضوء عمى نظرة الجئي محافظة رفح نحو ترتيب سيناريوىات الحؿ لقضية القدس تبعاً لمتغير
الجنس والعمر ومستوى الدخؿ.

 .6معرفة مدى اختالؼ اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو ترتيب سيناريوىات الحؿ لقضية المياه تبعاً
لمتغير الجنس والعمر ومستوى الدخؿ.

 1.4أىمية الدراسة
تنبع أىمية الدراسة في كونيا دراسة ميدانية تستطمع آراء الالجئيف الفمسطينييف في محافظة فح ،عاـ

2015ـ .وبناءاً عمى اتجاىات الالجئيف في اداة الدراسة وىي االستبانة يمكف تقديـ مجموعة مف النتائج
والتوصيات لصناع القرار السياسي ،والمفاوض الفمسطيني وأيضا مف أىميتيا أنيا دراسة نظرية في منتيى

األىمية والحيوية لجية عالقتيا بحؽ تقرير المصير والعودة واالستقالؿ.
 1.5منيجية الد ارسة

وفقاً لطبيعة الدراسة سوؼ تستخدـ الدراسة مناىج البحث العممي التالي:

المنيج الوصفي التحميمي" :يرتكز ىذا المنيج عمى وصؼ دقيؽ وتفصيمي لموضوع محدد وعمى صورة
نوعية أو كمية رقمية ،وقد يقتصر ىذا المنيج عمى وصؼ وضع قائـ في فترة زمنية محددة أو تطوير يشمؿ

فترات زمنية عدة ،وييدؼ ىذا المنيج إلى رصد موضوع بيدؼ فيـ المحتوى والمضموف"(.)1

سوؼ تقوـ الباحثة بتوصيؼ حالة الالجئيف في مخيـ رفح ومف ثـ تحميؿ آرائيـ واتجاىاتيـ حوؿ قضايا الحؿ

النيائي -الدائـ.

 1.6أدوات الدراسة

 االستبانة :وتـ استخداـ االستبانة ىنا لقياس اتجاىات الالجئيف في محافظة رفح حوؿ القضايا التالية
:الحدود واالمف ،االستيطاف ،الالجئيف ،القدس ،المياه.

 المالحظة بالمشاركة :وىو تفحص الباحثة لمجتمع عينة الدراسة ومشاركتيـ حياتيـ اليومية طواؿ
فترة البحث.
 1.7فرضيات الدراسة

الفرضية األولى :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو أىمية قضايا
الحؿ النيائي تعزى إلى متغيرات الجنس والعمر ومستوى الدخؿ.

) (1منيجية البحث العممي القواعد والمراحؿ والتطبيقات ،دار وائؿ لمطباعة والنشر ،ط ،2عماف األردف .1999 .عبيدات،
محمد ،وآخروف.
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الفرضية الثانية :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو ترتيب
سيناريوىات الحؿ لقضية الحدود واألمف تعزى إلى متغيرات الجنس والعمر ومستوى الدخؿ.

الفرضية الثالثة :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو ترتيب
سيناريوىات الحؿ لقضية الالجئيف تعزى إلى متغيرات الجنس والعمر ومستوى الدخؿ.

الفرضية الرابعة :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو ترتيب
سيناريوىات الحؿ لقضية االستيطاف تعزى إلى متغيرات الجنس والعمر ومستوى الدخؿ.

الفرضية الخامسة :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو ترتيب
سيناريوىات الحؿ لقضية القدس تعزى إلى متغيرات الجنس والعمر ومستوى الدخؿ.

الفرضية السادسة :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو ترتيب
سيناريوىات الحؿ لقضية المياه تعزى إلى متغيرات الجنس والعمر ومستوى الدخؿ.
 1.8حدود الدراسة
 حدود زمانية :تقتصر الدراسة عمى فترة اعداد الدراسة خالؿ العاـ 2015ـ. حدود مكانية :الالجئوف الفمسطينييف داخؿ محافظة رفح تبعا لمخيمات الالجئيف فييا. 1.9مجتمع الدراسة
يتمثؿ مجتمع الدراسة في جميع الالجئيف الفمسطينييف المقيميف في محافظة رفح والبالغ عددىـ حوالي

 579،183الجئ ،أي مانسبتو %84.30مف مجمؿ سكاف المحافظة والبالغ عددىـ  758،217نسمة في
منتصؼ عاـ 2014ـ.
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 1.10عينة الدراسة
استخدمت الدراسة أسموب العينة العشوائية نظ اًر لصعوبة وارتفاع تكمفة الوصوؿ لجميع الالجئيف

الفمسطينييف في محافظة رفح ،وقد تـ تحديد عينة الدراسة مف بيف الالجئيف الفمسطينييف في محافظة رفح
بالطريقة العشوائية متعددة المراحؿ ،مع م ارعاة تمثيؿ المجتمع مف حيث المتغيرات األساسية ذات الصمة

بالدراسة ،وقد بمغ حجـ العينة  420فرداً.

 1.11مصطمحات الدراسة االجرائية:

عرؼ الالجئ في قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  302بتاريخ  8ديسمبر 1950ـ:
 الالجئّ :
بأنو الشخص الذي كاف قد عاش في فمسطيف قبؿ اندالع الحرب عاـ 1948ـ والذي فقد بسبب ذلؾ
بيتو ووسائؿ كسب معيشتو.

()2

) (1الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،كتاب محافظات قطاع غزة اإلحصائي السنوي  .2014راـ هللا – فمسطيف،
2014ـ ،ص.58

) (2الطويؿ ،فالح ،الالجئوف الفمسطينيوف :قضية تنتظر حالً ،مطبعة ابف خمدوف ،سوريا1996 ،ـ ،ص.13
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 عرفت األونروا الالجئ بأنو :ىو الشخص الذي كاف يقيـ في فمسطيف قبؿ عاميف مف حرب 1948
وفقد بيتو ومصدر رزقو نتيجة لمحرب.

1

 تعريؼ الالجئ وفقا لدائرة شئوف الالجئيف بمنظمة التحرير الفمسطينية :ىـ المواطنوف العرب الذيف
اجبروا عمى ترؾ ديارىـ عاـ 1947ـ وكؿ مف ولد الب عربي حتى ىذا التاريخ داخؿ فمسطيف او

خارجيا مف حقو العودة الي دياره.

2

 تعريف الباحثة الالجئ :كؿ شخص مكاف اقامتو فمسطيف ىاجر طوعا أو نتيجة االحتالؿ االسرائيمي
عاـ  1948وفقد مسكنو ومصدر رزقو قس ار وىاجر سواء الى داخؿ فمسطيف او خارجيا.

 االتجاه " :استعداد تجاه شيء قد يكوف تجاه فكرة أو شخص أو ىدؼ أو موضوع ،وذلؾ االستعداد
يتضمف الشعور الذي يحمؿ الفرد عمى العمؿ والتصرؼ قبؿ الشخص أو الفكرة موضوع االتجاه.

()3

 المفاوضات :ىي عممية اتصاؿ تفاعمية يتـ توظيفيا لموصوؿ إلى اتفاؽ بيف شخصيف أو أكثر توجد
بينيما مصالح متقاطعة ،أو ىي اتفاؽ يتـ مف خاللو مشاركة بعض المصالح او االتفاؽ عمى
المصالح المتعارضة بينيما.

()4

 قضايا الحل الدائم :ىي تمؾ القضايا المؤجمة مف أوسمو عاـ 1993ـ لمبحث فييا نياية المرحمة
االنتقالية المحددة بخمس سنوات كحد أقصى ،وىي( :الالجئيف  -االستيطاف  -القدس  -الحدود
واالمف – المياه).

 الحدود :حدود الدولة الفمسطينية ىي حدود الرابع مف حزيراف  1967كما أقرتيا القيادة الفمسطينية
وأيضا تعتبر تمؾ ىي حدود الدولة وفؽ اتفاقات السالـ ،حيث أف القانوف الدولي يمنع إسرائيؿ مف
االستيالء عمى األراضي بالقوة اال انيا تفعؿ ذلؾ .إسرائيؿ ال تممؾ أي سند قانوني لمسيطرة عمى

أراض احتمتيا عاـ  ،1967حيث ما يجري مف مفاوضات اآلف ىو حوؿ حدود عاـ  1967واعتبارىا

حدوداً رسمية لمدولة الفمسطينية.

) (1االونروا ,األمـ المتحدة والالجئيف الفمسطينيف  ,مكتب االعالـ-الرئاسة,2006 ,ص.5
) )2سالمة ,سعيد ,الالجئوف الفمسطينوف,ص6

(3) Hotzman, Wayne, Introduction to Psychology, Harper and Row Puplishing INC, London,1978, p.47.
(4) Notini, Jessica, Negotiation Essentials Life Skills for Business, Stanford university, London, 2009, p2
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 1.12الدراسات السابقة
أوالً :الدراسات العربية

 .1دراسة د.خميل الشقاقي بعنوان :المفاوضات الفمسطينية -االسرائيمية :مواقف اسرائيمية من قضايا الحل
النيائي ،دائرة التحميل االستراتيجي ،نابمس1995 ،م.

تناولت ىذه الدراسة رؤية اسرائيمية معتدلة لموضع النيائي مف خالؿ اوراؽ اسرائيمية لمارؾ ىيمر حمو
معايير نجاح أو فشؿ االتفاقية االنتقالية ،ومف بحثت في جوىر اتفاؽ السالـ بيف إسرائيؿ -والفمسطينيوف،
وقضايا الحؿ النيائي.

وركزت الدراسة عمى دراسة الرأي العاـ اإلسرائيمي ،لما لو مف دور ميـ وحاسـ في تسوية الصراع،

وايجاد حؿ دائـ .وال سيما بأف الرأي العاـ اإلسرائيمي يؤثر بشكؿ كبير في المناطؽ التي مف المقرر

االنسحاب منيا في الضفة الغربية ،وكذلؾ ىـ يمثموف جزءاً مف أراضي الدولة الفمسطينية .وخمصت الدراسة
بأف الرأي العاـ يميؿ لالنسحاب مف المناطؽ المكتظة بالسكاف العرب ،مع االحتفاظ بالمناطؽ الحيوية

والحساسة كالقدس.

 .2دراسة شريف موسى ،المياه في المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية،
طبعة االولى ،بيروت1997 ،م.

بحث الدراسة المصادر الطبيعية لممياه في فمسطيف ،وكشفت عف منابعيا ومصادرىا واألراضي

الجوفية ،وكذلؾ أوضحت الدراسة أف إسرائيؿ تسيطر عمى المياه الطبيعية في فمسطيف ،وتسيطر عمييا وتسف

القوانيف التي تتخصص بسحب المياه الجوفية في المناطؽ الفمسطينية.

وركزت الدراسة بالبحث والتحميؿ عف الخالفات بيف الجانبيف الفمسطيني واالسرائيمي ،والمشاكؿ

المتعمقة بالمياه  ،حيث تـ ذكر العديد مف االتفاقيات التي تـ ابراميا لحؿ ىذا الخالؼ وأيضا تناولت ىذه
الدراسة حقوؽ الطرفي .وخمصت الدراسة بنتيجة ىامة وىي :قضية المياه مف أىـ المعوقات التي تعرقؿ أي
عممية مفاوضات أو اتفاؽ دائـ.

 .3نجوى مصطفى حساوي ،حقوق الالجئين الفمسطينيين بين الشرعية الدولية والمفاوضات الفمسطينية
اإلسرائيمية ،مركز الزيتونة لمد ارسات واالستشارات ،بيروت ،الطبعة األولى2008 ،م.

تخصصت الدراسة في القواعد الدولية المتعمقة بالالجئيف التي تتناوؿ تطور المجوء ،ونشأة القواعد
الدولية المتعمقة بالمجوء ،والمجوء في القانوف الدولي العاـ ،ومضموف حؽ المجوء وتعريؼ الالجئ ،والحماية

الدولية لالجئيف ،والمبادئ المتعمقة بحماية الالجئيف ،والعالقة ما بيف موضوع المجوء وحقوؽ اإلنساف ودور
مفوضية األمـ المتحدة لشؤوف الالجئيف ،حيث خمصت الباحثة إلى القوؿ بأف تعريؼ الالجئ المكرس باتفاقية

 ، 1951ال ينطبؽ عمى الالجئ الفمسطيني ،حيث يرتكز األوؿ عمى عامؿ ذاتي يتمثؿ بالخوؼ مف
االضطياد ألسباب عددتيا المعاىدة المذكورة ،في حيف أف الالجئ الفمسطيني اضطر لمجوء إلى الدوؿ

المضيفة ألسباب تتعمؽ باالنتياكات الجسيمة التي ارتكبت بحقو ،وعمى رأسيا أعماؿ الطرد والمجازر التي

دفعتو إلى الرحيؿ ،األمر الذي أدى إلى تحويؿ معظـ الشعب الفمسطيني إلى الجئيف ،وتناولت الباحثة
( )7

الحديث عف الشرعية الدولية وحقوؽ الالجئيف الفمسطينييف؛ حيث تحدثت عف األحداث التاريخية التي رافقت
الترحيؿ الجماعي لمشعب الفمسطيني.

وخمصت الدراسة إلى دعوة األسرة الدولية مجتمعة إلى تحمؿ مسؤوليتيا في إعادة حكـ القانوف إلى

نصابو وتط بيؽ المبادئ القانونية ،نظ ار لمحاجة الممحة إلنياء مأساة الفمسطينييف ،خصوصا وأف ميثاؽ األمـ
المتحدة يفرض عمى المجتمع الدولي إنقاذ األجياؿ والشعوب مف األخطار ،ويفرض عمى الدوؿ االلتزاـ

بالمبادئ القانونية ،وتطبيؽ المعاىدات المنضمة إلييا بحسف نية.

 .4دراسة خالد وليد محمود ،افاق االمن االسرائيمي ..الواقع والمستقبل ،مركز الزتيونة لمدراسات
واالستشارات ،بيروت ،الطبعة األولى2007 ،م.

تسعى ىذه الدراسة إلى معرفة استراتيجية "إسرائيؿ" األمنية وسياستيا الحالية والمستقبمية ،وتأثير ذلؾ

عمى مستقبؿ الصراع العربي اإلسرائيمي عموماً ،والفمسطيني اإلسرائيمي بشكؿ خاص ،حيث أف وضوح معالـ
السياسات األمنية اإلسرائيمية سيحدد مالمح التعامؿ معيا .وتناولت الدراسة األمف اإلسرائيمي مف حيث
مفيومو وتطوره وأىـ ثوابتو ومرتكزاتو وبيئة األمف اإلسرائيمي والتيديدات المحيطة بو سواء كانت ميددات

داخمية ،مثؿ المقاومة الفمسطينية ،والخطر الديموغرافي ،أو ميددات خارجية مثؿ إيراف وبرنامجيا النووي،
واإلرىاب ،والجبية الشمالية المتمثمة بسورية وحزب هللا.

حددت الدراسة متطمبات األمف اإلسرائيمي المراد تحقيقو في المفاوضات أو الحؿ الدائـ ،وما تسعى

إسرائيؿ لفرضة مف خالؿ استراتيجية "إسرائيؿ" العسكرية مف حيث خصائص التسمح ،والبرنامج الفضائي
اإلسرائيمي ،والعالقات االستراتيجية بيف "إسرائيؿ" وأمريكا ،وخيارات األمف والسالـ عند "إسرائيؿ" ،ومستقبؿ

األمف اإلسرائيمي.

 .5دراسة حسن البرميل ،بعنوان اتجاىات الالجئين نحو حق العودة (دراسة ميدانية الضفة وقطاع غزة)،
مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،العدد  23حزيران 2011م.

تناولت ىذه الدراسة معرفة اتجاىات الالجئيف في كؿ مف الضفة الفمسطينية وقطاع غزة ،حيث

تناولت الدراسة محوريف :المحور االوؿ تحدث عف الدراسات التي تناولت موقؼ الالجئيف مف اتفاقية اوسمو.
والمحور الثاني ،تحدث عف الدراسات التي تناولت موقؼ الالجئيف الفمسطينييف مف حؽ العودة والتوطيف
حيث كانت النتائج لكال المحوريف ووفؽ الدراسة الميدانية التي اجريت عمى شطري الوطف.

وخمصت الدراسة إلى أف عدد كبير مف الالجئيف رفض فكرة التوطيف وفي نفس الوقت ىناؾ تبايف

في آراء الالجئيف حسب المناطؽ الجغرافية ،حيث ذلؾ التبايف بيف قطاع غزة والضفة الفمسطينية أثر عمى
موقؼ الالجئيف نحو حث العودة وبالتالي كاف التحميؿ االحصائي ىنا اكبر دليؿ عمى تمؾ النسب التي عرفت

مف خالليا اراء واتجاىات الالجئيف.

( )8

.6دراسة آمال جودة (  " ) 2001االتجاىات نحو اتفاقية أوسمو وعالقتيا باالنتماء السياسي وتقدير

الشخصية لدى الشباب الجامعي الفمسطيني "

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى طبيعة االتجاه نحو اتفاقية أوسمو لدى عينة مف الشباب الجامعي
الفمسطيني وتحديد المكونات األساسية لو ،والكشؼ عف العالقة المحتممة الوجود بيف االتجاه نحو اتفاقية

أوسمو وكؿ مف تقدير الشخصية واالتجاه السياسي  .وتكونت العينة الدراسية مف(  ) 54طالب وطالبة  ،منيـ
(  )257طالبا و(  ) 288طالبة يدرسوف في جامعات محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأظيرت نتائج الدراسة بأف االتجاىات نحو اتفاقية أوسمو تتسـ بالسمبية ،وأف ىناؾ عالقة ارتباطية

سالبة بيف االتجاه نحو اتفاقية أوسمو ودرجات تقدير الشخصية .وكشفت الدراسة عف عدـ وجود عالقة
ارتباطية دالة بيف االتجاه نحو اتفاقية أوسمو واالنتماء السياسي ،وأف االتجاه العاـ نحو أوسمو ومجرى عممية

التسوية كاف سالباً.

الدراسات األجنبية Foreign Studies-
7.On the conditions of Palestinian refugees in the Gaza strip between suffering
and the reality of the asylum(economic -social -health -education)،preparation
A\Alaa zagout.
بحثت الدراسة أوضاع الالجئيف في األردف ،وفي قطاع غزة .وسمطت الضوء عمى ظروؼ حياتيـ المعيشية،
واستطمعت اآلراء واالتجاىات حوؿ تحسيف ظروؼ حياتيـ المعيشية بعد طردىـ مف وطنيـ.

وجاءت نتائج الدراسة بأف وكالة الغوث وتشغيؿ الالجئيف – األونروا ،اىتمت بالتعميـ ،ولـ يتمقى الالجئيف في

المناطؽ المبحوثة في الدراسة الخدمات الحياتية اليومية .
8.Different Generations، but One Identity، The Forced Migration and
Refugee Unit The Ibrahim Abu -Lughod Institute of International Studies،
Birzeit -Palestine، 2012.
بحثت الدراسة أوضاع الالجئيف الفمسطينييف ،وذلؾ بالمقارنة ما بيف األجياؿ الالجئة في مخيمات الالجئيف
في لبناف ،وخاصة في مخيـ برج البراجنة ،حيث تـ فحص عينة مف المخيـ المذكور ،ومقارنتيا بمخيـ

الالجئيف في الجيمي والضبية في لنباف.

وكذلؾ قارنت الدراسة ما بيف الالجئيف في لبناف والالجئيف في العراؽ والب ارزيؿ ،وقد طبقت الدراسة وحدة

التحميؿ النفسي .وأظيرت نتائج الدراسة أوضاع الالجئيف المأساوية في كافة المخيمات والبمداف ،غير أف

الالجئيف في الب ارزيؿ كانت حياتيـ أفضؿ مما عميو في لبناف.
9. Abuzayda، Sufyan، Continuity and Change of the Israeli Policy Over
Jerusalem Before and After the Establishment of the Israeli State، To the
University of Exeter as a thesis for degree of Doctor of philosophy in politics
In the faculty of Historical، political & Administration and Sociological
Studies، 2005.
بحثت ىذه الدراسة في السيا سة المتبعة تجاه القدس مف قبؿ الحركة الصييونية منذ اواخر القرف التاسع عشر
حتى انييار عممية السالـ في قمة كامبديفيد  ،ووضحت الدراسة نوعيف أو مستوييف يتـ العمؿ بيما :
( )9

المستوى السياسي  ،ومستوى السياسات العامة  ،كما قسمت الدراسة الى خمس فترات مف الزمف وكؿ فترة
تعتبر نقطة تحوؿ في السياسة االسرائيمية تجاه مدينة القدس  ،خمصت الدراسة الى أف السياسة اإلسرائيمية

في القدس فشمت في تحقيؽ الييمنة السياسية ،وبعد أكثر مف أربعيف عاما مف األنشطة االسرائيمية المكثفة
في الجزء الشرقي مف المدينة مف أجؿ جعميا جزءا ال يتج أز مف دولة إسرائيؿ والقضاء عمى الخالفات
والخطوط الفاصمة بيف األجزاء الغربية والشرقية .

التعقيب عمى الدراسات السابقة

جاءت الدراسات السابقة عمى النحو التالي:
أوالً :الدراسات التي بحثت كافة قضايا الحؿ النيائي

 بحثت دراسة (خميؿ الشقاقي )1995 ،الرؤية اإلسرائيمية حوؿ قضايا الحؿ النيائي ،وتخصصت فياتجاىات الرأي العاـ اإلسرائيمي حوؿ قضايا الحؿ النيائي واالنسحاب اإلسرائيمي مف مناطؽ السمطة

الوطنية.

ثانياً :الدراسات التي بحثت قضية واحدة مف قضايا الحؿ النيائي

 بحثت دراسة (حسف البرميؿ )2011 ،اتجاىات الالجئيف الفمسطينييف في كؿ مف الضفة الغربية وقطاعغزة في قضية واحدة مف قضايا الحؿ النيائي وىي :حؽ العودة .وخمصت الدراسة بنتيجة ىامة وىي

رفض المبحوثيف فكرة التوطيف.

 تخصصت دراسة ( )Alaa Zagoutفي قضية الالجئيف ،حيث بحثت الدراسة في أوضاع الجئياألردف.

-

وبحثت دراسة معيد ابو لغد التابع لجامعة بيرزيت قضية الالجئيف ،حيث قارنت بيف أوضاع الالجئيف

في مخيمات لبناف وأوضاع الالجئيف في كؿ مف العراؽ والب ارزيؿ.

 تخصصت دراسة (شريؼ موسى )1997 ،في قضية المياه كأحد قضايا الحؿ النيائي ،في اتفاقاتالسالـ اإلسرائيمية -الفمسطينية ،وخمصت الدراسة إلى أف إسرائيؿ تسيطر عمى المياه الجوفية في

فمسطيف.

 تناولت دراسة (نجوى حساوي  )2008موضوع الالجئيف بيف الشرعية الدولية واتفاقات السالـ ،ودعتالباحثة األمـ المتحدة إلى تحمؿ مسؤولياتيا اتجاه الالجئيف الفمسطينييف.

 بحثت دراسة (خالد محمود  )2007متطمبات األمف اإلسرائيمي في أي مفاوضات سالـ بيف الجانبيفاإلسرائيمي والفمسطيني مستقبالً.

خالفا لمدراسات السابقة ،وليس تقميال ألىميتيا أو نفي بعضيا ،سوؼ تقدـ الدراسة بحثا جديداً حوؿ

قضية الالجئيف ،حيث تعود الدراسة الى الالجئيف أنفسيـ الستطالع آرائيـ وتوجياتيـ كالجئيف أوالً،

وكفمسطينييف ثانياً ،حوؿ قضايا الحؿ النيائي في العاـ 2015ـ ويضاؼ إلى ذلؾ المشاركة الحياتية
والمالحظة المباشرة لمباحثة لالجئيف الفمسطينييف .فيـ يمثموف أحد أىـ ىذه القضايا وجزء رئيسي مف الشعب

الفمسطيني بشكؿ عاـ ،وتـ اختيار الجئي رفح كعينة ونموذجاً .
( )11
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الفصل الثبني
اإلطبر النظزي
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 2.1تمييد
تمتد جذور الصراع االسرائيمي -الفمسطيني الى نيايات القرف التاسع عشر  ،فيو صراع وجودي عمى
األرض الفمسطينية  ،وبعد حرب 1948ـ بدأت أبعاد وجوانب الصراع تزداد ،ومف أىـ القضايا التي واجيت

الفمسطينييف منذ بداية االحتالؿ ىي مشكمة الالجئيف واحتالؿ الجزء الغربي لمدينة القدس  ،وتوالت

المشكالت والقضايا الرئيسية في تاريخ الصراع االسرائيمي -الفمسطيني ،ففي العاـ  1967احتمت اسرائيؿ
الجزء الشرقي لمدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة  ،وبعد احتالؿ كامؿ فمسطيف تعاظمت وتيرة

االستيطاف واالستيالء عمى األرض وكاف آخرىا بناء الجدار العازؿ وسعي اسرائيؿ لتقسيـ مدينة القدس زمانيا

ومكانيا .

عندما قبمت ـ.ت.ؼ الدخوؿ في مفاوضات السالـ عمى حدود الرابع مف حزيراف 1967ـ ،أجمت

القضايا العالقة لممرحمة النيائية مف المفاوضات والتي ال تتجاوز مدتيا الخمس سنوات ،ومف أىـ القضايا

العالقة "الالجئيف وحدود الدولة الفمسطينية"  ،ولعدـ التزاـ اسرائيؿ باتفاقات السالـ توقفت عممية السالـ عممياً.

ويأتي ىذا الفصؿ ليوضح مفيوـ االتجاىات ومكوناتو األساسية لنستطيع فيـ مشكمة الالجئيف

وواقعيـ الحالي وخاصة في محافظة رفح ومف ثـ تحديد آرائيـ واتجاىاتيـ حوؿ قضايا الحؿ النيائي.
 2.2االتجاىات:

 2.2.1تعريف االتجاىات:
تعتبر االتجاىات مف المواضيع اليامة التي تحدد االستعدادات النفسية والميوؿ التي تؤكد في سموؾ
اإلنساف ومدى استجابة الفرد نحو موضوع معيف أو قضية معينة أو موقؼ معيف ،والفرد يتحرؾ نحو عمؿ
شيء ما بناء عمى مجموعة مف االتجاىات والقيـ التي يديف بيا التي تدفعو إلى السموؾ بطريقة خاصة ،كما

يتخذىا في الوقت نفسو مرجعاً لو في الحكـ عمى سموكو بأنو مرغوب فيو أو غير مرغوب فيو ،وأف أثر ذلؾ

السموؾ سوؼ يعود عميو وعمى المجتمع خي اًر أو ش اًر طبقاً لنمط السموؾ وكيفيتو والمرجع االتجاىي والقيمي

ليذا السموؾ(.)1

ونظ اًر ألف االتجاىات تؤثر في حياتنا وعمى ممارستنا اليومية فقد اىتـ عمماء عمـ النفس االجتماعييف

بتعريؼ االتجاىات ودراستيا وتعددت التعريفات عند العمماء باختالؼ ألوانيـ لذا سوؼ نقوـ باستعراض أىـ

التعريفات لغة واصطالحا ومنيا ما يأتي:

أ .االتجاىات في المغة:

يعرؼ المعجـ الوسيط االتجاه بأنو مشتؽ مف اتجو ،وىو بمعني حذا حذوه وسار عمى طريقو ،ويعرؼ المعجـ
()2

العربي الحديث بأنو االقباؿ عمى الشيء.

( ) 1سالـ ،سالـ حسف ،عالقة اتجاىات وقيـ المزارعيف المصرييف برفض الممارسات المزرعية المستخدمة ،رسالة دكتوراه ،كمية
الزراعة ،جامعة األزىر ،1982 ،ص .25

( )2بدر ،سياـ ،اتجاىات الفكر التربوي في مجاؿ الطفولة ،مكتبة االنجمو مصرية ،مصر ،2002 ،ص .88
( )12

ب .االتجاىات اصطالحاً :

عرؼ انستازي ( :)Anastasiإف االتجاه كثي اًر ما يعرؼ بأنو ميؿ لالستجابة بشكؿ إيجابي أو سمبي

تجاه مجموعة خاصة مف المثيرات.

()1

أما ورنج والنفيمد ( )Bering&Langfieldفقد نظر لالتجاه عمى أنو:

الحالة العقمية االنفعالية واإلدراكية والمعرفية حوؿ بعض النواحي الموجودة في المجاؿ الذي يعيش فيو

الفرد،

()2

بينما عرؼ دويدار االتجاه بأنو" :استعداد يكتسب يتجو لما يمر بو الفرد مف خبرات ثـ يتبمور

بالتدريج حتى يتخذ صو اًر ثابتة نسبياً تؤثر عمى سموؾ الفرد وعالقاتو بالناس ونظرتو إلى شتى أنواع الحياة
()3

وىو يبدأ عمى صورة نزعات جزئية مشتقة ثـ ال تمبث أف تتألؼ وتترابط وتتماسؾ في شكؿ واضح".

ويرى زىراف أف" االتجاه النفسي االجتماعي تكويف فرضي ،أو متغير كامف أو متوسط يقع فيما بيف

المثير واالستجابة" وىو عبارة عف استعداد نفسي ،أو ىو تييؤ عقمي عصبي متعمـ ،لالستجابة الموجبة أو
السالبة نحو أشخاص أو أشياء أو موضوعات أو مواقؼ أو رموز في البيئة التي تثير ىذه االستجابة.

()4

بينما ذكر ىالؿ أف االتجاه ىو :حالة عقمية تحدد استجابات الفرد ويعبر االتجاه عف الميوؿ

والرغبات بطريقة ايجابية أو سمبية مف حيث الجانب الذي يميؿ إليو ودرجة ىذا الميؿ،

()5

ويذىب كامبيؿ

( )Kampelفي تعريفو لالتجاه االجتماعي بأنو يتمثؿ فيما بيف استجابات الفرد لممواقؼ االجتماعية مف
()6

اتساؽ واتفاؽ،

أما جبر وعبد القادر فقد عرفا االتجاه عمى أنو :االستعداد المسبؽ بشعور معيف نحو شيء
()7

معيف ويجعؿ الفرد عمى استعداد القياـ بعمؿ معيف،

ويعرؼ نيوكب ) :(Newcombاالتجاه مف خالؿ

مدخؿ معرفي سموكي يمثؿ االتجاه مف وجو النظر المعرفية تنظيماً لمعارؼ ذات ارتباطات موجبة أو سالبة،
أما مف وجية النظر الدافعية ،فاالتجاه يمثؿ حالة مف االستعداد الستثارة الدافع ،فاتجاه المرء نحو موضوع

معيف ىو استعداد الستثارة دوافعو فيما يتصؿ بالموضوع ،وىذا االستعداد يتأثر بخبرة المرء ومعارفو السابقة
()8

عف ىذا الموضوع سمباً أو إيجابا.

) (1عبد الرحيـ ،طمعت حسف ،عمـ النفس االجتماعي المعاصر ،1995 ،ص.56

) (2عبد الرحيـ ،طمعت حسف ،عمـ النفس االجتماعي المعاصر ،1988 ،ص .101- 97

) ) 3دويدار ،عبد الفتاح ،عمـ النفس االجتماعي ،أصولو ومبادئو ،دار النيضة المعرفة ،االسكندرية ،1998 ،ص.157
) (4زىراف ،حامد ،عمـ النفس االجتماعي ،عالـ الكتب ،القاىرة ,ط ،1977 ،4ص .144

) (5ىالؿ ،محمد عبد الغني ،ميارات ادارة السموؾ االنساني:ميارات التطوير االداري ،مركز تطوير األداء والتنمية ،القاىرة،
 ،2001ص.99

) (6الجيوشي ،فاطمة ،مناىج البحث التربوي ،كمية التربية ،جامعة دمشؽ ،1989 ،ص .247

) (7جبر ،أحمد ،عبد الفتاح ،محمد ،السموؾ التنظيمي ،مكتبة عيف شمس ،القاىرة ،1995 ،ص.128
) (8بمقيس ،أحمد مرعي ،توفيؽ ،الميسر في عمـ النفس التربوي ،1982 ،ص.161
( )13

ويعرؼ العاني االتجاه بأنو استعدادات وميوؿ مكتسبة أساسيا خبرة الفرد الحياتية تؤثر بثبات عمى
()1

سموكو وتصرفاتو الفردية مف جية،

تركيب عقمي نفسي أحدثتو الخبرة الحادة المتكررة وىو تركيب يتميز

بالثبات واالستقرار النسبي ويوجو سموؾ األفراد قريبا مف او بعيدا عف عنصر مف عناصر البيئة )2(،واالتجاه

ىو "مجموع ميوؿ ومشاعر الفرد وقناعاتو تجاه مثير معيف ومف ىذا التعريؼ يتبيف إف االتجاه النفسي يتأثر

بميوؿ ومشاعر قد تكوف أنية وبنفس الوقت يتأثر بقناعات مبنية عمى تجارب مسبقة وىذه القناعات تسودىا

الناحية المعرفية " )3(،ويعرؼ وايتسماف ودوكس االتجاه أنو :توجو ثابت وتنظيـ العمميات المعرفية واالنفعالية
()4

والسموكية،

وينظر األشوؿ إلى االتجاه بأنو :نظاـ تقييمي ثابت بصورة نسبية ،ويتمثؿ في ردود فعؿ

عاطفية ،تعكس المفاىيـ التقييمية ومعتقدات الفرد التي تعممت مف صفات او فئة مف الموضوعات
()5

االجتماعية.

بينما يرى البروت ) (Alportاالتجاه :ىو االستعداد لالستجابة فيو ليس سموؾ بؿ ىو حالة قبؿ

السموؾ ىو إحدى حاالت التييؤ والتأىب العقمي العصبي التي تنظمييا الخبرة ،وليا فعؿ توجيو عمى
()6

استجابات األفراد لألشياء والمواقؼ المختمفة.

وقد عرؼ ولماف (معجـ) لالتجاىات :ىو استعداد متعمـ لالستجابة بطريقة منسقة وبأسموب محدد

أكاف إيجابياً أـ سمبياً ألشخاص أو موضوعات أو مفاىيـ معينة )7(،أما عزت راجح فقد نظر لالتجاه بأنو:
استعداد وجداني مكتسب ،ثابت نسبياً ،يميؿ بالفرد إلى موضوعات معينة فيجعمو يقبؿ عمييا ويفضميا ،أو
()8

يرحب بيا ويحبيا ،أو يميؿ بو عنيا ،فيجعمو يعرض عنيا أو يرفضيا أو يكرىيا،

في حيف كاتر وستوتمند

وستوتمند أف االتجاه نزعة الفرد أو استعداده المسبؽ إلى تقويـ موضوع ،أو رمز يرمز ليذا الموضوع بطريقة
()9

معينة،

ويعرؼ االتجاه بأنو :مفيوـ يعبر عف التنظيمات السموكية التي تعبر بدورىا عف عالقة اإلنساف

) (1العاني ،نزار ،قياس االتجاه العممي عند طمبة وطالبات الثانويات وبعض الكميات في العراؽ ،رسالة ماجستير غير منشورة،
كمية التربية جامعة بغداد ،1970 ،ص.22

( ) 2السيد ،فؤاد والبيي ،عبد الرحمف ،سعيد ،مكونات االتجاه ،عمـ النفس االجتماعي:رؤية معاصرة ،القاىرة ،دار الفكر العربي،
العربي ،1999 ،ص.253 - 250

( )3نزار الطالب وكامؿ لويس  :عمـ النفس الرياضي  ,الموصؿ  ,مطابع الموصؿ ,1984 ,ص136
)(4عبد هللا ،عبد الغني ،أصوؿ عمـ اإلدارة العامة ،الدار الجامعية ،بيروت1984 ،ـ ،ص .45

) (5األشوؿ ،عادؿ ،عمـ النفس االجتماعي مع االشارة الى مساىمات عمماء اإلسالـ ،مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة،
 ،1978ص.175

(6) Alport, Gordon, The Nature of prejudice, Cambridge, Addison, Cambridge Universty, Cambridge,
1979, P.45.

( ) 7جابر ،عبد الحميد ،الشيخ سميماف الخضري ،دراسات نفسية في الشخصية العربية ،الناشر عالـ المعرفة ،القاىرة1978 ،ـ،
1978ـ ،ص .98

) (8راجح ،أحمد عزت ،أصوؿ عمـ النفس ،المكتب المصري الحديث ،اإلسكندرية ،1973 ،ص .95
) (9مخوؿ ،مالؾ ،عمـ النفس االجتماعي ،جامعة دمشؽ ،1986 ،ص .170
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بجزء معيف مف بيئة الخارجية أو الموضوعات االجتماعية أو المعنوية ،كما يعبر عف ذلؾ لفظاً وعمالً
بالقبوؿ التاـ أو الرفض التاـ أو عمى نقطة في البعد المستمر بيف نقطتيف تمثالف الموافقة التامة أو الرفؽ
()1

التاـ،

في حيف رأى زنانيكي ( )Zananickiأف التجاه :الموقؼ النفسي لمفرد حياؿ احدى القيـ أو المعايير

بمعنى آخر اتجاه نفسي يحدد المعايير االجتماعية القائمة.

()2

أما توماس ( )Tomasفقد نظر لالتجاىات

عمى أنيا :اتجاه الشخص ىو حصيمة مزاجو ونوع المفاىيـ التي يفرضيا عميو مجتمعو والصورة يدرؾ بيا

شتى المواقؼ في ضوء خبراتو وتفكيره ،وثورستوف ( )Thurstoneرأى أف االتجاه :ىو درجة العاطفة

االيجابية أو السمبية المرتبطة بموضوع نفسي.

()3

يرى جبسوف ( :)Gibsonإف االتجاىات تحدد السموؾ لكونيا مرتبطة باإلدراؾ والشخصية والتعميـ

والدافع ،كما أنيا تعد االتجاىات أجزاء داخمية لشخصية اإلنساف )4(،يشير االتجاه عند كابا سوامي ( (Kuppu

( (Kuppu Swamyإلى مواقؼ الفرد تجاه بعض المواقؼ أو األشخاص أو الجماعات المختارة ،ويعد

كرتش وكرتشفيمد وباالش االتجاىات بأنيا :نظـ دائمة التقسيمات االيجابية أو السمبية ،والمشاعر االنفعالية
وميوؿ االستجابة عمى أو ضد الموضوعات االجتماعية.

وعرفت االتجاىات بأنيا عبارة عف تكويف فرضي أو متغير كامف أو متوسط يقع بيف (المثير

واالستجابة) فيو يعبر عف استعداد نفسي أو تييؤ عقمي عصبي متعمـ لالستجابة الموجبة أو السالبة سواء
نحو أشخاص أو موضوعات أو مواقؼ في البيئة التي بيا يتـ االستجابة ليذا المثير.

()5

أما شيؼ

( )CHAVEفرأى أف ا التجاه :ذلؾ المركب مف األحاسيس والرغبات والمخاوؼ والمعتقدات والميوؿ التي
()6

كونت نمطاً ممي اًز لمقياـ بعمؿ ما أو االستجابة نحو موقؼ محدد بفضؿ الخبرات السابقة المتنوعة.
وعرؼ االتجاه في قاموس مصطمحات عمـ النفس الحديث والتربية بأنو :الشعور بالتأييد أو المعارضة

وازاء موضوع معيف كجماعة معينة أو فكرة أو فمسفة أو قضية كاالتجاه نحو المرأة أو نحو القومية العربية
ويتكوف بالخبرة واالكتساب ويمكف تعديمو )7(.بينما يعرؼ ىاري أبشو ) (Upshowلالتجاىات بأنيا :المواقؼ
التي يتخذىا األفراد في مواجية القضايا والمسائؿ واألمور المحيطة بيـ ،بحيث يمكف أف نستدؿ عمى ىذه

المواقؼ مف خالؿ النظر إلى االتجاه عمى أنيا بناء يتكوف مف ثالثة أجزاء:

()8

) (1صالح ،أحمد زكي ،عمـ النفس التربوي ،مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة ،1986 ،ص317

) (2أحمد ،شكري سيدر الحمادي ،عبد هللا محمد ،منيجية أسموب تحميؿ المضموف وتطبيقاتو في التربية ،مركز البحوث
التربوية ،قطر ،1991 ,ص.46

) (3دويدار ،عبد الفتاح ،عمـ النفس االجتماعي ،دار النيضة العربية ،بيروت ،1994 ،ص .160 ،157

(4) Gibson, Etal, Organization, Fourth, ed, Business, Inc. 1982, P.52

) (5بمقيس ،أحمد ،االتجاىات وطرائؽ تكوينيا وتعديميا وقياسيا في التعميـ المدرسي ،دائرة التربية والتعميـ_االونروا واليونسكو،
التعييف الدراسي ،عماف ،1986 ،ص.16

) (6جالؿ ،سعد ،عمـ النفس االجتماعي ،االتجاىات التطبيقية المعاصرة ،منشأة المعارؼ اإلسكندرية ،1984 ،ص .151
) (7عيسوي ،عبد الرحمف ،قاموس ،مصطمحات عمـ النفس الحديث والتربية ،الدار الجامعية ،بيروت ،1987 ،ص .21
) (8دويدار ،عبدالفتاح ،عمـ النفس االجتماعي ،دار النيضة العربية ،بيروت ،1994 ،ص .158-156
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األول  :يتغمب عميو الطالب المعرفي ويشير إلى المعمومات التي لدى الفرد والمتعمقة بيذه القضايا أو
المسائؿ.

الثاني  :سموكي ويتمثؿ في األفعاؿ التي يقوـ بيا الفرد أو يعمؿ عمى الدفاع عنيا أو تسييميا فيما يتصؿ في
ىذه القضايا.

الثالث :انفعالي ويعبر عف مشاعر الفرد لكؿ ما يتصؿ بيذه القضايا.
عرؼ عاقؿ االتجاه بأنو :نزعة اإلنساف لالستجابة إلى حادث أو فكرة بطريقة محددة،
تعبير قوي التأثير أو سمبي نحو ىدؼ نفسي ما أو ضده،

()2

()1

واالتجاىات ىي:

وقد عرؼ ىايز االتجاه بأنو :ميؿ أو استعداد منظـ لالستجابة المحبذة أو غير المحبذة تجاه موضوع أو حالة
()3

معينة،

االتجاىات رغـ استقالليا النسبي عف الوجود االجتماعي  ،فانيا عمميا منبثقة عنو مثميا مثؿ الوعي  ،تبدأ

بمعمومات معينة وقد تنتيي أو التنتيي بالمعرفة باعتبار أف ىناؾ مسافة بيف المعمومة والمعرفة.
 2.2.2مراحل تكوين االتجاىات

()4

اتفؽ عدد مف الباحثيف ومنيـ عيسوي وزيداف عمى أف تكويف االتجاىات يمر بالمراحؿ اآلتية:

أوالً :المرحمة اإلدراكية المعرفية :وىي أولى مراحؿ تكويف االتجاه ،حيث يدرؾ فييا الفرد مثيرات البيئة،
ويتعرؼ عمييا فتتكوف لديو المعمومات والخبرة مكونة اإلطار المعرفي ليذا المثير.

ثانياً :المرحمة التقييمية :وىي التي تمي مرحمة اإلدراؾ المعرفي لمفرد ،وفييا يحاوؿ الفرد أف يحكـ عمى
مثيرات البيئة التي يتفاعؿ معيا ،ويكوف التقييـ مستند إلى اإلطار المعرفي الذي كونو الفرد ومجموعة مف

اإلطارات األخرى ،ومنيا ما ىو ذاتي مثؿ األحاسيس والمشاعر التي تتصؿ بيذا المثير ،ومنيا ما ىو

موضوعي يقوـ عمى أساس مدى تكامؿ ىذه الخبرات.

ثالثاً :المرحمة التقديرية :وىي المرحمة التي يصدر فييا الفرد حكمو بخصوص نوعية عالقتو بالمثيرات

وعناصر البيئة ،فإذا كاف القرار موجباً فيكوف اتجاه الفرد موجباً نحو ىذا المثير ،واذا كاف القرار سالباً فإف

اتجاه الفرد يكوف سالباً نحو ىذا المثير.

رابعاً :مرحمة الثبات :وىي المرحمة التي فييا يتـ تدعيـ االتجاه لدى الفرد وذلؾ بما حققو ىذا االتجاه لمفرد
()5

مف مكاسب وارتياح ثـ يحاوؿ الفرد تعميمو في المواقؼ المشابو.

) (1عاقؿ ،فاخر ،أسس البحث في العموـ السموكية ،جامعة دمشؽ ،1988 ،ص .78

(2) Stephen warchel, Joet cooper, George, R. Gethols, Under Standing, Social Psychology, Brooks cole,
cole, Pubcow pang, California, USA, 4thed, 1982, P. 220.

(3) Hayes , Niky, Foundation of psychology, Thomas Nelson Sons Ltd ,London, 1996. P.306.

) (4عيسوي ،عبد الرحمف ،دراسات سيكولوجية ،دائرة المعارؼ ،االسكندرية ،1970 ،ص.200

) (5زيداف ،مصطفى ،السموؾ االجتماعي لمفرد وأصوؿ اإلرشاد النفسي ،النيضة المصرية ،القاىرة ،1995 ،ص.90
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 2.2.3 أنواع االتجاىات:
تعددت أنواع االتجاىات وتصنيفيا بتعدد المعاير التي عمى أساسيا يتـ التصنيؼ وبيذا يمكف تصنيؼ
االتجاىات كالتالي:

()1

 -1مف حيث العمومية :اتجاىات عامة تركز عمى موضوعات عامة تيـ المجتمع بأسره ،واتجاىات نوعية
تركز عمى موضوعات ذات طبيعة مخصصة ومحددة وتخص فئة معينة مف الناس.

 -2مف حيث اإليجابية :اتجاىات إيجابية تنشأ حوؿ موضوع بيئي أو شخصي وتحصؿ عمى تأييد الفرد
وموافقتو واتجاىات سمبية وىي تمؾ االتجاىات التي تنشأ حوؿ موضوع معيف وال يؤيدىا الفرد وال يوافؽ

عمييا.

 -3مف حيث المرونة :اتجاىات جامدة وىي اتجاىات تظؿ ثابتة لدى معتنقييا ويصعب تغييرىا مثؿ
االتجاىات التي تنشأ حوؿ المعتقدات الدينية ،واتجاىات مرنة قابمة لمتغيير بسيولة وغالباً ما تكوف حوؿ

موضوعات ىامشية ،وسطحية وال تعد جزءاً مف قيـ الفرد ويمكف أف تتغير تحت تأثير النمو المعرفي أو

الخبراتي لمفرد.

 -4مف حيث العمنية :اتجاىات عمنية وىي تمؾ االتجاىات التي يعمنيا الفرد ويتحدث عنيا عالنية أماـ
اآلخريف بدوف حرج’ ،وىي تتعمؽ بموضوعات ومواقؼ مقبولة مف المجتمع ،واتجاىات سرية وىي
االتجاىات التي يحاوؿ أصحابيا إخفائيا ،وال يستطيعوف التعبير عنيا أماـ اآلخريف وىي تتعمؽ بمواقؼ

أو موضوعات ال يقبميا المجتمع ويحرميا.

 -5مف حيث القوة :اتجاىات قوية تبقى قوية عمى مر الزمف نتيجة تمسؾ الفرد بيا لقيمتيا بالنسبة لو
وترتبط قوة االتجاه بشدة االتجاه ذاتو ،مثؿ االتجاىات الدينية ،واتجاىات ضعيفة مف السيؿ التخمي عنيا

وىي قابمة لمتغيير والتحوؿ ألنيا تتعمؽ بموضوعات أو مواقؼ ثانوية وقيمتيا ضعيفة لدى األفراد.
()2

وقد ذكرت مصادر أخرى أنواع أخرى لالتجاىات أىميا االتجاىات التالية:

 .1االتجاه القوي :يبدو االتجاه القوي في موقؼ الفرد مف ىدؼ االتجاه موقفاً حاداً ال رفؽ فيو وال ىوادة.

 .2االتجاه الضعيؼ:ىذا النوع مف االتجاه يتمثؿ في الذي يقؼ مف ىدؼ االتجاه موقفاً ضعيفاً رخواً خانعاً
مستسمماً.

 .3االتجاه الموجب:ىو االتجاه الذي ينحو بالفرد نحو شيء ما(أي إيجابي).
 .4االتجاه السمبي:ىو االتجاه الذي يجنح بالفرد بعيداً عف شيء آخر(أي سمبي).

 .5االتجاه العمني :ىو االتجاه الذي ال يجد الفرد حرجاً في إظياره والتحدث عنو أماـ اآلخريف.

) (1حواطر ،صالح وآخروف ،عمـ النفس العاـ ،مطبعة جامعة طنطا ،مصر ،1998 ،ص .251- 249
) (2نجمة ،ع :االتجاىات النفسية االجتماعية ،مركز المنشاوي لمدراسات والبحوث 25 ،فبراير 2015ـ.
)(http://www.minshawi.com/other/nedjma.htm, 20.04.2015
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 .6االتجاه السري :ىو االتجاه الذي يحاوؿ الفرد إخفائو عف اآلخريف ويحتفظ بو في ق اررة نفسو بؿ ينكره
أحياناً حيف يسأؿ عنو.

 .7االتجاه الجماعي :ىو االتجاه المشترؾ بيف عدد كبير مف الناس ،فإعجاب الناس باألبطاؿ اتجاه جماعي.
 .8االتجاه الفردي :ىو االتجاه الذي يميز فرداً عف آخر ،فإعجاب اإلنساف بصديؽ لو اتجاه فردي.

 .9االتجاه العاـ :ىو االتجاه الذي ينصب عمى الكميات وقد دلت أبحاث التجريبية عمى وجودىا فأثبتت أف
االتجاىات الحزبية السياسية تتسـ بصفة العموـ ،وىذا االتجاه العاـ ىو أكثر شيوعاً واستق ار اًر مف النوعي.

االتجاه النوعي :ىو االتجاه الذي ينصب عمى النواحي الذاتية ،وتسمؾ االتجاىات النوعية مسمكاً

.10

يخضع في جوىره إلطار االتجاىات العامة وبذلؾ تعتمد االتجاىات النوعية عمى العامة وتشتؽ دوافعيا

منيا.
 2.2.4وظائف االتجاىات:
تقوـ االتجاىات بمياـ متعددة في حياة الفرد ،حيث تساعد عمى التكيؼ في مجتمعو بعاداتو وأعرافو

ونظمو وتقدـ لو فرض التعبير عف ذاتو وتحديد ىويتو في إطار العالقات والتفاعالت االجتماعية المتنوعة،
كما أنيا تساعد الفرد عمى اتخاذ الق اررات في المواقؼ التي يتعرض ليا ،ومف ثـ فيي تنظـ سموكو ومعرفتو

وانفعاالتو ضمف مجتمعو ،ومف أىـ ىذه الوظائؼ:

()1

 .1يحدد االتجاه طريؽ السموؾ ويفسره.

 .2ينظـ االتجاه العمميات الدافعية واإلدراكية والمعرفية عف بعض النواحي الموجودة في المجاؿ الذي يعيش
فيو الفرد.

 .3تنعكس االتجاىات في سموؾ الفرد وفي أقوالو وأفعالو وتفاعمو مف اآلخريف ضمف مجتمعو.
 .4تيسر لو القدرة عمى اتخاذ الق اررات في المواقؼ االجتماعية والنفسية المتنوعة.
 .5توضح االتجاىات العالقة بيف الفرد وبيئة االجتماعية.

 .6يحدد االتجاه سموؾ األفراد والجماعات بشكؿ شبو ثابت.

 .7تعبر االتجاىات المعمنة في أحياف معينة عف مسايرة الفرد لما يسود مجتمعو مف معايير ومعتقدات.
 2.2.5مكونات االتجاه:
تتكوف االتجاىات مف عدة مكونات رئيسية تشكؿ في مجمميا االتجاه العاـ لمفرد أو المجتمع ،ىذه المكونات

ىي:

()2

) (1زحيمي ،غساف ،اتجاىات طمبة كمية التربية بجامعة دمشؽ نحو بعض مقررات عمـ النفس وعالقتيا بالتحصيؿ الدراسي ،
رسالة ماجستير ،جامعة دمشؽ ،1993 ،ص ص .42- 41

) (2أبو جادو ،صالح محمد عمي ،سيكولوجية التنشئة االجتماعية ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،بيروت ،1998 ،ص
.220
( )18

 -1المكون المعرفي :ينطوي المكوف المعرفي عمى المعمومات والحقائؽ الموضوعية المتوفرة لدى الفرد
عف موضوع االتجاه.

 -2المكون العاطفي :يشير المكوف العاطفي إلى مشاعر الحب والكراىية التي يوجييا الفرد نحو موضوع
االتجاه ،ويرتبط تكوينو العاطفي ،فقد يحب الفرد موضوعاً ،فيندفع نحوه ،ويستجيب لو عمى نحو

ايجابي ،وقد يكره موضوعاً آخر فينفر منو ،ويستجيب لو عمى نحو سمبي ،ويمكننا التعرؼ إلى شدة
ىذه المشاعر مف خالؿ تحديد موقع الفرد بيف طرفي االتجاه المتطرفيف ،أي بيف التقبؿ التاـ أو النبذ

المطمؽ لموضوع االتجاه.

()1

 -3المكون السموكي :يتضح المكوف السموكي لالتجاه في االستجابة العممية نحو االتجاه بطريقة ما،
فاالتجاىات تعمؿ كموجيات لسموؾ اإلنساف فيي تدفعو لمعمؿ عمى نحو سمبي عندما يمتمؾ
اتجاىات سمبية نحو موضوع االتجاه أو تدفعو لمعمؿ عمى نحو ايجابي عندما يمتمؾ اتجاىات

إيجابية نحو موضوع االتجاه.

()2

2.2.6 طرق قياس االتجاىات
يمكف بناء مقاييس االتجاىات بعدة طرؽ أىميا مقاييس ثورستوف وليكرت وغوتماف ومقاييس مالحظة
()3

السموؾ الفعمي واالستجابات الفسيولوجية ،واألساليب االسقاطية.

االتجاىات وىما(:)4

لكف الغالب يعتمد عمى طريقتاف في قياس

 -1الطريقة المباشرة في القياس :وىي عبارة عف مجموعة مف األسئمة التي يتـ توجيييا لمشخص المراد
قياس اتجاىاتو.

 -2الطريقة الغير المباشرة :حيث يتـ استنتاج االتجاىات مف أدلة أخرى غير األسئمة المباشرة،
فالمقاييس غير المباشرة لالتجاىات صممت لتكشؼ بعض االتجاىات التي ال يكوف الشخص عمى

وعي بيا ،وىي ما تسمى باالتجاىات الضمنية.

ىناؾ مقياس بورجاردوس وىي أوؿ طريقة لمحاولة قياس االتجاىات والتي استخدميا لتحديد اتجاىات
األفراد نحو األجناس أو القوميات المختمفة وكذلؾ نحو جماعات معينة ،وقد أراد بورجاردوس التعرؼ عمى

مدى تقبؿ األمريكييف أو نفوذىـ ألبناء القوميات األخرى وكاف المقياس مكوف مف سبع عبارات لقياس ذلؾ،
وكانت العبارة األولى تمثؿ أقصى درجات التقبؿ ،والعبارة السابعة تمثؿ أقصى درجات النفور االجتماعي
) (1مرعي ،توفيؽ وبمقيس ،أحمد الميسر في عمـ النفس االجتماعي ،دار الفرقاف لمنشر والتوزيع ،عماف ،ط،1982 ،1
ص.183

) (2المعايطة ،خميؿ عبد الرحمف ،عمـ النفس االجتماعي ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،عماف ،ط ،2000 ،1ص 162
.163-

) (3ميرنز ،ويممز ،وليمف ج ،إرفف ،القياس والتقويـ في التربية وعمـ النفس ،ترجمة ىيثـ كامؿ الزبيدي ،مراجعة ماىر أبو
ىاللة ،دار الكتاب الجامعي ،العيف ،ط ،2003 ،1ص .78
4

( ) Bohner, Gerd, Michaela wanke, Attitudes and attitude change (Social Psychology: A Modular
Course), Psychology press, london, 2002. P. 19.

( )19

والعبارات التي بيف الطرفيف تمثؿ درجات متوسطة مف التقبؿ أو النفور االجتماعي.

()1

وأما مقياس ثير ستوف

يقوـ عمى استنساخ القيمة السممية (بمعنى القيمة ضمف السمـ) لإلجابة الخاصة بالعبارة انطالقيا مف قيمة

الوسيط في إجابات المجموعة التي تـ اعتمادىا في بناء المقياس وىو أيضا يسمى بمقياس الفقرات متساوية
الظيور حيث ىو مقياس يقيس االتجاه نحو عدة موضوعات ،فقاـ ثيرستوف بانشاء عدة مقاييس وحداتيا

معروفة البعد عف بعضيا البعض أو متساوية البعد ،لذلؾ يتكوف المقياس مف عدد مف الوحدات أو العبارات
()2

فمكؿ عبارة أو وحدة وزف خاص بيا وقيمة معبرة عف وضعيا بالنسبة لممقياس.
 2.2.7خصائص االتجاىات

ىناؾ عدة خصائص لالتجاىات ويمكف عرضيا كما يمي :3

 -1االتجاىات مكتسبة ومتعممة ،تتضمف دائماً عالقة بيف الفرد وموضوع مف موضوعات البيئة.

 -2يمثؿ االتجاه اال تساؽ واالتفاؽ بيف استجابات الفرد لممثيرات االجتماعية مما يسمح بالتنبؤ باستجابات
الفرد لبعض المثيرات.

 -3االتجاه يقع بيف طرفيف متقابميف (موجب ،سالب) وتغمب عميو الذاتية أكثر مف الموضوعية مف حيث
محتواه ومضمونو المعرفي.

 -4االتجاىات تتميز بالثبات واالستقرار النسبي ولكف مف الممكف تغييرىا.
 -5االتجاىات قد تكوف قوية عمى مر الزمف وتقاوـ التغيير والتعديؿ إذا كانت ذات قيمة كبيرة في تكويف
معتقدات الفرد وشخصيتو.

) (1األشوؿ ،عادؿ عز الديف ،عمـ النفس االجتماعي ،مع االشارة إلى مساىمات عمماء اإلسالـ ،النسخة األخيرة ،القاىرة،
مكتبة األنجمو المصرية ،1999 ،ص ص .205- 204

( (2ممحـ ،سامي ،القياس والتقويـ في التربية وعمـ النفس ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف ،ط ،2005 ،3ص
.324

) )3منسي ،محمود ،عمـ النفس التربوي لممعمميف ،دار المعرفة الجامعية ،االسكندرية ،ط ،1991 ،1ص .209
( )21

الخالصة:
أ ف الميوؿ واالتجاىات تؤثر في حياتنا وممارساتنا اليومية ،ومف ىذا المنطمؽ اىتـ عمماء النفس
وعمماء االجتماع بدراسة الميوؿ واالتجاىات .وكاف البد مف مراجعة األدبيات وتحديد مفيوـ االتجاىات،
وأنواعيا ،ووظائفيا  ،ومف ىنا يمكف تأسيس القوؿ أف االتجاىات المكونة لمرأي العاـ ىي عبارة عف أفكار

عامة أو خاصة غالباً ما تعكس االتجاىات المكونة لمرأي العاـ وىي عبارة عف أفكار عامة أو خاصة غالباً

ما تعكس اتجاىات ورؤى الطبقة أو الطبقات المييمنة اجتماعيا وسياسيا أو األفكار بشكؿ عاـ لتصبح قوة
مادية اذا تبناىا الناس بغض النظر عف توافقيا وانسجاميا مع العموـ المعرفية.

وذلؾ لم تعرؼ عمى اتجاىات الالجئيف نحو قضايا الحؿ الدائـ ،وىي الموضوعات الرئيسية في

القضية الفمسطينية ،وفي فصوؿ الحقة سوؼ نتعرؼ عمى أىـ المكتسبات عند الالجئيف مف البيئة السياسة
المحيطة التي تغير في اتجاىات الالجئيف.

( )21

3

الفصل الثبلث
اجلذور التبرخيية لقضية الالجئني

( )22

 3.1تمييد
تنفيذاً لوعد آرثر بمفور 1917ـ ،ومساعي بريطانيا لصناعة الدولة الييودية في فمسطيف  ،احتمت

بريطانيا العظمي آنذاؾ فمسطيف عاـ 1917ـ وسيمت اليجرات الييودية عمى فمسطيف فيما دربت عصاباتيا

عمى حمؿ السالح وعندما أصبحت الصييونية قادرة عمى اقامة الدولة بالتوافؽ مع الدوؿ العظمى حيث

أصدرت تمؾ الدوؿ مف األمـ المتحدة قرار رقـ ( )181القاضي بتقسيـ فمسطيف في العاـ 1947ـ ،فيما

أعمنت العصابات الصيوينة بالتوافؽ مع بريطانيا عف قياـ دولة االحتالؿ في 15آيار\مايو1948ـ ،

وانسحاب القوات البريطانية مف فمسطيف وعمى أثر تمؾ الق اررات واإلجراءات أعمنت الدوؿ العربية الحرب
لتحرير فمسطيف عاـ 1948ـ.

كانت نتائج الحرب كارثية عمى الفمسطينييف فقد احتمت مساحة كبيرة مف أرضيـ  ،كما ارتكبت

العصابات الصييونية العديد مف المجازر وىجرت ما تبقى منيـ الى المناطؽ الغير محتمة ودوؿ والجوار ،

وعرفوا مف ذلؾ التاريخ بالالجئيف .

وفي ىذا الفصؿ سوؼ نبحث عف جذورىـ التاريخية وأوضاعيـ المعيشية بعد أكثر مف ستيف عاماً.

 3.2مفيوم الالجئ الفمسطيني
مع تعدد أنواع الالجئيف الفمسطينييف أو اختالؼ تواقيت لجوئيـ أو نزوحيـ والتمييز ما بيف نازح

والجيء ،أصبحت عممية تعريؼ الالجئيف والنازحيف الفمسطينييف معضمة كبيرة ،حيث ال يوجد تعريؼ محدد

يتفؽ عميو ،فقد عرفت وكالة غوث الالجئيف( األونروا) الالجئ الفمسطيني بالشخص الذي كاف يقيـ في

فمسطيف خالؿ الفترة مف اوؿ يونيو1946ـ حتى مايو1948ـ والذي فقد بيتو ومورد رزقو نتيجة

حرب1948ـ ،وعميو فإف الالجئيف الفمسطينييف الذيف يحؽ ليـ تمقي المساعدات مف األونروا ىـ الذيف ينطبؽ
عمييـ ىذا التعريؼ ،باإلضافة إلى أبنائيـ ،أما الجمعية العامة لالمـ المتحدة فقد عرفت الالجئ وفقاً لقرارىا

رقـ 302بتاريخ  8ديسمبر 1950ـ بأنو الشخص الذي كاف قد عاش في فمسطيف لمدة سنتيف عمى األقؿ قبؿ
اندالع النزاع العربي  -اإلسرائيمي في سنة 1948ـ والذي فقد بسبب ذلؾ بيتو ووسائؿ كسب معيشتو ،وورد

في الفقرة الثالثة مف الممحؽ رقـ( )1إلعالف أوسمو جممة النازحين الذيف سجموا في 4يونيو1967ـ وثبت فيما

بعد أف اسرائيؿ ال تعترؼ اال بأولئؾ النازحيف الذيف كانوا في فمسطيف في  4يونيو 1967ـ وخرجوا مف
ديارىـ بسبب الحرب ذلؾ الشير ،ورفضت اسرائيؿ ألغراض كثيرة األعتراؼ بأفراد عائالتيـ وأقاربيـ مف
الطالب والعماؿ والمسافريف الذيف كانوا خارج فمسطيف ذلؾ األسبوع ولـ يتمكنوا مف الرجوع ،والذيف تدؿ كافة

الوثائؽ التي بحوزتيـ عمى أف مكاف اقامتيـ الدائـ كاف فمسطيف ،ومناطؽ الحكـ الذاتي في الضفة الغربية
وقطاع غزة.

()1

) (1جريدة األىراـ 5 :مالييف فمسطيني يعيشوف قصة مريرة ،جريدة األىراـ المصرية ،العدد  ،42966األثنيف  26يوليو
2004ـ.
( )23

لقد أدى نزوح المزيد مف الفمسطينييف وتيجيرىـ إلى ظيور العديد مف المفاىيـ لتعريؼ النازحيف
الفمسطينييف أو الالجئيف الفمسطينييف ،وذلؾ وفؽ أكثر مف ىيئة وجميعيا شممت أوجو قصور في التعريؼ،

فقد عرؼ الوفد الفمسطيني في اجتماعات المجنة الرباعية النازحوف بأنيـ" :كؿ النازحيف الذيف غادروا كؿ مف
الضفة الغربية وقطاع غزة أثناء حرب 1967ـ وأيضاً يشمؿ الذيف كانوا خارج البالد ألي سبب قبؿ اندالع
الحرب ولـ يتمكنوا مف العودة ويشمؿ أيضا الذيف تـ اجبارىـ عمى المغادرة بعد الحرب ولـ يتمكنوا مف العودة

بسبب منع السمطات االسرائيمية ليـ بالعودة " ،ورفض الجانب االسرائيمي ىذا التعريؼ وقاؿ انو ال يعترؼ

بالنازحيف سوى الذيف غادرو أثناء فترة الحرب فقط )1(،جوانب القصور في ىذا التعريؼ خطيرة ،أغفؿ التعريؼ

ذكر الذيف نزحوا مف عاـ  1967- 1952ويقدر عددىـ بمائتي ألؼ فمسطيني.

()2

وقبؿ انعقاد اجتماع المجنة الرباعية في آذار 1995ـ اتفؽ كؿ مف الوفد الفمسطيني والوفديف

المصري واالردني في اجتماعاتيـ عمى تعريؼ النازح الفمسطيني" :كؿ شخص كاف مسجال لغاية ساعة
الصفر في حرب حزيراف 1967ـ كمواطف مكاف اقامتو الدائـ والعادي في كؿ مف الضفة الغربية وقطاع غزة

والقدس ،وبالتالي أصبح ىذا المكاف بعد الحرب خارج تمؾ المناطؽ" ،لكف بعد ذلؾ اضطرت المجنة لألجماع

عمى تعريؼ يشمؿ فقط "أولئؾ الذيف غادروا منازليـ نتيجة لمحرب" ،وبالتالي فشمت جيود الرباعية في ضـ
()3

مف أبعدىـ االحتالؿ في سنوات ما بعد الحرب ومف منعيـ مف العودة الى أرضيـ.

مف خالؿ ما سبؽ ،تعرؼ الباحثة لالجئ الفمسطيني بأنو " كؿ شخص مكاف اقامتو فمسطيف ىاجر

طوعا أو نتيجة االحتالؿ االسرائيمي عاـ  1948وفقد مسكنو ومصدر رزقو قس ار وىاجر سواء الى داخؿ

فمسطيف او خارجيا "  ،وىنا أود االشارة الى أف الحكومات االسرائيمية المتعاقبة كميا رفضت عودة الالجئيف
باإلضافة الى تخندقيا في نصوص تواراتية تعود لمعيد القديـ_وعد هللا لنبي اسرائيؿ بأف األرض ليـ ،وىنا

ىي تمجأ الى تعريؼ اجرائي يقوؿ أف الجئي 1948انتقمو مف مدينة فمسطينية الى مدينة أخرى وىذا ال يعتبر

حسب قوليـ لجوءاً .

 3.2جذور قضية الالجئين الفمسطينيين

بعد انتياء الحرب العالمية األولى عاـ 1917ـ ،وضع نظاـ عرؼ بنظاـ االنتداب عمى المنطقة

العربية ،حيث قسمت دوؿ المنطقة وفؽ ىذا االنتداب ما بيف دوؿ الحمفاء المنتصرة ،وقد أقرت ذلؾ عصبة

األمـ ،حيث كاف ليا دور في وضع االنتدابات بطريقة تميز بيف البمداف بحسب درجة تقدميا ،حيث يعطي
رمز (أ) إلى االنتداب الذي يكوف األقرب إلى االستقالؿ ،ومف ىذه الدوؿ التي وصفت برمز (أ) فمسطيف،

) (1جودات ،جودة ،محمد سعد ،دائرة شئوف الالجئيف ودورىا في الدفاع عف حؽ العودة ،مركز المعمومات الوطني الفمسطيني،
ديسمبر 2005ـ.

) (2جريدة األىراـ 5 :مالييف فمسطيني يعيشوف قصة مريرة ،مرجع سابؽ2004 ،ـ.

) (3تيسير ،عمرو ،التعريؼ بنازحي 67فئاتيـ وأعدادىـ وتوزيعاتيـ ،كتاب النازحوف الفمسطينيوف ومفاوضات السالـ ،راـ هللا،
 ،1996ص.13
( )24

وسوريا ،ولبناف ،وشرؽ األردف ،والعراؽ ،حيث أعترؼ مؤقتاً باستقالليا ،وجميع ىذه الدوؿ نالت استقالليا ما

عدا فمسطيف.

()1

وقد وقعت فمسطيف تحت االنتداب البريطاني والتي بدأت تسعى إلى إنشاء وطف قومي لمييود في

فمسطيف ،فصدر تصريح آنذاؾ عف وزير خارجيتيا آرثر بمفور عاـ 1917ـ والذي تضمف إقامة وطف قومي
لمييود في فمسطيف ،فاالنتداب البريطاني في فمسطيف جاء ليخدـ الييود ويحقؽ حمميـ بالوطف الذي يحمموف
()2

و يسعوف إليو في فمسطيف ،عمى عكس ما يتضمنو نظاـ االنتداب.

ار مف عصبة األمـ حددت فيو مصير انتدابيا عمى
وفي  24يوليو 1922ـ أستصدرت بريطانيا قر اً

فمسطيف ،حيث جاءت في المادة الثانية مف صؾ االنتداب" :تكوف الدولة المنتدبة مسئولة عف وضع البالد
في أحواؿ سياسية واقتصادية وادارية تضمف إنشاء الوطف القومي الييودي ،وتعمؿ عمى االرتقاء بمؤسسات

الحكـ الذاتي".

()3

مما يعني أف سمطات االنتداب البريطاني كانت معنية وممزمة باتخاذ اإلجراءات والتدابير

القانونية واإلدارية التي تساعد الييود عمى اليجرة إلى فمسطيف واستيطاف أراضييا تمييداً إلقامة وطنيـ

القومي عمييا،

وقد اتخذت بريطانيا عدة خطط لتثبيت ىذا الوطن لمييود ،أىميا:

()4

 -1أراض ىبات-شراء األراضي :حيث مكنت الحكومة البريطانية الحركات الصييونية مف االستيالء
عمى أكبر قدر مف األراضي في فمسطيف ،فقد استولت عمى حوالي  500ألؼ دونـ ،منيا  200ألؼ
دونـ دوف مقابؿ ،وطردت سكاف ىذه األراضي والذي بمغ عددىـ  ،15.500إلى جانب تيجير قرى
عربية كاممة ومنيا  22قرية في مرج بف عامر ،كما طردت  15.500مف وادي الحوارث ،وىنا

نستدؿ عمى أف عممية تيجير وتشريد الفمسطينييف بدأت في عيد االنتداب وليس بعد ذلؾ وحسب

ووىبت الحكومة البريطانية أراضي مجانية وليست فقط لمبيع.

 -2التسمح :الحكومة البريطانية قامت بتسميح وتدريب الحركات والعصابات ،والمنظمات الصييونية،
وكما قامت بتشكيؿ وحدات قتالية عرفت بػ (كتائب البمماخ) التي كاف ليا دور واضح في حرب

) )1بابا دجي وآخروف ،رمضاف ،وآخروف ،حؽ العودة لمشعب الفمسطيني ومباديء تطبيقو ،قضايا المرحمة األخيرة مف
المفاوضات ،المسار الفمسطيني – اإلسرائيمي ،بيروت ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية1996 ،ـ ،ص.25

) (2ق اررات االمـ المتحدة ،حؽ الشعب الفمسطيني في العودة ،نيويورؾ.1978 ،

) (3نوفؿ ،ممدوح ،تطور الموقؼ الفمسطيني مف حؿ قضية الالجئيف الفمسطينييف ،2004- 1964 ،مركز المعمومات
الفمسطيني ،2004/9/24 .عمى الموقع االلكتروني التالي:

http://www.palestine -Pmc.com/arabic/insidel.asp?x&cat=3&opt=1

) (4حماد ،باسـ ،ستوف عاماً عمى النكبة :لقد آف لميؿ أف ينجمي ،مكتبة أتاتورؾ ،كانوف أوؿ 2008ـ ،ص .79

*االنتداب \ الدولة المنتدبة لشعب ترعى شئوف ىذا الشعب وتعينو عمى حياة مستقرة ومتطورة تنمي فييا موارده ويرتفع مستواه
وتؤىؿ أبناء الشعب وتدربيـ عمى اإلدارة والتنظيـ ليصبحوا نواة دولتيـ المستقمة فيما بعد حيف ينتيي االنتداب.
( )25

1948ـ ضد الجيوش العربية وعندما خرجت القوات البريطانية تركت جميع أسمحتيا لمعصابات
الصييونية.

 -3تشجيع وتحفيز اليجرة الييودية :عزـ البريطانيوف منذ صدور وعد بمفور وانتدابيـ لفمسطيف عمى
تشجيع اليجرات الييودية إلى فمسطيف ،وتسييؿ كؿ السبؿ إلى ذلؾ ،فقد شيدت فمسطيف موجات
عديدة مف اليجرة الييودية جاءت عمى مرحمتيف ،المرحمة األولى قبؿ صدور صؾ االنتداب وقد بمغ

عدد المياجريف الييود فييا  75ألؼ مياجر والتي امتدت ما بيف عامي 1914 – 1904ـ ،أما

المرحمة الثانية وىي خالؿ االنتداب البريطاني فقد بمغ عدد المياجريف الييود فييا  457ألؼ
()1

مياجر

 ،ومف خالؿ فحص سجالت ووثائؽ اليجرات يتبيف بأف زاد عدد الييود في عيد االنتداب

أضعاؼ كثيرة.

وبعد أف شعرت بريطانيا بأف الحركة الصييونية أصبحت عمى قدر كبير مف القوة ،قامت برفع قضية

فمسطيف إلى األمـ المتحدة ،إذ تـ صدور قرار ( )181في  29نوفمبر 1947ـ الذي يقضي بتقسيـ فمسطيف

إلى دولتيف :األولى ييودية بمساحة %56والثانية عربية بمساحة  ،%44ووضع القدس تحت الوصاية
()2

الدولية ،فرفض القرار العرب والفمسطينيوف ووافقت عميو الصييونية برئاسة بف غوريوف

،وبالرغـ مف أف

نسبة الييود لـ تتعدى ثمث السكاف وممكتيـ لألرض أقؿ مف  %7اال أف القرار كاف مجحفاً بحؽ الفمسطينيف

،صانعاً دولة لمييود وعمى أف يكوف لمييود مساحة أكبر مف العرب تساوي .%56

وعمى أثر قرار التقسيـ الذي لـ يقبمو العرب ،وقعت الحرب االسرائيمية العربية األولى عاـ 1948ـ

وقامت المقاومة الفمسطينية بتشكيؿ عدة قوى منيا :الجياد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني الذي استشيد
مف أجؿ القدس وجيش اإلنقاذ بقيادة الجامعة العربية والذي تشكؿ مف الجيوش العربية ،لمواجية ىذا القرار
حيث وصؼ الحاؿ" :شعب أعزؿ ال سالح لديو ،تمطمو ىيئة مف أكبر الييئات الدولية بأظمـ وأقسى قرار
()3

عرفو التاريخ ويقضى عميو بالتجزئة .

 3.3تطور قضية الالجئين بعد حرب عام 1948م
في بداية الحرب تقدمت الجيوش العربية وحققت نتائج جيدة ،ىذا التقدـ أربؾ الحركة الصييونية

وجعميا تشعر بالخطر إزاء مشروعيا الصييوني في فمسطيف ،وىذا دفع الدوؿ الغربية لمتدخؿ والتوجو لمجمعية
العامة لألمـ المتحدة لدعـ إسرائيؿ فرفضت الدوؿ العربية ىذا القرار ،ولكف استمرت الضغوط البريطانية عمى
القيادة العربية ،إال أف القيادة العربية قبمت بالقرار ،مما ممكف الحركة الصييونية مف استعادة قوتيا واستمرار

) (1الصوباني ،صالح ،تطور عدد السكاف الفمسطينييف في الشتات وفمسطيف التاريخية ،مجمة تسامح ،راـ هللا ،مركز راـ هللا،
لدراسات حقوؽ اإلنساف ،ع ،19كانوف أوؿ  ،2007ص.70

) (2بابا دجي وآخروف ،رمضاف ،وآخروف ،حؽ العودة لمشعب الفمسطيني ،مصدر سبؽ ذكره ،ص .22

) (3العارؼ ،عارؼ ،النكبة – نكبة بيت المقدس والفردوس ،المفقود1952- 1947 ،ـ ،الجزء األوؿ ،منشورات المكتبة
العصرية لمطباعة والنشر ،بيروت ،1956 ،ص31
( )26

سيطرتيا عمى المدف العربية وترحيؿ سكانيا ،وىزمت الجيوش العربية ،وأعمنت الحركة الصييونية قياـ دولة"
()1

اسرائيؿ" في مساء  14مايو 1948ـ وقد بمغ عدد الالجئيف عاـ 1948ـ ( )900ألؼ الجئ.

استخدمت الحركة الصييونية اإلرىاب كوسيمة لطرد العرب ،حيث ارتكبت العصابات الصييونية

عشرات المجازر بحؽ الفمسطينييف ،وقامت بمختمؼ األعماؿ اإلرىابية اليادفة إلى إخالء فمسطيف مف أي

عربي موجود داخميا،
()2

1948ـ.

وبمغ عدد المجازر التي ارتكبتيا العصابات الصييوية نحو  25مجزرة عاـ

وبذلؾ فقد شكمت حرب عاـ 1948ـ نقطة البداية لظيور مشكمة الالجئيف الفمسطينييف" )3(،فنشأت

قضية الالجئيف الفمسطينييف وتعمقت معاناتيـ ،واستمرت عمى ما يزيد عف نصؼ قرف مف الزماف ،وتجمع
أكثر المصادر التاريخية واألدبيات المختمفة ،العربية وغيرىا ،أف نكبة عاـ 1948ـ ،أرغمت ما يقارب 900
ألؼ فمسطيني عمى اليجرة القسرية خارج مدنيـ وقراىـ ،بعد أف قاـ الييود وعصاباتيـ العسكرية بتدمير القرى

والمدف الفمسطينية ،خاصة تمؾ الواقعة عمى الساحؿ الفمسطيني ،الممتد مف الناقورة إلى غزة ،وقد دمرت
()4

إسرائيؿ أكثر مف  540قرية فمسطينية وحولتيا إلى مستوطنات ومستعمرات ييودية بنيت عمى أنقاضيا.

لقد استخدـ االحتالؿ الصييوني كافة أساليب القمع والترىيب بحؽ المدنييف الفمسطينييف مما أدى إلى تيجير

اآلالؼ عمى موجات متعددة:

()5

 )1الموجة األولى (مف كانوف أوؿ  1947ـ -آذار – 1948ـ) وكاف ذلؾ عمى إثر قرار األمـ المتحدة رقـ
 181القاضي بتقسيـ فمسطيف عاـ  ،1947وأدى ذلؾ إلى اندالع مواجيات بيف الفمسطينييف والعصابات
الصييونية التي كانت تشف العديد مف اليجمات عمى الفمسطينييف مما أدى إلى نزوح حوالي ( )30ألؼ

فمسطيني.

 )2الموجة الثانية (مف آذار 1948ـ– حزيراف 1948ـ) أتت ىذه المرحمة بعد العمميات والمجازر اإلرىابية

التي قامت بيا العصابات الييودية ونخص بالذكر ىنا مجزرة دير ياسيف التي قضى ضحيتيا 250

شخصاً ،وأيضاً قاموا باحتالؿ العديد مف المدف والقرى وعمى رأسيا القدس ،مما أثار القمؽ والخوؼ ،في
صفوؼ الفمسطينييف وعمى أثر ذلؾ نزح حوالي ( )300- 200ألؼ فمسطيني.

) (1حماد ،باسـ ،ستوف عاماً عمى النكبة :لقد آف لميؿ أف ينجمي ،مرجع سابؽ ،ص .115

) (2موريس ،بني ،ط رد الفمسطينييف ووالدة مشكمة الالجئيف ،ترجمة :دار الجميؿ لمدراسات واألبحاث الفمسطينية ،عماف,
1993ـ ,ص .152

) (3بابا دجي وآخروف ،رمضاف ،وآخروف ،حؽ العودة لمشعب الفمسطينييف ،مصدر سبؽ ذكرة ،ص .24
) (4أبو ستة ,سمماف ،الالجئوف الفمسطينيوف بيف التوطيف والعودة ,القدس العربي ,العدد  10 ,2564شباط 2002ـ.

) (5موريس ،بني ،طرد الفمسطيني ووالدة مشكمة الالجئيف ،دار الجيؿ لمنشر والدراسات واألبحاث الفمسطينية ،عماف ،ط،1
 ،1993ص ص 201 ،185 ،77 ،45
( )27

 )3الموجة الثالثة مف ( 9تموز –  18تموز  ،)1948حدثت ىذه المرحمة بعد قياـ العصابات الصييونية
باحتالؿ مناطؽ كؿ مف المد والرممة في عممية استمرت عشرة أياـ ونزح عف ذلؾ حوالي  100ألؼ

فمسطيني إلى كؿ مف لبناف واألردف وقطاع غزة.

 )4الموجة الرابعة مف (تشريف أوؿ – تشريف ثاني  ،)1948أتت ىذه المرحمة نتيجة قياـ االحتالؿ باجتياح

عدة مدف وقرى فمسطينية كأسدود وبئر السبع خالؿ ما عرؼ بعمميات (الضربات العشر) وىنا نزح مابيف

( )200- 150ألؼ فمسطيني إلى كؿ مف غزة وجباؿ الخميؿ.

جدول رقم ( :)1يبين جية التقدير وتعداد الالجئين عام 1948م
تقدير أعداد الفمسطيني عام 1948م حسب الجيات

م

المصادر الرسمية

.1

األمـ المتحدة

750.000

.2

لجنة التدفيؽ

766.000

.3

الخارجية البريطانية

670.000

.4

وكالة الغوث الدولية (األنروا)

914.221

.5

تقدير إسرائيمي (موشيو أفرات)

604.000

.6

الممفات اإلسرائيمية

520.000

.7

التقديرات العربية

940.000

كانت نتائج حرب عاـ 1948ـ كارثية حيث استطاعت إسرائيؿ السيطرة عمى ما يقارب  %78مف

مساحة فمسطيف االنتدابية،

()1

ومع انتياء المواجية األولى بيف اسرائيؿ والدوؿ العربية عاـ 1948ـ ،فرض

الجيش المصري إدارتو الفعمية المدنية والعسكرية عمى قطاع غزة ،بينما سيطرت األردف عمى مفاصؿ الحياة
السياسية واالقتصادية واإلدارية في الضفة الغربية والقدس الشرقية،

()2

وقامت إسرائيؿ بتيجير عشرات اآلالؼ

مف الفمسطينييف إلى البمداف العربية المجاورة ،ففي آخر اإلحصائيات التي أجريت بمغ عدد الالجئيف

الفمسطينييف في الفترة الواقعة بيف  1948إلى 2001ـ ما يزيد عف خمسة مالييف الجئ ،في حيف تشير
()3

تقرير وكالة الغوث "األونروا" أف أعداد الالجئيف الفمسطينييف تجاوزت الثالثة مالييف الجئ.

) (1بشارة ,مرواف ،فمسطيف/إسرائيؿ سالـ أـ نظاـ عنصري (ترجمة) وسيـ وجدي القاىرة :مركز القاىرة لدراسات حقوؽ
اإلنساف ،2001 ،ص.35
) (2بيكر ,جيمس ،مذكرات جيمس بيكر سياسة الدبموماسية (ترجمة) مجدي شرشر القاىرة :مكتبة مدبولي1999 ،ـ ،ص.68
) (3أبو ستة ,سمماف ،حؽ العودة مقدس وقانوني وممكف ،المؤسسة العربية لمنشر العربية ،بيروت2002 ،ـ ،ص.50
( )28

شكل رقم ( :)1يوضح أعداد الالجئين الفمسطينيين عام 1948م حسب الجيات والمصادر الرسمية

جدول رقم ( :)2يوضح التطور في أعداد الالجئين الفمسطينيين منذ عام  2001 – 1950م
حسب إحصائيات سجالت "األنروا"()1

م

السنة

األردن

لبنان

سوريا

الضفة

غزة

المجموع

1

1950

506200

127600

82194

-

198227

914221

2

1955

502135

100820

88330

-

214701

905986

3

1960

613743

136561

115043

-

255542

1120889

4

1965

688089

159810

135971

-

296953

1280823

5

1970

506038

175958

158717

272692

311814

1425219

6

1975

625857

196855

184042

292922

333031

1632707

7

1980

716372

226554

209362

324035

367995

1844318

8

1985

799724

263599

244626

357704

427892

2093545

9

1990

929097

302049

280731

414298

496339

2093514

10

1995

1288197

346164

337308

517412

683560

3172641

11

2000

1570197

376427

383199

583009

824622

3737494

12

2001

1.639.718

382.973

391.651

607.770

852626

3.874.738

) (1مؤسسة شييد فمسطيف :قراءة إحصائية حوؿ ممؼ الالجئيف الفمسطينييف ،فبراير 2010ـ.
)(http://riaaya.org/index_files/i7sa2eyat/kera2ai7sa2eya.htm, 25.02.2015
( )29

في ظؿ تفاقـ قضية الالجئيف وما سببتو مف إحراج لممجتمع الدولي ،فقد شكمت األمـ المتحدة لجنة
ترأسيا وسيط األمـ المتحدة إلى فمسطيف (الكونت برنادوت) والذي قدـ تقريرهُ إلى الجمعية العمومية في 16
سبتمبر  /أيموؿ 1948ـ حيث ذكر" :أنو عمى أية حاؿ ،يستحيؿ إنكار أنو لف يكوف ىناؾ تسوية يمكف أف
تكوف كاممة ونيائية إال إذا تـ االعتراؼ بحقوؽ الالجئيف العرب بالعودة إلى بيوتيـ التي طردوا منيا خالؿ

الصراع المسمح بيف العرب والييود في فمسطيف ،وغير ذلؾ سيكوف مخالفة لمبدأ العدالة ،إذ أف ىؤالء
الضحايا األبرياء لمصراع أنكر حقيـ بالعودة إلى بيوتيـ ،بينما المياجروف الييود يصموف إلى فمسطيف" ،ىذا
البياف أنصؼ الفمسطينييف ولكنو أجيز عمى حياة الوسيط األممي ،حيث في اليوـ التالي ،اغتيؿ الوسيط
()1

الكونت بيرنادوت ومساعده الفرنسي في القطاع اإلسرائيمي لمقدس مف قبؿ العصابات الييودية.

وفي تاريخ  11ديسمبر – كانوف األوؿ 1948ـ ناقشت األمـ المتحدة تقرير بيرنادوت وقررت (حؽ

العودة لالجئيف الفمسطينييف الذيف يرغبوف بالعودة إلى بيوتيـ والعيش بسالـ مع جيرانيـ وعمى إسرائيؿ تسييؿ
()2

ذلؾ) ومنذ ذلؾ الوقت واسرائيؿ ال تمثؿ ألي قرار دولي وتحوؿ دوف عودة الالجئيف إلى ديارىـ.
 3.4النازحون الفمسطينيون بعد حرب 1967

بعد ىزيمة العرب عاـ 1948ـ ،كانت القضية الفمسطينية ىي القضية العربية األولى  ،وأصبح

يعرؼ الصراع باسـ الصراع االسرائيمي-العربي  ،وباشتداد الصراع اندلعت الحرب االسرائيمية-العربية الثانية
1967ـ والتي كانت نتائجيا كارثية عمى الفمسطينيف والعرب  ،حيث احتمت كامؿ فمسيطف وبعض أراضي

مف الدوؿ العربية  ،وبدؿ مف حؿ قضية الالجئيف تفاقمت وزادت مشكمة الالجئيف تعقيدا بزيادة عددىـ  ،فقد
أدى ذلؾ إلى تيجير المزيد مف الفمسطينييف ،وزيادة في أعداد الالجئيف الفمسطينييف ،حيث قدرت األونروا

األعداد ( )175.000مف الالجئيف المسجميف لدى سجالتيا وقد ىجروا لممرة الثانية ،مف بينيـ ()17.500
كانوا قد تركو المنطقة المحتمة وذىبوا الى سوريا ،بينما ( )700تركوا غزة إلى مصر ،وقدرت الالجئيف الجدد

الذي ىاجروا ألوؿ مرة حوالي ( )350.000منيـ ( )100.000منيـ ىجروا إلى سوريا ومنيـ إلى سيناء
()3

عبر مصر ،والباقوف ىاجروا مف الضفة الغربية إلى الشرقية لنير األردف،

وظير مصطمح النازحوف لتمييز

بيف الميجريف الفمسطينييف عاـ 1948ـ والميجريف عاـ 1967ـ ،وقد جرى تقسيـ النازحيف إلى خمس فئات

رئيسية ىي:

()4

الفئة األولى :ىي التي نزحت مع بدء العمميات العسكرية في حرب حزيراف .1967
) (1عبداليادي ،ميدي ،المسألة الفمسطينية ومشاريع الحموؿ السياسية 1947 – 1934ـ ،المكتبة العصرية ،بيروت1975 ،ـ،
ص.127-125

) (2التؿ ،عبدهللا ،كارثة فمسطيف ،الطبعة الثانية ،دار اليدى ،الجزائر1990 ،ـ ،ص.348

) (3جرار ،ناجح ،اليجرة القسرية الفمسطينية ،ترجمة سمير محمود ،فمسطيف ،البرنامج األكاديمي لميجرة القسرية ،1995 ،ص
.182

) (4شاليؿ ،عمر محمود ،الالجئوف ،وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" ،منظمة التحرير الفمسطينية ،نوفمبر 2005ـ.
)(http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3266, 28.03.2015
( )31

الفئة الثانية :ىي التي كاف مكاف إقامة أفرادىا العادي والدائـ في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ،ولكنيـ
أثناء وقوع حرب  1967كانوا موجوديف في خارج الضفة والقطاع والقدس ألغراض الدراسة أو العمؿ أو

العالج وحالت وقوع الحرب دوف تمكنيـ مف العودة إلى وطنيـ .

الفئة الثالثة :ىي التي تشمؿ جميع األشخاص الذيف يحمموف اليوية اإلسرائيمية وخرجوا بتصاريح انتيت مدتيا
دوف أف يتمكنوا مف العودة .

الفئة الرابعة :وىػي التي تشمػػؿ كؿ األشخاص الذيف أبعدوا قص اًر بحجج أمنية .

الفئة الخامسة :وىي التي تشمؿ نسؿ الفئات األربعة السابقة .وقد أدت حرب  1967إلى نزوح أكثر مف
 350.000مف الفمسطينييف .لجأ معظـ ىؤالء النازحوف إلى األردف ،ومنيـ مف كاف نزوحو لممرة الثانية،
حيث كانت ىجرتيـ األولى عاـ  .1948وأدى تواجد منظمة التحرير الفمسطينية عمى أرض األردف ،وخاصة
فصائؿ المقاومة إلى حدوث تصادمات دامية أدت إلى ىجرة اآلالؼ مرة أخرى إلى لبناف ،ومقتؿ اآلالؼ

كذلؾ .وفي الحرب األىمية المبنانية التي استمرت مف عاـ  1975وحتى  1991أدت إلى تدمير العديد مف

المخيمات الفمسطينية وىجرة الكثيريف إلى الخارج .وفي حرب االجتياح اإلسرائيمي عاـ 1982ـ ،وخروج
منظمة التحرير الفمسطينية وقواتيا مف لبناف جعؿ أفواج الالجئيف مرة جديدة عسكرييف ومدنييف تمجأ إلى عدة

أقطار عربية ،باإلضافة إلى مقتؿ وجرح عشرات اآلالؼ منيـ ،وارتكبت المميشيات المسيحية المارونية

المبنانية المتحالفة مع الجيش المبناني جريمتيف كبيرتيف في حؽ الالجئيف ىما :في قريتي :صب ار وشاتيال،
وعمؿ مذبحتيف بيما في وضح النيار راح ضحيتيا أكثر مف  3000قتيؿ ،وانتقمت أعداد أخرى كبيرة إلى

مخيمات نائية خوفاً مف المذابح .وأثناء حرب المخيمات التي وقع ػػت مف  1985ـ الى1987ـ ،عمدت

مميشيات "أمؿ" الشيعية المبنانية القضاء نيائياً عمى آخر بقايا حضور منظمة التحرير الفمسطينية في لبناف،
وتسبب ىذا الترويػػع الجديد والحصار المتواصؿ في ىجرات جماعية جديدة .وفي حرب الخميج التي دارت

رحاىا عاـ 1991ـ ،واحتالؿ العراؽ لمكويت ،تـ طرد ما يقارب مف  400.000فمسطيني مف الكويت نزح
غالبيتيـ إلى األردف .وفي أيموؿ سبتمبر 1995ـ ،تـ طرد  35.000فمسطيني مف ليبيا كرد فعؿ مف العقيد
معمر القذافي عمى أوسمو الذي وقعتو منظمة التحرير الفمسطينية مع الحكومة اإلسرائيمية ،أي أف وضع

الالجئيف لـ يستقر في معظـ البمداف التي لجأ إلييا الفمسطينييف.
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جدول رقم ( :)3يوضح أعداد الالجئين الفمسطينيين وتوزيعيم جغرافياً عام 2000م
الرقم

الدولة

عـدد الفمسطينيين

1

األردف

2.560.268

2

لبناف

385.459

3

سوريا

401.092

4

مصر

56.663

5

العراؽ وليبيا

105.737

6

السعودية

283.312

7

الكويت

36.0568

8

دوؿ الخميج األخرى

113.688

9

الدوؿ العربية األخرى

5.970

10

الواليات المتحدة األمريكية

222.725

11

الدوؿ األجنبية األخرى

283.617

12

المجموع

4.454.589

) (1شاليؿ ،عمر محمود ،الالجئوف ،مرجع سابؽ ،نوفمبر 2005ـ.
( )32

()1

الخالصة:
الفمسطينيوف لـ يعانوا قبؿ حرب 1948ـ اال مف بعديف أساسيف  ،األوؿ  :االنتداب البريطاني عمى
فمسطيف  ،أما الثاني  :فيو اليجرات الصييونية واالستيالء عمى بعض األراضي .

ولكف بعد االحتالؿ تعاظمت المشكالت الفمسطينية وتزايدت أبعاد القضية  ،والسيما قضية األرض

والالجئيف وقياـ دولة االحتالؿ فوؽ األرض الفمسطينية  ،وىنا ال يمكف اغفاؿ أف السبب الرئيسي في تمؾ

األبعاد ىو االستعمار الغربي  ،اال أف زيادة المشكالت جعمت القضية الفمسطينية معقدة وذات بعد دولي ،
باإلضافة الى أف القوى الدولية العظمى تقؼ وتساند اسرائيؿ .

ومنذ بداية الحروب العربية االسرائيمية ومشكمة الالجئيف تتطور الى األسوأ وتتزايد أعدادىـ وتسوء

أوضاعيـ بؿ وتتبايف الرؤى حوؿ عودتيـ أو تعويضيـ وتنحو نحو عدـ اختالؿ التوازف الديموغرافي في
اسرائيؿ لصالح العائديف الفمسطينييف في حاؿ االمتثاؿ لمقرار . 194

وعميو ترى الباحثة أف تالزمية مسألتي األرض والالجئيف مسألة مفصمية بالنسبة لمشعب الفمسطيني ،

فاألرض وبالمعني المشار اليو ليست وحسب مصد ار لمرزؽ بؿ انيا الوطف  ،فالفمسطيني ليس بصدد البحث
عف وطف جديد  ،بؿ أف ماىو مف طبائع األمور نفاذ مفعوؿ حؽ العودة لمفمسطينييف لقراىـ ومدنيـ في

فمسطيف االنتدابية دوف قيود أو شروط  ،وىذا األمر ينسجـ تماماً والشرعة الدولية وحقوؽ االنساف  ،والحقوؽ
الفمسطينية غير القابمة لمتصرؼ.

( )33

4

الفصل الزابع
قضبيب احلل الدائم (النهبئي)

( )34

 4.1قضايا الحل النيائي
ـ.ت.ؼ وفقاً لمبرنامج المرحمي ونظ اًر لمظروؼ الدولية وموازيف وعالقات القوى الدولية دخمت في

اتفاؽ سالـ مع اسرائيؿ ،وبما يعني تحوؿ المسألة مف الحرب الى السالـ وعميو تـ توقيع اتفاؽ إعالف

المباديء عاـ 1991ـ في البيت األبيض.

وفي العاـ 1993ـ وقع اتفاؽ غزة أريحا وعميو أقيمت سمطة الحكـ الذاتي "السمطة الفمسطينية" ورغـ

أف المفاوضات قد احتدمت بيف الجانبيف عمى القضايا الرئيسية وىي  ":الحدود واألمف واالستيطاف والالجئيف
والقدس والمياه "  ،وأجمت الى مدة خمس سنوات بعد إقامة السمطة وعرفت بقضايا الحؿ النيائي وسوؼ
ندرس ىذه القضايا بالتفصيؿ كي نتعرؼ عمى اإلشكاليات التي تقؼ حاج اًز أماـ الوصوؿ الى حؿ دائـ مف

الجانبيف االسرائيمي -والفمسطيني .
أوالً  :االتفاقات الموقعة

 4.2أوسمو وقضايا الحل الدائم

 -1مؤتمر مدريد لمسالم  1991م

1

دعا الرئيس األمريكي في شير مارس 1991ـ الى عقد مؤتمر دولي لتسوية الصراع االسرائيمي-

العربي  ،يستند عمى قاعدة ىامة وىي " األرض مقابؿ السالـ"  ،تـ انعقاد مؤتمر مدريد لمسالـ في الشرؽ
األوسط في  30أكتوبر1991ـ وشارؾ فيو ممثموف عف الوفد الفمسطيني تحت غطاء أردني وذلؾ اشتراط
اسرائيؿ عدـ حضور ـ.ت.ؼ ممثال عف الفمسطينيف ،وسار المؤتمر في مساريف لمتسوية  :االوؿ \المسار

الثنائي وىو االطراؼ العربية التي ليا نزاع مباشر مع اسرائيؿ  ،الثاني \ مسار متعدد األطراؼ وييدؼ إليجاد
رعاية دولية لمشروع التسوية .

 -2اتفاق أوسمو 1993ـ

2

ىو أوؿ اتفاؽ يوقعو الفمسطينيوف مع اسرائيؿ لتنفيذ تسوية سممية  ،ومف النقاط الرئيسية التي شمميا ىذىا

االتفاؽ ىو إقامة سمطة حكـ ذاتي في الضفة وقطاع غزة لمدة خمس سنوات وانسحاب قوات اإلحتالؿ مف
غزة وأريحا خالؿ شيريف مف تنفيذ ىذا االتفاؽ ونقؿ الصالحيات لمفمسطينيف بما في ذلؾ التعميـ والصحة

-3اتفاقية غزة أريحا 1994م \3

ىو اإلتفاؽ الفعمي والتنفيذي التفاؽ "اعالف المباديء" وقد تـ توقيعو  14مايو ، 1994حيث يتضمف ىذا
االتفاؽ االنسحاب االسرائيمي مف غزة وأريحا كخطوة لتشكيؿ السمطة الوطنية الفمسطينية  ،وىذه المفاوضات

سوؼ تغطي القضايا المؤجمة بمافييا القدس والحدود والترتيبات األمنية والالجئيف واتبعت باتفاقيف -1:اتفاؽ

اقتصادي آيار-2 1994اتفاؽ تمييدي آب. 1994

( )1حمداف ,محمد ,وآخروف ,فمسطيف والقضية الفمسطينية,2008,ص. 513-511

( )2يوسؼ ,عماد ,االنعكاسات السياسية الاتفاقات الحكـ الذاتي,1994,ص. 136-128
( (3حمداف ,محمد ,وآخروف ,مرجع سابؽ,ص. 536

( )35

-4اتفاقية طابا أو أوسمو الثانية1995م

1

وقعت ىذه االتفاقية في 28سبتمبر\أيموؿ ، 1995ويعرؼ ىذا االتفاؽ باتفاؽ المرحمة الثانية مف انسحاب
اسرائيؿ مف األراضي الفمسطينية  ،بناء عمى تعيد اسرائيؿ االنسحاب مف  6مدف عربية و 400قرية ببداية

1996ـ  ،وقد جاءت ىذه االتفاقية وسط أحداث ىامة منيا مجزرة الحرـ اإلبراىيمي واغتياؿ اسحؽ رابيف ،
وبناء عمى االتفاؽ تـ تقسيـ المناطؽ الفمسطينية الى أ،ب،ج .

-5اتفاقية واي ريفر األول (بالنتيشن)1998م \2

تـ التوقيع عمى ىذا االتفاؽ في تشريف األوؿ  1998في منتجع واي ريفر ،وجوىر ىذا االتفاؽ مبدأ األرض

مقابؿ األمف وأف إعادة االنتشار ستنفذ في  %13مف الضفة الغربية مقابؿ نبذ السمطة الفمسطينية لمعنؼ .
-6اتفاق واي ريفر الثاني (شرم الشيخ)1999م

3

تـ توقيعيا في أيموؿ 1999ـ ويشمؿ كافة بنود اتفاقية واي ريفر األولى مع اجراء بعض التعديالت عمى
بعض البنود مثؿ الممر اآلمف واألمف واعادة اإلنتشار  ،وىذا االتفاؽ وقعو كؿ مف السمطة الفمسطينية ورئيس

الوزراء االسرائيمي السابؽ أييود باراؾ.

ىكذا فإف جميع االتفاقات مف مدريد حتى واي ريفر الثانية ماىي اال اتفاقات اجرائية تنفيذية التفاؽ اوسمو

نفسيا.

-7خطة خارطة الطريق 2003م \4
أصدرت في  30ابريؿ 2003ـ عف طريؽ و ازرة الخارجية األمريكية  ،اليدؼ األساسي منيا ىو التوصؿ الى
تسوية نيائية وشاممة لمنزاع اإلسرائيمي الفمسطيني بحموؿ عاـ  2005ـ ،وتستند خارطة الطريؽ الى انياء
اإلحتالؿ وحؿ النزاع اإلسرائيمي الفمسطيني عمى اسس مؤتمر مدريد وق اررات األمـ المتحدة

(. )1397،338،242

ثانياً  :قضايا الحل الدائم

 4.3األمن والحدود

األمف ىو احدى القضايا العالقة بيف كؿ مف الجانب الفمسطيني والجانب االسرائيمي ويعتبر مف أىـ
وأعقد القضايا التي يتـ التفاوض عمييا ،وقد تـ إرجاؤىا الى ما يسمى بقضايا ومفاوضات الحؿ الدائـ

النيائي.

قبؿ الفمسطينيوف باتفاؽ اوسمو ألنيـ يريدوف دولة ليـ فوؽ أرضيـ ،حيث كؿ كياف مستقؿ لو عالقاتو

الجيدة مع جيرانو التى مف خالليا يتـ تحقيؽ االمف والسالـ وىذا ما يطمح لو الجانب الفمسطيني ولضماف
( )1حمداف ,محمد ,وآخروف ,مرجع سابؽ,ص. 537-536

( (2واي ريفر (واي بالنتيشف),مركز المعمومات الوطني الفمسطيني وفاwww.wafainfo.ps ,
( (3اتفاقية واري ريفر", 2012\1\15فمسطينيو,48لندف,قدس برس,

( )4خارطة الطريؽ  ,مركز المعمومات الوطني الفمسطيني وفا  ,المرجع السابؽ .
( )36

تحقيؽ ذلؾ يجب عمى كؿ مف الجانبيف اقامة عالقات أمنية لضماف تحقيؽ وانجاز ىذه االىداؼ ،مف خالؿ
توفير الدوافع االمنية عف التيديدات الداخمية والخارجية ومف ثـ القياـ باعداد اآلليات التي تضمف استمرار

التعاوف بينيما بشكؿ آمف وسممي ومف ثـ احتراـ كافة المواثيؽ والمعايير الدولية لحقوؽ االنساف وأخي ار تعزيز
األمف والسمـ عمى كافة األصعدة الدولية واالقميمية مف خالؿ تكثيؼ وانشاء عالقات مع كافة الدوؿ المجاورة
()1

عمى أساس االمف والسالـ واالستقرار.

أما الحدود فيي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بممؼ األمف حيث يشكالف رزمة واحدة مف التعقيد والتشابؾ

والحيمولة دوف الوصوؿ الى حؿ نيائي ،فيتـ بمحصمة األمور تأجيؿ ىذا الممؼ الى مايعرؼ بقضايا الحؿ

الدائـ النيائي ،وقد ظير الموقؼ اإلسرائيمي في عدة اتجاىات فيما يتعمؽ بالحدود في مفاوضات الوضع
()2

النيائي عاـ 1999ـ:

 -1قرار مجمس األمف رقـ  242وىو يطرح المساواة بيف األرض واألمف ،حيث يطبؽ القاعدة التى تقوؿ
"أنو اليمكف اكتساب أراضي بالقوة".

 -2معاىدة جنيؼ الرابعة :حيث رفض الجانب االسرائيمي ىذه المعاىدة النو يرفض تسميتو باالحتالؿ
المعتدي ،حيث يفترض االحتالؿ بأنو لو دولة موجودة سابقا واحتمت مف جية أخرى،حيث ينكروا
معرفة أي شيء عف وضع الضفة الغربية وقطاع غزة.

 -3قرار التقسيـ رقـ  181النافذ في نوفمبر:1947حيث يرفض االسرائيميف مناقشة ىذا القرار ويؤكدوف
أف قرار التقسيـ رقـ  181ليس لو صمة في المباحثات بيف الجانبيف.

 -4معاىدات السالـ مع مصر واالردف :التبادلية حيث ظيرت كمبدأ مرشد لممفاوضات ضمف اطاريف:
أ -أف الجانب االسرائيمي يطرح ضـ اكبر جزء مف األرض ب  -ىو تسييؿ التواصؿ بيف شطريف
منفصميف في الوطف مف خالؿ اقامة ممر آمف بيف الضفة وقطاع غزة.

وفي ظؿ رفض المفاوض اإلسرائيمي لكافة الق اررات والمعاىدات السابقة الذكر ،فالحدود وفؽ مفيومو
تبدأ مف مسار الجدار العازؿ وحدوده البقاء السيطرة االسرائيمية عمى طوؿ منطقة غور األردف.

اما بالنسبة لمحدود مف الوجية الفمسطينية ،فيـ يروف حدود الدولة الفمسطينية ىي حدود عاـ 1967ـ

مع تبادؿ أراض.

()3

فالوفد الفمسطيني يشدد عمى إقامة دولة فمسطينية عمى حدود الرابع مف حزيراف 1967ـ

مع تبادؿ اراض بنسبة التزيد عف  %2مف مساحة الضفة وايضا بالسيادة الكاممة عمى الضفة وقطاع غزة

) (1االمف ،قضايا الوضع الدائـ ،منظمة التحرير الفمسطينية:دائرة شئوف المفاوضات 2015\2\7 2 ،انظر الرابط

www.nad_plo.org/atemplate.php?id=46

) (2عاشور ،عمر( ،حؿ الصراع الفمسطيني -اإلسرائيمي ،تعارض المفاىيـ -الحموؿ البديمة) ،مجمة قراءات استراتيجية ،السنة
الثالثة ،العدد السادس ،2010 ،ص .61- 60

) (3تقرير حوؿ خالفات داخؿ الوفد االسرائيمي حوؿ القدس في المفاوضات مع الفمسطينييف ،نوفمبر2013ـ.
)(www.shasha.ps/news/84, 28.04.2015
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والقدس( ،)1اسرائيؿ ترفض التنازؿ عف الضفة كما فعمت في قطاع غزة ألىمية األرض الجغرافية واألماكف
المقدسة .
وقد طالب الجانب االسرائيمي بأف يتـ ترسيـ حدود لمسمطة الوطنية الفمسطينية الجديدة وفؽ اعتباريف:

االوؿ أمني :حيث يتـ ترسيـ حدود المناطؽ التي تخضع لمسمطة وذلؾ وفؽ الخطوط االمنية المقامة عمى
مشارؼ غور االردف وحدود الجدار الفاصؿ ،واآلخر سكاني :فيـ طالبو برسـ الحدود وفؽ الكتؿ االستيطانية
وانتشار المستوطنات والطرؽ المؤدية اليو  ،وترى الباحثة أف معضمة األمف والحدود تستمد خمفيتيا التاريخية
مف عقدة الغيتو الييودية القائمة عمى كراىية وفوبيا األغيار ىذا مف الناحية األيدولوجية  ،أما عمى المستوى

الميداني فاف منحاىا استعماري اجالئي ومحاولة لتشييد سعادة جماعة ما "الييود" عمى حساب مستقبؿ شعب

آخر وىو الشعب الفمسطيني .
 4.3االستيطان

ينطمؽ مفيوـ االستيطاف كمصطمح مف الفكرة الصييونية التي تقوؿ" :أف ال صييونية بدوف

استيطاف ،وال دولة ييودية بدوف إخالء العرب ومصادرة ار ٍ
اض وتسييجيا"،

()2

أي أف األصؿ في استمرار

الصييونية ىو االستيطاف ،حيث اعتبر المؤرخ الصييوني سوكولوؼ "أف مستقبؿ الصييونية اليكوف إال مف

خالؿ استمرار االستيطاف في فمسطيف" ،واالستيطاف يعني كثي اًر مف المفاىيـ لدى كتاب ومفكريف عدة ومف
ىذه المفاىيـ "طرد السكاف الفمسطينييف مف أراضييـ ،وذلؾ باستخداـ كافة الوسائؿ ،كالقتؿ والتيجير

والتدمير ،وىذه الرؤية كانت واضحة مف خالؿ عدة ممارسات قامت بيا عصابات الياغاناه عمى األرض عاـ
()3

1948ـ.

وقد ذكر عضو الكنيست اإلسرائيمي (يشعياىو بف فورت ) أف االستيطاف ىو "اتخاذ بمد ما وطناً

يسعى إلى القضاء عمى وطف الغير ،ودخوؿ عنصر أجنبي ييدؼ االستيالء عمى جزء مف األرض أو

كميا" )4(.وىو التطبيؽ العممي لمفكر االستراتيجي الصييوني الذي انتيج فمسفة أساسيا االستيالء عمى األرض
الفمسطينية ،بعد طرد سكانيا الفمسطينييف بشتى الوسائؿ بحجج ودعاوى دينية وتاريخية باطمة ،وترويج مقولة
ٍ
أعداد ،كبيرة مف شتات الييود مف مختمؼ أنحاء العالـ واحالليـ
"أرض بال شعب لشعب بال أرض" ،وجمب

 (1)جريدة القدس :المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية تسير نحو اتفاؽ مرحمي جديد قد يستمر  40عاما ،جريدة القدس29 ،
سبتمبر 2013ـ .

) (2أبو عرفة ،عبد الرحمف ،االستيطاف التطبيؽ العممي لمصييونية ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت،1989 ،
ص.41

) (3عبد العاطي ،صالح الديف محمد ،االستيطاف الصييوني في فمسطيف حتى عاـ 1948ـ ،مجمة المقاومة ،العدد العاشر،
سبتمبر 2012ـ ،ص.10

) (4العيمة ،رياض،أيمف شاىيف" ،االستيطاف الييودي وتأثيره السياسي واألمني عمى مدينة القدس" ،مجمة جامعة األزىر ،سمسمة
العموـ اإلنسانية ،المجمد  ،12العدد 2010 ،1ـ ،ص.906
( )38

بدالً مف العرب الفمسطينييف ،بيدؼ إقامة دولة صييونية ،نظ اًر لما تؤديو فمسطيف مف أىمية استراتيجية في
ىذه البقعة مف العالـ ".

()1

واالستيطاف ىو أحد أىـ القضايا التي يتـ التفاوض عمييا ضمف مفاوضات الحؿ الدائـ ،وقد تـ

تأجيؿ قضية االستيطاف إلى مرحمة الحؿ النيائي الدائـ في توقيع اتفاقية أوسمو عاـ 1993ـ ،وبسبب تعثر
المفاوضات بيف الطرفيف لتيرب الجانب اإلسرائيمي مف تنفيذ االستحقاقات المناطة بو ،دخمت المفاوضات في

مرحمة الجمود وصوالً إلى ما بعد مرحمة الرئيس السابؽ ياسر عرفات حيث جاء الرئيس محمود عباس عاـ
 ،2005وفتحت مرحمة جديدة مف المفاوضات حيث كاف ممؼ االستيطاف خيا اًر استراتيجياً لدى الرئيس

محمود عباس لحؿ الصراع مع الكياف اإلسرائيمي ،وقد ارتفع عدد المستوطنات بشكؿ كبير ومتسارع حيث
وصؿ عدد المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية  160مستوطنة خالؿ العاـ 2014ـ ،يقطنيا

 390000مستوطف ،والجدوؿ التالي يوضح ارتفاع عدد المستوطنات منذ عاـ 1969ـ وحتى عاـ 2014ـ
،وذلؾ ألف اسرائيؿ استغمت انتفاضة األقصى وزادت مف اليجمة االستيطانية في الضفة.
()2

جدول رقم ( :)4يوضح عدد المستوطنات اإلسرائيمية خالل الفترة 2014 – 1969م
السنة

1969

1977

1986

1995

2001

2006

2014

عدد المستوطنات

5

37

110

120

155

160

160

شكل رقم ( :)2يوضح زيادة عدد المستوطنات اإلسرائيمية 2014- 1969م

) (1عمراف ،كامؿ محمد ،تيوي د مدينة القدس جوىر المشروع الصييوني (دراسة سوسيولوجية) ،مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ
اإلنسانية ،عدد خاص :القدس عاصمة الثقافة العربية لعاـ 2009ـ2009 ،ـ ،ص.52

)(2) (www.ramallah.city/archives/38047, 15.03.2015
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()1

جدول رقم ( :)5يوضح أعداد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس خالل الفترة 2014 -1967م
السنة

اعداد المستوطنين

2014

390000

2005

350000

1995

145000

1987

77500

1977

4400

1967

0

شكل رقم ( :)3يوضح الزيادة في أعداد المستوطنين خالل السنوات 2014 – 1967م
 4.4حق العودة
تعرض الشعب الفمسطيني خالؿ  67عاماً إلى الكثير مف ويالت الحروب والتشريد واالضطياد

وتمزيؽ لميوية الوطنية والتمييز العنصري الممارس ضده ،حيث عانى ومازاؿ يعاني نفسياً ومادياً ،و مورس

بحقو حرب  1948ـ التي نجـ عنيا تشريد مئات اآلالؼ مف الفمسطينييف بفعؿ أعماؿ الياجاناه والعصابات

الصييونية المسمحة التي ارتكبت مجازر دموية بحؽ فمسطيف آمنيف ،ومف ثـ اقتمعت منيـ األرض قس اًر فشرد
الشعب الفمسطيني إلى أكثر مف دولة عربية منيا لبناف وسوريا واألردف وليبيا واليمف وغيرىا مف الدوؿ التي

احتضنت الفمسطينييف ،فأطمؽ عمى ىؤالء الالجئيف فمسطيني الشتات ،ومف ثـ بعد حرب  67عرفوا باسـ
النازحيف إلى الدوؿ العربية وعرفت قضيتيـ في المحافؿ الدولية بأنيا الالجئيف وفؽ تعريؼ األمـ المتحدة

والى ىذه المحظة لـ يتمكف ىؤالء الالجئيف مف العودة إلى وطنيـ عمى الرغـ مف نصوص القانوف الدولي
وق اررات األمـ المتحدة في أكثر مف موضع تحديدا القرار  ،194وكاف مف نتائج حرب حزيراف يونيو 1967ـ
النزوح القسري الثاني الذي أدى إلى إحداث تغييرات ديموغرافية مؤثرة في بيئة المجتمع الفمسطيني ،حيث

)(1) (www.ramallah.city/archives/38047, 15.03.2015
( )41

أحدث نوع جديد مف التجمعات السكانية الفمسطينية الطارئة أطمؽ عمييا اسـ "مخيمات الالجئيف" سواء داخؿ
فمسطيف أـ خارجيا ومنيا برزت قضية الالجئيف بشكؿ أوضح.

إف حؽ العودة ىو حؽ الفمسطيني الذي تـ طرده واخراجو مف موطنو في العودة إلى أرضو التي كاف

يعيش فييا ،حيث ىذا الحؽ ينطبؽ عمى كؿ فمسطيني سواء كاف رجالً أو امرأة ،وأيضاً ينطبؽ عمى ذرية أي
منيما ميما بمغ عددىا وأماكف تواجدىا ومكاف والدتيا وظروفيا االجتماعية واالقتصادية والسياسية )1(،فحؽ

العودة بالنسبة لفمسطينييف ىو الضماف األساسي لالجئيف الفمسطينييف ،سواء الجيؿ األوؿ أو نسمو ،وىناؾ
ارتباط بيف حقوؽ اإلنساف وقضية الالجئيف التي تتمثؿ في إعادة السكاف المشرديف إلى الوطف واعادة دمجيـ،
حيث ىذا الحؽ منصوص عميو بوضوح في اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف عمـ  1948ومدوف في العيد

الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية  1966وينص ىذا الصؾ األخير عمى أنو (ال يجوز حرماف أي

شخص تعسفاً مف حؽ دخوؿ بمده).

()2

إف حؽ العودة ىو حؽ قانوني ومقدس ألنو موجود في كؿ وجداف

فمسطيني حيث يقوؿ الكاتب اإلسرائيمي داني روبنشيتايف ولو كتاب بعنواف (الناس الذيف ليس ليـ مكاف):
"أعجب ليؤالء الفمسطينييف ،فشعوب العالـ كمو تعيش في مكاف ،أما ىـ الفمسطينيوف ،فإف المكاف يعيش
()3

فييـ".

فحؽ العودة ىو عودة الالجئيف الفمسطينييف إلى ديارىـ األصمية التي أرغموا عمى تركيا وفي ىذه

الحالة ال يعني عودة فمسطيني الشتات مف ميجري 1948ـ عمى الضفة الغربية وقطاع غزة تنفيذاً لحؽ
()4

العودة مع أنو يجب النضاؿ مف أجؿ إعادتيـ إلى ديارىـ األصمية.
()5

ويصنؼ الالجئوف إلى خمسة قطاعات رئيسية وىي:

القطاع األوؿ :الالجئوف الذيف تـ تيجيرىـ مف ديارىـ سنة 1948ـ وينقسموا إلى قسميف :األوؿ منيـ ممف
يتمقوف مساعدات مف وكالة الغوث األونروا " اإلغاثة وتشغؿ الالجئيف" وتطمؽ عمييـ (مسجميف) والثاني الذيف
ال يتمقوف تمؾ المساعدات مف الوكالة وىـ قميميف العدد مقارنة بالمسجميف لدى وكالة الغوث ويطمؽ عمييـ

(غير مسجميف).

القطاع الثاني :الالجئوف الذيف تـ تيجيرىـ مف ديارىـ بعد حرب 1967ـ لممرة األولى ويطمؽ عمييـ اسـ
نازحيف.

) (1حساوي ،نجوى ،حقوؽ الالجئيف الفمسطينيف بيف الشرعية الدولية والمفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية ،مركز الزيتونة
لمدراسات واالستشارات ،بيروت ،2008 ،ص.158

) (2مفوضية األمـ المتحدة ،بحثاً عف حموؿ ،دار الكتب الوطنية ،المجمع الثقافي ،أبو ظبي ،1995 ،ص .61

) (3أبو ستو ،سمماف ،حؽ العودة مقدس وقانوني و ممكف ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،ط ،1بيروت ،2001 ،ص.9
) (4سالـ ،وليد ،قضية الالجئيف مف منظور المواطنة( ،شئوف تنموية) ،العدد الثاني ،1998 ،ص.75
) (5األيوبي ،إبراىيـ ،الالجئوف الفمسطينيوف حقائؽ و معطيات ،مجمة دنيا الوطف3 ،مايو 2015ـ.

)(http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2015/05/03/365041.html, 23.03.2015
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القطاع الثالث :يضـ الالجئيف الفمسطينييف مف غير الجئي عاـ 1948ـ1967 ،ـ ،وىـ يتواجدوف خارج
األراضي الفمسطينية التي احتمت عاـ 1967ـ ،وغير قادريف عمى العودة إلى تمؾ األراضي بسبب عدة أمور

منيا سحب اإلقامة أو الطرد أو إلغاء لـ شمؿ تمؾ العائالت أو االضطياد في حالة العودة أو الخوؼ مف
العقوبة.

القطاع الرابع :وىـ الميجريف الداخميف أي الفمسطينييف الذيف تبقوا في المناطؽ الفمسطينية التي قائمة عمييا

اسرائيؿ عاـ 1948ـ.

القطاع الخامس :الميجريف في ظؿ المناطؽ المحتمة سنة 1967ـ.
 4.4.2اماكن تواجد الالجئين الفمسطينيين
األماكف الرئيسية التي يتواجد فييا الالجئيف الفمسطينييف وىي كالتالي:

-1

األراضي المحتمة سنة 1948م (اسرائيل) :ىناؾ مجموعة مف الالجئيف تركوا قراىـ ومدنيـ أثناء

حرب 1948ـ خوفاً مف الحرب ولجأوا إلى قرى ومدف مجاورة حتى تيدأ األحواؿ ثـ يرجعوف إلى قراىـ
التي تركوىا ولـ يغادروا فمسطيف ككؿ ولكف بعد انتياء الحرب لـ يتمكنوا مف العودة إلى قراىـ حيث منعوا

مف ذلؾ وأعمنت قراىـ "مناطؽ عسكرية مغمقة" يمنع الدخوؿ إلييا .وقد حاولت سمطات االحتالؿ دمج
ىؤالء الالجئيف في المجتمعات العربية وفي الكياف اإلسرائيمي حتى ينسوا حؽ العودة وىذه السياسة

ساىمت في غياب أي تقديرات دقيقة ألعداد ىؤالء الالجئيف و النازحيف والذيف تتراوح تقديراتيـ بيف 150

و  350ألؼ نسمة (تقديرات نياية 2009ـ) ،ومازاؿ ىؤالء الالجئوف متمسكوف بحقيـ في العودة إلى
()1

-2

مدنيـ وقراىـ التي تركوىا قس اًر ،وىـ ينظموف سنوياً مسيرات إلى ىذه القرى في ذكرى النكبة.

الضفة الغربية :يوجد في الضفة المحتمة  19مخيماً ىي( :بالطة ،طولكرـ ،جنيف ،شعفاط،

الدىيشة ،عسكر ،بيت جبريف ،عيف السمطاف ،نور شمس).

()2

شعفاط وقمنديا يقعاف بحكـ سيطرة سمطة

االح تالؿ التامة ،بينما (دير عمار ،الفوار ،الحمزوف ،والعروب) يقعوف تحت إشراؼ مشترؾ مف سمطات
االحتالؿ وسمطة الحكـ الفمسطيني وفؽ تقسيـ المناطؽ(أ.ب.ج)وباقي المخيمات تخضع لمسيطرة
()3

الفمسطينية ،ويبمغ عدد الالجئيف في الضفة الغربية نياية عاـ 2014ـ حوالي  914.192نسمة.

 -3قطاع غزة :كاف يسكف قطاع غزة حوالي  80ألؼ نسمة عندما حدثت نكبة 1948ـ ،فمجأ حوالي 200
ألؼ الجئ إلى قطاع غزة عاـ 1948ـ ،الذي ال تتجاوز مساحتو  363كـ ،2فيو أصغر مف أف يحتؿ ىذا
()4

العدد الكبير ،وحسب تقديرات األونروا ،عدد الالجئيف مع نياية 2014ـ ىو  1.307.014مميوف الجئ.

) (1عباس ،اسماعيؿ( ،عنصرية اسرائيؿ ،فمسطينيو  48نموذجاً ،سمسمة أولست انسانا ( ،)1مركز الزيتونة لمدراسات

واالستشارات ،بيروت 2008ـ ،ص.76- 74

) (2وكالة الغوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى (األونروا) ،ممؼ مخيمات الضفة الغربية ،موقع األونروا،
انظر)023..30.52,(http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=146:

) (3الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،الفمسطينيوف في نياية عاـ 2009ـ ،المصدر السابؽ ،ص.23
) (4الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،الفمسطينيوف في نياية عاـ 2009ـ ،المصدر السابؽ ،ص.20
( )42

-4األردن :قدرت األونروا في سجالتيا عدد الالجئيف الفمسطينييف المسجميف لدييا في األردف حوالي
 2.154.486مميوف الجئ مع نياية  ،2009يعيش  %17.2منيـ في المخيمات .وىناؾ نسبة  %13مف
سكاف المخيمات في األردف غير مسجميف في سجالت األونروا ،وأيضاً ىناؾ  %95مف الفمسطينييف يحمموف
()1

الجنسية األردنية.

وتوجد عشرة مخيمات رسمية تديرىا األونروا ومنيا :الحصف ،الزرقاء ،البقعة ،وماركا،

كما وىناؾ  3مخيمات غير رسمية تعدىا األونروا وتوجد في عماف ومأدبة.

-5سورية :معظـ الالجئيف الذيف دخموا سوريا أتوا مف قضاء صفد وحيفا ويافا ،حيث بمغ عدد الالجئيف
الفمسطينييف مع نياية 2014ـ 569.645 ،نسمة ،تركز الالجئيف في عشرة مخيمات تعترؼ بيـ األونروا
منيا درعا ،وحمص ،وحما ،وغيرىا ،بينما ىناؾ ثالث مخيمات ال تعترؼ األونروا بيا وىي اليرموؾ والالذقية

وعيف التؿ.

()2

 -6لبنان :بمغ عدد الالجئيف الذيف نزحوا إلى لبناف بعد عاـ النكبة حوالي  30ألؼ ،موزعوف عمى أكثر مف
 45مخيماً منيا (عيف الحموة ،شاتيال ،نير البارد ،وغيرىا) تديرىـ األونروا ،وفي نياية 2014ـ وصؿ عدد
الالجئيف المقيميف في لبناف حوالي  483.375نسمة.

(3

-7مصر :لجأ عدد كبير مف الفمسطينييف إلى مصر خالؿ ثالث فترات كاف منيا (أ) أثر حرب 1948ـ،
(ب) أثر العدواف الثالثي عمى مصر 1956ـ( ،ج) بعد نكسة حزيراف 1967ـ ،وبمغ مجموع الالجئيف حينيا

 90ألؼ .لـ تقبؿ السمطات المصرية بعمؿ وكالة الغوث عمى أراضييا واكتفت السمطات المصرية بمنح
()4

الفمسطينييف وثائؽ سفر مؤقتة ،وقد قدر عددىـ عاـ  2008حوالي  65ألؼ.

ومف ىنا ترى الباحثة أف مسألة حؽ العودة لمفمسطينييف تعتبر مف أكثر االشكاالت تعقيداً  ،فمف

ناحية يكاد أف يكوف ىناؾ شبو اجماع اسرائيمي عمى حرماف الفمسطينييف مف العودة الى مناطؽ 1948

خشية التغيير الديموغرافي لحساب الفمسطينييف  ،حتى العودة الى الضفة الفمسطينية وقطاع غزة الزاؿ محو اًر
وقضية خالفية مع دولة االحتالؿ لجية تخوؼ االحتالؿ مف انفجار سكاني وكما تسميو يؤثر عمى اسرائيؿ

نفسيا في المستقبؿ ،وليذا كثي اًر ما يتـ الحديث حوؿ حؿ عادؿ ومتوافؽ عميو لمشكمة الالجئيف  ،وىنا فاف
مفيوـ متوافؽ عميو يثير لبسا ال حدود لو في حاؿ تطبيقو عمى أرض الواقع.

) (1صالح ،محسف ،التقرير االستراتيجي الفمسطيني لسنة  ،2008مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت2014 ،ـ ،ص
.297

) (2صالح ،محسف ،التقرير االستراتيجي الفمسطيني لسنة ،2008المصدر السابؽ ،ص .297

) (3األونروا :الالجئوف الفمسطينيوف في لبناف ،وكالة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى،
2014ـ.
(http://www.unrwa.org/ar/where-we-work/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86,
)28.04.2015

) (4الرشيدات ،شفيؽ ،فمسطيف تاريخاً وعبرة ومصيرا ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت1991 ،ـ ,ص.258
( )43

 4.5القدس
تعتبر القدس احدى القضايا التي يتـ التفاوض عمييا ضمف مفاوضات الحؿ الدائـ ،حيث تميزت ىذه
المدينة بخصوصية اكتسبتيا مف انفرادىا بالبعد الروحي المرتبط بالديانات السماوية الثالث ،وبالذات لدى

المسمميف فيي التي ذكرىا هللا تعالى في القرآف الكريـ في أكثر مف موضع حيث قاؿ تعالى" :سبحاف الذي

أسرى بعبده ليالً مف المسجد الحراـ إلى المسجد األقصى الذي باركنا حولو لنريو مف آياتنا إنو ىو السميع
()1

البصير".

وأيضاً خصيا النبي صمى هللا عميو وسمـ بعدة أحاديث منيا :قاؿ رسوؿ هللا صمى هللا عميو

وسمـ" :ال تشد الرحاؿ إال إلى ثالثة مساجد ،المسجد الحراـ ،والمسجد األقصى ،ومسجدي ىذا".

()2

فالقدس مدينة عربية إسالمية مقدسة تقع عمى منطقة جبمية مف جباؿ القدس تمثؿ العمود الفقري

لألراضي الفمسطينية ،كما تقع عمى خط طوؿ  35درجة و  13دقيقة شرقاً وخط عرض  31درجة و52

دقيقة شماالً وترتفع نحو 750ـ عف سطح البحر األبيض المتوسط ونحو 1150ـ عف سطح البحر الميت.

()3

وىي ذات الموقع االستراتيجي حيث تصؿ بيف الجناح األسيوي والجناح األفريقي كما تعتبر جس اًر

واصالً بيف قارتي آسيا وأفريقيا ،فيذا الموقع جعميا محط أنظار المستعمريف وميداف لتنافس والسيطرة عمييا
()4

فيي مفتاح التحكـ بثالث قارات :آسيا ،وأوروبا ،وأفريقيا.

وقد بمغت مساحة القدس داخؿ حدود البمدية

( )20.131ألؼ دونـ ،منيا  868دونما مساحة البمدة القديمة و ( )19.263دونماً خارج األسوار ،وقد
احتمت القوات اإلسرائيمية الجزء الشرقي مف مدينة القدس مف حزيراف /يونيو عاـ 1967ـ وبذلؾ أصبحت

إسرائيؿ تحتؿ كامؿ مدينة القدس شرقاً وما جاورىا مف القرى العربية وذلؾ بعد مرور عشريف يوماً عمى
احتالؿ الجزء الشرقي أي في الثامف والعشريف مف حزيراف ،وقد كانت تبمغ مساحة القدس الشرقية حوالي

 %11.48مف مساحة المدينة و% 4.39بما يسمى منطقة الحراـ( ،)5ويرجع اىتماـ اسرائيؿ بالقدس حيث
تحاوؿ مف خالؿ الحفريات أف تثبت أف ليا تاريخ في فمسطيف  ،وألىمية المدينة عند المسمميف  ،فمف يمتمؾ

العاصمة يمتمؾ الدولة والتاريخ والحضارة  ،خاصة أف مدينة القدس مدينة تاريخية.

وبعد احتالليا عاـ 1967ـ أصدر الكنيست ق ار اًر بتوسيع حدود القدس وكاف ىذا القرار عمى حساب

األراضي الفمسطينية في الضفة الغربية ،وذلؾ عبر توسيع المستوطنات وتيويد مدينة القدس ،فاالستيطاف في

القدس أصبح عائقاً كبي اًر أماـ مفاوضات السالـ بيف الفمسطيني واإلسرائيمي ،فالفمسطينيوف اشترطوا وقؼ كافة

أعماؿ االستيطاف لمحكومة اإلسرائيمية لمعودة إلى مسار المفاوضات ولكف الحكومة اإلسرائيمية ترفض ذلؾ

) (1سورة اإلسراء ،اآلية رقـ (.)1

) (2حديث شريؼ متفؽ عميو ،صحيح البخاري.

) (3المركز الجغرافي الفمسطيني ،نشرة القدس المعموماتية ،أرقاـ وحقائؽ ،ط ،1راـ هللا1998 ،ـ ،ص.11

) (4أبو جابر ،إبراىيـ" ،القدس في دائرة الحدث" ج ،1أـ الفحـ ،مركز الدراسات المعاصرة1996 ،ـ ،ص ص .33- 32
) (5المركز الجغرافي الفمسطيني ،نشرة القدس المعموماتية ،أرقاـ وحقائؽ ،ط ،1راـ هللا1998 ،ـ ،ص .13
( )44

وما زالت مستمرة في أعماؿ البناء ليذه المستوطنات،

()1

وأعمنت أف القدس عاصمة إسرائيؿ األبدية ،وىي

عاصمة لمفمسطينييف بناء عمى إعالف الدولة عاـ .1948

أما غرب القدس فقد قامت اسرائيؿ باحتالليا في حرب 1948ـ التي مف خالليا تـ تيجير معظـ

الفمسطينييف الذيف كانوا يسكنوف داخؿ األراضي التي احتمت عاـ 1948ـ ،حيث سيطرت اسرائيؿ عمى ما

يقارب مف ( )10.261ألؼ دونـ أي ما يعادؿ %84.13مف مساحة غرب القدس  ،وعممت عمى تغيير
معالـ المدينة العربية الموجودة في ذلؾ الوقت مف خالؿ البناء وأعداد السكاف ،فقامت باستبداؿ المعالـ

العمرانية العربية بمعالـ بناء حديثة وىدمت بعض األحياء العربية مثؿ حي المغاربة وركزت البناء في

األراضي التي احتمتيا باتجاه الغرب ،حيث أوجدت المراكز الحيوية في غرب القدس مثؿ مبنى الكنيست
والبنؾ المركزي ومتحؼ إسرائيؿ" وذلؾ لتحيؿ االنتباه والتركيز مف شرؽ القدس الى غرب القدس،

()2

إلى

أرضييـ بشكؿ إجباري واستبداليـ بالمستوطنيف الييود وذلؾ حتى تضمف
جانب طرد الفمسطينييف مف بيوتيـ و ا
()3

أغمبية ييودية فييا.

و مع احتالؿ القدس أصبحت إسرائيؿ ىي وحدىا مف تتحكـ فييا وترسـ سياستيا وتحدد معالميا

وبالتالي ظمت القدس غائبة عف أجندة المفاوضات وظمت تؤجؿ إلى ما عرؼ (بقضايا الحؿ النيائي الدائـ)،
فعمدت إسرائيؿ إلى ترحيؿ التفاوض حوؿ قضية القدس إلى مباحثات الحؿ النيائي التي ال جدوؿ زمني
يشير إلييا ،وال التزامات تجبر إسرائيؿ عمى التسريع بيا ،حيث استفادت إسرائيؿ مف ىذا التأجيؿ بتغيير

الواقع الجغرافي والديموغرافي ليذه المدينة.

وتشير الباحثة الى أف قياـ اسرائيؿ بالتغيير الممنيج مف الناحية الديموغرافية والمدنية والثقافية

والسياسية والحضارية لدولة االحتالؿ في القدس يتناقض واالعالف العالمي لحقوؽ االنساف لعاـ ، 1948
واتفاقيات جنيؼ الرابعة لعاـ  ، 1949والعيديف الميثاقيف الدولييف لعاـ  1966والمتعمقيف بالحقوؽ المدنية
تحت االحتالؿ  ،بؿ وحتى يتنافى ويتنكر لمعالقات والروابط الدينية التاريخية لكافة األدياف والمعتقدات

السماوية.
 4.6المياه
تعتبر قضية المياه مف القضايا الشائكة والمعقدة في مفاوضات الحؿ الدائـ ،بيف الفمسطينييف

واإلسرائيمييف  ،وىي أيضا قضية ومشكمة عالمية وخاصة في الوطف العربي ولذلؾ اسرائيؿ تستحوذ عمى
معظـ مصادر المياه الفمسطينية ،فقد أشارت اتفاقية المرحمة االنتقالية إلى اعتراؼ الجانب اإلسرائيمي بالحقوؽ

المائية الفمسطينية ،حيث جاء في نص االتفاقية" :تعترؼ إسرائيؿ بالحقوؽ المائية لمفمسطينيف في الضفة

) (1عناب ،محمد رشيد ،حجـ االستيطاف اإلسرائيمي في القدس بعد عاـ 1967ـ ،تحرير :خميؿ عودة ،وأحمد موسى ،مؤتمر
يوـ القدس السابع بعنواف" :االستيطاف اإلسرائيمي في مدينة القدس ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس 12 ،فبراير 2002ـ،
ص.318

) (2المركز الجغرافي الفمسطيني ،نشرة القدس المعموماتية ،أرقاـ وحقائؽ ،ط ،1راـ هللا1998 ،ـ ،ص .14
) (3غانـ ،حبيب " ،القدس تاريخيا وقضية" ،مرجع سابؽ ،ص .46
( )45

الغربية ،وسيتـ التفاوض حوؿ تمؾ الحقوؽ لمتوصؿ إلى تسوية بشأنيا في اتفاقية الحؿ النيائي" ولكف أرجئت
ىذه القضية إلى مفاوضات الحؿ الدائـ ،كما تناولت المادة الثانية مف الفقرة الحادية والثالثيف في "اتفاقية

اريحا" قضية المياه ،وتـ نقؿ صالحيات محدودة حوؿ المياه إلى السمطة الفمسطينية ،دوف أف تتطرؽ االتفاقية
إلى قضية الحقوؽ المائية ،وأيضاً أشير إلى المياه في اتفاقية أوسمو الثانية حيث جاء في المادة األربعوف
(اتفاقية المياه والمجاري) األساس الذي سيتـ بناءاً عميو وضع الخطط الخاصة بقطاع المياه وتنفيذ المشاريع
()1

أثناء المرحمة االنتقالية إلى حيث التوصؿ إلى تسوية نيائية في مفاوضات الحؿ الدائـ/النيائي.

وبسبب تعقيد ىذا الممؼ استمرت إسرائيؿ في مخططاتيا مف أجؿ السيطرة عمى مزيد مف مياه

المنطقة العربية ،حيث تشير الدراسات إلى أف إسرائيؿ تستيمؾ حوالي  %95مف المياه المتجددة سنوياً
ألغراض االستيالؾ المختمفة ،المنزلية والزراعية والصناعية ،وفي ضوء احتماؿ اجتذاب أعداد محتممة مف

المياجريف الييود في السنوات القادمة سيزداد الطمب عمى المياه .فذلؾ يموح باحتماؿ أف ترتفع نسبة العجز

المالي اإلسرائيمي لتصؿ إلى مميار ـ 3سنوياً وبالتالي تمقائياً ستقوـ إسرائيؿ بالبحث عف خيارات أخرى بديمة
()2

لمسيطرة عمى مصادر مائية لتمبية حاجاتيا المائية.

أما بالنسبة لمسيطرة عمى مياه حوض نير األردف ،فقد أحكـ اإلسرائيميوف سيطرتيـ عمى منابع

الحوض في جبؿ الشيخ وىضبة الجوالف بالكامؿ في حرب عاـ 1967ـ ،وعرفت الحرب بحرب المياه ،حيث

بعد انتياء ىذه الحرب تمكف اإلسرائيمييف في الشروع في تحويؿ كامؿ موارد المياه في الجزء العموي مف النير
والتي تزيد عف  900مميوف متر مكعب في السنة ،وحيث تشكؿ  %70مف إجمالي المعدؿ السنوي لموارد

الحوض الذي بمغت حوالي  1280مميوف متر مكعب في السنة ،حيث يستخدـ حوالي أكثر مف  160مميوف
متر مكعب منيا لري سيؿ الحولة ،كما يتـ ضخ أكثر مف  600مميوف متر مكعب عبر بحيرة طبريا باتجاه

السيؿ الساحمي حتى مناطؽ شماؿ النقب.

()3

لقد حدد االتفاؽ المؤقت الذي تـ بيف الجانبيف عاـ 1995ـ الحقوؽ المائية الفمسطينية ،وقد تحددت

احتياجات الفمسطينيف مستقبمياً مف المياه ما بيف  80-70مميوف متر مكعب في العاـ ،إضافة إلى المستيمكة

) (1جرادات ،أحمد ،المياه ومفاوضات الوضع النيائي ،صحيفة الحياة الجديدة 17 ،يناير 2012ـ.

) (2ىواش ،أحمد ،مستقبؿ الطمب عمى المياه تحدده اليجرة الصييونية ،صحيفة األياـ الفمسطينية 12 ،أغسطس 2014ـ.

) (3كعوش  ،فضؿ ،تقرير حوؿ المساعي اإلسرائيمية لمسيطرة عمى مصادر المياه الفمسطينية ،مجمة البديؿ 25 ،مارس
2014ـ.

(http://elbadil.com/2014/03/25/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-

%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A
)9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1/, 28.03.2015

( )46

سابقاً  118مميوف متر مكعب ،ويعني ذلؾ أف احتياجات الفمسطينيف في ييودا والسامرة يضمف ليـ الحصوؿ
عمى  200مميوف متر مكعب سنويا.

()1

ويرجح أف تكوف كمية المياه الفمسطينية الموجودة في الخزاف الجوفي حوالي  895مميوف متر مكعب،

منيا  835مميوف متر مكعب في الضفة الغربية و 60مميوف متر مكعب في قطاع غزة،

()2

وتراوحت

التقديرات حوؿ كمية تمؾ المياه فجميعيا تراوحت بيف  900- 700مميوف متر مكعب ،وحددت اتفاقية اوسمو

كميات المياه الفمسطينية عمى النحو التالي:

()3

جدول رقم ( :)6يوضح كميات المياه في الخزان الجوفي حسب ما ورد في اتفاقية اوسمو
المنطقة

كمية المياه -مميون متر مكعب

احواض الضفة الغربية والحوض الشرقي

172

الحوض الشمالي الشرقي

145

الحوض الغربي

362

مجموع الضفة الغربية

679

قطاع غزة

55

مجموع االراضي الفمسطينية

734

جدول رقم ( :)7كميات استيالك المياه كما حددت اتفاقية أوسمو()4
المنطقة

كمية المياه -مميون متر مكعب

الضفة الغربية

127.4

قطاع غزة

108

المجموع

235.4

المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة

60

المجموع الكمي

295.4

ماطمت اسرائيؿ في تنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو حوؿ المياه ،الف اتفاقية اوسمو أعطت الفمسطينيف مف

 80- 70مميوف ـ 3مف المياه ولكف ما تقدمو اسرائيؿ االف ىو  37مميوف ـ 3سنوياً )5(،فأصبح ىناؾ نقص
) (1عكاشة ،زىير ،الصراع المائي بيف االسرائيميف والفمسطينيف (رؤية إسرائيمية) ،ترجمات استراتيجية ،العدد الرابع ،السنة
الرابعة  ،2012 ،ص.36

2

( ) Water conversation in Palestine: an integrated approach towards Palestinian water resources
management , Center for Engineering and Planning, Ramallah ,1994, p.32.

Palestin,

(3) Palestinian National Authority: ,Book ground Information , Palestinian water Authority,

Palestin,

(4) Palestinian National Authority: ,Book ground Information , Palestinian water Authority,

1997, p.11.

) (5سمطة المياه الفمسطينية ،التقرير السنوي الثالث ،السمطة الوطنية الفمسطينية ،فمسطيف ،1999 ،ص.7
( )47

1997, p.11.

في مياه الخزاف الجوفي ،وذلؾ يرجع الى استنزاؼ اسرائيؿ لمياه

الخزاف الجوفي الفمسطيني ،وحاجة

الفمسطينييف لممياه التي في تزايد مستمر بسبب زيادة عدد السكاف ،حيث مف المتوقع أف ترتفع ىذه الزيادة
()1

بشكؿ كبير في السنوات القادمة كما يوضحيا الجدوؿ التالي:

جدول رقم ( :)8يوضح الزيادة في كميات المياه المستيمكة خالل األعوام 2040 – 2000م
السنة

نوع االستخدام \ مميون متر مكعب

المجموع

أغراض منزلية

الزراعة

اغراض صناعية

2000

158.8

245

33

6،436

2010

231.3

286

43

3،560

2020

337.9

306

53

9،696

2040

641.1

361

63

1،1065

 4.3.1االتفاقيات المائية بين االسرائيميين والفمسطينيين
ىناؾ عدة اتفاقيات وسنذكر أىـ اتفاقيتيف وىـ :

أوال -اتفاق غزة:

يعتبر ىذا االتفاؽ كجزء مف اتفاؽ سابؽ وىو اتفاؽ اوسمو عاـ  1994وقد تضمف أف تنقؿ اسرائيؿ

السيطرة عمى امدادات المياه في غزة الي السمطة الفمسطينية بما في ذلؾ المسئوولية عف الطبقات الصخرية
المائية المحمية وعف آبار الضخ اضافة الى أف تكوف مسئولة عف الطبقات الصخرية المائية المحمية وعف
آبار الضخ وأيضا عف ادارة وتطوير وصيانة أنظمة المياه والمجاري ولـ يتـ استثناء أي شي اال أنظمة المياه

في المستوطنات االسرائيمية ،ولكف بعد انسحاب االسرائيمي مف غزة نقمت السيطرة لتمؾ المياه الموجود في

المستوطنات الى السمطة الفمسطينية واتفؽ أيضا الى أف تحوؿ اسرائيؿ 5مميوف متر مكعب مف المياه سنويا

الى غزة بواسطة أنابيب.

()2

ثانياً -االتفاق المرحمي لييودا والسامرة:

اعترفت اسرائيؿ بالحقوؽ الفمسطينية في المياه في اتفاقية اوسمو الثانية  1995والتي ستحدد كميات

تمؾ المياه ىي اتفاقيات الوضع النيائي مستقبال ،اتفؽ الطرفاف في الرأي عمى أف حاجات الفمسطينيف مستقبال

مف المياه ستتراوح مابيف  80- 70مميوف متر مكعب مف المياه سنويا ،أي أكثر مف االستيالؾ المائي
الحالي ( 118مميوف متر مكعب سنويا عاـ ،)1995سيزيد استيالؾ الفمسطينيف لممياه في الفترة االنتقالية
بنحو 18.6مميوف متر مكعب مف المياه سنويا (تشمؿ 5مميوف متر مكعب في قطاع غزة) أغمب تمؾ المياه

)Palestinian water Authority ,Book ground Information , 1997. page (1

) (2عكاشة ،زىير ،الصراع المائي بيف االسرائيميف والفمسطينيف (رؤية إسرائيمية) ،ترجمات استراتيجية ،العدد الرابع ،السنة
الرابعة  ،2012 ،ص.7
( )48

ستورد مف الحوض الجوفي الشرقي ،واتفؽ أيضا عمى أف يتـ تطوير مياه جديدة (كتحمية مياه البحر واعادة
معالجة مياه المجاري) كما اتفقوا أيضا عمى تنسيؽ ادارة مصادر المياه.

()1

ترى الباحثة أف مسألة المياه تحتؿ ركناً أساسياً في السياسات االسرائيمية خاصة عمى ضوء نقص

المياه في فمسطيف وبمداف الشرؽ األوسط خصوصاً العديد منيا  ،وحيث أف التصحر قضية قائمة بحد ذاتيا
لذا تمجأ اسرائيؿ الى محاوالت دائمة ومنذ اقامتيا لالستيالء عمى مصادر المياه مف الفمسطينييف والدوؿ

المجاورة  ،وأي كاف الحاؿ فاف اسرائيؿ تسيطر عمى  %82مف المياه الجوفية الفمسطينية ،ووفقا لمبنؾ الدولي
فإنو في حاؿ حصوؿ الفمسطينيي ف عمى حقوقيـ المائية فإف االمكانية ستتوفر لزيادة مساىمة القطاع الزراعي

في الناتج المحمي االجمالي بنسبة  %10وخمؽ فرص عمؿ لما يزيد عف 100ألؼ انساف  ،وزيادة المساحات

الزراعية المروية الى  700ألؼ دونـ عوضا عف  240ألؼ دونـ في عاـ .2014

) (1المرجع السابؽ ،ص.8
( )49

الخالصة:
برزت الخالفات الجدية في قضايا الحؿ النيائي بعد توقيع اتفاؽ السالـ مع اسرائيؿ (أوسمو)  ،ففي
مفاوضات السالـ واتفاؽ اعالف المباديء (1991ـ) لـ يتوصؿ الطرفاف الى تفاىمات جوىرية في القضايا

الرئيسية  ،فسميت بقضايا الحؿ النيائي والتي تأجمت الى خمس سنوات كفترة انتقالية وبناء سمطة وطنية
وكذلؾ بناء ثقة بيف الطرفيف  ،فيـ ال يريدوف التنازؿ عف المواقؼ ،فالموقؼ الفمسطيني مدعوـ بالشرعية

الدولية وعدالة القضية  ،أما الموقؼ اإلسرائيمي مف تمؾ القضايا فإنو مدعوـ بالقوة المادية ومساندة الدوؿ
الغربية وعمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكية .

قبمت قيادة منظمة التحرير الفمسطينية التأجيؿ ولـ تقبؿ بالتنازؿ والتمكيف  ،فقد أقيمت السمطة وبقيت

تمؾ القضايا معمقة  ،ولكف بالث بات عمى المواقؼ مف تمؾ القضايا  ،ورغـ االعتراؼ الدولي مف قبؿ الجمعية
العامة لألمـ المتحدة بفمسطيف كدولة تحت االحتالؿ _ بصفة دولة غير كاممة العضوية _ اال أف اسرائيؿ لـ
تستجب لمقرار األممي يساندىا في ذلؾ الفيتو األمريكي في مجمس األمف  ،بؿ أف الواليات المتحدة ال زالت

تعارض عقد مؤتمر دولي بإشراؼ األمـ المتحدة لمتوصؿ الى حؿ الدولتيف  ،وبما يمكف الفمسطينيوف مف
إقامة دولتيـ المنشودة.

( )51

5

الفصل اخلبمس
ادلىقف الفلسطيني واإلسزائيلي من قضبيب
احلل النهبئي

( )51

 5.1تمييد
تعتبر قضايا الحؿ النيائي إف ارزات التأجيؿ المستمر في كؿ مرحمة مف مراحؿ المفاوضات السابقة
عمى مدار  26عاما مف التفاوض مع الجانب االسرائيمي والتي في كؿ مرة مف ىذه المراحؿ يتـ تأجيؿ البت

في خمس قضايا :وىي الحدود واألمف والالجئيف واالستيطاف والقدس والمياه  ،حيث سنجمؿ في ىذا الفصؿ
التطورات التي لحقت بيذه القضايا وبإيجاز ال يخؿ بمضموف مواقؼ الطرفيف المتصارعيف .
 5.2أسس الموقفين الفمسطيني واإلسرائيمي تجاه المفاوضات

 5.2.1أسس الموقف الفمسطيني تجاه المفاوضات

يتركز الموقؼ الفمسطيني تجاه مفاوضات الحؿ النيائي عمى عدة أسس سنذكرىا:

-1
-2

()1

تنفيذ قراري مجمس األف  338 ،242والتي تعتبرىا ـ.ت.ؼ غير قابمة ألي مساومة.

تنفيذ مفاوضات الحؿ النيائي سوؼ يت ازمف مع تنفيذ بقية استحقاقات المرحمة االنتقالية التي تـ التوقيع

عمييا في شرـ الشيخ مضيفاً ليا ورقة الضمانات األمريكية.

()2

كما كاف ىناؾ موقؼ فمسطيني واضح مرتبط بأىداؼ وطنية يسعوف لتحقيقيا وىي كاآلتي:

-1
-2

إنياء كافة أشكاؿ االستيطاف المقامة عمى األراضي الفمسطينية وانياء االحتالؿ االسرائيمي.

إقامة الدولة الفمسطينية ذات السيادة واالستقالؿ.

-3

التركيز عمى أف فمسطيف جزء مف الكياف العربي ال يمكف تركو.

-5

تحقيؽ حؽ العودة لمفمسطينييف مع التعويض.

-4
-6

التأكيد عمى أىمية القدس وأنيا ىي العاصمة األبدية لمدولة الفمسطينية.

العمؿ عمى التنمية االقتصادية والرخاء االقتصادي.
()3

وتبرز عدة نقاط توضح توجيات الفمسطينيين بشأن المفاوضات ،ىي:
-1

التأكيد عمى قرار  242واعتباره مبدأ لمتفاوض ،مع عدـ اعتباره سقفاً سياسياً آلماؿ الفمسطينييف.

-2

عدـ اعتبار حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني واقامة الدولة وعاصمتيا القدس عنصر تفاوضي

-3

وقؼ االستيطاف كامالً في حاؿ تـ التوصؿ إلى االستمرار في المفاوضات.

-4

ولكف يجب اعتباره ق ار اًر واجب التنفيذ.

اعتبار القدس جزء مف أراضي  67حتى ال تدخؿ مجاالً آخر لعممية التفاوض.

) (1عبد الرحيـ ،الطيب ،كممة أميف الرئاسة نيابة عف الرئيس عرفات ،مؤتمر الخبراء لقضايا مفاوضات الوضع الدائـ ،أوراؽ
ومداوالت ،راـ هللا 18 -16 ،سبتمبر 1999ـ ،ص .14 -13

) (2سويشر ،كاليتوف ،حقيقة كامبد ديفيد ،الدار العربية لمعموـ ،بيروت2006 ،ـ ،ص .225

)(3عبد ربو ،ياسر ،كممة وزير الثقافة واإلعالـ ،مؤتمر الخبراء الفمسطيني لقضايا مفاوضات الوضع الدائـ ،أوراؽ ومداوالت،
راـ هللا 18- 16 ،سبتمبر 1999ـ ،ص .34
( )52

 5.2أسس الموقف االسرائيمي تجاه المفاوضات

()1

أما الموقؼ االسرائيمي الذي يعتبر موحداً في موقفو تجاه القضايا التي يتـ التفاوض عمييا ،ويتمخص في:

 -1عممية فصؿ واضحة وكاممة بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف.
 -2ال عودة لحدود .67

 -3قضية الالجئيف غير مطروحة عمى طاولة التفاوض ،وبالتالي ال عودة لالجئيف.
 -4عدـ تفكيؾ المستوطنات والسعي لضميا لمسيادة اإلسرائيمية.

 -5ال وجود ألي جيش أجنبي وخصوصا األردني عمى غربي النير ،أي ىناؾ سيطرة كاممة إلسرائيؿ عمى
حدود ىذه المنطقة.

 -6يعتبروف القدس محتمة حتى عاـ 1967ـ ،ويجب االحتفاظ بيا النيا الرابط الروحي والديني ليـ ،وستبقى
دائماً قمب الشعب الييودي.

ومف ىنا يتضح أف الموقؼ اإلسرائيمي مميئ بالالءات التي تفصح عف عدـ وغياب نية التوصؿ ألي اتفاؽ

ولو مؤقت مع الفمسطينييف  ،وأنيـ يضعوف كافة العراقيؿ بيدؼ التأجيؿ وعدـ التوصؿ ألي اتفاؽ يذكر ،بؿ
وتسعى إسرائيؿ لفرض حموؿ جديدة خالفا إلتفاؽ أوسمو  ،وىذا واضح مف خالؿ مراكز الدراسات اإلسرائيمية

وأشيرىا مؤتمر ىرتسميا التي تعرض " الحؿ اإلقميمي ".
 5.3الموقف الفمسطيني من قضايا الحل النيائي
أوالً :الحدود:

إف الموقؼ الفمسطيني مف قضية الحدود يتمثؿ في في أف حدود الدولة الفمسطينية ىي المناطؽ التي

احتمتيا إسرائيؿ عاـ 1967ـ ،والمتمثمة في القدس الشرقية وحدود الضفة الغربية وقطاع غزة كما كانت عميو
عشية احتالؿ إسرائيؿ لمضفة الغربية وقطاع غزة عاـ 1967ـ ،يوجد اجماع فمسطيني وطني مركزي حوؿ
حدود الدولة عمى أف الحدود تكوف واضحة وذات سيادة اقميمية وأف تكوف تمؾ الحدود ال تقؿ عف الحدود
()2

الفعمية الحالية لمضفة وقطاع غزة ،وىنا ينقسـ الحدود إلى ثالث نقاط.
-

حدود أرضية (برية) :تتضمف السيطرة عمى كافة المعابر والجسور وأف يكوف ىناؾ ممر أرضي يربط

-

الحدود االقميمية والدولية في البحر المتوسط والبحر الميت ،والسيطرة عمى الموانئ البحرية.

-

المجاؿ الجوي و المطارات.

بيف الضفة الغربية وقطاع غزة.

) (1خطاب باراؾ ،إباف فوزه باإلنتخابات ( 18 )BBCآيار (مايو) 1999ـ.
)(http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/monitoring/346507.stm, 28.04.2015

) (2الشقاقي ،خميؿ ،الحدود والترتيبات األمنية ،مؤتمر الخبراء الفمسطيني لقضايا مفاوضات الحؿ الدائـ ،أوراؽ ومداوالت ،راـ
هللا 18- 16 ،سبتمبر 1999ـ ،ص.81
( )53

وبالتالي يتوجب عمى اسرائيؿ االنسحاب مف كؿ األراضي التي قامت باحتالليا عاـ 1967ـ بما فييا القدس
الشرقية وليس القدس الكبرى التي يدعى تسميتيا اإلسرائيميوف ،والضفة الغربية بما فييا غور األردف وقطاع

غزة )1(.و ىناك نقاط أساسية يأخذىا الموقف الفمسطيني بعين االعتبار في موضوع الحدود:

()2

 -1أف يكوف أساس الحؿ وفقا لقراري االمـ المتحدة .242 ،181
 -2أي تعديالت حدودية يجب أف تكوف متبادلة وطفيفة.

 -3ضماف بقاء الحدود الفمسطينية مالصقة بالكامؿ مع دوؿ الجوار "الدوؿ العربية".
 -4ضماف السيطرة الفمسطينية الكاممة عمى المعابر.
 -5انشاء معبر بري يربط بيف غزة والضفة الغربية.
ثانياً :االستيطان:

شيدت األراضي الفمسطينية منذ عاـ 1997ـ ىجمة توسعية استيطانية ،فنيبت الثروات وقطعت

أوصاؿ المدف وفسخت النسيج االجتماعي بسبب ىذا التوسع ،لفرض األمر الواقع عمى أي مطمب لمشعب
الفمسطيني قبؿ الدخوؿ في مفاوضات الحؿ النيائي.

بدأت اسرائيؿ االستيطاف منذ أواخر عاـ  ، 1967فسيطرت عمى مساحات واسعة مف األراضي ثـ

ضمت اسرائيؿ حوالي  40ألؼ دونـ في عاـ  ،1999وبيذا يصؿ عدد ماصادرتو القوات االسرائيمية منذ

اتفاقية اوسمو 1993الى حوالي 400الؼ دونـ ،وييدؼ المحافظة عمى أمف المستوطنات القائمة فقامت
اسرائيؿ بالتخطيط إلنشاء طرؽ التفافية بيدؼ ربط المستوطنات ببعض بالعمؽ االسرائيمي داخؿ إسرائيؿ
وعزؿ التجمعات السكانية الفمسطينية عف بعضيا ،كما استمرت في اقتالع آالؼ المناطؽ المزروعة والمشجرة

وىذا يعد مخالفاً لما ورد في االتفاؽ االنتقالي وفؽ المادة (.)4

()3

التي تنص عمى" :يعتبر الطرفاف منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة مناطقية واحدة ،يجب

الحفاظ عمى وحدتيا وسالمتيا خالؿ الفترة االنتقالية" ،ومف ىنا جاء الموقؼ الفمسطيني رافضاً ألي شكؿ مف

أشكاؿ االستيطاف عمى األرض الفمسطينية وأف االستيطاف مخالؼ لكافة األعراؼ والمواثيؽ الدولية.

) (1أبو بكر ،توفيؽ ،بعد ثالث سنوات عمى أوسمو ،محمود عباس (أبو مازف يتذكر ،ويتحدث عف الوضع ال ارىف) ،ط ،1شركة
مؤسسة األياـ لمصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ،راـ هللا1996 ،ـ ،ص.19

) (2الشقاقي ،خميؿ ،الحدود والترتيبات األمنية ،مؤتمر الخبراء الفمسطيني لقضايا مفاوضات الحؿ الدائـ ،مرجع سابؽ ،ص.88

) (3العبادسة ،جميؿ ،الخروقات االسرائيمية التفاقات السالـ الفمسطينية – االسرائيمية ،الييئة العامة لالستعالمات ،سمسمة
إصدارات البنؾ الوطني لالستعالمات ،ط ،1فمسطيف ،شباط ،2001 ،ص .52- 51
( )54

ثالثاً :الالجئون :

إف الموقؼ الفمسطيني يربط حؿ قضية الالجئيف بالقرار  194والذي دعى إلى حؽ الالجئيف في

العودة إلى ديارىـ التي ىجروا منيا ،مع التعويض عف الخسائر المادية والمعنوية الناجمة عف طردىـ

ونزوحيـ .ومف ىنا يجب النظر إلى قضية الالجئيف في المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية ،وفقاً لمقرارات

التالية:

()1

 -1اتفاقية أوسمو منذ بدايتيا تستند إلى قرار مجمس األمف رقـ  338 ،242فيما يتعمؽ بالنازحيف.

 -2أف قرار  194الذي اتخذ لحؿ قضية الالجئيف عاـ  ،1948وقراري  338 ،242المذيف يتعمقاف بحربي
 1967و 1973ـ وبنازحي حرب 1967ـ وال زالت سارية المفعوؿ ولـ يصدر عف المؤسسة الدولية ما
يناقضيا .

رابعاً :القدس:

تعتبر مف القضايا التي تتشدد (إسرائيؿ) في الحديث والتفاوض عنيا ،و رفضت إسرائيؿ مشاركة أي

ممثميف عف القدس في الوفد الرسمي األردني وفؽ المداوالت التي سبقت مؤتمر مدريد وتمت االستجابة ليذا

الشرط بؿ اعترضت عمى تمثيؿ القدس حتى في الوفد االستشاري الفمسطيني الذي سيرافؽ الوفد الرسمي،
حيث طالبت بمنع ذلؾ الوفد مف االشتراؾ بمؤتمر مدريد و المفاوضات ،ولكف الواليات المتحدة لـ تقبؿ بيذا

الشرط بشأف الوفد االستشاري ،وتـ توجيو دعوة رسمية ومباشرة لمحضور.

عممت اسرائيؿ في المادة السادسة مف الممحؽ الثاني التفاقية طابا أو ما تعرؼ بأسمو  ،2الموقعة في

أيموؿ 1995ـ ،عمى عدـ إعطاء الفمسطينييف أي حؽ في القدس ،عدـ االنسحاب مف المناطؽ والقرى
()2

المتاخمة ليا.

إف أي حؿ أحادي لمقدس مف الجية اإلسرائيمية لف يكوف ناجحاً وعمى الفمسطينييف أف يأخذوا
()3

بعيف االعتبار ىذه األمور:

 -1االتفاقات الدولية بشأف القدس منيا جنيؼ الرابعة 1949ـ ،واتفاقية الىاي  1907يجب أف تطبؽ عمى
القدس باعتبارىا عربية محتمة.

 -2مقاومة سياسة الحصار والعزؿ وفضح ومكافحة سياسة التطيير العرقي العنصري اإلسرائيمي.
 -3تصميـ استراتيجية واضحة وفعالة لدعـ وتطوير الحياة المدنية الفمسطينية.

وبمعنى أكثر دقة ،فإف الموقؼ الفمسطيني مف قضية القدس يتمثؿ في اعتبارىا جزءاً مف األراضي

المحتمة عاـ 1967ـ ،وليس إلسرائيؿ حؽ عمى أي جزء مف شرؽ القدس "القدس الشرقية" ،ويستند الموقؼ

) (1زريؽ ،إلياء ،الالجئوف ،مؤتمر الخبراء الفمسطيني لقضايا مفاوضات الوضع الدائـ ،أوراؽ ومداوالت  18- 16سبتمبر
 ،1999راـ هللا ،ص.210- 209

شقير ،رزؽ ،القدس الوضع القانوني والتسوية الدائمة ،ط ،1مؤسسة الحؽ ،راـ هللا1996 ،ـ ،ص. (2) 25

) (3عريقات صائب ،وآخروف ،اتفاقية أوسمو ،النتائج والتطورات ،وقائع المؤتمر الخاص المنعقد في بيت لحـ  19- 18أيار،
ط ،1مطبعة راـ هللا الحديثة ،راـ هللا ،1997 ،ص .68- 67
( )55

الفمسطيني عمى القرار الدولي  242الذي دعى إسرائيؿ إلى االنسحاب مف األراضي التي احتمتيا عاـ
1967ـ.

()1

خامسا :المياه:
الموقؼ الفمسطيني بشأف المياه واضح وثابت وفؽ مبادئ القانوف الدولي:

()2

 -1جميع األحواض المائية الواقعة داخؿ حدود األراضي التي احتمت عاـ 1967ـ أحواض فمسطينية.

 -2الحقوؽ المائية الفمسطينية مرتبطة بمسألة الحدود واألرض والالجئيف والتعويض عف الحرماف مف التنمية.
 -3عمى الجانب الفمسطيني االلتزاـ بعدـ اإلضرار بدوؿ الجوار.

 -4الرفض التاـ لجميع أشكاؿ وطرؽ الحموؿ البديمة عف مبدأ السيادة والحقوؽ.

 -5أي نشاط نشأ عف آثار االحتالؿ الغي مثؿ امتيازات شركة ميكوروت والمستوطنات وغيرىا.
 5.4الموقف االسرائيمي من قضايا الحل النيائي
أوالً :الحدود

()3

يتضح الموقؼ اإلسرائيمي مف قضية الحدود كأحد قضايا الحؿ النيائي مف خالؿ عدة منطمقات ىي:

 -1يستند الجانب اإلسرائيمي في موقفو تجاه الحدود بحذؼ أؿ التعريؼ مف مفيوـ (األراضي) لتصبح (أراض)
وذلؾ وفقاً لمنص اإلنجميزي لمقرار 242ـ( ،أي االنسحاب مف جزء مف األراض وليس كميا).

 -2يدعي الجانب اإلسرائيمي في موقفو أف حدود  1967ىي حدود غير آمنة وبالتالي ليست ليا أي قيمة
كالحدود الدولية  ،ويالحظ ىنا أف البياف الثالثي  1951أقر بيا وفقاً لمطمب اسرائيؿ.

 -3الحدود الدائمة في نظر الموقؼ اإلسرائيمي ىي راعية لحماية المصالح اإلسرائيمي في األمف والمياة وحقوؽ
مواطنييا في الضفة وقطاع غزة.

ثانياً :االستيطان

كاف الموقؼ اإلسرائيمي واضحاً وجمياً تجاه االستيطاف وخصوصاً في والية حزب العمؿ -1967

 ،1977فمنذ أف صعد الميكود الى زماـ السمطة في 1977ـ ،فكر في مستقبؿ المناطؽ المحتمة مف خالؿ
مفيوـ "أرض اسرائيؿ الكاممة" ،لذلؾ كانت كؿ خططو لترسيخ ىذه المفيوـ ولمحو ما يسمى "بالخط

) (1دائرة شؤوف المفاوضات ،الموقؼ الفمسطيني مف قضية القدس ،منظمة التحرير الفمسطينية2014 ،ـ.
)(http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=36, 28.04.2015

)(2التميمي ،عبد الرحمف ،المياه في المفاوضات النيائية ،مؤتمر الخبراء الفمسطينييف لقضايا مفاوضات الوضع الدائـ ،أوراؽ

ومداوالت 18- 16 ،سبتمبر 1999ـ ،راـ هللا ،2000 ،ص .185

) (3الشقاقي ،خميؿ ،الحدود والترتيبات األمنية ،مؤتمر الخبراء الفمسطيني لقضايا مفاوضات الحؿ الدائـ ،مرجع سابؽ ،ص.90
( )56

()1

األخضر" ،ولتصبح العودة لتمؾ الوقائع مستحيمة.
()2

العربية المحتمة:

وىناك ثوابت لميكود بشأن االستيطان في األراضي

 -1توسيع االستيطاف في كافة (أرض اسرائيؿ) حؽ لمييود.
 -2العمؿ عمى توسيع المستوطنات ودمجيا وتحويؿ كؿ كتمة واحدة أو مدينة استيطانية واحدة.
ثالثاً :الالجئين

كاف لموضوع الالجئيف تعقيدات كبيرة في محادثات الوضع النيائي وذلؾ لرغبة الطرؼ اإلسرائيمي

في إغالؽ ىذا الممؼ نيائياً وكالعادة كانت ىناؾ خطوط عريضة ليـ تبدأ بالالءات:

()3

 -1اسرائيؿ ال تتحمؿ أي مسئولية أخالقية تجاه الالجئيف وقضيتيـ.

 -2إلغاء قرار الجمعية العامة رقـ ( )194والغاء الوكالة وعودة الالجئيف إلى بيوتيـ ال تتمثؿ إال بشكؿ
رمزي.

 -3لف تتحمؿ إسرائيؿ أي تعويض مادي إزاء خسائر الالجئيف لمدة نصؼ قرف.
ف اسرائيؿ متحمسة لعممية توطيف الالجئيف في أماكف تواجدىـ فيي تسعى لطمس ىوية الالجئيف مف

خالؿ طمس حممة تعريؼ الرأي العاـ بقضية الالجئيف ،وأيضاً عدـ االعتراؼ بحؽ العودة لالجئيف فيو مبني
عمى أسس واعتبارات أيدولوجية في الفكر الصييوني.

رابعاً :القدس

تشكؿ قضية القدس حجر العقبة الرئيسية في المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية ،كاف المبدأ األساسي

السرائيؿ ىو توسيع دائرة القدس لمنح الفمسطينييف قدساً بديمة ،وكاف أقصى ما طرح حوؿ الموقؼ اإلسرائيمي

مف قضية القدس قد ظير في مفاوضات كامب ديفيد الثانية عاـ 2000ـ ،فكاف موضوع السيادة عمى القدس
الشرقية والوضع النيائي لممسجد األقصى بالذات ىـ النقطتاف األكثر حساسية ،إذ أصر الصياينة عمى

يسمونو جبؿ
القدس عاصمة موحدة "إلسرائيؿ" ،وعمى نوع مف السيادة عمى حرـ المسجد األقصى الذي ّ
(المعبد)ىيكؿ سميماف ،وأف تكوف سيادة ييودية عمى األرض تحت المسجد األقصى ،أو باالشتراؾ مع

المسمميف بجزء مف حرمو ،أو حتى ببناء المعبد الييودي عمى أعمدة عالية فوقو )4(.وبناءاً عمى ىذه الرؤية

) (1ىيكؿ ،محمد حسنيف ،حديث المبادرة ،ط ،1دار الشروؽ لمنشر ،القاىرة ،1998 ،ص .214

) (2عطوي ،محمد ،السالـ الضائع :نتنياىو يحرؽ واشنطف ،دار العرؽ العربي ،بيروت1998 ،ـ ،ص .55- 54

) (3زريؽ ،إلياء ،الالجئوف ،مؤتمر الخبراء الفمسطيني لقضايا مفاوضات الوضع الدائـ ،مرجع سابؽ ،ص.224-223
(4) Sufyan M. O. Abuzayda: Continuity and Change of the Israeli Policy Over Jerusalem Before and
After the Establishment of the Israeli State, To the University of Exeter as a thesis for degree of Doctor of
philosophy in politics In the faculty of Historical, political & Administration and Sociological Studies,
2005. P.231-237.

( )57

سعت إسرائيؿ إلى اتباع سياسة فرض األمر الواقع في مدينة القدس لتعقيد المفاوضات فييا ،مف خالؿ عدة

إجراءات ىي:

()1

 -1مصادرة األراضي مف القرى المحيطة بمدينة القدس لتوسيع العممية االستيطانية فييا.

 -2العمؿ عمى عزؿ مدينة القدس عف أي ارتباط جغرافي مع كؿ مف الضفة الغربية وقطاع غزة.
 -3استباحة الحرـ القدسي مف خالؿ التعدي عمى الممتمكات الدينية اإلسالمية والمسيحية والثقافية.
 -4العمؿ عمى تيويد القدس مف خالؿ الحفريات في المدينة وخاصة تحت المسجد األقصى.
 -5فرض قيود عمى الحركة العمرانية في األحياء العربية في القدس.

 -6حرماف آالؼ المصميف مف الوصوؿ إلى المسجد األقصى لمصالة.
 -7اغالؽ عدد مف المؤسسات التعميمية في القدس.

وتكر اًر عمى أف القدس ىي العاصمة األبدية لدولة إسرائيؿ.
ا
 -8أكدوا م ار اًر
 -9العمؿ عمى ىدـ مئات المنازؿ في مدينة القدس بحجة أسباب أمنية.

-10

سحب ىويات الكثير مف المقدسييف ومنعيـ مف الوصوؿ إلى منازليـ في القدس وذلؾ حتى يتـ تفريغ

القدس مف سكانيا األصمييف العرب والعمؿ عمى تغيير معالـ القدس وأحيائيا.

إف المتتبع لممراحؿ التاريخية السابقة يستنتج أف إسرائيؿ سعت دوماً إلى تأجيؿ طرح قضية القدس

ألجؿ غير مسمى أو محدد ،وذلؾ لحساسية القدس وأىميتيا ،حتى في المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية وأف
وضعيا ضمف قضايا الحؿ النيائي لكسب المزيد مف الطرؽ أو الفرص لتمرير عممية التسوية ضمف

المسارات المرسومة مف قبؿ الساسة اإلسرائيمييف ،واعطائيـ فرصة لعمميات التسويؼ في الحقائؽ المختصة
بالقدس خصوصاً في الواقع الديموغرافي والثقافي والجغرافي ،وىو ما تمارسو الحكومات اليمينية بأوسع صوره

خصوصاً فيما يتعمؽ باالستيطاف في القدس وتوسيع حدودىا.

()2

إف مشاريع التسوية اإلسرائيمية تذىب إلى الدور الوظيفي لمفمسطينييف في القدس ،فيي تحاوؿ مف

خالؿ مشاريعيا إف تجنب المطالب السيادية الفمسطينية ،وترفض إعطاء الفمسطينيوف في القدس الشرقية
حكماً ذاتياً إدارياً (بمدياً وظيفياً) ،يمكنيـ مف تسيير شؤونيـ اليومية في ظؿ الحفاظ عمى وحدة المدينة تحت
()3

السيادة اإلسرائيمية ،ويحكـ ىذا التوجو تيارات إسرائيمياف متمايزاف ىما:

األوؿ :يتعاطى مع الصراع عمى أساس عرقي داخمي بيف األغمبية الييودية واألقمية العربية ،مجردًا مف أية
أبعاد سياسية أو وطنية ،ويعتقد أنو ال حاجة لمتفاوض حوؿ مسألة الوحدة الجغرافية لممدينة أو السيادة عمييا،

) (1العبادسة ،جميؿ ،الخروقات االسرائيمية التفاقات السالـ الفمسطينية – االسرائيمية ،الييئة العامة لالستعالمات ،سمسمة
إصدارات البنؾ الوطني لالستعالمات ،ط ،1فمسطيف ،شباط ،2001 ،ص .8- 7

) (2راني اآلغا :التوجو اإلسرائيمي نحو اليميف وأثره عمى قضية القدس 2011 – 2000ـ ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة األزىر غزة2013 ،ـ ،ص.139

) (3المدلؿ ،وليد ،إسرائيؿ ومستقبؿ التسوية في القدس ،مجمة الجامعة اإلسالمية (سمسمة الدراسات اإلنسانية) ،المجمد السادس
عشر ،العدد الثاني ،يونيو 2008ـ ،ص.393-392
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إذ يمكف تسوية الصراع مف خالؿ السماح لألقمية العربية بإدارة شؤونيا المحمية بنفسيا في ظؿ القيـ والثقافة
والمعتقدات وشعائر العبادة الخاصة بيا.

واآلخر :يعترؼ بالبعد السياسي لمصراع عمى القدس ،لكنو يعتبر أف الصراع نفسو غير قابؿ لمتسوية ،لذلؾ
يدعو إلى إدارة الصراع ،وبالتالي المجوء إلى اعتماد المشيد الوظيفي كتسوية مؤقتة ،ومف ثـ فرضيا كوضع

دائـ.

خامساً :المياه

انطمؽ جدوؿ األعماؿ بشأف مفاوضات الحؿ النيائي ومنيا المياه والتي طرحت لممناقشة عمى

أساسيف (حقوؽ المياه  -الوالية المشتركة) األىمية لتمؾ القضيتيف اختمؼ مف المنظور الفمسطيني عف

المنظور اإلسرائيمي ،الجانب الفمسطيني كاف يرى بأف الحؽ الفمسطيني في المياه مطمباً رئيسياً في
المفاوضات ،بينما الجانب اإلسرائيمي كانت األولوية لو لإلدارة المشتركة بشأف خ ازف الجبؿ لدى اإلسرائيمييف
ووادي غزة وحوض نير األردف لدى الفمسطينييف .فعندما يتـ تحديد قضية المياه كقضية مف قضايا الحؿ

النيائي ورفعيا لجدوؿ األعماؿ والى درجة السياسات العميا بدال مف الدنيا فيذا يعني أىمية ىذه القضية ولكف
تأثير ىذا الوضع سيؤثر عمى باقي القضايا األخرى التي ستتأثر بالسمب ألنيا ربما تأخذ مف درجة األىمية

المعطاة ليا.

()1

()2

ويتمثؿ الموقؼ اإلسرائيمي تجاه قضية المياه في عدة نقاط ذكرت في ممؼ المياه في المفاوضات النيائية:

 -1تنظر إسرائيؿ إلى دوؿ الجوار كمبناف ومصر بأنيا غنية بالمياه عمى عكس فمسطيف ،إس ارئيؿ – األردف
فيي فقيرة.

 -2عمى الفمسطينييف أف يمجأوا إلى تحمية المياه وأف يعمموا عمى اعادة استخداـ مياه المجاري المعالجة
ليحموا أزمتيـ بالمياه.

 -3تتمخص المشكمة المائية في نفاذ المخزوف األساسي لممياه أي ىناؾ ندرة لممياه ويجب البحث عف
مصادر مياه إضافية.

 -4ال يمكف التوصؿ إلى سالـ وتسوية دائمة بدوف التوصؿ لحؿ لقضية المياه.
 -5السيطرة عمى متدفقات مياه نير اليرموؾ ومنع مف كؿ مف األردف وسوريا مف بناء سد لمتخزيف في أعمى
النير داخؿ الحدود األردنية.

) (1الموسي ،شريؼ ،المياه في المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،ط ،1بيروت1997 ،ـ ،ص
.92 - 90

) (2التميمي ،عبد الرحمف ،المياه في المفاوضات النيائية ،مؤتمر الخبراء الفمسطينييف لقضايا مفاوضات الوضع الدائـ ،أوراؽ
ومداوالت 18- 16 ،سبتمبر 1999ـ ،راـ هللا ،2000 ،ص .185
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وقد حددت إسرائيل قضايا المياه التي يجب التفاوض عمييا بين الفمسطينيين واإلسرائيميين في النقاط

التالية:

()1

 -1نير األردف :يبمغ تصريفو  1454مميوف متر مكعب ،عندما كانت الضفة جزءاً مف المممكة خصص ليا
 % 50مف مياه حوض نير األردف و %39إلسرائيؿ ،و  %5لسوريا ،و %2لمبناف حسب خطة
جونستوف المعدلة عاـ 1955 – 1953ـ.

 -2بحيرة طبرية :بمغت سعة البحيرة  4300مميوف متر مكعب تستغميا إسرائيؿ استغالالً كامالً وتضخ منيا،
مقداره  320مميوف متر مكعب مانعة جريانو عبر نير األردف ،لري األراضي الفمسطينية عمى ضفة

النير الغربية.
 -3نير اليرموؾ.
 -4بانياس.

 -5السدود والمحطات الييدوركيربائية في وادي األردف.

 -6المطالبة بأثماف المياه التي استغمتيا الدولة العبرية ما قبؿ االحتالؿ وبعده.
 -7المياه الجوفية بفمسطيف 1948ـ.

) (1شديد ،عمر ،المياه واألمف الفمسطيني ،دار مجدالوي لمنشر ،عماف ،ط ،1999 ،1ص.310
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الخالصة:
الموقؼ الفمسطيني مف مفاوضات قضايا الحؿ النيائي جاء واضحاً وثابتاً  ،أما الموقؼ اإلسرائيمي

يشوبو الغموض والرفض وكذلؾ تغيره السريع وفقاً لمحكومات واألحزاب التي تحكـ اسرائيؿ والتي أجمعت
عمى رفض التوصؿ إلتفاؽ يضمف لمطرفيف الحد األدنى مف الحقوؽ .

ومف خالؿ عرض الموقفيف الفمسطيني واإلسرائيمي مف مفاوضات الحؿ النيائي بكافة ممفاتيا

المذكورة  ،توصمت الباحثة الى أف المفاوض الفمسطيني يبذؿ جيده لنفاذ مفعوؿ قوة القانوف الدولي والشرعة

الدولية  ،أما خصمو اإلسرائيمي فيسعى بجيود حثيثة لسرياف مفعوؿ قانوف القوة .

أف المعضمة التي تواجو المفاوض الفمسطيني ليست ناجمة فقط عف ضعؼ الخبرة والقدرة في فف

إدارة المفاوضات  ،ولكف األساس يكمف في السقؼ التفاوضي المؤسس عمى اتفاقيات المرحمة االنتقالية ،

وىذه تقوـ مف وجية النظر االسرائيمية عمى أف القدس الشرقية والضفة الفمسطينية وقطاع غزة أر ٍ
اض متنازع

عمييا وليس أراض محتمة مف قبؿ اسرائيؿ.

تعتقد الباحثة أف االنتتاؽ مف المأزؽ الفمسطيني مف زاوية القانوف الدولي العاـ أصبحت ممكنة وذلؾ

عمى أثر نيؿ فمسطيف مكان ة الدولة المراقبة في األمـ المتحدة  ،وىذا يعني أف ىناؾ انعطافة ودبموماسية

وقانونية  ،باإلمكاف تثميرىا سياسياً باتجاه توسيع دوائر اإلعتراؼ بدولة فمسطيف وبالتالي منح أراضييا مركز
األراضي المحتمة زانياء صفقة األراضي المتنازع عمييا التي تتمسؾ بيا اسرائيؿ منذ عاـ  1967وكذا بعد

التوقيع عمى اتفاقيات أوسمو ومالحقيا المعروفة.

في دراستنا لمفصوؿ السابقة وعرضنا لقضايا الحؿ النيائي والمواقؼ الفمسطينية واإلسرائيمية تجاه تمؾ

القضايا  ،وبعد عرضنا لمشكمة الالجئيف وكيفية تطورىا عبر المراحؿ التاريخية المختمفة ،نستطيع اآلف دراسة
آراء واتجاىات ىؤالء الالجئيف حوؿ قضايا الحؿ النيائي مف خالؿ دراسة ميداينة عمى الجئي محافظة رفح .
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الفصل السبدس
الدراسة ادليدانية
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6.1

تمييد
تطرح الدراسة وصفاً لمجتمع الدراسة وخصائصو ،وكيفية تحديد حجـ العينة واختيارىا ،إلى جانب

استعراض تطوير استبانة االستقصاء وقياس صدقيا وثباتيا لمحكـ عمى مدى صالحيتيا في قياس اتجاىات
الالجئيف الفمسطينييف نحو قضايا الحؿ الدائـ ،إلى جانب سرد االختبارات والمعالجات اإلحصائية المستخدمة

في تحميؿ بيانات الدراسة الميدانية واإلجابة عمى تساؤالت الدراسة.
 6.2مجتمع الدراسة
بمغ عدد سكاف محافظة رفح  758،217نسمة عند منتصؼ عاـ 2014ـ ،ويمثؿ الالجئيف ما نسبتو

 %84.30مف مجمؿ سكاف المحافظة ،ويتمثؿ مجتمع الدراسة في جميع الالجئيف الفمسطينييف المقيميف في
محافظة رفح والبالغ عددىـ حوالي  579،183الجئ.

()1

* محافظة رفح

تعتبر محافظة رفح مف المدف التاريخية القديمة ،حيث أنشأت قبؿ  5000سنة ،وتعددت األسماء
ليا ،حيث كاف منيا في عيد الفراعنة (روبييودي) ،وفي عيد اآلشورييف (فيجو) ،وفي عيد الروماف ،واليوناف

(رافيا) ،وأطمؽ عمييا العرب اسـ رفح ،تقع محافظة رفح في أقصى جنوب محافظات قطاع غزة ،حيث تبعد

عف مدينة غزة حوالي 35كـ وعف خانيونس  15كـ ،قسمت مدينة رفح بعد اتفاقية كامبديفيد إلى شطريف،
حيث استعادت مصر سيناء ووضعت أسالؾ شائكة لتضمف الوحدة االجتماعية واالجتماعية لممحافظة ،ومف
()2

ثـ انفصمت رفح عف سيناء.

تتكوف محافظة رفح مف  12حي وتجمعات سكانية وىي :منطقة المواصي ،تؿ السمطاف ،وسط البمد
()3

(مخيـ الالجئيف) ،رفح الغربية ،الحشاش ،حي النخمة ،خربة العدس ،حي السالـ ،الجنينة.

وأيضاً أنشى حديثاً تجمعات سكانية أخرى منيا الحي السعودي ،1والحي السعودي  ،2ومنطقة

الب ارىمة أصبحت مكتظة سكانيا وأنشى في ىذه التجمعات أكثر مف  10مدارس ما بيف وكالة وحكومة.

محافظة رفح ىي المنطقة الخامسة لمحافظات قطاع غزة ،حيث قدر الجياز المركزي لإلحصاء

تعداد السكاف في منتصؼ عاـ 2014ـ حوالي ( )758،217نسمة أي ما يعادؿ نسبة ( )% 12.33مف

إجمالي عدد سكاف محافظات قطاع غزة ،و تبمغ مساحة محافظة رفح حوالي  64كـ 2أي ما يعادؿ نسبة

( )%17.53مف مساحة محافظة قطاع غزة الخمسة  ،كما يوجد بيا  79مدرسة منيا  35مدرسة و 42

)(1الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،كتاب محافظات قطاع غزة اإلحصائي السنوي  .2014راـ هللا – فمسطيف2014 ،ـ،
ص.58

) (2شبكة القدس ،معمومات عف مدينة رفح ،المحور الثقافي والتاريخي ،شبكة القدس لمحوار 22 ،فبراير 2012ـ.
)(www.elqudos.com/vb/showthread,php?t25376, 01.04.2015
) (3وفا :رفح ،مركز المعمومات الوطني الفمسطيني" وفا" 22 ،فبراير 2008ـ.

)(www.wfainfo.ps/atemplate.aspx?id=3294, 01.04.2015
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وكالة و  2خاصة أو أىمية ،ويبمغ عدد الالجئيف ما يعادؿ نسبة ( )% 84.30مف إجمالي عدد سكاف
()1

المحافظة أي .579،183
 6.2.1عينة الدراسة

استخدمت الدراسة أسموب العينة نظ اًر لصعوبة وارتفاع تكمفة الوصوؿ لجميع الالجئيف الفمسطينييف

في محافظة رفح ،وقد تـ تحديد عينة الدراسة مف بيف الالجئيف الفمسطينييف في محافظة رفح بالطريقة

العشوائية متعددة المراحؿ ،مع مراعاة تمثيؿ المجتمع مف حيث المتغيرات األساسية ذات الصمة بالدراسة،

ونظ اًر لطبيعة الدراسة التي تيدؼ إلى قياس اتجاىات الالجئيف الفمسطينييف نحو قضايا الحؿ الدائـ ،مف
اعتمادىا عمى متغيرات وصفية فإف حجـ العينة المناسب يمكف تقديره مف القانوف التالي:

()2

حيث  zقيمة التوزيع الطبيعي المعياري وتساوي  1.96عند مستوى داللة . 0.05
 pىي نسبة النجاح في التجربة العشوائية.

 qىي نسبة الفشؿ في التجربة العشوائية ،حيث . q  1  p

ىي مقدار الخطأ في التقديرe .

وحيث أف احتماؿ موافقة الالجئيف الفمسطينييف في محافظة رفح عمى أي مف فقرات االستبانة غير معروؼ

في أي مف الدراسات السابقة ،فتـ افتراض قيمة  pتساوي  0.5وعميو تكوف قيمة  qتساوي  .0.5وباعتبار
أف مقدار الخطأ في التقدير تساوي  0.05فإف حجـ العينة يحسب كالتالي:

وتحسباً لحدوث حاالت عدـ استجابة أو الحصوؿ عمى استجابات غير مكتممة ،تـ توزيع  420استبانة لجمع

البيانات .تتمثؿ وحدات المعاينة في الالجئيف الفمسطينييف المقيميف في محافظة رفح والبالغة أعمارىـ 18

سنة فأكثر.

 6.2.2محددات الدراسة الميدانية
تـ تعبئة استبانة االستقصاء خالؿ شير مارس  2015بإشراؼ مباشر مف الباحثة ومساعدة فريؽ مف
المتطوعيف والمتطوعات تـ تدريبيـ مف قبؿ الباحثة عمى منيجية اختيار المبحوثيف وكذلؾ عمى طريقة تعبئة

االستبانات.

 6.2.3تصميم استبانة االستقصاء
قامت الباحثة بتطوير استبانة االستقصاء بصورتيا األولى بعد إطالعيا ودراستيا لألدبيات ذات

الصمة بموضوع الدراسة ،وتحديد األدوات البحثية المستخدمة بيا .وقد قامت الباحثة بعرض االستبانة
) (1الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،كتاب محافظات قطاع غزة  ،مصدر سابؽ  ،ص.58

(2) Bartlett, et al, 2001
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بصورتيا األولية عمى مشرفي البحث ،وعمى خمسة مف األكاديمييف المتخصصيف في حقؿ الدراسة ،وتـ
إرفاقيـ في الممحؽ رقـ ( ،)1وقد توزعت أسئمة االستبانة عمى سبعة أقساـ رئيسة وىي كالتالي:

القسم األول :البيانات الشخصية وتشمؿ (الجنس ،العمر ،الحالة االجتماعية ،منطقة السكف ،مستوى دخؿ
األسرة ،المستوى التعميمي والعمؿ) .

القسم الثاني :تقييـ عاـ لمحالة السياسية الفمسطينية.

القسم الثالث :الحدود واألمف.
القسم الرابع :الالجئيف.

القسم الخامس :االستيطاف.

القسم السادس :القدس
القسم السابع :المياه.

ونظ ار لطبيعة الدراسة وتنوع وتعدد أقساميا استخدمت الباحثة مقاييس متنوعة في األقساـ السبعة،

ففي حيف توزعت استجابات أسئمة القسـ األوؿ إلى فئات بخيارات تناسب طبيعة المجتمع لتكوف قادرة عمى

التعبير عف خصائصو بدقة عالية .تعددت أنواع المقاييس في األقساـ الستة الباقية لتحقيؽ أىداؼ الدراسة.
فقد تـ توظيؼ أسئمة مغمقة ذات إجابة واحدة وأسئمة تتطمب ترتيباً لمخيارات حسب األىمية بيدؼ الوصوؿ
لفيـ أعمؽ وأدؽ لخصائص العينة وبما يساعد عمى فيـ وقياس اتجاىاتيا نحو قضايا الحؿ الدائـ.

 6.2.4صدق استبانة االستقصاء
يقصد بصدؽ األداة ىو قدرتيا عمى قياس ما وضعت مف أجؿ قياسو ،مما يرفع مستوى الثقة

()1

بالنتائج،

ونظ ار لطبيعة أسئمة االستبانة التي ال تشتمؿ عمى مقاييس تراكمية لـ تتمكف الباحثة مف استخداـ

االختبارات الشائعة لمصدؽ مثؿ صدؽ االتساؽ الداخمي أو الصدؽ البنائي ،أو حتى أي مف اختبارات الثبات

المألوفة مثؿ اختبار كرونباخ ألفا ومعامالت االرتباط .لذا فقد استخدمت الباحثة طريقتيف لمتحقؽ مف صدؽ

استبانة االستقصاء وىي:

أ .صدق المحكمين:

الختبار مدى صالحية االستبانة لقياس اتجاىات الالجئيف الفمسطينييف نحو قضايا الحؿ الدائـ،
قامت الباحثة بعرض االستبانة بشكميا األولي عمى خمسة محكميف –بيدؼ الحكـ عمى صالحيتيا لقياس ما
وضعت مف أجؿ قياسو ومالئمة فقراتيا وكفاية خياراتيا وترتيبيا .باإلضافة إلى سالمة ووضوح صياغتيا.

وقد أرفقت الباحثة باالستبانة خطة الدراسة مبيف فييا عنوانيا ،أىدافيا ،تساؤالتيا وفرضياتيا لتكوف عوناً

لممحكميف في ميمتيـ ،وقد استجابت الباحثة لمتعديالت التي اتفؽ عمييا غالبية المحكميف ،واسترشدت ببقية
التعميقات بعد العودة إلى مشرفييا ،و قد قامت الباحثة بإجراء التعديالت التالية عمى النسخة األولية

لالستبانة:
) (1عبد الحميد ،محمد ،تحميؿ المحتوى في بحوث اإلعالـ ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ،جدة ص .30
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 – 1حذؼ بعض الفقرات التي كانت مكررة أو بعيدة عف الموضوع.
 – 2إعادة صياغة بعض الفقرات ودمج فقرات أخرى.

وبإجراء التعديالت أصبحت االستمارة جاىزة الختبار صدؽ اتساقيا الداخمي وصدقيا البنائي.

ب .استجابات العينة االستطالعية:

رغبة مف الباحثة في جعؿ االستمارة أكثر قدرة عمى قياس اتجاىات الالجئيف الفمسطينييف نحو قضايا الحؿ

الدائـ ،اعتمدت الباحثة عمى عينة عشوائية استطالعية حجميا ( )30الجئ مف محافظة رفح وطمبت منيـ

تعبئة االستمارة بيدؼ الوقوؼ عمى الجوانب التالية:

 -مالحظة وتقدير فيـ المبحوثيف لممصطمحات و المفاىيـ الواردة في االستبانة.

 مالحظة أثر صياغة أو ترتيب األسئمة في توجيو المبحوثيف نحو استجابات معينة.-

تقدير الوقت الالزـ لتعبئة االستبانة لتكوف مقبولة مف المبحوثيف.

و في ضوء ىذه المالحظات قامت الباحثة بإجراء التعديالت التالية عمى االستمارة:

إعادة ترتيب السيناريوىات المتوقعة لحموؿ بعض قضايا الحؿ النيائي نظ اًر لتأثر المبحوثيف بما ىو معروض

في االستبانة ،وبإجراء التعديالت المقترحة مف كالُ مف المحكميف وكذلؾ ما تـ مالحظتو مف خالؿ العينة
االستطالعية تكوف االستبانة في شكميا الحالة جاىزة لجمع البيانات مف عينة الدراسة.

 6.2.5المعالجات اإلحصائية
استخدمت الباحثة برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية

Statistical Package for

 )SPSS(Social Sciencesاإلصدار  16لتصميـ نموذج االستمارة و كذلؾ تفريغ و إدخاؿ البيانات بعد

ترميزىا ليصار إلى معالجتيا إحصائياً لوصؼ خصائص العينة والحكـ عمى فرضيات الدراسة .وقد تـ

استخداـ المقاييس والدواؿ اإلحصائية التالية:

أ  -التك اررات ،النسب المئوية ،المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري (، Percentages،Frequency

 :)Mean and Standard deviationواستخدمتو الباحثة لوصؼ التك اررات في عينة الدراسة ،و
ترتيب األولويات وفي اختبار الفرضيات.

ب  -األعمدة المستطيمة ( :)Bar chartواستخدمتيا الباحثة في عرض التك اررات وبياف متوسط أىمية
القضايا و درجة قبوؿ السيناريوىات المطروحة.

ت  -الدائرة البيانية ( :)Pie chartواستخدمت في عرض التوزيع النسبي آلراء ومواقؼ العينة.

ث  -اختبار تحميل التباين األحادي ( :)One Way ANOVAلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروقات ذات داللة
إحصائية بيف أكثر مف مجموعتيف مف البيانات .واستخدمتو الباحثة لدراسة أي فروؽ تعزى لمعمر

ومستوى دخؿ األسرة.

ج  -اختبار بونفيروني ( :)Bonferroniلتحديد أي مف المجموعات في تحميؿ التبايف األحادي يعزى إلييا
الفرؽ.
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 6.3التحميل الوصفي لمعينة
تعرض الدراسة نتائج التحميؿ الوصفي لعينة الدراسة بيدؼ فيـ خصائص العينة واتجاىاتيا وتمييداً

لإلجابة عمى أسئمة الدراسة والحكـ عمى فرضياتيا ،وقد قامت الباحثة بتوزيع ( )420استبانة استقصاء عمى

عينة عشوائية مف الالجئيف القاطنيف في مخيمات رفح ومدنيا بمحافظة رفح ،وبمغ عدد االستبانات الكاممة
( )406استبانة أي ما نسبتو  %96.67مف مجمؿ االستمارات الموزعة.
 6.3.1التحميل الوصفي لمبيانات الشخصية
جدوؿ رقـ ( )9يعرض توزيع عينة الدراسة بحسب البيانات الشخصية لعينة الدراسة ،فقد توزعت

العينة تقريباً مناصفة بحسب الجنس حيث مثؿ الذكور ما نسبتو ( )%51.5مف العينة وىي نسبة مقاربة
لمنسبة العامة في محافظة رفح وكذلؾ في األراضي الفمسطينية .يعكس التوزيع النسبي لمعمر في عينة

الدراسة أحد أىـ سمات المجتمع الفمسطيني بشكؿ عاـ كونو مجتمعاً فتياً ،حيث مثمت الفئة العمرية 30- 18

سنة حوالي  %60مف العينة بينما مثمت الفئة العمرية  40- 31سنة ما نسبتو  .%28.1أكثر مف نصؼ

العينة ( )%53.4مف المتزوجيف ،بينما كانت نسبة األعزب  %39.7مف العينة جميعيـ مف الفئة العمرية
 30- 18سنة %56.9 .مف العينة يقيموف في المدينة بينما  %43.1مف العينة يقيموف في المخيـ.
جدول رقم ( :)9توزيع عينة الدراسة بحسب البيانات الشخصية
م

المتغير

1

الجنس

2

العمر

3

الحالة االجتماعية

4

منطقة السكف

5

مستوى الدخؿ

6

المستوى التعميمي

الخيارات

العدد (ن)

النسبة المئوية ()%

ذكر

209

%51.5

أنثى

197

%48.5

مف  30- 18سنة

241

%59.4

مف  40 – 31سنة

114

%28.1

أكبر مف  41سنة

51

%12.6

متزوج

217

%53.4

أعزب

161

%39.7

مطمؽ

16

%3.9

أرمؿ

12

%3.0

مدينة

231

%56.9

مخيـ

175

%43.1

أقؿ مف  500شيكؿ

154

%37.9

مف  1500 – 501شيكؿ

139

%34.2

مف  3000 – 1501شيكؿ

72

%17.7

أكثر مف  3000شيكؿ

41

%10.1

ثانوية فأقؿ

116

%28.6

دبموـ

76

%18.7
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7

8

بكالوريوس

198

%48.8

دراسات عميا

16

%3.9

أعمؿ

183

%45.1

ال أعمؿ

223

%54.9

موظؼ حكومي

57

%30.8

طبيعة العمؿ

قطاع خاص

73

%39.5

(ف=)183

قطاع أىمي

24

%13.0

وكالة

31

%16.8

406

%100

حالة العمؿ

المجموع

حوالي  %70مف عينة الدراسة قدروا مستوى الدخؿ لدييـ بأقؿ مف  1500شيكؿ ويعود ذلؾ الرتفاع

نسبة الشباب في العينة و نظ اًر لمظروؼ االقتصادية الصعبة المالزمة لمحصار المفروض عمى قطاع غزة.

وتوقؼ صرؼ رواتب موظفي حكومة غزة ،عالوة عمى صرؼ  %60مف رواتب موظفي السمطة الوطنية
الفمسطينية وانعكاسات ذلؾ عمى الحالة االقتصادية العامة.

حوالي نصؼ العينة ( )%48.8يحمموف درجة البكالوريوس ،فيما بمغت نسبة مف أتموا الدراسات

العميا (ماجستير أو دكتوراة)  %3.6فقط ،كما بمغت نسبة الذيف يعمموف  %45.1توزعوا بحسب طبيعة

عمميـ عمى النحو التالي حوالي ثمثيـ يعمموف في القطاع الحكومي ،وأكثر مف الثمث قميالً يعمموف في القطاع
الخاص ،بينما يعمؿ ما نسبتو  %13في القطاع األىمي نتيجة توسع خدمات ىذا القطاع في ظؿ تجمد

التوظيؼ الحكومي.

 6.3.2التحميل الوصفي لتقييم الحالة الفمسطينية العامة

يعرض شكؿ رقـ ( )4الدائرة البيانية لمتوزيع النسبي آلراء المبحوثيف حوؿ الوضع السياسي الراىف.

تظير النتائج أف حوالي ثمثي العينة ( )%.63وصفت الوضع بأنو ضعيؼ ،فيما رأي  %8فقط مف العينة أو

الوضع جيد .وذلؾ يرجع إلى الحالة السياسية واالقتصادية السيئة التي تنتاب المجتمع الفمسطيني فيناؾ
انقساـ وحصار مفروض عمى قطاع غزة واغالؽ كامؿ لممعابر ويوجد حكومتيف منقسمتيف وموظفيف ال
يتقاضوف رواتب وسياسة أمر واقع فكؿ ذلؾ يشعر الجميع بأف الحالة الفمسطينية العامة سيئة وضعيفة لمغاية

حيث جمود المفاوضات وعدـ إحرازىا أي نتاج وتعنت الموقؼ اإلسرائيمي وتوالي الحروب عمى غزة ،2008
 2014 ،2011كؿ ىذا أضعؼ المجتمع الفمسطيني وجعؿ موقفو السياسي ضعيؼ جداً وغير مشجع
الستمرار عممية التفاوض.

حيث تطابقت ىذه الدراسة مع نتائج استطالع نفذ في حزيراف  ،2014فكاف  %52مف المستطمعيف

يقولوف أف األوضاع سيئة جداً ،و  % 24يقولوف أف األوضاع إيجابية وىذه الدراسة تكوف متقاربة مع نتائج
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ىذا االستطالع الذي جاء قبؿ نشوب عدواف 2014ـ.

()1

وىناؾ استطالع رأي آخر نفذ عاـ 2015ـ كانت

نتائجو تتقارب مع نتائج دراسة الباحثة مف أف الوضع إيجابي حيث أعرب  %8مف المستطمعيف عف تقيميـ
()2

لموضع بأنو إيجابي.

كما تتقارب نتائج الدراسة مع نتائج استطالع المركز الفمسطيني لمبحوث والدراسات

السياسية المسحية الذي نفذ عاـ 2010ـ وكانت نتائجو أيضاً تقاربت مع نتائج دراسة البحث مف حيث أف
()3

الوضع إيجابي فقد قاؿ  %15مف المستطمعيف أف الوضع إيجابي.

شكل رقم ( :)4الدائرة البيانية لمتوزيع النسبي آلراء المبحوثين حول الوضع السياسي الراىن( ،ن=.)406
كما أظيرت نتائج دراسة الباحثة بأف ( %)51.7ترى بأف المجتمع الفمسطيني يسير باالتجاه
الخاطئ ،بينما يرى  %5.7بأف المجتمع في االتجاه الصحيح بينما عبر  11.3مف العينة عف حياديتيـ
وعدـ قدرتيـ عمى الحكـ عمى صواب المسار كما ىو مبيف في الشكؿ رقـ ( ،)5وذلؾ يرجع إلى حالة
الضبابية التي تعتري الواقع الفمسطيني في ظؿ تداخؿ العديد مف المتغيرات اإلقميمية والدولية وتأثيرىا عمى

الساحة الفمسطينية ،فعمى المستوى الداخمي أصبح المجتمع الفمسطيني فاقداً األمؿ مف أي تقدـ يحرز في
المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية التي تارة تعود وتارة تتجمد ،إلى جانب االنقساـ الفمسطيني الداخمي عاـ

2007ـ وانتقاؿ السمطة بالقوة إلى حماس لتحكـ غزة ،جعؿ غزة منعزلة عف مف حوليا حيث فرض عمييا
حصار مطبؽ ومف ثـ انقسمت السمطة إلى غزة والضفة ،حالة الفمتاف األمني وانتشار حوادث القتؿ وارتفاع

معدؿ الجريمة كؿ ذلؾ أتى بالمجتمع الفمسطيني إلى مرحمة متأخرة تجعمو يسير عمى السير في االتجاه

الخاطئ ،في ظؿ ارتفاع معدالت الفقر والبطالة والتضخـ العاـ المستمر في األسعار ،مع انعداـ أي أفؽ أو

رؤية واضحة لحؿ األزمات المتفاقمة في قطاع غزة ،والفشؿ المتتالي في عممية المصالحة الداخمية

) (1المركز الفمسطيني لمبحوث والدراسات السياسية المسيحية ،نتائج استطالع رقـ  ،52ت 7- 15 :حزيراف2014 ،ـ.

) (2المركز الفمسطيني لمبحوث والدراسات السياسية المسيحية ،نتائج استطالع رأي رقـ ،55ت  21/19مارس 2015ـ.

) (3المركز الفمسطيني لمبحوث والدراسات السياسية المسحية ،نتائج استطالع رأي رقـ ،38ت 18- 16كانوف اوؿ.2010
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الفمسطينية ،وتوجو أبو مازف إلى مجمس األمف لجعؿ فمسطيف عضو في األمـ المتحدة ،ولـ يتمكف اإال مف
الحصوؿ عمى عضو مراقب فقط ،كؿ ذلؾ جعؿ الفمسطينييف يعتقدوف أف الوضع والحالة الفمسطينية تسير
في االتجاه الخاطئ وأف انقساـ المجتمع الفمسطيني ىو خطر كبير عمى القضية الفمسطينية .إلى جانب

األحداث السريعة التي تشيدىا المنطقة العربية كاندالع ثورات الربيع العربي وتغيير أنظمة الحكـ والذي أثر

بالسمب عمى القضية الفمسطينية ،حيث الترابط الجغرافي كمثاؿ بيف حدود قطاع غزة ومصر ،ووجود األنفاؽ
عمى حدود غزة لتخفيؼ وطأة الحصار وانتقاؿ زماـ الحكـ إلى اإلسالمييف ومف ثـ ترؾ التحكـ إلى المؤسسة

العسكرية واإلرىاب الموجود في سيناء كؿ ذلؾ جعؿ غزة مصد اًر ألي حركة مشبوىة تحدث في اإلقميـ القريب

منيا ،مع وظيور حركات ما تسمى بالدولة اإلسالمية المتمثمة بداعش ،وسياستيا البعيدة كؿ البعد عف
سماحة اإلسالـ.

تمؾ النتائج تتفؽ مع استطالع رأي نفذه معيد العالـ العربي أوراد في  4-2أبريؿ 2013ـ( ،)1حيث

صرح  %52مف المستطمعيف بأف المجتمع الفمسطيني يسير في االتجاه الخاطئ وذلؾ يتفؽ ويتقارب مع
نتائج دراسة الباحث ،وتختمؼ مع نتائج استطالع معيد العالـ العربي أوراد الذي نفذ في كانوف األوؿ
()2

2013ـ،

حيث عبر  %78مف المستطمعيف أف المجتمع الفمسطيني يسير في االتجاه الصحيح وىذا

يتعارض بشكؿ كمي مع نتائج دراسة الباحث التي كانت  % 5.7فقط مف يقولوف بأف المجتمع الفمسطيني
يسير في االتجاه الصحيح ،وذلؾ يرجع إلى عوامؿ كثيرة منذ 2013ـ إلى 2015ـ كازدياد سوء الحالة

األمنية وعدواف 2014ـ ،واستمرار الحصار ،ووصوؿ عممية المصالحة الفمسطينية الداخمية إلى طريؽ
مسدود والتي كانت بدت تموح انفراجاً فييا في عاـ 2013ـ ،لكف ذلؾ أتى بالحالة السياسية إلى االتجاه

الخاطئ وفؽ اتجاىات الالجئيف في محافظة رفح ،ىناؾ أيضاً استطالع آخر اتفقت نتائجو مع دراسة الباحث
ويأتي مف نتائج الباحث وىو أف  %74مف المستطمعيف يروف أف المجتمع الفمسطيني يسير في االتجاه

الخاطئ.

()3

وتشير الباحثة الى أف التغير والتطور في اتجاىات الرأي ال تتمتع بالثبات النسبي في القضايا التي

تتسـ بالتغيرات السريعة أو المبنية عمى مشاريع ال تجد نور الحياة كما ىو أعاله  ،أال أنيا تتميز بنوع مف

الثبات النسبي طويؿ المدى في القضايا الشائكة والقائمة عمى اعتقاد بأف انجازىا يحتاج الى تطورات نوعية
وجذرية كما ىو الحاؿ مثالً في موضوع الالجئيف وحؽ العودة كما سنرى الحقاً.

) (1استطالع رأي ،نفذه معيد العالـ العربي (أوراد) ،القدس دوت كوـ ،ت  4- 2نيساف.2013 ،
) (2استطالع رأي ،نفذه معيد العالـ العربي (أوراد) ،القدس دوت كوـ ،ت كانوف األوؿ.2013 ،
) (3استطالع رأي ،نفذه معيد العالـ العربي (أوراد) ،القدس دوت كوـ ،ت  14نيساف.2015 ،
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ويعرض الشكؿ رقـ ( )6قضايا الحؿ النيائي مرتبة تنازلياً مف اليسار إلى اليميف بحسب معدؿ درجة

األىمية ،حيث منحت القضية الميمة جداً  4نقاط ،والقضية الميمة  3نقاط ،والقضية غير الميمة نقطتيف

والقضية غير الميمة أبدا نقطة واحدة .يبيف الشكؿ أف جميع القضايا حازت عمى معدؿ نقاط أعمى مف 2.9

نقطة بما يدلؿ عمى أىميتيا ،كما وتظير النتائج أف قضية القدس جاءت في المرتبة األولى وبمعدؿ 3.93
نقطة ،تمتيا قضية المياه في المرتبة الثانية وبمعدؿ  3.38نقطة ،تمتيا قضية الالجئيف في المرتبة الثالثة

بمعدؿ  3.31نقطة ،بينما جاءت قضية االستيطاف في المرتبة الرابعة بمعدؿ  3.01نقطة ،وقضية الحدود و
األمف في المرتبة الخامسة واألخيرة بمعدؿ  2.99نقطة.

شكل رقم ( :)6األعمدة البيانية لمتوسط درجة أىمية قضايا الحل النيائي( ،ن=.)406

( )71

 6.3.3التحميل الوصفي التجاىات المبحوثين حول قضية الحدود واألمن

يعرض شكؿ رقـ ( )7الرسـ البياني لألعمدة المستطيمة لمتوسط ترتيب درجة قبوؿ سيناريوىات الحؿ

النيائي فيما يتعمؽ بالحدود واألمف مف وجية نظر  374مف المبحوثيف الذيف قاموا بترتيب السيناريوىات

األربعة المقترحة ،فيما لـ يعرؼ  32مف المشاركيف ترتيب ىذه السيناريوىات.

تظير النتائج أف سيناريو دولة فمسطينية عمى حدود الرابع مف حزيراف  1967قد جاء بالمرتبة األولى

بوزف  4.42نقطة ،تاله سيناريو وضع غور األردف تحت اإلدارة الدولية مع االنتفاع الكامؿ لمفمسطينييف في
المرتبة الثانية بوزف  3.82نقطة ،أما سيناريو وضع غور األردف تحت اإلدارة الفمسطينية مع تواجد قوات

إسرائيمية و بعدد محدود عمى حدود الغور فقد جاء في المرتبة الثالثة بوزف  3.16نقطة ،بينما جاء سيناريو

دولة عمى حدود قطاع غزة منفصمة عف الضفة وضـ الضفة لمممكة األردنية في المرتبة األخيرة بوزف 2.56
نقطة.

وتبرر الباحثة بأف ارتفاع نسبة مف يروف سيناريو دولة فمسطينية عمى حدود حزيراف 1967ـ ،عف

باقي السيناريوىات يرجع إلى أف ووجود دولة ذات حدود أمر ميـ لدى الفمسطينييف وتوجياتيـ تقبؿ بيذه

الحدود في ظؿ ما عانوه مف غطرسة المحتؿ وشتات قضيتو وعدـ تمكنيـ مف الحصوؿ عمى أي مف الحقوؿ

التي أخذت منيـ سمباً منذ احتالؿ فمسطيف التاريخية ،وحالة المعاناة التي يعنييا المواطنوف عمى المعابر التي
يسيطر عمييا الجانب اإلسرائيمي أو الجانب العربي المصري أو األردني ،كما يبرر الباحث حالة الرفض

ل سيناريو دولة عمى حدود غزة منفصمة عف الضفة ،وضـ الضفة لممممكة األردنية الياشمية ،ألف ذلؾ يعني

اخت ازؿ القضية الفمسطينية في وجود دولة في غزة ومف ثـ في ممؼ القضية الفمسطينية وعدـ المطالبة بحقوؽ

الالجئيف وحؽ العودة وتفكيؾ المستوطنات وضياع القدس ،وكؿ ذلؾ ينتيي بوجود الدولة الفمسطينية كاممة
السيادة عمى أقؿ القميؿ حدود عاـ 1967ـ ،فيـ متمسكوف بحقوقيـ واف طالت المدة ،فالضياع الذي يعانيو

المجتمع الفمسطيني ،وممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي وتحكمو في منافذ القطاع والضفة جواً وب اًر وبح اًر ،وشف
العدواف واحد تمو اآلخر ،يجعؿ الفمسطينييف يفكروف في وضع حؿ ليذا بالقبوؿ بدولة عمى حدود الرابع مف

حزيراف 1967ـ التي مف الممكف أف تجمب ليـ االستقرار وتحسيف الوضع االجتماعي واالقتصادي والسياسي

ليـ.

شكل رقم ( : )7األعمدة البيانية لمتوسط ترتيب درجة قبول سيناريوىات الحل النيائي لمحدود واألمن( ،ن=.)374
( )72

ويرى حوالي ثمثي العينة ( )%62.6بأف التصور المقبوؿ لدييـ لحدود الدولة الفمسطينية المستقبمية
ىو حدود عاـ 1948ـ ،فيما يرى ما نسبتو  %19بأف حدود الرابع مف حزيراف  1967ىي التصور المقبوؿ،
كما ىو مبيف في جدوؿ رقـ ( .)10ولـ يمقى تصورات ضـ غزة مع سيناء أو ضـ الضفة لممممكة األردنية

أكثر مف  %6مف قبوؿ المبحوثيف.

ويرجع قبوؿ الالجئيف في محافظة رف ح لتصور أف حدود الدولة الفمسطينية المستقمة لدييـ ىي حدود

1948ـ بنسبة  %62.6إلى أف لدييـ آماؿ كثيرة متعمقة بأف يوماً ما سيتـ الرجوع إلى حدود الدولة

الفمسطينية التاريخية ،وىي المستقبؿ لدييـ وىنا ترجع األمور إلى العاطفة الجياشة لدى الكثير مف

الفمسطينييف وميوليـ في معرفة ورؤية فمسطيف التاريخية ،والعيش بيا كونيا األرض الكنعانية ،والدولة التي تـ
انتزاعيا قس اًر مف الفمسطينييف ذات المناخ المتميز واإلطاللة الجميمة ،لذلؾ كانت خيار أوؿ لدييـ في

لمحصوؿ عمى دولة يتمتعوف بيا باستقرار وأماف بينما يرى  %19مف المبحوثيف بأف دولة ذات حدود 1967
ىي تصور مقبوؿ لدييـ لمدولة الفمسطينية إذا لـ يتمكنوا مف الحصوؿ عمى دولة ذات حدود فمسطيف

التاريخية ،وذلؾ ميـ جداً في تدرج األىمية لدى اتجاىات المبحوثيف.

جدول رقم ( :)10التوزيع النسبي آلراء المبحوثين لمتصور المقبول لدييم لحدود الدولة الفمسطينية
المستقبمية

م

التصور

التكرار

النسبة

1

فمسطيف التاريخية حدود 1948

254

%62.6

2

حدود الرابع مف حزيراف 1967

77

%19.0

3

ضـ قطاع غزة مع سيناء واقامة دولة منفصمة عف الضفة

17

%4.2

4

ضـ الضفة المحتمة لممممكة األردنية ووضعيا تحت اإلدارة األردنية

6

%1.5

5

ال أعرؼ

52

%12.8

406

%100.0

المجموع

تظير نتائج التحميؿ بأنو أيد  %17فقط مف المبحوثيف السيطرة اإلسرائيمية المؤقتة عمى حدود الضفة
المحتمة مف جية األردف خالؿ المرحمة األولى مف االتفاؽ النيائي ،ويرجع ذلؾ التأييد إلى أف ىذه المرحمة
ىي مرحمة مؤقتة ليست دائمة لتواجدىـ ،وأنيـ بعد ذلؾ سوؼ ستنتيي ىذه السيطرة وال يمكف الفمسطيني مف

امتالؾ حدود الضفة المحتمة مف جية األردف.

كما عبر حوالي ثمث العينة ( )%32.0عف رأييـ بأف مفيوـ الدولة الواحدة يعني ليـ "دولة واحدة

ممتدة لحدود فمسطيف التاريخية لمفمسطينييف والييود حتى لو كاف الييود ىـ األغمبية" ،فيما أفاد حوالي %40
بأنيـ ال يؤيدوف أي مف الخيارات الثالثة األولى الواردة في جدوؿ رقـ ( )11أو أف ال رأي لدييـ.

نسبة ليست بقميمة عبرت عف أف الدولة الواحدة يعني ليـ بأنيا دولة ممتدة لحدود فمسطيف التاريخية

الفمسطينية والييود حتى لو كاف الييود ىـ األغمبية ،حيث كانت النسبة  %32وىي النسبة األعمى في
الخيارات المذكورة لدى الباحثيف وىذا يعني بأف ىناؾ توجو لمعيش إلى جانب الييود وأنو مقبوؿ لدييـ التواجد
( )73

مع الييود في حدود واحدة وذلؾ يدؿ عمى ارتفاع مستوى اإلدراؾ والوعي لدى المبحوثيف في محافظة رفح،
وأف قبوليـ بيذا الحؿ يرجع إلى أف دولة إسرائيؿ قائمة بالفعؿ وال بد مف التعايش السممي ميما وفؽ ىذا

الحؿ ،وت تقارب ىذه النتائج مع نتائج استطالع رأي قاـ بو مركز بحوث في تاريخ  5إلى  7حزيراف 2014ـ
حيث نتج عنو  % 31يقولوف بأف حؿ الدولة الواحدة ىي التي يتمتع فييا العرب والييود بالمساواة ويعارض
()1

ىذا الحؿ نسبة .%68

بينما أفاد  % 40مف البحوثيف بأنيـ ال يؤيدوف أي مف الخيارات المذكورة حوؿ مفيوـ حؿ الدولة

الواحدة وذلؾ يرجع إلى عدـ إدراكيـ لمخيارات وما تعني أي أنو قد يمتبس عمييـ األمر وال يفيموف مدى

معنى ىذه الخيارات ،أو أف حالة الكره والحقد تجاه الييود بسبب الممارسات العنصرية والقتؿ والتدمير
واالعتداءات المستمرة ضد أبناء الشعب الفمسطيني منذ أكثر مف نصؼ قرف ،أدى إلى وجود فئة ترفض

التعايش معيـ حتى لو كاف ذلؾ سيتسبب في معاناتيـ طويالً أو بشكؿ مستمر دوف انتياء.

جدول رقم ( :)11التوزيع النسبي آلراء المبحوثين حول مفيوم الدولة الواحدة
التكرار

النسبة

م

التصور

130

%32.0

1

دولة واحدة ممتدة لحدود فمسطيف التاريخية لمفمسطينييف والييود حتى لو

2

دولة لكال الشعبيف ولكف فقط إذا كاف الفمسطينييف ىـ األغمبية

48

%11.8

3

دولة واحدة بغض النظر عف أي جماعة تمثؿ األغمبية

69

%17.0

4

ال خيار مف الخيارات المذكورة أعاله

111

%27.3

5

ال أعرؼ \ ليس لدي رأي

48

%11.8

406

%100.0

كاف الييود ىـ األغمبية

المجموع

لـ تمقى خيارات إقامة دولة فمسطينية لمشعب الفمسطيني إلى جانب دولة إسرائيؿ ،أو إقامة دولة
فمسطينية لمشعب الفمسطيني إلى جانب إسرائيؿ كدولة ثنائية القومية لمشعبيف الفمسطيني واإلسرائيمي سوى
قبوؿ  %12.1و  %18.0مف المبحوثيف حوؿ مفيوـ حؿ الدولتيف كما ىو مبيف في جدوؿ رقـ ( ،)4ورأي
غالبية المبحوثيف ( )%54.4أف أي منيما ال يعبر عف أرائيـ.

ويمكف تبرير أف نسبة  %54.4أظيرت بأف الخيارات السابقة حوؿ مفيوـ حؿ الدولتيف ال تعبر عف

آرائيا إلى أنيـ يبحثوف عف حؿ جذري لوجود الدولة الفمسطينية والعيش بأمف وسالـ ،وذلؾ يتعارض مع
نتائج استطالعات الرأي حوؿ ىذه المسألة حيث كانت نسبة  %71تعارض التخمي عف حؿ الدولتيف وتتبنى

حؿ الدولة الواحدة ،ووفؽ نفس االستطالع يرى  %58أف حؿ الدولتيف لـ يعد عممياً بسبب التوسع

االستيطاني وأف  %38يقولوف بأنو ال يزاؿ عممياً.

()2

) (1المركز الفمسطيني لمبحوث السياسية والمسيحية ،تاريخ استطالع رقـ  ،52ت  5إلى  7حزيراف.2014 ،
) (2المركز الفمسطيني لمبحوث السياسية والمسحية ،استطالع رقـ ،52ت 7- 5يونيو.2014 ،
( )74

كما أظيرت نتائج استطالع المركز الفمسطيني لمبحوث السياسية والمسحية في مارس 2015ـ أف
 %51تؤيد حؿ الدولتيف و % 48تعارض حؿ الدولتيف وذلؾ يظير ىناؾ اتفاؽ في النتائج لدى الباحث
واستطالع الرأي ولدى نفس االستطالع أظيرت نتائج أخرى تقوؿ أنو ال يزاؿ عممياً.

()1

حيث النتائج ىنا

متقاربة في معارضة خيار حؿ الدولتيف ،فيبدوا أف حؿ الدولتيف ال يناسب سوى نسبة قميمة مف المبحوثيف.
جدول رقم ( :)12التوزيع النسبي آلراء المبحوثين حول مفيوم حل الدولتين
م

التصور

التكرار

النسبة

1

إقامة دولة فمسطينية لمشعب الفمسطيني إلى جانب دولة إسرائيؿ كما ىي قائمة اليوـ

49

%12.1

2

إقامة دولة فمسطينية لمشعب الفمسطيني إلى جانب إسرائيؿ كدولة ثنائية القومية

73

%18.0

3

وال واحدة مف المذكورة أعاله

221

%54.4

4

ال اعرؼ \ ليس لدي رأي

63

%15.5

406

%100.0

لمشعبيف الفمسطيني واإلسرائيمي

المجموع

أبدى  %32.8مف العينة أنيـ موافقوف عمى استمرار التنسيؽ األمني بيف السمطة الفمسطينية والجانب
اإلسرائيمي ،وأنو قد خفؼ مف عقدة قضية األمف والحدود ،وذلؾ يرجع إلى أف مفيوـ التنسيؽ األمني يختمؼ
لدى الكثير مف المبحوثيف فمنيـ مف يرى أنو ضروري ومنيـ مف يرى العكس.

رفض  % 79.3مف المبحوثيف فكرة أي تواجد لإلسرائيمييف عمى طوؿ لنير األردف بينما قبؿ %12

منيـ وجود أعداد محدودة مف الجنود اإلسرائيمييف ،ويرجع ذلؾ إلى أف فكرة التواجد العسكري عمى طوؿ نير
األردف غير مقبولة ،فالفمسطينييف يريدوف ىـ مف يتواجدوف عمى طوؿ نير األردف وال يريدوف أف يروا أي
جندي إسرائيمي في دولتيـ ،وقبوؿ  %12منيـ لتواجد عدد محدود يرجع إلى أف ىناؾ توجو نحو التعايش
السممي بجانب إسرائيؿ ،فيـ يروف ىذا التواجد لمضرر بو ،وىو بمثابة أمف حدود وليس أكثر وذلؾ يرجع إلى

الوعي واإلدراؾ.

جدول رقم ( :)13التوزيع النسبي آلراء المبحوثين حول وجود قوات إسرائيمية عمى نير األردن
م

التصور

التكرار

النسبة

1

سأرفض التواجد اإلسرائيمي بأي شكؿ مف األشكاؿ عمى طوؿ نير األردف

322

%79.3

2

سأقبؿ بوجود بضع مئات مف الجنود اإلسرائيمييف عمى طوؿ نير األردف

30

%7.4

3

سأقبؿ بوجود حوالي ألؼ جندي إسرائيمي أو نحو ذلؾ عمى طوؿ نير األردف

9

%2.2

4

سأقبؿ بوجود بضعة آالؼ مف الجنود اإلس ارئيمييف عمى طوؿ نير األردف

9

%2.2

5

ال أعرؼ \ ليس لدي رأي

36

%8.9

406

%100.0

المجموع

) (1المركز الفمسطيني لمبحوث السياسية والمسحية ،استطالع رأي رقـ  ،55ت 21- 19مارس.2015 ،
( )75

يؤيد ما نسبتو  %34.2مف المبحوثيف واعتقاد  %46.3بأنو ىو الحؿ األقرب لمتعايش السممي يعود
إلى القناعة الراسخة لدييـ باستحالة أف يتواجد الفمسطينييف واإلسرائيمييف في دولة واحدة بعد المعاناة التي

عاناىا الشعب الفمسطيني مف اإلسرائيميييف ،إلى جانب حالة العنصرية التي يتعامؿ بيا اإلسرائيميوف مع
الفمسطينييف في أراضي 48ـ ،أما معارضة  %63لمبدأ حؿ الدولتيف يعود إلى الممارسات اإلسرائيمية عمى
األرض مف خالؿ االستيطاف وجدار الفصؿ العنصري وتغيير مساحة القدس وعدـ تنازليـ عف التواجد في

نير األردف أوصميـ إلى قناعة باستحالة تطبيؽ مبدأ حؿ الدولتيف ،واف طبؽ فستكوف الدولة الفمسطينية
مقطعة األوصاؿ أشبو بكانتونات غير صالحة لمحياة.

كما أف اعتقاد  %46.3مف المبحوثيف أف حؿ الدولتيف المنفصمتيف ىو الحؿ األقرب لمتعايش السممي

يرجع ذلؾ إلى شعورىـ بعدـ االستقرار وبالعنؼ الذي يمارسو االحتالؿ ،فيـ تحت عنصر الضغط والحكـ
بالقوة طالما تواجدت القوات المحتمة عمى نفس األرض التي يعيش بيا الفمسطينيوف ،ولذلؾ فيـ يروف أف

وجود دولتيف منفصمتيف ىو اقرب لمسالـ وانياء الصراع بينيـ والعيش بشكؿ سممي بعيداً عف أي عنؼ.

وقد توافقت نتائج الدراسة مع نتائج استطالع المركز الفمسطيني لمبحوث السياسية والمسحبة لمرأي لعاـ
2015ـ مف شير مارس حيث أبدى  %48معارضة حؿ الدولتيف وأيد  %51مف المبحوثيف مبدأ حؿ
()1

الدولتيف.

بعد مرور  20عاما عمى اتفاؽ أوسمو ،يعتقد  %78.6مف المبحوثيف بأف المفاوضات أبعد عف

تحقيؽ ىدؼ إنشاء دولة فمسطينية  ،ويؤيد  %85.5مف العينة فتح ممر آمف لمتواصؿ اإلقميمي بيف كؿ مف
الضفة المحتمة وقطاع غزة ووضعو تحت السيطرة اإلسرائيمية .

 6.3.4التحميل الوصفي التجاىات المبحوثين حول قضية الالجئين
يعرض شكؿ رقـ ( )8الرسـ البياني لألعمدة المستطيمة لمتوسط ترتيب درجة قبوؿ سيناريوىات الحؿ
النيائي فيما يتعمؽ بقضية الالجئيف مف وجية نظر المبحوثيف الذيف قاموا بترتيب السيناريوىات األربعة

المقترحة.

تظير النتائج أف سيناريو العودة إلى أراضي  1948مع التعويض المادي والمعنوي قد جاء بالمرتبة

األولى بوزف  4.16نقطة ،تاله سيناريو العودة إلى أراضي  1948أي فمسطيف التاريخية في المرتبة الثانية
بوزف  4.04نقطة ،أما سيناريو التوطيف داخؿ أو خارج فمسطيف فقد جاء في المرتبة الثالثة وبفارؽ كبير في

الوزف بما يعادؿ  2.80نقطة ،تاله سيناريو التعويض فقط مع استمرار الوضع القائـ جاء في المرتبة األخيرة
بوزف  2.63نقطة.

كما تظير النتائج أنو يفضؿ الالجئيف في محافظة رفح العودة إلى قراىـ عاـ 1948ـ ،عمى

التعويض بشقيو المادي والمعنوي فيـ باختالؼ أعمارىـ متمسكوف بحؽ العودة وىو الغاية األولى لدييـ

والحؿ األكثر قبوالً لدي توجياتيـ ،حيث توافقت ىذه النتيجة عمى نتائج استطالع رأي لمركز أبحاث في
) (1المركز الفمسطيني لمبحوث السياسية والمسحية ،استطالع رأي رقـ  ،55ت 21- 19 :مارس.2015 ،
( )76

حزيراف 2014ـ ،حيث أظيرت نتائجو بأف  %30غايتيـ األولى ىي الحصوؿ عمى حؽ العودة لقراىـ
وبمداتيـ التي ىجروا منيا ( ،)1فيي نسبة تتوافؽ إلى حد ما نتائج دراسة الباحثة ونرى مف ىذا أف حؽ العودة

لف يسقط حتى العودة فقط بدوف تعويض لدى الالجئيف وذلؾ لتقارب فكرة التوطيف أكثر مف استم اررية الوضع
القائـ وىنا ينصح رفض الالجئ لموضع القائـ الذي يعيشو ولما يفرض عميو مف معاناة و قيود تجعمو يقبؿ

ولو بأقؿ الحموؿ.

شكل رقم( :)8األعمدة البيانية لمتوسط ترتيب درجة قبول سيناريوىات الحل النيائي لالجئين( ،ن=.)406
يعرض شكؿ رقـ ( ) 9الدائرة البيانية لمتوزيع النسبي لممبحوثيف بحسب تفكيرىـ أو تخطيطيـ في العودة إلى
البمدات التي ىجروا منيا عاـ  ،1948حيث تظير النتائج أف  %78مف العينة يفكروف بيذا األمر أحياناً أو

كثي اًر ،بينما  %9منيـ ال يفكروف بذلؾ مطمقاُ.

شكل رقم ( :)9الدائرة البيانية لمتوزيع النسبي آلراء المبحوثين حول التفكير بالعودة لبمداتيم( ،ن=.)406
) (1المركز الفمسطيني لمبحوث السياسية والمسيحية ،نتاج استطالع رقـ  ،52ت 5 :إلى  7حزيراف2014 ،ـ.
( )77

يعرض جدوؿ رقـ ( )14التوزيع النسبي التجاىات عينة الدراسة نحو عدد مف المواقؼ المتعمقة
بالالجئيف والعودة ،وتظير النتائج أف ىناؾ حوالي  %3مف العينة لـ يحددوا موقفيـ مف أي مف المواقؼ

الخمسة المعروضة في جدوؿ رقـ ( ،)14كما يبدى المبحوثوف معارضة قوية لمعيش في مناطؽ غالبيتيا
ييود ،أو قبوليـ بالتعويض بديالً عف العودة ،أو حتى تطبيؽ محدود لحؽ العودة لالجئيف ،ويتوافؽ أكثر مف

 %90مف المبحوثيف عمى أف حؽ العودة بالنسبة ليـ ىو العودة لفمسطيف التاريخية.

جدول ( :)14التوزيع النسبي التجاىات عينة الدراسة نحو عدد من المواقف المتعمقة بالالجئين والعودة،
(ن=)406
أوافق بشدة

أوافق

2

أعارض

في منطقة غالية سكانيا ييود ؟

أعارض بشدة

1

إذا انتقمت إلى إسرائيؿ ،ىؿ توافؽ عمى العيش

ال أعرف

م

الموقف

%8.9

%16.3

%32.8

%40.9

%1.2

ىؿ تقبؿ بالتعويض المادي والمعنوي كحؿ
بديؿ عف العودة لألراضي التي تـ تيجيركـ

%6.7

%9.1

%23.2

%58.1

%3.0

منيا؟
3

إذا تـ دفع تعويضات مناسبة لالجئيف الذيف ال
يسمح ليـ بالعودة إلى أراضييـ في إسرائيؿ.

4

ىؿ توافؽ عمى تطبيؽ محدود لحؽ الالجئيف
في العودة ؟

5

%7.1

%11.3

%36.9

%41.6

%3.0

%9.9

%23.9

%31.5

%31.3

%3.4

%25.1

%3.4

%2.5

%3.7

حؽ العودة يعني لؾ العودة إلى فمسطيف

-65.3

التاريخية عاـ 1948

%

 6.3.5التحميل الوصفي التجاىات المبحوثين حول قضية االستيطان
يعرض شكؿ رقـ ( )10الرسـ البياني لألعمدة المستطيمة لمتوسط ترتيب درجة قبوؿ سيناريوىات

الحؿ النيائي فيما يتعمؽ باالستيطاف مف وجية نظر المبحوثيف الذيف قاموا بترتيب السيناريوىات األربعة

المقترحة.

وتبيف النتائج أف سيناريو تفكيؾ المستوطنات بالكامؿ قد جاء بالمرتبة األولى بوزف  4.55نقطة ،تاله

سيناريو القبوؿ بتفكيؾ بعض المستوطنات الكبرى الموجودة في أماكف ميمة لتواجد الفمسطينييف في المرتبة
الثانية بوزف  3.39نقطة ،أما سيناريو تبادؿ أراضي مف خالؿ االنسحاب والتوجو لداخؿ إسرائيؿ فقد جاء في

المرتبة الثالثة وبوزف  3.26نقطة ،تاله سيناريو استمرار الوضع القائـ جاء في المرتبة األخيرة بوزف 2.34

نقطة.

إف النسبة األكبر مف المبحوثيف ترى بضرورة فؾ المستوطنات ألنيا تشكؿ عائقاً كبي اًر أماـ إقامة

دولة فمسطينية مستقمة متواصمة جغرافياً خالية مف أي تواجد ييودي ،وألف وجود المستوطنات سيتطمبيا وجود
( )78

طرؽ لتواصؿ ما بينيا وما بيف دولة االحتالؿ ،مما سيؤدي إلى تقطيع الدولة الفمسطينية وفقداف جزء كبير
مف األرض الفمسطينية ،أما مف يروا في تفكيؾ المستوطنات الكبرى ذلؾ سيؤدي حتماً إلى تفكيؾ باقي

المستوطنات الصغرى ،أو تبادؿ أراضي في حاؿ استحالة تفكيؾ بعض المستوطنات عمى أف ال يؤثر ذلؾ

عمى الدولة الفمسطينية ووحدتيا وسيادتيا وأف ال يشكؿ عقبة في استمرار عممية المفاوضات رغبة مف

الالجئيف في إنياء معاناتيـ المستمرة والذيف يتطمعوف إلى مستقبؿ أفضؿ ،أما مؤيدو سيناريو استمرار األمر

الواقع بأقؿ نسبة ألنيـ يرفضوف وجود مستوطنيف عمى أي جزء مف أراضي فمسطيف.

شكل رقم ( :)10األعمدة البيانية لمتوسط ترتيب درجة قبول سيناريوىات الحل النيائي لالستيطان،
(ن=.)406

عبر حوالي ثالثة أرباع ( )%75.4مف المبحوثيف بأنيـ يعتقدوف بأف وجود المستوطنات يعني أف ال عودة
لالجئيف ،وأكد  )% 55.7( 226فرد مف عينة الدراسة بأنيـ مطمعيف عمى عممية المفاوضات ،بينما يعتقد

 %44.9منيـ بأف الدور األمريكي ميـ في المفاوضات لمتواصؿ إلى حؿ نيائي لمصراع الفمسطيني

اإلسرائيمي ،ونجد أف  %19.3مف المتابعيف ال رأي لدييـ.

 44.9يروف أف الدور األمريكي ميـ بينما  %19.3يروف أف ال رأي لدييـ وىنا في تفارؽ بيف النسب حيث

يرجع ذلؾ إلى إنحياز الجيود األمريكية إلى إسرائيؿ ودعميا عمى حساب القضية الفمسطينية واطالة فترة

ال تفاوض وىذا بالتالي قمؿ مف صدؽ نوايا اإلدارة األمريكية لحؿ القضية الفمسطينية وأف ىناؾ تردد وعدـ
جدية في التواصؿ إلى حؿ لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي.

يتفؽ  % 58.4مف المبحوثيف عمى أف االستيطاف يمثؿ الموضوع األكثر صعوبة في طريؽ الوصوؿ

لحؿ لمصراع .وأكثر مف ذلؾ حيث يعتقد  %79.8مف عينة الدراسة أف استمرار التوسع االستيطاني وعدـ

استجابة إسرائيؿ لق اررات مجمس األمف يحوؿ دوف التقدـ في عممية المفاوضات.

( )79

جدول رقم ( :)15التوزيع النسبي التجاىات عينة الدراسة نحو عدد من المواقف المتعمقة بالمفاوضات،
(ن=)406

م

الموقف

1

ىؿ تعتقد بأف الدور األمريكي ميـ في المفاوضات لمتوصؿ إلى حؿ
نيائي لمصراع الفمسطيني -اإلسرائيمي؟

2

برأيؾ ،ىؿ االستيطاف ىو الموضوع األكثر صعوبة ويحوؿ دوف
التوصؿ إلى حؿ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف؟

3

برأيؾ استمرار التوسع االستيطاني وعدـ استجابة إسرائيؿ لق اررات
مجمس األمف ،يحوؿ دوف التقدـ في عممية المفاوضات.

نعم

ال

ال أعرف

%44.9

%35.8

%19.3

%58.4

%35.5

%6.1

%79.8

%10.6

%9.6

يرى أكثر مف ثالثة أرباع المبحوثيف  %77.61مف المبحوثيف بأف استمرار األعماؿ المسمحة ضد

المستوطنيف قد يجعميـ ينسحبوف مف المستوطنات وذلؾ يرجع إلى عدـ وثوقيـ بالمفاوضات بعد مرور 20

عاماً عمى اتفاقية أوسمو التي لـ تقدـ لمفمسطيني أي شيء مف ما سمب منيـ فيـ يرغبوف بإتباع نيج آخر

لكي يؤدي إلى ما لـ تقدر عميو المفاوضات.

وىناؾ استطالع رأي عرض ىذا األمر في مارس مف عاـ 2015ـ ،حيث  %37فقط ىـ مف يعتقدوا

أف األعماؿ المسمحة ىي األكثر نجاحاً مقارنة ب  %29يؤمنوف بالمفاوضات حيث يوجد تفاوت في النسب
()1

بيف نتائج دراسة الباحث وبيف نتاج ىذا االستطالع بفارؽ .%30

واضافة الى ذلؾ ترى الباحثة أف صياغة استطالع الرأي أو الفئة المستيدفة قد تؤثر عمى النتيجة

سمباً وايجاباً  ،فمثالً في استقصاء تـ تنظيمو في الجامعة األمريكية في القاىرة عمى أثر معاىدة كامبديفيد

لمسالـ  ،عارضت األغمبية الكفاح المسمح الفمسطيني ولكنيا بالمقابؿ أيدت حقو في تقرير المصير واقامة

الدولة.
 6.3.6التحميل الوصفي التجاىات المبحوثين حول قضية القدس
يعرض شكؿ رقـ ( )11الرسـ البياني لألعمدة المستطيمة لمتوسط ترتيب درجة قبوؿ سيناريوىات

ا لحؿ النيائي فيما يتعمؽ بقضية القدس مف وجية نظر المبحوثيف الذيف قاموا بترتيب السيناريوىات الخمسة
المقترحة ،وتظير النتائج أف سيناريو السيادة الفمسطينية عمى كؿ القدس بما في ذلؾ اإلحياء الييودية غرب
حدود عاـ 1967قد جاء بالمرتبة األولى بوزف  4.10نقطة ،تاله سيناريو السيادة الفمسطينية عمى جميع

األحياء العربية شرؽ القدس بما في ذلؾ المسجد األقصى والكنائس المجاورة في المرتبة الثانية بوزف 3.86
نقطة ،أما سيناريو السيادة الفمسطينية فقط عمى المسجد األقصى والكنائس المجاورة فقد جاء في المرتبة

الثالثة وبوزف  3.26نقطة ،تاله سيناريو السيادة اإلسرائيمية عمى القدس كاممة مع السماح بحرية الوصوؿ إلى

) (1المركزالفمسطيني لمبحوث والدراسات المسحية,استطالع رقـ  21 – 19 ,55مارس2015 ،ـ.
( )81

األماكف المقدسة في المرتبة الرابعة وقبؿ األخيرة بوزف  1.99نقطة ،وبفارؽ طفيؼ جاء سيناريو الوصاية
األردنية عمى القدس في المرتبة األخيرة وبوزف  1.99نقطة.

ترجع ىذه النتائج المرتفعة لدى توجيات الالجئيف نحو أف تكوف السيادة لمفمسطينييف عمى كؿ القدس

بما في ذلؾ األحياء الييودية غرب حدود 1967ـ ،إلى أىمية مكانة القدس لدى الفمسطيني لكؿ وليس كجزء

كما ىو مطروح فيـ يريدوف القدس كاممة لقداستيا الدينية حيث تشكؿ تاريخ عظيـ لدييـ فيـ يرغبوف

بسيادتيا كاممة وليس جزء وأف القدس تمثؿ لدييـ بالغ األىمية.

شكل رقم ( :)11األعمدة البيانية لمتوسط ترتيب درجة قبول سيناريوىات الحل النيائي لمقدس،
(ن=.)406

ويعرض جدوؿ رقـ ( )16التوزيع النسبي التجاىات عينة الدراسة اتجاه عدد مف المواقؼ المتعمقة
بقضية القدس ،يؤكد  %83مف عينة الدراسة أف قضية القدس مف القضايا الشائكة والمعقدة والتي تحوؿ دوف

الوصوؿ إلى نتائج ممموسة في المفاوضات ،ويعتقد نسبة مساوية تقريباً مف المبحوثيف أف قضية القدس عقدة

الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي .حيث يوافؽ حوالي  %22مف العينة عمى أف تكوف القدس عاصمة

لمفمسطينييف واإلسرائيمييف معاً ،فيما يعارض ذلؾ حوالي ثالثة أرباع عينة الدراسة (وىي نسبة أقؿ مف تمؾ
التي تؤيد مبدأ حؿ الدولتيف بحيث يكوف ىناؾ دولة فمسطينية تعيش بسالـ جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيؿ

( ،)%34.2ويقبؿ حوالي  %26مف عينة الدراسة أف تكوف القدس الشرقية فقط عاصمة لمفمسطينييف ،بينما
يرفض ىذا الطرح حوالي  %72مف عينة الدراسة ،وذلؾ يرجع إلى ما ذكرتو سابقاً مف أىمية ومكانة القدس

لدييـ ،فيـ إف قبموا بالقدس الشرقية فقط سيتـ منعيـ مف حتى الدخوؿ لزيارة باقي األحياء المحيطة بالقدس.

( )81

جدول رقم ( :)16التوزيع النسبي التجاىات عينة الدراسة نحو عدد من المواقف المتعمقة بالقدس،
(ن=)406

أوافق بشدة

أوافق

2

أعارض

دوف الوصوؿ إلى نتائج ممموسة في المفاوضات؟

أعارض بشدة

1

برأيؾ قضية القدس مف القضايا الشائكة والمعقدة والتي تحوؿ

ال أعرف

م

الموقف

%51.7

%31.3

%7.6

%5.7

%3.7

مدينة القدس في الفترة األخيرة شيدت أحداث كثيرة منيا
االعتداءات المتتالية عمى المقدسييف والتيويد المستمر لمدينة
القدس ،برأيؾ ىؿ قضية القدس عقدة الصراع الفمسطيني

%54.4

%28.8

%8.4

%5.4

%3.0

اإلسرائيمي
3

برأيؾ ،إذا تـ التوصؿ إلى اتفاؽ بشأف قضية القدس ىؿ تؤيد

%9.9

%12.3

%30.8

%45.1

%2.0

%10.8

%15.8

%29.8

%41.6

%2.0

أف تكوف القدس عاصمة لمفمسطينييف واإلسرائيمييف معا؟
4

ىؿ تقبؿ بالقدس الشرقية فقط عاصمة لفمسطينييف؟

5

مف وجية نظرؾ في ظؿ إعماؿ المقاومة المسمحة الفردية التي
تشيدىا مدينة القدس،ىؿ ترى أف ىذا النيج مف الممكف أف

يكوف بديؿ لممفاوضات المستمرة منذ  20عاما؟
6

برأيؾ ىؿ تؤيد وضع األماكف المقدسة في القدس تحت إدارة
دولية؟

%32.8

%39.2

%15.8

%7.4

%4.9

%11.8

%25.6

%26.8

%32.3

%3.4

وتبيف النتائج بأنو يعتقد حوالي  %72مف عينة الدراسة أف أعماؿ المقاومة المسمحة الفردية التي

تشيدىا مدينة القدس مف الممكف أف يكوف بديؿ لممفاوضات المستمرة منذ  20عاما وىي نسبة قريبة أولئؾ
الذيف يعتقدوف ( )%77.6بجدوى األعماؿ المسمحة ضد المستوطنيف لدفعيـ لالنسحاب مف المستوطنات،
وقد تباينت أراء عينة الدراسة حوؿ وضع األماكف المقدسة في القدس تحت إدارة دولية حيث أيد ذلؾ حوالي

 %37مف عينة الدراسة بينما رفض ذلؾ حوالي  %60مف نفس العينة .وترجع أسباب التأييد إلى أنيـ يروف
أف اإلدارة الدولية أفضؿ بكثير مف أف تكوف تحت السيطرة اإلسرائيمية وىي بالتالي ستضمف ليـ حرية

الحصوؿ إلى تمؾ األماكف المقدسة وزيارتيا ،أما نسبة  %60وىي نسبة فاقت النصؼ منيـ عارضت ىذا
المبدأ ،وذلؾ يرجع إلى أف الوصية الدولية مف الممكف أف تطوؿ وبالتالي تصبح أمر واقع شبو باالحتالؿ
وسيصعب التخمص منو بعد ذلؾ حيث روعة تمؾ األماكف قد تطمع الكثير بيا وتصبح ليست مجرد وصاية

بؿ حكـ مطمؽ ليذه األماكف فميذا السبب رفضوا تواجد أي إدارة دولية ليذه األماكف المقدسة.

 6.3.7التحميل الوصفي التجاىات المبحوثين حول قضية المياه

يعرض شكؿ رقـ ( )12الرسـ البياني لألعمدة المستطيمة لمتوسط ترتيب درجة قبوؿ سيناريوىات

الحؿ النيائي فيما يتعمؽ بقضية المياه مف وجية نظر المبحوثيف الذيف قاموا بترتيب السيناريوىات األربعة
المقترحة.
( )82

وتظير النتائج أف سيناريو السيطرة الفمسطينية الكاممة عمى موارد المياه مع إمكانية السماح لإلسرائيمييف
باالنتفاع منيا قد جاء بالمرتبة األولى بوزف  4.58نقطة ،تاله سيناريو وضع موارد المياه تحت إدارة أو

وصاية دولية تتيح لمجانبيف باالستفادة مف ىذه المياه في المرتبة الثانية بوزف  3.50نقطة ،أما سيناريو اقتساـ
المياه بالتساوي بيف كؿ مف الفمسطينييف واإلسرائيمييف فقد جاء في المرتبة الثالثة وبوزف  3.35نقطة ،تاله
سيناريو السيطرة اإلسرائيمية الكاممة عمى موارد المياه مع إمكانية السماح لمفمسطينييف باالنتفاع منيا في
المرتبة الرابعة واألخيرة بوزف  2.55نقطة .ويمكف تفسير التقارب في النتائج لصالح السيطرة الفمسطينية
الكاممة عمى موارد المياه مع إمكانية السماح لإلسرائيمييف باالنتفاع منيا يرجع إلى حؽ الفمسطينييف في تمؾ

المياه فيـ يروف أنيـ بسيطرتيـ عمييا سيضمنوف حصوليـ عمى ما سمب منيـ ،وأنو ال يوجد ما يضمف التزاـ
اإلسرائيمييف بأي اتفاقات موقعة في ظؿ التجارب المتعددة معيـ والتي تنصمت قادتيـ منيا.

أما مف أيد وضع موارد المياه تحت وصاية دولية نسبة  3.50يرجع إلى اعتقادىـ بأنو عندما توضع

تحت اإلدارة الدولية ذلؾ مف شأنو أف يمكنيـ مف الحصوؿ عمى المياه ،وبالتالي اإلستفادة مف ىذه المياه في
كافة مناحي حياتيـ ذلؾ في ظؿ ندرة المياه وعدـ السماح لمفمسطينييف بالحصوؿ عمى احتياجاتيـ الكافية مف

المياه بسبب سيطرة إسرائيؿ بالكامؿ عمى موارد المياه وتحكميا فييف.

أما بالنسبة القتساـ المياه حصمت عمى وزف  3.35وىي بالتالي تعتقد أف اقتساـ المياه مف الممكف

أف يحقؽ حؿ لقضية المياه بيف الطرفيف وحصوؿ الطرفيف عمى المياه لسد احتياجاتيـ وىي نسبة متقاربة مع
وضع المياه تحت إدارة أو وصية دولة (في كال الجانيف يحؽ استفادة مف المياه لمطرفيف وبدوف سيطرة كاممة

ألي أحد منيـ).

وبالنسبة لسيناريو السيطرة اإلسرائيمية الكاممة عمى موارد المياه مع السماح لمفمسطينييف باالنتفاع منيا جاءت
نسبة متدنية بحدود  2.55نقطة فمف ىنا تظير لنا أف الفمسطينييف (الالجئيف) ال يثقوف بوعود اإلسرائيمييف

بالسماح ليـ بالحصوؿ عمى المياه واالستفادة منيا فمذلؾ يرفضوا سيطرتيـ عمى كافة موارد المياه.

شكل رقم ( :)12األعمدة البيانية لمتوسط ترتيب درجة قبول سيناريوىات الحل النيائي لممياه( ،ن=.)406
( )83

يعرض جدوؿ رقـ ( )17التوزيع النسبي التجاىات عينة الدراسة اتجاه عدد مف المواقؼ المتعمقة
بقضية المياه .يعتقد حوالي  %73مف عينة الدراسة بأف ندرة موارد المياه الصالحة لمشرب سبب رئيسي يعوؽ

الوصوؿ إلى حؿ بشأف قضية المياه .ويعارض أكثر مف  %90مف عينة الدراسة سيطرة إسرائيؿ عمى %80
مف موارد المياه .أغمبية العينة ( )%57.1يعتقدوف بأف ترسيـ الحدود البحرية مع إسرائيؿ لف يسيـ في حؿ

قضية المياه .في المقابؿ فإف  %76.6مف العينة يقبموف بمشاريع دولية وفؽ القانوف الدولي تساىـ في حؿ

عادؿ لقضية المياه.

جدول رقم ( :)17التوزيع النسبي التجاىات عينة الدراسة نحو عدد من المواقف المتعمقة بالمياه،
(ن=)406

حؿ قضية المياه؟
4

ىؿ تقبؿ بمشاريع دولية وفؽ القانوف الدولي تساىـ في

أوافق بشدة

3

ىؿ تعتقد أف بترسيـ الحدود البحرية مع إسرائيؿ مف شأنو

أوافق

موارد المياه ؟

أعارض

2

برأيؾ ىؿ توافؽ عمى سيطرة إسرائيؿ عمى 80%مف

يعوؽ الوصوؿ إلى حؿ بشأف قضية المياه

أعارض بشدة

1

برأيؾ ندرة موارد المياه الصالحة لمشرب سبب رئيسي

ال أعرف

م

الموقف

%28.8

%43.8

%18.2

%6.7

%2.5

%2.0

%6.4

%24.6

%66.0

%1.0

%9.4

%24.9

%34.7

%22.4

%8.6

%33.0

حؿ عادؿ لقضية المياه

%43.6

%9.9

%9.6

%3.9

وقد اقترح المبحوثيف العديد مف الخيارات لممساىمة في حؿ مشكمة المياه كما ىو مبيف في جدوؿ رقـ

( .)18يتفؽ غالية المبحوثيف ( )%83.0أف تحمية مياه البحر ىي السبيؿ األمثؿ لممساىمة في حؿ ىذه
المشكمة ،يمييا ترشيد استيالؾ المياه بنسبة ( .)%74.88ولـ يغفؿ المشاركوف ضرورة الضغط عمى إسرائيؿ

إلعادة ما سرقتو مف المياه بنسبة ( ،)%67.98وكذلؾ إعادة تكرير مياه الصرؼ الصحي بنسبة

( )%58.37و االستفادة مف مياه األمطار ( )%53.45وكذلؾ حفر المزيد مف اآلبار.

جدول رقم ( :)18أبرز اقتراحات المساىمة في حل مشكمة المياه( ،ن= )406
م

الخيار

العدد

النسبة المئوية

1

تحمية مياه البحر

337

%83.00

2

ترشيد استيالؾ المياه

304

%74.88

3

الضغط عمى إسرائيؿ إلعادة ما تـ سرقتو مف المياه

276

%67.98

4

إعادة تكرير مياه الصرؼ الصحي

237

%58.37

5

االستفادة مف مياه األمطار

217

%53.45

6

حفر المزيد مف اآلبار

203

%50.47

( )84

 6.4التحميل االستداللي والحكم عمى فرضيات الدراسة
يتناوؿ ىذا المبحث التحميؿ االستداللي لمجتمع الدراسة مف خالؿ إجراء اختبارات الداللة اإلحصائية
لمحكـ عمى فرضيات الدراسة .وسيركز ىذا المبحث عمى ترتيب السيناريوىات مف وجية نظر المبحوثيف في

القضايا الخمسة وربطيا بالبيانات الشخصية لممبحوثيف ،وعدد مف أسئمة المحاور المختمفة.

الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو أىمية قضايا

الحل النيائي تعزى إلى متغيرات الجنس والعمر ومستوى الدخل.

في ىذا الجزء ستقوـ الباحثة واعتماداً عمى الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لدرجة أىمية قضايا الحؿ
النيائي الخمسة وىي القدس و المياه و االستيطاف والالجئيف والحدود واألمف بدراسة أثر المتغيرات الشخصية

عمييا (الجنس ،العمر ،مستوى دخؿ األسرة).

أ .الجنس

استخدمت الباحثة اختبار ت لعينتيف مستقمتيف الختبار ما إذا كانت ىناؾ فروؽ دالة إحصائياً بيف

متوسطات درجة أىمية قضايا الحؿ النيائي تعزى لمجنس .جدوؿ رقـ ( )19يعرض نتائج اختبار ت لعينتيف

مستقمتيف والتي تظير أف درجة أىمية القضايا الخمسة المطروحة أعمى لدى اإلناث منيا لدى الذكور باستثناء

قضية الالجئيف ،إال أف ىذه الفروؽ غير دالة دالة إحصائياُ عند مستوى داللة (  .)   0.05أي أنو ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو أىمية قضايا الحل النيائي تعزى إلى
متغير الجنس.

إال أنو تبيف بعد عممية التحميؿ أف درجة أىمية القضايا الخمس المطروحة أعمى معدليا لدى اإلناث

عف الذكور باستثناء قضية الالجئيف ،وذلؾ يرجع إلى أف الذكور يعرفوف جيداً طبيعة المواقؼ اإلسرائيمية
تجاه ىذه القضايا ،وأف إسرائيؿ لف تعطي الفمسطينيوف حقيـ في ىذه القضايا ،وقد وصموا إلى ىذه القناعة

مف خالؿ ممارستيـ لمعمؿ السياسي ومتابعتيـ لممفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية ،لذلؾ فإف أىمية ىذه

القضايا لمنساء أعمى مف الرجاؿ ،فالمرأة الفمسطينية وعمى الرغـ مف اىتماميا بالواقع السياسي ومتابعتو لو،
إال أف يبقى تقدير الرجؿ ومتابعتو لألمور أعمى مف المرأة.

( )85

جدول رقم( :)19اختبار ت لمفرق بين متوسطات درجة أىمية قضايا الحل النيائي بحسب الجنس
القضية
القدس
المياه
االستيطاف
الالجئيف
الحدود واألمف

المتوسط

االنحراف

الجنس

العدد

ذكر

205

3.93

أنثى

195

3.94

0.27

ذكر

168

3.36

0.89

أنثى

158

3.41

0.81

ذكر

205

2.96

1.11

أنثى

180

3.07

1.01

ذكر

204

3.32

0.81

أنثى

194

3.30

0.85

ذكر

180

2.96

1.28

أنثى

180

3.03

1.27

الحسابي

المعياري
0.31

الفرق بين

المتوسطين
0.0170.048-

0.1160.015

0.067-

قيمة اختبار

القيمة

0.571-

0.568

"ت"

0.5121.0670.173

0.495-

االحتمالية

0.609
0.287
0.862

0.621

ب .العمر
توزع المبحوثيف بحسب العمر إلى ثالث فئات عمى النحو التالي (  30- 18سنة 40- 31 ،سنة،

وأكثر مف  40سنة) .استخدمت الباحثة اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار إذا ما كانت ىناؾ فروقاً دالة

إحصائياً بيف متوسطات درجات أىمية قضايا الحؿ النيائي بحسب متغير العمر كما ىو مبيف في جدوؿ رقـ

( .)20تظير النتائج انو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة أىمية كل من قضايا

المياه والالجئين والحدود واألمن بحسب العمر عند مستوى داللة (  .)   0.05إال أن ىناك فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطات درجة أىمية كل من قضايا القدس واالستيطان بحسب العمر عند مستوى

داللة (  ،)   0.05حيث تظير نتائج اختبار بينفيروني ( )Bonferroniأف الفئة العمرية أكبر مف  40ىي

األقؿ اىتماماً بقضايا القدس واالستيطاف بشكؿ داؿ إحصائياً ،ويمكف تبرير ذلؾ بأف أصحاب الفئة العمرية

ىـ مف شيدوا االنتفاضتيف األولى والثانية وىـ أيضاً مف عاصروا تواجد االحتالؿ في الثمانينات في قطاع
غزة حيث كاف االحتكاؾ معيـ بشكؿ مباشر ،فيـ يعرفوف الطريقة والعقمية التي يفكر بيا اإلسرائيمييف ،فيـ

أشد الناس خبرة بما تيدؼ إليو إسرائيؿ ،وكثير منيـ عمؿ في إسرائيؿ في المستوطنات ويعرؼ تماماً أف
إسرائيؿ لف تتنازؿ عف متر واحد وتعطيو لمفمسطينييف ،فيـ بالتالي ال ييتموف كثي اًر بالقضايا التي يتـ
التفاوض عمييا وتخص ىذا كؿ مف القدس واالستيطاف التي القت أقؿ اىتماـ لدى ىذه الفئة العربية أكثر مف

 40سنة ،تعتبر الفئة العمرية مف  40عاماً ىي األكثر نضجاً مف باقي الفئات ،ىنا يتضح أف العمؿ شكؿ

فروقاً ذات داللة في التوجيات.

( )86

جدول رقم ( :)20اختبار التباين األحادي لدرجة أىمية قضايا الحل النيائي بحسب العمر
العمر
القضية

القدس
المياه
االستيطاف
الالجئيف
الحدود

18 -30

31 -40

أكثر من

الوسط الحسابي

3.94

3.97

3.82

االنحراؼ المعياري

0.30

0.16

0.43

الوسط الحسابي

3.38

3.50

3.15

االنحراؼ المعياري

0.79

0.78

1.20

الوسط الحسابي

2.98

3.20

2.73

االنحراؼ المعياري

1.07

0.99

1.16

الوسط الحسابي

3.27

3.40

3.31

االنحراؼ المعياري

0.88

0.74

0.80

الوسط الحسابي

3.00

2.99

2.98

1.28

1.28

1.28

واألمف
االنحراؼ المعياري
* داؿ إحصائياً عند مستوى ( .)   0.05

عاماً

عاماً

قيمة ف

 40عاما

القيمة

االحتمالية

*4.756

0.009

2.456

0.087

*3.584

0.029

1.016

0.363

0.006

0.994

ت .مستوى دخل األسرة
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات درجات أىمية قضايا الحؿ النيائي تعزى

لمستوى دخؿ األسرة استخدمت الباحثة اختبار التبايف األحادي كما يظير في جدوؿ رقـ ( .)21تظير

النتائج أن ىناك فروقاً دالة إحصائياً عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات درجات أىمية كل من
االستيطان والالجئين واألمن والحدود بحسب مستوى دخل األسرة .حيث تظير نتائج اختبار بينفيروني

( )Bonferroniأف الفئة ذات الدخؿ (أقؿ مف  500شيكؿ) ىي األقؿ اىتماماً بقضايا االستيطاف والالجئيف
واألمف والحدود بشكؿ داؿ إحصائياً.

وتظير نتائج ينيفزوني أف الفئة ذات الدخؿ (أقؿ مف  500شيكؿ) ىي األقؿ اىتماماً بقضايا

االستيطاف والالجئيف واألمف والحدود ،وذلؾ يرجع إلى األوضاع االجتماعية والثقافية واألخالقية والسياسية
واالقتصادية السيئة التي يعيشيا المجتمع الفمسطيني ،حيث استمرار حالة االنقساـ السياسي تفسخ النسيج

المجتمعي وارتفاع معدؿ البطالة بيف فئتي (الشباب خريجي الجامعات – الرجاؿ الذي أغمقت أماميـ العمؿ

في إسرائيؿ) فظروؼ الحياة المعقدة والصعبة التي يمر بيا المجتمع انعكست عمى تفكير األفراد بكيفية
العيش وتحصيؿ الرزؽ فقط والعزوؼ عف التفكير في الوضع السياسي وما آلت إليو عممية المفاوضات،

فالمجتمع الفمسطيني يعيش أسوأ المرحؿ التي مرت عميو حكومة منقسمة ،موظفيف ال يتقاضوف رواتب
وموظفوف آخروف يتقاضوف  %60مف الراتب ،كؿ ذلؾ انعكس سمباً عمى تفكير المجتمع ومف ثـ الميؿ إلى

العيش بعيداً عف الحياة السياسية ،األوضاع المعيشية واالقتصادية والفقر الذيف يعيشونو أوصمتيـ إلى عدـ

التفكير في تمؾ القضايا وأيضاً اختالؼ انتماءاتيـ السياسية وتوجياتيـ سواء مخيـ أو مدينة جعمت مف
( )87

اتجاىاتيـ تنحصر في تأميف الحياة اليومية وعدـ إبداء أىمية فما يجري في عممية المفاوضات بالنسبة
لالستيطاف والالجئيف واألمف والحدود.
جدول رقم ( :)21اختبار التباين األحادي لدرجة أىمية قضايا الحل النيائي بحسب مستوى دخل األسرة
مستوى دخل األسرة
القضية

القدس
المياه
االستيطاف
الالجئيف
الحدود

أقل من

- 501

شيكل

شيكل

500

 3000- 1501شيكل

3000

الوسط الحسابي

3.97

3.93

3.93

3.85

االنحراؼ المعياري

0.24

0.31

0.31

0.36

الوسط الحسابي

3.40

3.28

3.46

3.55

االنحراؼ المعياري

0.83

0.85

0.87

0.86

الوسط الحسابي

2.82

3.09

3.21

3.11

االنحراؼ المعياري

0.93

1.13

1.13

1.16

الوسط الحسابي

3.04

3.47

3.51

3.48

االنحراؼ المعياري

0.85

0.76

0.78

0.85

الوسط الحسابي

2.40

3.23

3.60

3.50

1.43

1.09

0.72

0.94

واألمف
االنحراؼ المعياري
* داؿ إحصائياً عند مستوى ( .)   0.05

1500

أكثر من

قيمة ف

القيمة

االحتمالية

شيكل

1.71

0.16

1.34

0.26

*2.87

0.04

*9.34

0.00

*20.74

0.00

الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو ترتيب

سيناريوىات الحل لقضية الحدود واألمن تعزى إلى متغيرات الجنس والعمر ومستوى الدخل.

اعتماداً عمى الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لترتيب سيناريوىات الحؿ النيائي لقضية الحدود واألمف
قامت الباحثة بدراسة أثر المتغيرات الشخصية الجنس ،العمر ،مستوى دخؿ األسرة عمييا.
أ .الجنس

استخدمت الباحثة اختبار ت لعينتيف مستقمتيف الختبار ما إذا كانت ىناؾ فروؽ دالة إحصائياً بيف

متوسطات رتب سيناريوىات الحؿ النيائي لقضية الحدود واألمف تعزى لمجنس .جدوؿ رقـ ( )22يعرض

نتائج اختبار ت لعينتيف مستقمتيف والتي تظير أف ترتيب سيناريوىات الحؿ النيائي لقضية الحدود واألمف

األربعة المطروحة أعمى لدى اإلناث منيا لدى الذكور بشكؿ غير داؿ إحصائياً عند مستوى داللة

(  )   0.05بالنسبة لمتغير الجنس ،باستثناء سيناريو دولة فمسطينية عمى حدود الرابع مف حزيراف1967ـ
حيث يزداد ترتيب الذكور عمى اإلناث في ىذا السيناريو بمقدار  0.214نقطة وبشكؿ داؿ إحصائياُ عند

مستوى داللة ( .)   0.05

أي أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو ترتيب سيناريوىات الحل

لقضية الحدود واألمن تعزى إلى متغير الجنس ،بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات
( )88

الالجئين نحو ترتيب سيناريوىات الحل لقضية الحدود واألمن في خيار دولة فمسطينية عمى حدود الرابع

من حزيران لصالح الذكور عمى اإلناث.

ويرجع ازدياد ترتيب الذكور عمى اإلناث في سيناريو دولة ذات الرابع مف حزيراف 1967ـ إلى أف
الذكور يرغبوا في العيش بسالـ وبدولة ذات حدود وسيادة مستقمة ومتحررة مف االحتالؿ اإلسرائيمي ما يتيح

ليـ حرية التنقؿ داخؿ وخارج الوطف دوف التقيد مف أي منفذ خارجي ،فيـ يرغبوف بالسفر والعمؿ والزواج
والحصوؿ عمى بيت وكؿ ىذا غير متوفر ألننا ما زلنا نعاني مف ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي.
جدول رقم ( :)22اختبار ت لمفرق بين متوسطات رتب سيناريوىات الحل النيائي لقضية الحدود واألمن
بحسب الجنس

المتوسط

االنحراف

السيناريو

الجنس

العدد

دولة فمسطينية عمى

ذكر

193

4.52

حدود الرابع مف حزيراف

أنثى

181

4.31

1.04

وضع غور األردف

ذكر

193

3.79

0.73

أنثى

181

3.85

0.83

1967
تحت اإلدارة الدولية مع
االنتفاع الكامؿ

الحسابي

المعياري
0.96

الفرق بين

المتوسطين
0.214

.053-

قيمة اختبار "ت"

*2.065

0.653-

القيمة

االحتمالية
0.040

0.514

لمفمسطينييف
وضع غور األردف

ذكر

193

3.14

0.88

تحت اإلدارة الفمسطينية

أنثى

181

3.18

0.80

مع تواجد قوات

.037-

0.424-

0.672

إسرائيمية و بعدد محدود
عمى حدود الغور
دولة عمى حدود قطاع

ذكر

193

2.54

0.84

غزة منفصمة عف

أنثى

181

2.57

0.97

الضفة وضـ الضفة

.030-

0.326-

0.744

لمممكة األردنية

* داؿ إحصائياً عند مستوى ( .)   0.05

ب .العمر
استخدمت الباحثة اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار إذا ما كانت ىناؾ فروقاً دالة إحصائياً بيف

متوسطات رتب سيناريوىات الحؿ النيائي لقضية الحدود واألمف بحسب متغير العمر كما ىو مبيف في جدوؿ
رقـ ( .)23تظير النتائج انو ال توجد ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب سيناريوىات الحؿ
النيائي لقضية الحدود واألمف بحسب العمر عند مستوى داللة.
( )89

اتضح مف نتائج التحميؿ اإلحصائي لسيناريوىات الحؿ النيائي لقضية الحدود واألمف أنو ال توجد

فروق ذات احصائية بين متوسطات ترتيب سيناريوىات قضية الحدود واألمن بسبب العمر عند مستوى
داللة يرجع إلى أف جميع األعمار التي طرحت في ىذه االستبانة لدييا نفس االتجاه والميوؿ تجاه ىذه
السناريوىات وأف سيناريوىات الحؿ النيائي لقضية الحدود واألمف ال تتج أز وفؽ المستوى العمري وأنيا ثابتة

لدى جميع األعمار .وىذا يعني أف العمر ال يشكؿ فارقاً لدى توجيات الالجئيف في محافظة رفح نحو
قضايا الحؿ النيائي والحدود واألمف لجميع األعمار تعي قضية الحدود واألمف وترتيب سيناريوىات لـ يشكؿ

داللة بالنسبة لمعمر .وىنا يتضح أف ىذه القضية أبدت أىمية لجميع األعمار باختالؼ قصيـ االجتماعي
واالقتصادي وباختالؼ انتماءاتيـ السياسية وباختالؼ جنسيـ سواء ذكر أـ أنثى ،وبالتالي العمر ىنا ال

يشكؿ فارقاً.
جدول رقم ( :)23اختبار التباين األحادي لرتب سيناريوىات الحل النيائي لقضية الحدود واألمن بحسب
العمر

العمر
السيناريو
دولة فمسطينية عمى حدود
الرابع مف حزيراف1967

وضع غور األردف تحت اإلدارة
الدولية مع االنتفاع الكامؿ
لمفمسطينييف
وضع غور األردف تحت اإلدارة

18 -30
عاماً

-31

40عاماً

أكثر من

 40عاما
4.44

الوسط الحسابي

4.41

4.42

االنحراؼ المعياري

0.99

1.01

1.08

الوسط الحسابي

3.86

3.80

3.67

االنحراؼ المعياري

0.82

0.77

0.56

الوسط الحسابي

3.12

3.20

3.24

الفمسطينية مع تواجد قوات

إسرائيمية و بعدد محدود عمى

االنحراؼ المعياري

0.81

0.81

1.03

دولة عمى حدود قطاع غزة

الوسط الحسابي

2.56

2.58

2.51

حدود الغور
منفصمة عف الضفة وضـ
الضفة لمممكة األردنية

االنحراؼ المعياري

قيمة ف

0.018

1.196

0.631

0.087
0.89

0.94

القيمة

االحتمالية
0.982

0.304

0.532

0.917

0.89

ث .مستوى دخل األسرة
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات رتب سيناريوىات الحؿ النيائي لقضية

الحدود واألمف تعزى لمستوى دخؿ األسرة استخدمت الباحثة اختبار التبايف األحادي كما يظير في جدوؿ رقـ

( .)24تظير النتائج أن ىناك فروقاً دالة إحصائياً عند مستوى دال لة (  )   0.05بين متوسطات رتب
سيناريو دولة فمسطينية عمى حدود الرابع من حزيران 1967و دولة عمى حدود قطاع غزة منفصمة عن
الضفة وضم الضفة لمممكة األردنية لمحل النيائي لقضية الحدود واألمن بحسب مستوى دخل األسرة .حيث
( )91

تظير نتائج اختبار بينفيروني ( )Bonferroniأف الفئة ذات الدخؿ (أقؿ مف  500شيكؿ) تقبؿ بشكؿ أكبر
سيناريو دولة فمسطينية عمى حدود الرابع مف حزيراف ، 1967بينما تقبؿ بشكؿ أقؿ سيناريو دولة عمى حدود

قطاع غزة منفصمة عف الضفة وضـ الضفة لمممكة األردنية مقارنة ببقية فئات الدخؿ األخرى.

ويتضح لنا ىنا أف عامؿ الدخؿ مؤثر بشكؿ كبير في اتجاىات الالجئيف في محافظة رفح حيث

الذيف يحصموف عمى دخؿ أقؿ مف ( 500شيكؿ) ىـ أكثر فئة متضررة في المجتمع الفمسطيني وذلؾ لقمة

حصوليـ عمى سبؿ الحياة الكريمة حيث ال يممكوف دخالً يناسب حياتيـ فيـ يحتاجوف إلى تحسيف سبؿ
حياتيـ اليومية ،ىـ وأوالدىـ ،فيروف في وجود دولة فمسطينية عمى حدود الرابع مف حزيراف 1967ـ أنو مف
الممكف أف يساعد عمى تحسيف مستواىـ االجتماعي والمالي والتنموي الذيف يسعوف إليو وبالتالي يعيشوف مثؿ

باقي طبقات المجتمع ومف الممكف أف وجود دولة يعمؿ عمى التخمص مف مشكمة البطالة التي يعيشيا معظـ

أبناء المجتمع الفمسطيني عامة ورفح خاصة كونيا مدينة حدودية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحدود المصرية التي
في اآلونة األخيرة أغمؽ معبر رفح ألكثر مف شير وبدأت عممية عسكرية في سيناء منذ أشير التي كاف

سببيا الكثير مف األعماؿ اإلرىابية التي شيدتيا مصر في اآلونة األخيرة وبسببيا توترت العالقة بيف غزة

خاصة ومصر وكانت أصابع االتياـ دائماً لتصؿ إلى غزة أنيا بؤرة القمؽ والمشاكؿ في المنطقة ويجعؿ ذلؾ
يؤثر بشكؿ سمبي عمى ذوي الدخؿ األقؿ مف  500شيؾ والذي بحاجة إلى استقرار اجتماعي جيداً.

حيث نالحظ أف سيناريو وجود دولة عمى حدود قطاع غزة باالنضماـ إلى سيناء ودولة أخرى الضفة الغربية
انضماميا لممممكة األردنية القى أقؿ نسبة بيف السيناريوىات حيث رفض مف طبقت عمييـ العينة ىذا

السيناريو ألنيـ يرغبوف باالستقالؿ وليس التبعية ألي دولة أخرى أياً كانت وىذه الفئة مف الدخؿ األقؿ مف

 500شيكؿ ترفض دولة عمى حدود قطاع غزة أياً كانت وترى في ذلؾ شتات وتصفية القضية واختزاليا في
توطيف الفمسطينييف في بقية جغرافيا معينة وتوفير ليـ ما يعينيـ السؤاؿ عف نسيج القضية الفمسطينية.

( )91

جدول ( :)24اختبار التباين األحادي لرتب سيناريوىات الحل النيائي لقضية الحدود واألمن بحسب
مستوى دخل األسرة

مستوى دخل األسرة
السيناريو

أقل من

- 501

شيكل

شيكل

1500

500

1501
-

3000
شيكل

أكثر من
3000

قيمة ف

القيمة

االحتمالية

شيكل

الوسط
دولة فمسطينية عمى حدود

الحسابي

الرابع مف حزيراف1967

االنحراؼ
المعياري

وضع غور األردف تحت اإلدارة
الدولية مع االنتفاع الكامؿ
لمفمسطينييف
وضع غور األردف تحت اإلدارة
الفمسطينية مع تواجد قوات
إسرائيمية و بعدد محدود عمى
حدود الغور

دولة عمى حدود قطاع غزة
منفصمة عف الضفة وضـ

الوسط

الحسابي

4.18

4.72

1.11

0.70

3.95

3.77

4.33
1.09
3.65

4.29
1.18
3.82

االنحراؼ
المعياري

0.87

0.73

0.68

*7.49

0.000

2.34

0.073

0.73

الوسط
الحسابي

3.11

3.13

3.29

3.18

االنحراؼ
المعياري

0.90

0.68

0.99

0.65

0.583

0.93

الوسط
الحسابي

2.70

2.35

2.63

2.71

االنحراؼ

الضفة لمممكة األردنية
المعياري
* داؿ إحصائياً عند مستوى ( .)   0.05

0.93

0.80

0.97

*4.19

0.006

0.93

الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو ترتيب

سيناريوىات الحل لقضية الالجئين تعزى إلى متغيرات الجنس والعمر ومستوى الدخل.

اعتماداً عمى الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لترتيب سيناريوىات الحؿ النيائي لقضية الالجئيف قامت
الباحثة بدراسة أثر المتغيرات الشخصية الجنس ،العمر ،مستوى دخؿ األسرة عمييا.

أ .الجنس

استخدمت الباحثة اختبار ت لعينتيف مستقمتيف الختبار ما إذا كانت ىناؾ فروؽ دالة إحصائياً بيف

متوسطات رتب سيناريوىات الحؿ النيائي لقضية الالجئيف تعزى لمجنس .جدوؿ رقـ ( )25يعرض نتائج
اختبار ت لعينتيف مستقمتيف والتي تظير أف ترتيب سيناريوىات الحؿ النيائي لقضية الالجئيف األربعة

المطروحة غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة (

( )92

) بالنسبة لمتغير الجنس ،باستثناء سيناريو

التعويض فقط مع استمرار الوضع القائـ حيث يزداد ترتيب الذكور عمى اإلناث في ىذا السيناريو بمقدار
).

 0.189نقطة وبشكؿ داؿ إحصائياُ عند مستوى داللة (

أي أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو ترتيب سيناريوىات الحل
لقضية الالجئين تعزى إلى متغير الجنس بشكل عام ،بينما توجد فروق تجاه خيار سيناريو التعويض فقط

مع استمرار الوضع القائم لصالح الذكور عمى اإلناث.

ويعزى وجود الفروؽ ،ألف التعويض لدييـ شيء رئيسي ألنيـ يعرفوف جيداً أف حمـ العودة إلى

أراضي عاـ 1948ـ بات حمماً ليس إال وال أمؿ في العودة فالتعويض لدييـ مف الممكف أف يحسف أوضاعيـ
االجتماعية والتنموية وبمثابة واقع ال بد مف القبوؿ بو والتعايش معو.

وألنيـ يعرفوف جيداً أف الحالة الفمسطينية ممزقة بسبب االنقساـ وغير قائمة عمى مواجية إسرائيؿ

بنفس القوة وأيضاً الدوؿ العربية ضعيفة أماـ إسرائيؿ وليس بمقدورىا مواجية إسرائيؿ فالتعويض أفضؿ مف

الال تعويض والال عودة ومتطمبات الوضع الحالي تعرض عمييـ ذلؾ وبقوة.

جدول رقم( : )25اختبار ت لمفرق بين متوسطات رتب سيناريوىات الحل النيائي لقضية الالجئين بحسب الجنس
السيناريو
التوطيف داخؿ أو خارج
فمسطيف
العودة إلى أراضي 1948
أي فمسطيف التاريخية
التعويض فقط مع استمرار
الوضع القائـ
العودة إلى أراضي 1948
مع التعويض المادي

الجنس

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ذكر

209

2.72

0.97

أنثى

197

2.88

1.06

ذكر

209

4.22

1.04

أنثى

197

4.10

1.04

ذكر

209

2.72

0.93

أنثى

197

2.53

0.87

ذكر

209

4.01

1.10

197

4.07

1.20

والمعنوي
أنثى
* داؿ إحصائياً عند مستوى ( .)   0.05

الفرق بين

المتوسطين
0.166-

0.119

0.189

0.056-

قيمة اختبار
"ت"

1.642-

1.150

*2.116

- 0.495

القيمة

االحتمالية
0.101

0.251

0.035

0.621

ب .العمر
استخدمت الباحثة اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار إذا ما كانت ىناؾ فروقاً دالة إحصائياً بيف
متوسطات رتب سيناريوىات الحؿ النيائي لقضية الالجئيف بحسب متغير العمر كما ىو مبيف في جدوؿ رقـ

( .)26تظير النتائج انو ال توجد ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب سيناريوىات الحل
النيائي لقضية الالجئين بحسب العمر عند مستوى داللة ( .)   0.05
( )93

بالنسبة لمعمر اتضح مف النتائج أنو ال توجد ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب
سيناريوىات الحؿ النيائي لقضية الالجئيف عند مستوى داللة (  )=0.05حيث جميع األعمار كانت لدييا

نتيجة سيئة مت ساوية ومتقاربة في توجياتيـ نحو سيناريوىات حؿ قضية الالجئيف وىذا يعني أف أىمية تمؾ
القضية ليـ باتت ذات معدؿ واحد وىي أنيا ميمة لدى الجميع بغض النظر عف العمر ،وأنيا في جميع
السيناريوىات ،الجميع يرى أنيا تحظى بنفس الدرجة لدى جميع األعمار ،التي تمثؿ العينة وأف حؽ العودة
لدييـ ال يسقط بالتقادـ ولكنيـ يروف مف أصغر عمر إلى أكبر عمر أف ال غنى عف العودة إلى أراضي

1948ـ.

ىنا يتضح اآلف أف العمر بات ال يشكؿ فارقاً في توجيات الالجئيف نحو قضايا الحؿ الدائـ ،وأف

جميع األعمار لدييا نفس األىمية والوعي لقضية الالجئيف وأنيـ مؤمنوف بيا كؿ اإليماف وبعدالة العودة إلى

أراضييـ وأنيا ال تقتصر فقط عمى مف ىجروا مف أراضييـ عاـ 1948ـ ،بؿ ىي قضية تنقؿ مف جيؿ إلى
جيؿ فيي ال تسقط بالتقادـ وتورث لكافة الألجياؿ فيي حؽ شرعي مكفوؿ لكؿ فمسطيني.
جدول رقم( :)26اختبار التباين األحادي لرتب سيناريوىات الحل النيائي لقضية الالجئين بحسب العمر
العمر
السيناريو

18 -30
عاماً

 3140

عاماً

أكثر من

 40عاما

الوسط الحسابي

2.80

2.82

2.73

االنحراؼ المعياري

1.08

0.85

1.04

العودة إلى أراضي  1948أي

الوسط الحسابي

4.12

4.32

4.00

فمسطيف التاريخية

االنحراؼ المعياري

1.11

0.77

1.18

التعويض فقط مع استمرار الوضع

الوسط الحسابي

2.57

2.68

2.76

القائـ

االنحراؼ المعياري

0.92

0.76

1.12

العودة إلى أراضي  1948مع

الوسط الحسابي

3.98

4.19

3.94

التعويض المادي والمعنوي

االنحراؼ المعياري

1.22

0.92

1.22

التوطيف داخؿ أو خارج فمسطيف

قيمة ف

القيمة
االحتمالية

0.169

0.845

2.222

0.110

1.185

0.307

1.500

0.224

ت .مستوى دخل األسرة
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات رتب سيناريوىات الحؿ النيائي لقضية

الالجئيف تعزى لمستوى دخؿ األسرة استخدمت الباحثة اختبار التبايف األحادي كما يظير في جدوؿ رقـ

) بين متوسطات رتب

( .)27تظير النتائج أن ىناك فروقاً دالة إحصائياً عند مستوى داللة (
سيناريو العودة إلى أراضي 1948 مع التعويض المادي والمعنوي لمحل النيائي لقضية الالجئين بحسب
مستوى دخل األسرة .حيث تظير نتائج اختبار بينفيروني ( )Bonferroniأف الفئة ذات الدخؿ (أقؿ مف

( )94

 500شيكؿ) تقبؿ بشكؿ أكبر سيناريو العودةإلىأراضي1948 معالتعويضالماديوالمعنوي مقارنة ببقية
فئات الدخؿ.

وذلؾ يرجع إلى أف أصحاب الدخؿ األخرى يمتمكوف مقومات الحياة األفضؿ بالنسبة لمذيف دخميـ أقؿ

مف  500شيكؿ حيث يتقاضوف رواتب عميا ،ويمتمكوف بيوتاً وحياتيـ سمبيا مؤخرة أكثر ويعيشوف بمستوى
معيشي جيد بالنسبة لغيرىـ ،وبالتالي أسسوا وضع اجتماعي يغنييـ عف التفكير في العودة ألنيـ أصبحوا

يمتمكوف بيوتاً وماالً وأوالداً تغنييـ عف أي تفكير آخر ،عمى العكس أصحاب الدخؿ التحميؿ الذكي ،أقؿ مف

[ 500شيكؿ] فيـ يعانوف مف عدـ وجود عمؿ وانتشار البطالة ،وعدـ االىتماـ بيـ ،كونيـ فئة ميمشة
وبالتالي غير موفر ليـ أي مف سبؿ الحياة اآلمنة الكريمة التي تمكنيـ مف العودة إلى بالدىـ فيـ بأمس

الحاجة إلى التعويض والعودة إلى أراضي 1948ـ ،حتى يحصموا عمى ما لـ يحصموا عميو اآلف ،وأيضاً

أصحاب الدخؿ األقؿ مف  500شيكؿ يعيشوف وضع اقتصادي سيء لمغاية ويعيشوف الفقر وحالة سياسية
ضعيفة تجعميـ يفكروف كثي اًر في العودة.
جدول رقم ( :)27اختبار التباين األحادي لرتب سيناريوىات الحل النيائي لقضية الالجئين بحسب مستوى
دخل األسرة

مستوى دخل األسرة
السيناريو

التوطيف داخؿ أو خارج
فمسطيف

الوسط الحسابي
االنحراؼ
المعياري

العودة إلى أراضي
1948أي فمسطيف

االنحراؼ

التعويض فقط مع
استمرار الوضع القائـ
العودة إلى أراضي

1948مع التعويض

شيكل

شيكل

500

الوسط الحسابي

التاريخية

أقل من

- 501

2.85

1500

2.86

1501
-

3000
شيكل

2.63

أكثر من
3000

2.71
1.091

0.93

1.04

1.11

1.08

4.16

4.17

4.04

4.34
0.733

المعياري

0.83

1.11

1.33

الوسط الحسابي

2.49

2.72

2.65

2.76
1.902

االنحراؼ
المعياري

0.76

0.96

1.13

0.77

الوسط الحسابي

4.31

3.94

3.72

3.88

المادي والمعنوي
المعياري
* داؿ إحصائياً عند مستوى ( .)   0.05

*5.511
0.98

1.08

( )95

1.43

االحتمالية

شيكل

0.94

االنحراؼ

قيمة ف

القيمة

1.23

0.353

0.533

0.129

0.001

الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو ترتيب

سيناريوىات الحل لقضية االستيطان تعزى إلى متغيرات الجنس والعمر ومستوى الدخل.

اعتماداً عمى الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لترتيب سيناريوىات الحؿ النيائي لقضية االستيطاف قامت
الباحثة بدراسة أثر المتغيرات الشخصية الجنس ،العمر ،مستوى دخؿ األسرة عمييا.

أ .الجنس

استخدمت الباحثة اختبار ت لعينتيف مستقمتيف الختبار ما إذا كانت ىناؾ فروؽ دالة إحصائياً بيف
متوسطات رتب سيناريوىات الحؿ النيائي لقضية االستيطاف تعزى لمجنس .جدوؿ رقـ ( )28يعرض نتائج

اختبار ت لعينتيف مستقمتيف والتي تظير أف ترتيب سيناريوىات الحؿ النيائي لقضية االستيطاف األربعة

المطروحة غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة (  )   0.05بالنسبة لمتغير الجنس ،باستثناء سيناريو تبادؿ
أراضي مف خالؿ االنسحاب والتوجو لداخؿ إسرائيؿ حيث يزداد ترتيب الذكور عمى اإلناث في ىذا السيناريو
بمقدار  0.206نقطة وبشكؿ داؿ إحصائياُ عند مستوى داللة ( .)   0.05

أي أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو ترتيب سيناريوىات الحل
لقضية االستيطان تعزى إلى متغير الجنس بشكل عام ،إال أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية في
اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو سيناريو تبادل أراضي من خالل االنسحاب والتواجد لداخل إسرائيل
لصالح الذكور.
ويعزى ذلؾ ألف الذكور يروف أف تبادؿ أراضي مف خالؿ االنسحاب والتوجو لداخؿ إسرائيؿ ىو

تصور مقبوؿ جداً لدييـ حيث بيذا التوجو يضمنوف أنيـ قد حصموا عمى جزء مما قد سمب منيـ مف حقوقيـ
وأراضييـ فيذا يعتبر كاؼ إلى حد ما بالنسبة ليـ ،ألف االنسحاب والتوجو إلى أراضي 1948ـ لمعيش بيا قد
يخفؼ مف وطأة االستيطاف المتوغمة في الضفة المحتمة ،ويحسف مف ظروفيـ وحياتيـ المعيشية الصعبة.

جدول رقم ( :)28اختبار ت لمفرق بين متوسطات رتب سيناريوىات الحل النيائي لقضية االستيطان بحسب الجنس
السيناريو

المتوسط

االنحراف

الجنس

العدد

ذكر

209

4.52

أنثى

197

4.59

1.09

القبوؿ بتفكيؾ بعض

ذكر

209

3.35

0.94

الموجودة في أماكف ميمة

أنثى

197

3.44

0.98

تبادؿ أراضي مف خالؿ

ذكر

209

3.36

0.97

أنثى

197

3.16

0.98

ذكر

209

2.36

0.87

197

2.30

0.90

تفكيؾ المستوطنات بالكامؿ

المستوطنات الكبرى
لتواجد الفمسطينييف

االنسحاب والتوجو لداخؿ
إسرائيؿ

استمرار الوضع القائـ
أنثى
* داؿ إحصائياً عند مستوى ( .)   0.05

الحسابي

المعياري
1.16

( )96

المتوسطين

قيمة اختبار
"ت"

القيمة

الفرق بين

0.072-

0.645-

0.519

0.082-

0.206

.059

0.865-

*2.129

0.672

االحتمالية

0.387

0.034

0.502

ب .العمر
استخدمت الباحثة اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار إذا ما كانت ىناؾ فروقاً دالة إحصائياً بيف

متوسطات رتب سيناريوىات الحؿ النيائي لقضية االستيطاف بحسب متغير العمر كما ىو مبيف في جدوؿ

رقـ ( .)29تظير النتائج أنو ال توجد ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب سيناريوىات
الحل النيائي لقضية االستيطان بحسب العمر عند مستوى داللة ( .)   0.05

حيث مف النتائج يتضح أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات ترتيب سيناريوىات

الحؿ النيائي لقضية االستيطاف مف حيث العمر ،لجميع األعمار متقاربة في التوجو نحو ىذه القضية
وسيناريوىات المقدمة لحميا .أي ال يشكؿ العمر أي فارؽ بالنسبة لقضية االستيطاف ،فتوجيات الالجئيف ليذه

القضية واحد لدى جميع األعمار باختالفيا.

جدول رقم ( :)29اختبار التباين األحادي لرتب سيناريوىات الحل النيائي لقضية االستيطان بحسب العمر
العمر
السيناريو

تفكيؾ المستوطنات
بالكامؿ
القبوؿ بتفكيؾ

بعض المستوطنات
الكبرى الموجودة
في أماكف ميمة
لتواجد الفمسطينييف
تبادؿ أراضي مف
خالؿ االنسحاب
والتوجو لداخؿ
إسرائيؿ
استمرار الوضع
القائـ

الوسط الحسابي
االنحراؼ
المعياري
الوسط الحسابي
االنحراؼ
المعياري
الوسط الحسابي
االنحراؼ
المعياري
الوسط الحسابي
االنحراؼ
المعياري

18 -30

31 -40

أكثر من

عاماً

عاماً

 40عاما

4.51

4.73

4.35

1.20

0.82

1.31

3.33

3.47

3.51

1.03

0.78

0.97

3.25

3.30

1.04

0.81

2.32

2.38

2.33

0.90

2.376

1.270

0.094

.282

3.25
1.04

0.81

قيمة ف

القيمة االحتمالية

0.97

0.100

0.189

0.905

0.828

ت .مستوى دخل األسرة
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات رتب سيناريوىات الحؿ النيائي لقضية

االستيطاف تعزى لمستوى دخؿ األسرة استخدمت الباحثة اختبار التبايف األحادي كما يظير في جدوؿ رقـ

( .)30تظير النتائج أنو ال توجد ىناك فروقاً دالة إحصائياً عند مستوى داللة (
( )97

) بين

متوسطات رتب سيناريوىات الحل النيائي لقضية االستيطان بحسب مستوى دخل األسرة .باستثناء

سيناريو استمرار الوضع القائم حيث تظير نتائج اختبار بينفيروني ( )Bonferroniأف فئة الدخؿ (أقؿ مف
 500شيكؿ) تقبؿ بشكؿ أقؿ سيناريو استمرارالوضعالقائـ مقارنة ببقية فئات الدخؿ.

أظيرت النتائج أنو ال توجد ىناؾ دالة إحصائية عند مستوى داللة (  )=0.05بيف متوسطات

ترتيب سيناريوىات الحؿ النيائي لقضية االستيطاف مف متغير الدخؿ باستثناء سيناريو واحد وىو استمرار
الوضع القائـ حيث أظيرت نتاج اختبار ننيفيروني أف فئة الدخؿ األقؿ مف [ 500شيكؿ] يقبموف بشكؿ أقؿ

استمرار الوضع القائـ مقارنة بباقي فئات الدخؿ ،ألف ىذه الفئة ىي األكثر تضر اًر وىي أكثر الفئات التي
عانت وما زالت تعاني مف ىذا الوضع ،حيث الكثير مف العماؿ الفمسطينييف منعوا مف الدخوؿ إلى إسرائيؿ

لمعمؿ بيا فأصبح ىناؾ الكثير مف العاطميف عف العمؿ وىـ يرغبوف بالذىاب إلى الداخؿ لمعمؿ ىناؾ بغض

النظر عف إسرائيؿ كونيا دولة احتالؿ ،فوضعيـ السيئ فرض عمييـ ىذا ،ىذا التفكير وأكثر مف ذلؾ حتى
يتخمصوا مف القيود المفروضة عمييـ ،وقمة حصوليـ عمى أدنى عمؿ يوفر ليـ قوت يوميـ ،فاستمرار الوضع

القائـ سيساعد مف ازدياد سوء أوضاعيـ أكثر وأكثر.

جدول رقم( :)30اختبار التباين األحادي لرتب سيناريوىات الحل النيائي لقضية االستيطان بحسب مستوى
دخل األسرة

مستوى دخل األسرة
السيناريو

شيكل

شيكل

4.66

4.49

500

الوسط الحسابي
تفكيؾ المستوطنات بالكامؿ

أقل من

- 501
1500

1501
-

3000
شيكل
4.44

أكثر من
3000

4.54
0.859

االنحراؼ
المعياري

1.04

1.15

1.28

القبوؿ بتفكيؾ بعض المستوطنات

الوسط الحسابي

3.39

3.36

3.40

3.51

الكبرى الموجودة في أماكف ميمة

االنحراؼ

تبادؿ أراضي مف خالؿ االنسحاب
والتوجو لداخؿ إسرائيؿ

استمرار الوضع القائـ

0.268

المعياري

0.91

1.00

1.07

0.81

الوسط الحسابي

3.33

3.22

3.19

3.27
0.442

االنحراؼ
المعياري

0.97

0.98

0.99

1.03

الوسط الحسابي

2.16

2.53

2.38

2.29
*4.445

االنحراؼ
المعياري

* داؿ إحصائياً عند مستوى ( .)   0.05

0.68

( )98

1.00

0.94

االحتمالية

شيكل

1.07

لتواجد الفمسطينييف

قيمة ف

القيمة

0.96

0.462

0.848

0.723

0.004

الفرضية الخامسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو ترتيب

سيناريوىات الحل لقضية القدس تعزى إلى متغيرات الجنس والعمر ومستوى الدخل.

اعتماداً عمى الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لترتيب سيناريوىات الحؿ النيائي لقضية القدس قامت
الباحثة بدراسة أثر المتغيرات الشخصية الجنس ،العمر ،مستوى دخؿ األسرة عمييا.

أ .الجنس

استخدمت الباحثة اختبار ت لعينتيف مستقمتيف الختبار ما إذا كانت ىناؾ فروؽ دالة إحصائياً بيف

متوسطات رتب سيناريوىات الحؿ النيائي لقضية القدس تعزى لمجنس .جدوؿ رقـ ( )31يعرض نتائج اختبار

ت لعينتيف مستقمتيف والتي تظير أف ترتيب سيناريوىات الحؿ النيائي لقضية القدس الخمسة المطروحة غير

دالة إحصائياً عند مستوى داللة (  )   0.05بالنسبة لمتغير الجنس( .تبرير)

أثبتت النتاج أف قضية القدس غير دالة إحصائياً عند مستوى دالة (  )=0.05بالنسبة لمتغير

الجنس ،حيث الداللة بالنسبة لمتغير الجنس (ذكر وأنثى) متساوية وغير معبرة عف أىمية ىذه القضية مع
التوضيح أف الجنس ال يشكؿ فارقاً لدى توجيات الالجئيف نحو قضية القدس ،فالجنس بنوعيو ذكر وأنثى
يعي وميتـ بقضية القدس ولديو ميوؿ كثيرة بأىميتيا.

أي أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو ترتيب سيناريوىات الحل
لقضية القدس تعزى إلى متغير الجنس

جدول رقم ( : )31اختبار ت لمفرق بين متوسطات رتب سيناريوىات الحل النيائي لقضية القدس بحسب الجنس
الحسابي

المتوسط

المعياري

السيادة الفمسطينية عمى كؿ القدس

ذكر

االنحراف

السيناريو

الجنس

العدد
202

4.14

1.09

187

4.05

1.01

202

1.99

1.14

187

2.00

1.20

3.06

0.87
0.93

بما في ذلؾ األحياء الييودية غرب

أنثى

السيادة اإلسرائيمية عمى القدس كاممة

ذكر

مع السماح بحرية الوصوؿ إلى

أنثى

السيادة الفمسطينية فقط عمى المسجد

ذكر

202

أنثى

187

3.04

ذكر

201

2.03

1.15

أنثى

187

1.94

0.96

السيادة الفمسطينية عمى جميع

ذكر

202

3.79

1.28

األحياء العربية شرؽ القدس بما في

أنثى

حدود عاـ1967

األماكف المقدسة
األقصى والكنائس المجاورة

الوصاية األردنية عمى القدس

ذلؾ المسجد األقصى والكنائس
المجاورة

187

3.95

( )99

1.33

الفرق
بين

متوسطين
0.085

0.009-

0.026
0.093

0.159-

قيمة اختبار
"ت"

0.794

0.084-

0.295
0.868

1.205-

القيمة

االحتمالية
0.427

0.933

0.768
0.386

0.229

ب .العمر
استخدمت الباحثة اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار إذا ما كانت ىناؾ فروقاً دالة إحصائياً بيف

متوسطات رتب سيناريوىات الحؿ النيائي لقضية القدس بحسب متغير العمر كما ىو مبيف في جدوؿ رقـ

( .)32تظير النتائج انو ال توجد ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب سيناريوىات الحل
النيائي لقضية القدس بحسب العمر عند مستوى داللة ( .)   0.05

ويرجع ذلؾ إلى أف قضية القدس شكمت أىمية ومقارنة لدى جميع الفئات العمرية مف الصغر حتى
الشيخوخة ،ولـ تكف تختمؼ مف عمر إلى عمر آخر بؿ تقاربت في جميع السيناريوىات لدى جميع األعمار،

وذلؾ يعكس المكانة الدينية والمقدسة التي تحتميا القدس لدى الجميع.

جدول رقم ( :)32اختبار التباين األحادي لرتب سيناريوىات الحل النيائي لقضية القدس بحسب العمر
العمر
السيناريو

18 -30
عاماً

السيادة الفمسطينية عمى كؿ

الوسط الحسابي

4.06

 3140

عاماً

4.23

أكثر من

 40عاما

الييودية غرب حدود عاـ

االنحراؼ المعياري

1.10

0.90

1.17

السيادة اإلسرائيمية عمى

الوسط الحسابي

2.03

1.99

1.81

القدس كاممة مع السماح
بحرية الوصوؿ إلى األماكف

االنحراؼ المعياري

1.24

1.09

0.95

السيادة الفمسطينية فقط عمى

الوسط الحسابي

3.06

2.96

3.23

االنحراؼ المعياري

0.89

0.91

0.89

الوصاية األردنية عمى

الوسط الحسابي

2.06

1.83

2.04

القدس

االنحراؼ المعياري

1.09

0.97

1.12

السيادة الفمسطينية عمى

الوسط الحسابي

3.78

4.01

3.94

المقدسة

المسجد األقصى والكنائس
المجاورة

جميع األحياء العربية شرؽ

القدس بما في ذلؾ المسجد
األقصى والكنائس المجاورة

االنحراؼ المعياري

1.35

1.22

االحتمالية

3.98

القدس بما في ذلؾ األحياء
1967

قيمة ف

القيمة

1.26

1.385

0.734

1.630

1.785

1.263

0.252

0.481

0.197

0.169

0.284

ت .مستوى دخل األسرة
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات رتب سيناريوىات الحؿ النيائي لقضية

القدس تعزى لمستوى دخؿ األسرة استخدمت الباحثة اختبار التبايف األحادي كما يظير في جدوؿ رقـ (.)33
( )111

) بين متوسطات رتب

وتظير النتائج أنو توجد ىناك فروقاً دالة إحصائياً عند مستوى داللة (
سيناريوىات السيادة اإلسرائيمية عمى القدس كاممة مع السماح بحرية الوصول إلى األماكن المقدسة و

السيادة الفمسطينية عمى جميع األحياء العربية شرق القدس بما في ذلك المسجد األقصى والكنائس 

المجاورة بحسب مستوى دخل األسرة .حيث تظير نتائج اختبار بينفيروني ( )Bonferroniأف فئة الدخؿ

(أقؿ مف  500شيكؿ) تقبؿ بشكؿ أقؿ سيناريو السيادة اإلسرائيمية عمى القدس كاممة مع السماح بحرية 

الوصوؿ إلى األماكف المقدسة ،وتقبؿ بشكؿ أكبر سيناريو السيادة الفمسطينية عمى جميع األحياء العربية 
شرؽ القدس بما في ذلؾ المسجد األقصى والكنائس المجاورة مقارنة ببقية فئات الدخؿ ،ويمكف تفسير اتجاه
ىذه الفئة ىو انشغاليا التاـ في تمبية االحتياجات األساسية ألسرىـ أوصميـ إلى مرحمة القبوؿ بأي طرح في

مقابؿ تحسيف أوضاعيـ االقتصادية واالجتماعية ،في ظؿ عدـ اكتراث القيادات الفمسطينية ليـ ولحياتيـ.

جدول رقم ( :)33اختبار التباين األحادي لرتب سيناريوىات الحل النيائي لقضية القدس بحسب مستوى دخل األسرة
مستوى دخل األسرة
السيناريو

السيادة الفمسطينية عمى كؿ

أقل من

- 501

- 1501

أكثر من

شيكل

شيكل

شيكل

شيكل

3.94

4.19

4.27

4.10

500

الوسط الحسابي

1500

3000

3000

القدس بما في ذلؾ األحياء
الييودية غرب حدود عاـ

االنحراؼ المعياري

1.04

1.08

1.00

1.08

السيادة اإلسرائيمية عمى

الوسط الحسابي

1.75

2.03

2.30

2.28

1967

القدس كاممة مع السماح
بحرية الوصوؿ إلى

االنحراؼ المعياري

1.15

1.15

1.10

الوسط الحسابي

3.10

3.02

3.06

2.98

االنحراؼ المعياري

0.76

0.96

1.11

0.80

الوصاية األردنية عمى

الوسط الحسابي

2.09

2.02

1.78

1.83

القدس

االنحراؼ المعياري

0.92

1.12

1.19

1.11

السيادة الفمسطينية فقط
عمى المسجد األقصى
والكنائس المجاورة

السيادة الفمسطينية عمى
جميع األحياء العربية شرؽ
القدس بما في ذلؾ المسجد

األقصى والكنائس المجاورة

2.062

*4.614
1.22

األماكف المقدسة

قيمة ف

الوسط الحسابي
االنحراؼ المعياري

4.10
1.31

3.74
1.25

* داؿ إحصائياً عند مستوى ( .)   0.05
( )111

3.61
1.30

3.83
1.36

0.316

1.658

*2.977

القيمة

االحتمالية

0.105

0.003

0.814

0.176

0.032

الفرضية السادسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو ترتيب
سيناريوىات الحل لقضية المياه تعزى إلى متغيرات الجنس والعمر ومستوى الدخل.

اعتماداً عمى الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لترتيب سيناريوىات الحؿ النيائي لقضية المياه قامت

الباحثة بدراسة أثر المتغيرات الشخصية الجنس ،العمر ،مستوى دخؿ األسرة عمييا.

أ .الجنس

استخدمت الباحثة اختبار ت لعينتيف مستقمتيف الختبار ما إذا كانت ىناؾ فروؽ دالة إحصائياً بيف

متوسطات رتب سيناريوىات الحؿ النيائي لقضية المياه تعزى لمجنس .جدوؿ رقـ ( )34يعرض نتائج اختبار

ت لعينتيف مستقمتيف والتي تظير أف ترتيب سيناريوىات الحؿ النيائي لقضية االستيطاف األربعة المطروحة
) بالنسبة لمتغير الجنس.

غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة (

أي أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو ترتيب سيناريوىات الحل
لقضية المياه تعزى إلى متغير الجنس.

أي أف الجنس سواء ذكر أو أنثى كاف لديو نفس التوجو ،ولـ تظير النتائج أي فروؽ بيف الجنسيف

بؿ كانت متقاربة بينيـ ،وذلؾ يعني أف التوجيات في المجتمع الفمسطيني لدى الجنسيف متقاربة ،وأيضاً كوف
رفح مدينة حدودية فتعاني بشكؿ خاص مف مموحة المياه وشحيا وبالتالي يعاني منيا الذكر واألنثى بشكؿ

سواء ،إلى جانب ارتفاع نسبة التعميـ الجامعي والميني في ىذه المدينة لدى الجنسيف فأصبحت األنثى تخرج
لمتعميـ ومف ثـ لسوؽ العمؿ ولممشاركة بكافة مناحي الحياة ،مما زاد مف مستوى وعييا بأىمية الحصوؿ عمى

المياه مثميا مثؿ الذكر فيو ضروري لمحياة.
جدول رقم ( :)34اختبار ت لمفرق بين متوسطات رتب سيناريوىات الحل النيائي لقضية المياه بحسب الجنس
الحسابي

االنحراف
المعياري

الفرق بين

المتوسطين

"ت"

ذكر

196

4.60

0.78

0.044

0.535

أنثى

190

4.55

0.85

ذكر

196

2.55

0.88

أنثى

190

2.55

0.83

.

ذكر

196

3.38

0.85

الفمسطينييف و اإلسرائيمييف

0.051

أنثى

190

3.33

0.82

وضع موارد المياه تحت إدارة أو

ذكر

196

3.46

0.92

أنثى

190

3.54

0.98

السيناريو
السيطرة الفمسطينية الكاممة عمى
موارد المياه مع إمكانية السماح
لإلسرائيمييف باالنتفاع منيا
السيطرة اإلسرائيمية الكاممة عمى
موارد المياه مع إمكانية السماح
لمفمسطينييف باالنتفاع منيا
اقتساـ المياه بالتساوي بيف كؿ مف

وصاية دولية تتيح لمجانبيف
باالستفادة مف ىذه المياه

الجن
س

العدد

المتوسط

( )112

0.004

0.0778-

قيمة اختبار

القيمة

0.593

0.042

0.603

0.803-

االحتمالية

0.967

0.547

0.422

ب .العمر
استخدمت الباحثة اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار إذا ما كانت ىناؾ فروقاً دالة إحصائياً بيف

متوسطات رتب سيناريوىات الحؿ النيائي لقضية المياه بحسب متغير العمر كما ىو مبيف في جدوؿ رقـ

( .)35تظير النتائج انو ال توجد ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب سيناريوىات الحل
النيائي لقضية المياه بحسب العمر عند مستوى داللة (  )   0.05باستثناء رتب سيناريو اقتسام المياه

بالتساوي بين كل من الفمسطينيين و اإلسرائيميين ،حيث تظير نتائج اختبار بينفيروني ( )Bonferroniأف

الفئة العمرية (أكبر مف  40عاماً) تقبؿ بشكؿ أكبر سيناريو اقتساـ المياه بالتساوي بيف كؿ مف الفمسطينييف و

اإلسرائيمييف مقارنة ببقية الفئات العمرية .وذلؾ يرجع إلى الفترة الزمنية التي عانت منيا ىذه الفئة العمرية
كونيا عاصرت االحتالؿ منذ أكثر مف  20عاماً وشيدت كافة ممارساتو فترى أف التعايش السممي مع
إسرائيؿ باقتساـ المياه ىو أنسب بحؿ كونو يرضى الطرفيف وفي نفس الوقت يسمح لمفمسطينييف بالحصوؿ

عمى القدر الكافي مف المياه ،وأف أي تطمعات لمسيطرة عمى كافة الكاممة عمى المياه منذرة بالفشؿ ألف الكياف
ٍ
كاؼ إلى أف تفكر بالعقؿ وليس بالعاطفة ،فإسرائيؿ
المحتؿ لف يسمح بذلؾ ،وىذه الفئة ناضجة بشكؿ
مسيطرة عمى كافة موارد المياه فمو تـ التواصؿ إلى حؿ باقتساـ المياه بيف الطرفيف فذلؾ سيعود بالشيء

الجيد عمى الفمسطينييف ،ومف ثـ ستكوف االستفادة كاممة مف حقو المياه ،وىذا ما جعؿ الفئة األكبر مف 40

عاماً تؤيد ىذا السيناريو.

جدول رقم ( :)35اختبار التباين األحادي لرتب سيناريوىات الحل النيائي لقضية المياه بحسب العمر
العمر
السيناريو

السيطرة الفمسطينية الكاممة عمى

الوسط الحسابي

موارد المياه مع إمكانية السماح

االنحراؼ

لإلسرائيمييف باالنتفاع منيا

المعياري

السيطرة اإلسرائيمية الكاممة عمى

الوسط الحسابي

موارد المياه مع إمكانية السماح

االنحراؼ

لمفمسطينييف باالنتفاع منيا

اقتساـ المياه بالتساوي بيف كؿ مف
الفمسطينييف و اإلسرائيمييف

المعياري

الوسط الحسابي
االنحراؼ
المعياري

وضع موارد المياه تحت إدارة أو

الوسط الحسابي

وصاية دولية تتيح لمجانبيف

االنحراؼ

باالستفادة مف ىذه المياه

المعياري

18 -30

31 -40

أكثر من

عاماً

عاماً

 40عاما

4.55

4.67

4.46

0.81

0.80

0.85

2.58

2.54

2.42

0.93

0.76

0.71

3.32

3.28

3.67

0.83

0.80

0.91

3.51

3.50

3.46

0.97

0.92

0.94

* داؿ إحصائياً عند مستوى ( .)   0.05
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1.338

0.720

*4.068

0.066

القيمة

االحتمالية

0.264

0.487

0.018

0.936

ت .مستوى دخل األسرة
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات رتب سيناريوىات الحؿ النيائي لقضية

المياه تعزى لمستوى دخؿ األسرة استخدمت الباحثة اختبار التبايف األحادي كما يظير في جدوؿ رقـ (.)36

) بين متوسطات رتب

تظير النتائج أنو ال توجد ىناك فروقاً دالة إحصائياً عند مستوى داللة (
سيناريوىات الحل النيائي لقضية المياه بحسب مستوى دخل األسرة.

وذلؾ يعزى إلى كوف محافظة رفح محافظة ومدينة حدودية ومعظميا مخيمات تستخدـ مياه الوكالة

المالحة والغير صالحة لالستخداـ ،وأيضاً يقوموف بشراء المياه الحموة ممف يمتمكوف آبا اًر عذبة لممياه ،فجميع

مستويات الدخؿ حقاً تعاني مف نفس األزمة وتتساوى في ىذه المعاناة مف كافة مستويات الدخؿ المختمفة،

فالمياه تشكؿ أىمية لجميع مستويات الدخؿ ألنيا أساس الحياة لدييـ وفي متناوؿ الجميع ،يتضح ىنا أف
الدخؿ ال يشكؿ فارقاً لدى توجييات الالجئيف في محافظة رفح نحو قضية المياه.
جدول رقم ( :)36اختبار التباين األحادي لرتب سيناريوىات الحل النيائي لقضية المياه بحسب مستوى
دخل األسرة

مستوى دخل األسرة
السيناريو

الكاممة الفمسطينية السيطرة

إمكانية مع المياه موارد عمى
لإلسرائيمييف السماح
منيا باالنتفاع
الكاممة اإلسرائيمية السيطرة
إمكانية مع المياه موارد عمى
لمفمسطينييف السماح
منيا باالنتفاع

الوسط الحسابي
االنحراؼ
المعياري
الوسط الحسابي
االنحراؼ
المعياري

بيف بالتساوي المياه اقتساـ
و الفمسطينييف مف كؿ

االنحراؼ

اإلسرائيمييف

المعياري

تحت المياه موارد وضع

الوسط الحسابي

ىذه مف باالستفادة لمجانبيف
المياه

شيكل

شيكل

شيكل

شيكل

4.69

4.52

500

الوسط الحسابي

تتيح دولية وصاية أو إدارة

أقل من

- 501

- 1501

أكثر من

االنحراؼ
المعياري

1500

3000
4.48

3000

0.72

0.81

0.89

2.51

2.58

2.63

2.44

0.79

0.95

0.88

0.72

3.26

3.42

3.36

3.46

0.82

0.81

0.90

0.85

3.53

3.44

3.51

3.62

0.89

0.99
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االحتمالية

4.49
0.97

1.05

قيمة ف

القيمة

0.88

1.636

0.566

1.045

0.408

0.180

0.637

0.373

0.747

خبمتة الدراسة
النتبئج

( )115

خبحًت اندزاست
حاولت ىذه الدراسة التعرؼ عمى اتجاىات الالجئيف الفمسطينييف نحو قضايا الحؿ الدائـ ،مف خالؿ

دراسة حالة محافظة رفح ،وكاف ىدؼ الدراسة معرفة ثبات وتغيرات مواقؼ الالجئيف نحو قضايا الحؿ

النيائي – الدائـ .والالجئيف ىـ جزء مف المشكمة والحؿ في آف واحد ،فيـ المستطمعيف وأحد أىـ قضايا الحؿ

النيائي كالجئيف .ومف خالؿ الدراسة نؤكد بأف الالجئيف الفمسطينييف رغـ معاناتيـ التي أستمرت ألكثر مف

ستو عقود ،الزالوا ثابتيف عمى حقوقيـ السياسية والتاريخية ،بالرغـ مف قبوليـ في الحؿ المرحمي واقامة الدولة
الفمسطينية عمى حدود الرابع مف حزيراف 1967ـ .فقد مثمت قضية القدس عمى وجو التحديد الثبات في
المواقؼ الفمسطينية رغـ كؿ الصعوبات التي واجييا الفمسطينيوف مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي ،فيـ ال يقبموف

بعاصمة لمديار الفمسطينية غيرىا.

وعمى مستوى أقرانيـ مف الالجئيف ،فقد أصر المستطمعيف عمى عودة الالجئيف إلى فمسطيف واف

كانت العودة إلى حدود عاـ 1967ـ كمرحمة أولى ،فيـ يرفضوف كؿ عروض التعويض واإلسكاف والتعويض
والجنسيات األخرى .وىذا يدؿ عمى ثبات الفمسطينييف عند حقوقيـ السياسية والتاريخية برغـ شراسة االحتالؿ

وعدوانو المستمر عمى الفمسطينييف في كافة محافظات الوطف .وأكد الالجئيف الفمسطينييف بأف االحتالؿ

يستنزؼ الموارد البيئة الفمسطينية وال سيما المياه ،وىذا يتطمب مف القيادة السياسية العمؿ عمى وقؼ
االنتياكات اإلسرائيمية لمحقوؽ الفمسطينية.

إف المرجعية الراىنة لممفاوض الفمسطيني حوؿ قضية الالجئيف تنطمؽ والى حد كبير مف مبادرة

السالـ العربية لعاـ  ، 2002أي النص القائؿ بحؿ عادؿ ومتفؽ عميو لمقرار  ، 194وفي ىذا النص ابياـ

ولبس ال ينسجـ والعودة الى الديار والممتمكات  ،فقد يتـ اختزالو بجمع الشمؿ وربما بامكانية العودة وحسب
في أحسف األحواؿ الى المناطؽ التي ستقاـ عمييا الدولة الفمسطينية في الضفة الفمسطينية وغزة والقدس

الشرقية .

وأخي اًر يمكف القوؿ بأف أوضاع الالجئيف الفمسطينييف في محافظة رفح ليست أفضؿ أو أسوء مف

أوضاع الالجئيف الفمسطينييف في أراضي السمطة الوطنية ،أو في مخيمات المجوء ،وبالرغـ مف ىذه المعاناة

مازاؿ الفمسطينيوف صامديف منتظريف ساعة الخالص والحرية مف االحتالؿ واقامة الدولة الفمسطينية .وعمى
القيادة السياسية والمفاوض الفمسطيني ،أخذ تمؾ االستطالعات عمى محمؿ الجد وأف تكوف دورية كي يتـ
التعرؼ بشكؿ دائـ ومستمر عمى اتجاىات وآراء الالجئيف حوؿ قضايا الحؿ النيائي .وعميو توصمت الدراسة

إلى النتائج التالية:

نخبئج اندزاست
توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 .1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو أىمية قضايا الحؿ النيائي
تعزى إلى متغير الجنس ،كما ال توجد فروؽ بيف متوسطات درجة أىمية كؿ مف قضايا المياه
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والالجئيف والحدود واألمف تعزى إلى متغير العمر ،إال أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
متوسطات درجة أىمية كؿ مف قضايا القدس واالستيطاف بحسب العمر.

 .2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب سيناريوىات قضية الحدود واألمف والالجئيف
واالستيطاف والقدس والمياه تعزى إلى متغير العمر.

 .3توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات درجات أىمية كؿ مف االستيطاف والالجئيف واألمف والحدود،
وسيناريوىات السيادة اإلسرائيمية عمى القدس كاممة مع السماح بحرية الوصوؿ إلى األماكف المقدسة

والسيادة الفمسطينية عمى جميع األحياء العربية شرؽ القدس بما في ذلؾ المسجد األقصى والكنائس 

المجاورة بحسب مستوى دخؿ األسرة ،بينما ال توجد لقضية المياه.

 .4ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو ترتيب سيناريوىات الحؿ

لقضية الحدود واألمف تعزى إلى متغير الجنس ،بينما توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات
الالجئيف نحو ترتيب سيناريوىات الحؿ لقضية الحدود واألمف في خيار دولة فمسطينية عمى حدود

الرابع مف حزيراف لصالح الذكور عمى اإلناث.

 .5توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات رتب سيناريو دولة فمسطينية عمى حدود الرابع مف حزيراف
1967ـ ودولة عمى حدود قطاع غزة منفصمة عف الضفة وضـ الضفة لمممكة األردنية لمحؿ النيائي
لقضية الحدود واألمف بحسب مستوى دخؿ األسرة.

 .6ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو ترتيب سيناريوىات الحؿ

لقضية الالجئيف تعزى إلى متغير الجنس بشكؿ عاـ ،بينما توجد فروؽ تجاه خيار سيناريو التعويض

فقط مع استمرار الوضع القائـ لصالح الذكور عمى اإلناث ،كما توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف
متوسطات رتب سيناريو العودة إلى أراضي 1948 مع التعويض المادي والمعنوي لمحؿ النيائي

لقضية الالجئيف بحسب مستوى دخؿ األسرة.

 .7ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو ترتيب سيناريوىات الحؿ

لقضية االستيطاف تعزى إلى متغير الجنس بشكؿ عاـ ،إال أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في
اتجاىات الجئي محافظة رفح نحو سيناريو تبادؿ أراضي مف خالؿ االنسحاب والتواجد لداخؿ إسرائيؿ

لصالح الذكور ،بينما ال توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات رتب سيناريوىات الحؿ النيائي

لقضية االستيطاف بحسب مستوى دخؿ األسرة .باستثناء سيناريو استمرارالوضعالقائـ.

 .8الغالبية العظمى مف أفراد العينة ترى بأف الوضع السياسي الفمسطيني الراىف ضعيؼ ،وأف المجتمع
الفمسطيني يسير باالتجاه الخاطئ.

 .9جاءت قضية القدس في سمـ اىتمامات عينة الدراسة ،تمتيا قضية المياه ثـ الالجئيف ثـ االستيطاف،
وقضية الحدود و األمف في المرتبة األخيرة.

 .10أف التصور المقبوؿ لدى عينة الدراسة لحدود الدولة الفمسطينية المستقبمية ىو حدود عاـ 1948ـ ،وأف
مفيوـ الدولة الواحدة يعني "دولة واحدة ممتدة لحدود فمسطيف التاريخية لمفمسطينييف والييود حتى لو
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كاف الييود ىـ األغمبية" ،وأف الخيارات المطروحة حوؿ مفيوـ حؿ الدولتيف ال تعبر عف آ ارء العينة،
وأف مبدأ حؿ الدولتيف مقبوؿ لدى العينة ألنو ىو الحؿ األقرب لمتعايش السممي.

 .11أف الخيار األوؿ لحقوؽ الالجئيف تمثؿ في العودة إلى أراضي 1948ـ مع التعويض المادي والمعنوي،
ويفضؿ الالجئيف في محافظة رفح العودة إلى قراىـ عاـ 1948ـ ،عمى التعويض بشقيو المادي
والمعنوي

 .12أف حؿ قضية االستيطاف يتمثؿ في تفكيؾ المستوطنات بالكامؿ ،وأف وجود المستوطنات يعني أف ال
عودة لالجئيف ،وأف الالجئيف مطمعيف عمى عممية المفاوضات.

 .13أف الخيار األوؿ لقضية القدس يتمثؿ في السيادة الفمسطينية عمى كؿ القدس بما في ذلؾ اإلحياء
الييودية غرب حدود عاـ 1967ـ ،ويرفض أفراد العينة أف تكوف القدس عاصمة لمفمسطينييف
واإلسرائيمييف معاً ،كما يرفضوف أف تكوف القدس الشرقية فقط عاصمة لمفمسطينييف.
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ادلزاجع وادلصبدر
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المراجع والمصادر
القرآن الكريم :سورة اإلسراء.
كتب

)1
)2
)3
)4

أبو بكر ،توفيؽ ،بعد ثالث سنوات عمى أوسمو ،محمود عباس (أبو مازف يتذكر ،ويتحدث عف
الوضع الراىف) ،ط ،1شركة مؤسسة األياـ لمصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ،راـ هللا1996 ،ـ.
أبو جابر ،إبراىيـ" ،القدس في دائرة الحدث" ج ،1أـ الفحـ ،مركز الدراسات المعاصرة1996 ،ـ.

أبو جادو ،صالح محمد عمي ،سيكولوجية التنشئة االجتماعية ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة،

بيروت1998 ،ـ.

أبو ستة ،سمماف ،حؽ العودة مقدس وقانوني وممكف ،المؤسسة العربية لمنشر العربية ،بيروت،
2002ـ.

)5

أبو ستو ،سمماف ،حؽ العودة مقدس وقانوني و ممكف ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،ط،1

)6

أبو عرفة ،عبد الرحمف ،االستيطاف التطبيؽ العممي لمصييونية ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،

)7

أحمد ،شكري سيدر الحمادي ،عبد هللا محمد ،منيجية أسموب تحميؿ المضموف وتطبيقاتو في التربية،

)8

األشوؿ ،عادؿ عز الديف ،عمـ النفس االجتماعي ،مع االشارة إلى مساىمات عمماء اإلسالـ ،القاىرة،

)9
)10

)11
)12
)13
)14

بيروت2001 ،ـ.
بيروت1989 ،ـ.

مركز البحوث التربوية ،قطر1991 ،ـ.
مكتبة األنجمو المصرية1999 ،ـ.

األشوؿ ،عادؿ ،عمـ النفس االجتماعي مع االشارة الى مساىمات عمماء اإلسالـ ،مكتبة األنجمو

المصرية ،القاىرة1978 ،ـ.

بابا دجي وآخروف ،رمضاف ،وآخروف ،حؽ العودة لمشعب الفمسطيني ومباديء تطبيقو ،قضايا

المرحمة األخيرة مف المفاوضات ،المسار الفمسطيني – اإلسرائيمي ،بيروت ،مؤسسة الدراسات
الفمسطينية1996 ،ـ.

بدر ،سياـ ،اتجاىات الفكر التربوي في مجاؿ الطفولة ،مكتبة االنجمو مصرية ،مصر.2002 ،

بشارة ،مرواف ،فمسطيف/إسرائيؿ سالـ أـ نظاـ عنصري (ترجمة) وسيـ وجدي القاىرة :مركز القاىرة

لدراسات حقوؽ اإلنساف2001 ،ـ.

بمقيس ،أحمد ،االتجاىات وطرائؽ تكوينيا وتعديميا وقياسيا في التعميـ المدرسي ،دائرة التربية

والتعميـ_ االونروا واليونسكو ،التعييف الدراسي ،عماف1986 ،ـ.

بمقيس ،توفيؽ مرعي أحمد ،الميسر في عمـ النفس التربوي ،دار الفرقاف ،األردف1982 ،ـ.
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)15
)16
)17
)18
)19
)20

بيكر ،جيمس ،مذكرات جيمس بيكر سياسة الدبموماسية (ترجمة) مجدي شرشر القاىرة :مكتبة
مدبولي1999 ،ـ.

التؿ ،عبدهللا ،كارثة فمسطيف ،الطبعة الثانية ،دار اليدى ،الجزائر1990 ،ـ ،ص.348
تيسير ،عمرو ،التعريؼ بنازحي 67فئاتيـ وأعدادىـ وتوزيعاتيـ ،كتاب النازحوف الفمسطينيوف

ومفاوضات السالـ ،راـ هللا1996 ،ـ.

جابر ،عبد الحميد ،الشيخ سميماف الخضري ،دراسات نفسية في الشخصية العربية ،الناشر عالـ

المعرفة ،القاىرة1978 ،ـ.

جبر ،أحمد ،عبد الفتاح ،محمد ،السموؾ التنظيمي ،مكتبة عيف شمس ،القاىرة1995 ،ـ.
جرار ،ناجح ،اليجرة القسرية الفمسطينية ،ترجمة سمير محمود ،فمسطيف ،البرنامج األكاديمي لميجرة

القسرية1995 ،ـ.

)21

جالؿ ،سعد ،عمـ النفس االجتماعي ،االتجاىات التطبيقية المعاصرة ،منشأة المعارؼ اإلسكندرية،

)22

الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،كتاب محافظات قطاع غزة اإلحصائي السنوي  .2014راـ

)23
)24

1984ـ.

هللا – فمسطيف2014 ،ـ.

الجيوشي ،فاطمة ،مناىج البحث التربوي ،كمية التربية ،منشورات جامعة دمشؽ ،سوريا1989 ،ـ.

حساوي ،نجوى مصطفى ،حقوؽ الالجئيف الفمسطينييف بيف الشرعية الدولية والمفاوضات الفمسطينية
اإلسرائيمية ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت ،الطبعة األولى.2008 ،

)25

حماد ،باسـ ،ستوف عاماً عمى النكبة :لقد آف لميؿ أف ينجمي ،مكتبة أتاتورؾ ،كانوف أوؿ 2008ـ.

)27

دوعر ،غساف محمد ،المستوطنوف الصياينة في الضفة الغربية :االعتداء عمى االرض واالنساف،

)26

حواطر ،صالح وآخروف ،عمـ النفس العاـ ،مطبعة جامعة طنطا ،مصر1998 ،ـ.
مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت ،طبعة األولى.2012 ،

)28

دويدار ،عبد الفتاح ،عمـ النفس االجتماعي ،أصولو ومبادئو ،دار النيضة المعرفة ،االسكندرية،

)29

دويدار ،عبد الفتاح ،عمـ النفس االجتماعي ،دار النيضة العربية ،بيروت1994 ،ـ.

)31

راجح ،أحمد عزت ،أصوؿ عمـ النفس ،المكتب المصري الحديث ،اإلسكندرية1973 ،ـ.

)30
)32
)33
)34
)35

.1998

دويدار ،عبدالفتاح ،عمـ النفس االجتماعي ،دار النيضة العربية ،بيروت1994 ،ـ.

الرشيدات ،شفيؽ ،فمسطيف تاريخاً وعبرة ومصيرا ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت1991 ،ـ.
زىراف ،حامد ،عمـ النفس االجتماعي ،الطبعة الرابعة ،عالـ الكتب ،القاىرة 1977 ،ـ.

زيداف ،مصطفى ،السموؾ االجتماعي لمفرد وأصوؿ اإلرشاد النفسي ،النيضة المصرية ،القاىرة،

1995ـ.

سويشر ،كاليتوف ،حقيقة كامبد ديفيد ،الدار العربية لمعموـ ،بيروت2006 ،ـ.
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)36
)37
)38
)39
)40
)41
)42
)43
)44

السيد ،فؤاد والبيي ،عبد الرحمف ،سعيد ،مكونات االتجاه ،عمـ النفس االجتماعي :رؤية معاصرة،
القاىرة ،دار الفكر العربي.1999 ،

شديد ،عمر ،المياه واألمف الفمسطيني ،دار مجدالوي لمنشر ،عماف ،ط1999 ،1ـ.

الشقاقي ،خميؿ :المفاوضات الفمسطينية -االسرائيمية :مواقؼ اسرائيمية مف قضايا الحؿ النيائي ،دائرة
التحميؿ االستراتيجي ،نابمس.1995 ،

شقير ،رزؽ ،القدس الوضع القانوني والتسوية الدائمة ،ط ،1مؤسسة الحؽ ،راـ هللا1996 ،ـ.

صالح ،أحمد زكي ،عمـ النفس التربوي ،مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة1986 ،ـ.

الطويؿ ،فالح ،الالجئوف الفمسطينيوف :قضية تنتظر حالً ،مطبعة ابف خمدوف ،سوريا1996 ،ـ.

العارؼ ،عارؼ ،النكبة – نكبة بيت المقدس والفردوس ،المفقود1952- 1947 ،ـ ،الجزء األوؿ،
منشورات المكتبة العصرية لمطباعة والنشر ،بيروت1956 ،ـ.

عاقؿ ،فاخر ،أسس البحث في العموـ السموكية ،منشورات جامعة دمشؽ ،سوريا1988 ،ـ.

منيجية البحث العؿ القواعد والمراحؿ والتطبيقات ،دار وائؿ لمطباعة والنشر ،ط ،2عماف األردف.
 .1999عبيدات ،محمد ،وآخروف.

)45

العبادسة ،جميؿ ،الخروقات االسرائيمية التفاقات السالـ الفمسطينية – االسرائيمية ،الييئة العامة

)46

العبادسة ،جميؿ ،الخروقات االسرائيمية التفاقات السالـ الفمسطينية – االسرائيمية ،الييئة العامة

)47

عبد الحميد ،محمد ،تحميؿ المحتوى في بحوث اإلعالـ ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ،القاىرة،

)48
)49
)50
)51
)52

لالستعالمات ،سمسمة إصدارات البنؾ الوطني لالستعالمات ،ط ،1فمسطيف ،شباط2001 ،ـ.
لالستعالمات ،سمسمة إصدارات البنؾ الوطني لالستعالمات ،ط ،1فمسطيف ،شباط2001 ،ـ.
2007ـ.

عبد الرحيـ ،طمعت حسف ،عمـ النفس االجتماعي المعاصر ،دار الثقافة لمطباعة والنشر ،القاىرة،

1988ـ.

عبد هللا ،عبد الغني ،أصوؿ عمـ اإلدارة العامة ،الدار الجامعية ،بيروت1984 ،ـ.

عبداليادي ،ميدي ،المسألة الفمسطينية ومشاريع الحموؿ السياسية 1947 – 1934ـ ،المكتبة

العصرية ،بيروت1975 ،ـ.

عطوي ،محمد ،السالـ الضائع :نتنياىو يحرؽ واشنطف ،دار العرؽ العربي ،بيروت1998 ،ـ.

عناب ،محمد رشيد ،حجـ االستيطاف اإلسرائيمي في القدس بعد عاـ 1967ـ ،تحرير :خميؿ عودة،
وأحمد موسى ،مؤتمر يوـ القدس السابع بعنواف" :االستيطاف اإلسرائيمي في مدينة القدس ،جامعة

النجاح الوطنية ،نابمس 12 ،فبراير 2002ـ.
)53
)54

عيسوي ،عبد الرحمف ،دراسات سيكولوجية ،دائرة المعارؼ ،االسكندرية1970 ،ـ.

عيسوي ،عبد الرحمف ،قاموس ،مصطمحات عمـ النفس الحديث والتربية ،الدار الجامعية ،بيروت،
1987ـ.
( )112

)55
)56
)57
)58

ق اررات االمـ المتحدة ،حؽ الشعب الفمسطيني في العودة ،نيويورؾ.1978 ،
محمود ،خالد وليد ،افاؽ االمف االسرائيمي..الواقع والمستقبؿ ،مركز الزتيونة لمدراسات واالستشارات،
بيروت ،الطبعة األولى.2007 ،

مخوؿ ،مالؾ ،عمـ النفس االجتماعي ،منشورات جامعة دمشؽ ،سوريا1986 ،ـ.

مرعي ،توفيؽ وبمقيس ،أحمد الميسر في عمـ النفس االجتماعي ،دار الفرقاف لمنشر والتوزيع ،عماف،

ط1982 ،1ـ.

)59

المركز الجغرافي الفمسطيني ،نشرة القدس المعموماتية ،أرقاـ وحقائؽ ،ط ،1راـ هللا1998 ،ـ.

)61

المركز الجغرافي الفمسطيني ،نشرة القدس المعموماتية ،أرقاـ وحقائؽ ،ط ،1راـ هللا1998 ،ـ.

)60
)62
)63
)64
)65
)66
)67
)68

المركز الجغرافي الفمسطيني ،نشرة القدس المعموماتية ،أرقاـ وحقائؽ ،ط ،1راـ هللا1998 ،ـ.
المعايطة ،خميؿ عبد الرحمف ،عمـ النفس االجتماعي ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،عماف،

ط2000 ،1ـ.

مفوضية األمـ المتحدة ،بحثاً عف حموؿ ،دار الكتب الوطنية ،المجمع الثقافي ،أبو ظبي1995 ،ـ.

ممحـ ،سامي ،القياس والتقويـ في التربية وعمـ النفس ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف،

ط2005 ،3ـ.

منسي ،محمود ،عمـ النفس التربوي لممعمميف ،دار المعرفة الجامعية ،االسكندرية ،ط1991 ،1ـ.
ميرنز ،ويممز ،وليمف ج ،إرفف ،القياس والتقويـ في التربية وعمـ النفس ،ترجمة ىيثـ كامؿ الزبيدي،

مراجعة ماىر أبو ىاللة ،دار الكتاب الجامعي ،العيف ،ط2003 ،1ـ.

موريس ،بني ،طرد الفمسطيني ووالدة مشكمة الالجئيف ،دار الجيؿ لمنشر والدراسات واألبحاث

الفمسطينية ،عماف ،ط1993 ،1ـ.

موريس ،بني ،طرد الفمسطينييف ووالدة مشكمة الالجئيف ،ترجمة :دار الجميؿ لمدراسات واألبحاث
الفمسطينية ،عماف1993 ،ـ.

)69

موسى ،شريؼ ،المياه في المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،طبعة

)70

الموسي ،شريؼ ،المياه في المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،ط،1

)71

ىالؿ ،محمد عبد الغني ،ميارات ادارة السموؾ االنساني :ميارات التطوير االداري ،مركز تطوير

)72

ىيكؿ ،محمد حسنيف ،حديث المبادرة ،ط ،1دار الشروؽ لمنشر ،القاىرة1998 ،ـ.

االولى ،بيروت.1997 ،
بيروت1997 ،ـ.

األداء والتنمية ،القاىرة2001 ،ـ.
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الرسائل العممية
)1
)2

اآلغا ،راني ،التوجو اإلسرائيمي نحو اليميف وأثره عمى قضية القدس 2011 – 2000ـ ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة األزىر غزة2013 ،ـ.

زحيمي ،غساف ،اتجاىات طمبة كمية التربية بجامعة دمشؽ نحو بعض مقررات عمـ النفس وعالقتيا

بالتحصيؿ الدراسي  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة دمشؽ1993 ،ـ.

)3

سالـ ،سالـ حسف ،عالقة اتجاىات وقيـ المزارعيف المصرييف برفض الممارسات المزرعية المستخدمة،

)4

العاني ،نزار ،قياس االتجاه العممي عند طمبة وطالبات الثانويات وبعض الكميات في العراؽ ،رسالة

رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية الزراعة ،جامعة األزىر.1982 ،
ماجستير غير منشورة ،كمية التربية جامعة بغداد1970 ،ـ.
الدراسات واألبحاث المحكمة

)1

إبراىيـ ،يوسؼ ،الالجئوف الفمسطينيوف وحؽ العودة :دراسة مف منظار ديموغرافي وجغرافي ،مجمة

)2

البرميؿ ،حسف ،بعنواف اتجاىات الالجئيف نحو حؽ العودة(دراسة ميدانية الضفة وقطاع غزة) ،مجمة

)3

دراسات باحث ،السنة األولى2003 ،ـ.

جامعة القدس المفتوحة لالبحاث والدراسات ،العدد  23حزيراف .2011

التميمي ،عبد الرحمف ،المياه في المفاوضات النيائية ،مؤتمر الخبراء الفمسطينييف لقضايا مفاوضات

الوضع الدائـ ،أوراؽ ومداوالت 18- 16 ،سبتمبر 1999ـ ،راـ هللا2000 ،ـ.

)4

خميفة ،أحمد" ،مفاوضات السالـ الموقؼ اإلسرائيمي عشية مؤتمر مدريد" ،مجمة الدراسات

)5

زريؽ ،إلياء ،الالجئوف ،مؤتمر الخبراء الفمسطيني لقضايا مفاوضات الوضع الدائـ ،أوراؽ ومداوالت

)6

سالـ ،وليد ،قضية الالجئيف مف منظور المواطنة( ،شئوف تنموية) ،العدد الثاني1998 ،ـ.

)7

الفمسطينية ،العدد 1991 ،8ـ.

 18 -16سبتمبر 1999ـ ،راـ هللا1999 ،ـ.

الشقاقي ،خميؿ ،الحدود والترتيبات األمنية ،مؤتمر الخبراء الفمسطيني لقضايا مفاوضات الحؿ الدائـ،

أوراؽ ومداوالت ،راـ هللا 18- 16 ،سبتمبر 1999ـ.

)8

الصوباني ،صالح ،تطور عدد السكاف الفمسطينييف في الشتات وفمسطيف التاريخية ،مجمة تسامح،

)9

عاشور ،عمر( ،حؿ الصراع الفمسطيني -اإلسرائيمي ،تعارض المفاىيـ -الحموؿ البديمة) ،مجمة

)10

عباس ،اسماعيؿ( ،عنصرية اسرائيؿ ،فمسطينيو  48نموذجاً ،سمسمة أولست انسانا ( ،)1مركز

راـ هللا ،مركز راـ هللا ،لدراسات حقوؽ اإلنساف ،ع ،19كانوف أوؿ 2007ـ.
قراءات استراتيجية ،السنة الثالثة ،العدد السادس2010 ،ـ.
الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت 2008ـ.
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)1
)2

عبد الرحيـ ،الطيب ،كممة أميف الرئاسة نيابة عف الرئيس عرفات ،مؤتمر الخبراء لقضايا مفاوضات
الوضع الدائـ ،أوراؽ ومداوالت ،راـ هللا 18 -16 ،سبتمبر 1999ـ.

عبد العاطي ،صالح الديف محمد ،االستيطاف الصييوني في فمسطيف حتى عاـ 1948ـ ،مجمة

المقاومة ،العدد العاشر ،سبتمبر 2012ـ.

)3

عبد ربو ،ياسر ،كممة وزير الثقافة واإلعالـ ،مؤتمر الخبراء الفمسطيني لقضايا مفاوضات الوضع

)4

عكاشة ،زىير ،الصراع المائي بيف االسرائيمييف والفمسطينييف (رؤية إسرائيمية) ،ترجمات استراتيجية،

)5

عكاشة ،زىير ،الصراع المائي بيف االسرائيمييف والفمسطينييف (رؤية إسرائيمية) ،ترجمات استراتيجية،

)6

عمراف ،كامؿ محمد ،تيويد مدينة القدس جوىر المشروع الصييوني (دراسة سوسيولوجية) ،مجمة

)7

العيمة ،رياض ،أيمف شاىيف" ،االستيطاف الييودي وتأثيره السياسي واألمني عمى مدينة القدس" ،مجمة

)8

الدائـ ،أوراؽ ومداوالت ،راـ هللا 18- 16 ،سبتمبر 1999ـ.
العدد الرابع ،السنة الرابعة 2012 ،ـ.
العدد الرابع ،السنة الرابعة 2012 ،ـ.

جامعة دمشؽ لمعموـ اإلنسانية ،عدد خاص :القدس عاصمة الثقافة العربية لعاـ 2009ـ2009 ،ـ.

جامعة األزىر ،سمسمة العموـ اإلنسانية ،المجمد  ،12العدد 2010 ،1ـ.

المدلؿ ،وليد ،إسرائيؿ ومستقبؿ التسوية في القدس ،مجمة الجامعة اإلسالمية (سمسمة الدراسات
اإلنسانية) ،المجمد السادس عشر ،العدد الثاني ،يونيو 2008ـ.
تقارير وصحف

)1

أبو ستة ،سمماف ،الالجئوف الفمسطينيوف بيف التوطيف والعودة ،القدس العربي ،العدد 10 ،2564

)2

استطالع رأي ،نفذه معيد العالـ العربي (أوراد) ،القدس دوت كوـ ،ت  14نيساف.2015 ،

)4

استطالع رأي ،نفذه معيد العالـ العربي (أوراد) ،القدس دوت كوـ ،ت كانوف األوؿ.2013 ،

)3
)5
)6

شباط 2002ـ.

استطالع رأي ،نفذه معيد العالـ العربي (أوراد) ،القدس دوت كوـ ،ت  4- 2نيساف.2013 ،
جرادات ،أحمد ،المياه ومفاوضات الوضع النيائي ،صحيفة الحياة الجديدة 17 ،يناير 2012ـ.

جريدة األىراـ 5 :مالييف فمسطيني يعيشوف قصة مريرة ،جريدة األىراـ المصرية ،العدد ،42966
األثنيف  26يوليو 2004ـ.

)7

جريدة القدس :المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية تسير نحو اتفاؽ مرحمي جديد قد يستمر  40عاما،

)8

الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،الفمسطينيوف في نياية عاـ 2009ـ ،الجياز المركزي

جريدة القدس 29 ،سبتمبر 2013ـ .

لإلحصاء الفمسطيني ،فمسطيف ،ديسمبر 2014ـ.
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)9
)10

الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،الفمسطينيوف في نياية عاـ 2009ـ ،الجياز المركزي
لإلحصاء الفمسطيني ،فمسطيف ،ديسمبر 2014ـ.

الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،كتاب محافظات قطاع غزة اإلحصائي السنوي  .2014راـ

هللا – فمسطيف2014 ،ـ.

)11

جودات ،جودة ،محمد سعد ،دائرة شئوف الالجئيف ودورىا في الدفاع عف حؽ العودة ،مركز

)12

سمطة المياه الفمسطينية ،التقرير السنوي الثالث ،السمطة الوطنية الفمسطينية ،فمسطيف1999 ،ـ.

)13
)14
)15
)16
)17

المعمومات الوطني الفمسطيني ،ديسمبر 2005ـ.

صالح ،محسف ،التقرير االستراتيجي الفمسطيني لسنة  ،2008مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات،

بيروت2014 ،ـ.

عريقات صائب ،وآخروف ،اتفاقية أوسمو ،النتائج والتطورات ،وقائع المؤتمر الخاص المنعقد في بيت

لحـ  19- 18أيار ،ط ،1مطبعة راـ هللا الحديثة ،راـ هللا.1997 ،

المركز الفمسطيني لمبحوث السياسية والمسحية ،استطالع رقـ ،52ت 7- 5يونيو.2014 ،

المركز الفمسطيني لمبحوث والدراسات السياسية المسحية ،نتائج استطالع رأي رقـ ،38ت - 16

18كانوف اوؿ.2010

المركز الفمسطيني لمبحوث والدراسات السياسية المسيحية ،نتائج استطالع رقـ  ،52ت7- 15 :

حزيراف2014 ،ـ.
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المركز الفمسطيني لمبحوث والدراسات السياسية المسيحية ،نتائج استطالع رأي رقـ ،55ت 21/19
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ىواش ،أحمد ،مستقبؿ الطمب عمى المياه تحدده اليجرة الصييونية ،صحيفة األياـ الفمسطينية12 ،

مارس 2015ـ.

أغسطس 2014ـ.
مواقع الكترونية



نجمة ،لعصيفر :االتجاىات النفسية االجتماعية ،مركز المنشاوي لمدراسات والبحوث 25 ،فبراير

2015ـ20.04.2015)،(http://www.minshawi.com/other/nedjma.htm .


نوفؿ ،ممدوح ،تطور الموقؼ الفمسطيني مف حؿ قضية الالجئيف الفمسطينييف،2004- 1964 ،

مركز المعمومات الفمسطيني 24 .سبتمبر 2004ـ.

)(http://www.palestine -Pmc.com/arabic/insidel.asp?x&cat=3&opt=1، 29.04.2015



مؤسسة شييد فمسطيف :قراءة إحصائية حوؿ ممؼ الالجئيف الفمسطينييف ،فبراير 2010ـ.

)(http://riaaya.org/index_files/i7sa2eyat/kera2ai7sa2eya.htm، 25.02.2015
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شاليؿ ،عمر محمود ،الالجئوف ،وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" ،منظمة التحرير

الفمسطينية ،نوفمبر 2005ـ.

)(http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3266، 28.03.2015



كعوش ،فضؿ ،تقرير حوؿ المساعي اإلسرائيمية لمسيطرة عمى مصادر المياه الفمسطينية ،مجمة

البديؿ 25 ،مارس 2014ـ.

(http://elbadil.com/2014/03/25/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
)%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1/، 28.03.2015



األيوبي ،إبراىيـ ،الالجئوف الفمسطينيوف حقائؽ و معطيات ،مجمة دنيا الوطف3 ،مايو 2015ـ.



وكالة الغوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى (األونروا) ،ممؼ مخيمات الضفة

)(http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2015/05/03/365041.html، 23.03.2015
الغربية ،موقع األونروا ،انظر:

((http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=146، 023..30.52



األونروا :الالجئوف الفمسطينيوف في لبناف ،وكالة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف

في الشرؽ األدنى2014 ،ـ.

(http://www.unrwa.org/ar/where-we-

)work/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86، 28.04.2015


االمف ،قضايا الوضع الدائـ ،منظمة التحرير الفمسطينية :دائرة شئوف المفاوضات 27 ،فبراير



تقرير حوؿ خالفات داخؿ الوفد االسرائيمي حوؿ القدس في المفاوضات مع الفمسطينيف،

2015ـ28.04.2015)،(www.nad_plo.org/atemplate.php?id=46 .
نوفمبر2013ـ28.04.2015)،(www.shasha.ps/news/84.


خطاب باراؾ ،إباف فوزه باإلنتخابات ( 18 )BBCآيار (مايو) 1999ـ.
)(http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/monitoring/346507.stm، 28.04.2015



دائرة شؤوف المفاوضات ،الموقؼ الفمسطيني مف قضية القدس ،منظمة التحرير الفمسطينية،



شبكة القدس ،معمومات عف مدينة رفح ،المحور الثقافي والتاريخي ،شبكة القدس لمحوار 22 ،فبراير



وفا :رفح ،مركز المعمومات الوطني الفمسطيني" وفا" 22 ،فبراير 2008ـ.

2014ـ28.04.2015)،(http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=36.

2012ـ01.04.2015)11،php?t25376،(www.elqudos.com/vb/showthread .

)(www.wfainfo.ps/atemplate.aspx?id=3294، 01.04.2015
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.ـ2015 ،موقع الجمعية العامة لألمـ المتحدة عمى االنترنت



(http://www.un.org/unrwa/arabic/Roll/Ru194.htm، 01.05.2015).

.ـ2015 ، فمسطيف، موقع محافظة راـ هللا:محافظة راـ هللا



(www.ramallah.city/archives/38047، 15.03.2015)

مراجع أجنبية
1. Abuzayda، Sufyan، Continuity and Change of the Israeli Policy Over Jerusalem Before and
After the Establishment of the Israeli State، To the University of Exeter as a thesis for
degree of Doctor of philosophy in politics In the faculty of Historical، political &
Administration and Sociological Studies، 2005.
2. Alport، Gordon، The Nature of prejudice، Cambridge، Addison، Cambridge Universty،
Cambridge، 1979.
3. Birzeit university، Different Generations، but One Identity، The Forced Migration and
Refugee Unit The Ibrahim Abu -Lughod Institute of International Studies، Birzeit Palestine، 2012.
4. Bohner، Gerd، Michaela wanke، Attitudes and attitude change (Social Psychology: A
Modular Course)، Psychology press، london، 2002.
5. Gibson، Etal، Organization، Fourth، ed، Business، Inc. 1982.
6. Hayes ، Niky، Foundation of psychology، Thomas Nelson Sons Ltd، London، 1996 .
7. Hotzman، Wayne، Introduction to Psychology ،Harper and Row Puplishing INC،London.
8. Notini، Jessica، Negotiation Essentials Life Skills for Business، Stanford university، London،
2009.
9. Palestinian National Authority: ،Book ground Information ، Palestinian water Authority،
Palestine، 1997.
10. Stephen warchel، Joet cooper، George، R. Gethols، Under Standing، Social Psychology،
Brooks cole، Pubcow pang، California، USA، 4thed، 1982.
11. Water conversation in Palestine: an integrated approach towards Palestinian water
resources management ، Center for Engineering and Planning، Ramallah ،1994.
12. Zagout، Alaa، on the conditions of Palestinian refugees in the Gaza strip between suffering
and the reality of the asylum(economic -social -health -education)،preparation، 2012.

 )118(

ادلالحق

( )119

ممحق رقم ( :)1أسماء المحكمين
المحكم

التخصص العممي

مكان العمل

أ.د إبراىيـ أبراش

عموـ سياسية

جامعة األزىر – غزة

أ.د .عبدالناصر سرور

عموـ سياسية

جامعة األقصى

د .زىير النواجحة

عمـ نفس

جامعة القدس المفتوحة

د .عمي أبو زيد

إحصاء

جامعة األزىر  -غزة

عمـ اجتماع

جامعة بير زيت

د .نادر سعيد
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ممحق رقم ( :)2االستبانة
ىذه االستبانة التي بيف ايديكـ تسعى الى التعرؼ الى توجيات ورؤى الالجئيف الفمسطينييف في
محافظة رفح نحو أبرز مشكالت و قضايا الحؿ النيائي و الدائـ ،والتي استغرقت وقتاً وجيداً كبي ار في
المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية والتي استمرت إلى ما يزيد عف عقديف مف الزمف دوف حدوث اختراؽ يذكر
في تمؾ القضايا ،فيناؾ افكار عديدة طرحت مف قبؿ الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي ،باإلضافة إلى
المبادرات الدولية ،واالستبانة عبارة عف ابعاد تمثؿ القضايا العالقة مثؿ (الحدود واالمف ،الالجئيف،
المستوطنات ،القدس،المياه) وأسفؿ كؿ بعد بدائؿ الحؿ ،وعمى المفحوص ترتيبيا حسب توقعاتو بقابميتيا
لمحؿ ،مف األكثر قابمية فاألقؿ ثـ األقؿ وىكذا ،لذلؾ نرجو منؾ قراءة التعميمات التالية بعناية واإلجابة بما
تتوقعو وما تراه مناسبا ،عمما اف المعمومات المستقصاة خاصو بالبحث العممي دوف غيره.
القسـ االوؿ:
البيانات :ضع دائرة عمى الخيار المناسب
 SEXالجنس - 1 :ذكر

– 2انثى
 - 2مف  40- 31سنة

 AGEالعمر - 1 :مف  30- 18سنة
 Mstatusالحالة االجتماعية - 1 :متزوج
 Areaمنطقة السكف - 1:مدينة

 - 2اعزب

 – 3مطمؽ

 - 4ارمؿ

 - 2مخيـ

 Levelمستوى دخؿ االسرة - 1 :اقؿ مف  500شيكؿ
 - 3مف  1501الي  3000شيكؿ

– 3اكبر مف  41سنة

 - 2مف  501الي  1500شيكؿ

 - 4اكثر مف  3000شيكؿ

 Leval2المستوى التعميمي - 1 :ثانوية فأقؿ

–2دبموـ

 Workىؿ تعمؿ - 1اعمؿ  - 2ال اعمؿ

(انتقؿ الي القسـ الثاني اذا كانت ال تعمؿ )

 work2طبيعة المينة - 1موظؼ حكومي

- 3بكالوريوس

 - 2قطاع خاص
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- 4دراسات عميا

 - 3قطاع أىمي

 - 4وكالة

القسـ الثاني |
 ) A1برأيك ما ىو تقييمك لموضع السياسي الراىن:
-1

جيد

 - 2متوسط

 - 3ضعيؼ

( A2برأيك ىل يسير مجتمعنا الفمسطيني باالتجاه الصحيح أم االتجاه الخاطئ:
-1

االتجاه الصحيح

 - 2بيف بيف

 - 3االتجاه الخاطئ

 - 4ال أعرؼ

برأيك ما مدى درجة أىمية القضايا التالية /
حيث  - 1ميمة جدا  - 2ميمة  - 3غير ميمة - 4غير ميمة أبدا  - 5الأعرؼ
القدس

القضية

المياه

االستيطان

الالجئين

الحدود
واألمن

درجة األىمية
القسم الثالث :الحدود و األمن

مف وجية نظرة رتب السيناريوىات التالية حسب قبولؾ لمحؿ مف وجية نظرؾ ؟ بحيث اف  1مقبوؿ جدا و5
غير مقبوؿ ابدا
االجابة

السيناريوىات المتوقعة لحؿ قضية الحدود واألمف
B1دولة فمسطينية عمى حدود الرابع مف حزيراف 1967
B2وضع غور االردف تحت اإلدارة الدولية مع االنتفاع الكامؿ لمفمسطينييف
B3وضع غور االردف تحت االدارة الفمسطينية مع تواجد قوات اسرائيمية بعدد محدود عمى
حدود الغور
B4اقامة دولة عمى حدود قطاع غزة منفصمة عف الضفةوضـ الضفة المحتمة لممممكة
األردنية
 B5ال أعرؼ
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 B6ىل تفضل \ برأيك ما ىو التصور المقبول لديكم لحدود الدولة الفمسطينية المستقبمية:
)1

حدود الرابع مف حزيراف 1967

)2

فمسطيف التاريخية حدود 1948

)3

ضـ قطاع غزة مع سيناء واقامة دولة منفصمة عف الضفة

)4

ضـ الضفة المحتمة لممممكة االردنية ووضعيا تحت االدارة االردنية

)5

ال أعرؼ \ليس لدي رأي

 B7ىل توافق عمى السيطرة االسرائيمية المؤقتة عمى حدود الضفة المحتمة من جية األردن خالل المرحمة
األولى من االتفاق النيائي ؟
)1

أوافؽ بشدة  )2أوافؽ  )3اعارض )4أعارض بشدة  )5ال أعرؼ \ليس لدي رأي

 B8برأيك حل الدولة الواحدة يعني أي من الخيارات التالية ؟
)1

دولة واحدة ممتدة لحدود فمسطيف التاريخية لمفمسطينييف والييود حتى لو كاف الييود ىـ االغمبية

)2

دولة لكال الشعبيف ولكف فقط اذا كاف الفمسطينييف ىـ االغمبية

)3

دولة واحدة بغض النظر عف أي جماعة تمثؿ االغمبية

)4

ال خيار مف الخيارات المذكورة أعاله

)5

ال أعرؼ \ ليس لدي راي

 B9بالنسبة لحل الدولتين ،يوجد وجيات نظر متعددة ،ىل تعتقد بأنو يجب....؟
)1

اقامة دولة فمسطينية لمشعب الفمسطيني الى جانب دولة اسرائيؿ كما ىي قائمة اليوـ

)2

اقامة دولة فمسط ينية لمشعب الفمسطيني الى جانب اسرائيؿ كدولة ثنائية القومية لمشعبيف الفمسطيني

واالسرائيمي
)3

وال واحدة مف المذكورة أعاله

)4

ال اعرؼ \ ليس لدي رأي
( )123

 B10استمرار التنسيق األمني بين السمطة الفمسطينية والجانب االسرائيمي خفف عقدة قضية االمن
والحدود
)1

أوافؽ بشدة

 )2أوافؽ  )3أعارض

 )4أعارض بشدة

 )5ال أعرؼ \ليس لدي رأي

 B11فيما يتعمق باألمن ،في حال تم انياء االحتالل واعتراف اسرائيل بالدولة الفمسطينية المستقمة ،اريد
منك أن تقول\ي لي اذا كنت ستقبل أو ترفض وجود بعض القوات االسرائيمية وخصوصا في منطقة أمنية
صغيرة عمى طول نير االردن ،واذا كنت ستقبل ،ما ىو]العدد الذي ستوافق عميو[ تقريبا؟
)1

سارفض التواجد االسرائيمي باي شكؿ مف الشكاؿ عمى طوؿ نير األردف

)2

سأقبؿ بوجود بضع مئات مف الجنود االسرائيمييف عمى طوؿ نير األردف

)3

سأقبؿ بوجود حوالي ألؼ جندي اسرائيمي أو نحو ذلؾ عمى طوؿ نير األردف

)4

سأقبؿ بوجود بضعة آالؼ مف الجنود االسرائيمييف عمى طوؿ نير األردف

)5

ال أعرؼ \ ليس لدي رأي

 B12ىل توافق أم تعارض مبدأ حل الدولتين بحيث يكون ىناك دولة فمسطينية تعيش بسالم جنبا إلى
جنب مع دولة إسرائيل؟
)1أوافؽ بشدة )2أوافؽ )3أعارض  )4أعارض بشدة)5ال اعرؼ \ليس لدي رأي
 B13بعد مرور  20عاما عمى اتفاق أوسمو ،ىل تعتقد بأن المفاوضات أقرب أم أبعد عن تحقيق ىدف
إنشاء دولة فمسطينية؟
)1أقرب

 )3ال أعرؼ \ليس لدي رأي

)2أبعد

 B14برأيؾ أييا األقرب مف الخيارات التالية لمتعايش السممي ؟
)1

دولتيف منفصمتيف

)2

دولة واحدة لشعبيف

)3

تكويف دولة فقط عمى حدود قطاع غزة والضفة المحتمة تشكؿ كونفدرالية مع االردف

)4

ال أعرؼ
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 B15فتح ممر آمن لمتواصل االقميمي بين كل من الضفة المحتمة وقطاع غزة ووضعو تحت السيطرة
الفمسطينية
 )1أوافؽ بشدة

 )2أوافؽ

 )3ال أوافؽ

 )4ال وافؽ بشدة

 )5ال أعرؼ \ليس لدي رأي

القسم الرابع :الالجئين

من وجية نظرك رتب السيناريوىات التالية حسب قبولك لمحل من وجية نظرك ؟ بحيث ان  1مقبول
جدا5،غير مقبول ابدا
االجابة

السيناريوىات المتوقعة لحؿ قضية الالجئيف
 C1التوطيف داخؿ أو خارج فمسطيف
 C2العودة الى أراضي  1948أي فمسطيف التاريخية
 C3التعويض فقط مع استمرار الوضع القائـ
 C4العودة الى أراضي  1948مع التعويض المادي والمعنوي
 C5ال أعرؼ

 C6بشكل واقعي ،ىل تفكر\ ي تخطط \ ي يوما ما لمعودة أنت وعائمتك الى القرية أو البمدة التي خرجت
منيا عام  1948؟
)1

كثي ار

 (2أحيانا

 )3ناد ار  )4ال ،لـ افكر أبدا

 C7اذا انتقمت الى األراضي المحتمة عام  ،1948ىل توافق عمى العيش في منطقة غالية سكانيا ييود ؟
 )1أوافؽ بشدة  )2أوافؽ

 )3أعارض  )4أعارض بشدة  )5ال أعرؼ \ليس لدي رأي

 C8ىل تقبل بالتعويض المادي والمعنوي كحل بديل عن العودة لأل راضي التي تم تيجريكم منيا؟
)1أوافؽ بشدة )2أوافؽ  )3أعارض )4أعارض بشدة )5ال أعرؼ \ليس لدي رأي
 C9اذا تم دفع تعويضات مناسبة لالجئين الذين ال يسمح ليم بالعودة الى اراضييم في اسرائيل ،ىل
توافق؟
 )1أوافؽ بشدة  )2أوافؽ  )3أعارض  )4أعارض بشدة  )5ال أعرؼ \ليس لدي رأي
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 C10ىل توافق عمى تطبيق محدود لحق الالجئين في العودة ؟
)1أوافؽ بشدة

 )2أوافؽ

)3أعارض)4أعارض بشدة

 )5ال أعرؼ \ليس لدي رأي

 C11حق العودة يعني لك العودة الى فمسطين التاريخية عام 1948
 )3أعارض )4أعارض بشدة )5ال أعرؼ\ليس لدي رأي

 )1أوافؽ بشدة  )2أوافؽ
القسم الخامس  :االستيطان

مف وجية نظرؾ رتب السيناريوىات التالية حسب قبولؾ لمحؿ مف وجية نظرؾ ؟ بحيث اف  1مقبوؿ
جدا5،غير مقبوؿ ابدا
االجابة

السيناريوىات المتوقعة لحؿ قضية االستيطاف

D1تفكيؾ المستوطنات بالكامؿ

D2القبوؿ بتفكيؾ بعض المستوطنات الكبرى الموجودة في اماكف ميمة لتواجد الفمسطينيف
D3تبادؿ أراضي مف خالؿ االنسحاب والتوجو لداخؿ اسرئيؿ
D4استمرار الوضع القائـ
 D5ال أعرؼ

 D6ىل ترى أن وجود المستوطنات يعني أن ال عودة لالجئين ؟
)1أوافؽ بشدة

 )3أعارض  )4أعارض بشدة  )5ال أعرؼ \ليس لدي رأي

 )2أوافؽ

 D7ىل أنت مطمع عمى عممية المفاوضات ؟
)1

نعـ  )2ال ( انتقؿ الى السؤاؿ )9

 D8ىل تعتقد بأن الدور االمريكي ميم في المفاوضات لمتوصل الى حل نيائي لمصراع الفمسطيني -
االسرائيمي؟
)1

)2ال

نعـ

 )3ال أعرؼ \ليس لدي رأي

 D9برأيك ،ىل االستيطان ىو الموضوع االكثر صعوبة ويحول دون التوصل الى حل بين الفمسطينيين
واإلسرائيميين؟
)1

نعـ )2ال  )3ال أعرؼ \ليس لدي رأي

 D10برأيك استمرار التوسع االستيطاني وعدم استجابة اسرائيل لق اررات مجمس االمن،يحول دون التقدم
في عممية المفاوضات
)1نعـ

)2ال

 )3ال أعرؼ \ليس لدي رأي
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D11برأيك الى أي مدي تؤثر االعمال المسمحة ضد المستوطنين عمى امكانية انسحابيم من المستوطنات
 )1تؤثر كثي ار  )2تؤثر

)3ال تؤثر

 )4ال تؤثر أبدا

 )5ال أعرؼ \ليس لدي رأي

القسم السادس :القدس

من وجية نظرك رتب السيناريوىات التالية حسب قبولك لمحل من وجية نظرك ؟ بحيث ان  1مقبول
جدا6،غير مقبول ابدا
اإلجابة

السيناريوىات المتوقعة لحؿ قضية القدس

 E1السيادة الفمسطينية عمى كؿ القدس بمافي ذلؾ االحياء الييودية غرب حدود عاـ 1967
 E2السيادة االسرائيمية عمى القدس كاممة مع السماح بحرية الوصوؿ الى االماكف المقدسة
 E3السيادة الفمسطينية فقط عمى المسجد االقصى والكنائس المجاورة
 E4الوصاية االردنية عمى القدس

E5السيادة الفمسطينية عمى جميع االحياء العربية شرؽ القدس بما في ذلؾ المسجد االقصى
الكنائسأعرؼ
و E6ال
المجاورة

 E7برأيك قضية القدس من القضايا الشائكة والمعقدة والتي تحول دون الوصول الى نتائج ممموسة في
المفاوضات؟
)1

أوافؽ بشدة )2أوافؽ )3أعارض )4أعارض بشدة  )5ال أعرؼ \ليس لدي راي

 E8مدينة القدس في الفترة االخيرة شيدت أحداث كثيرة منيا االعتداءات المتتالية عمى المقدسيين
والتيويد المستمر لمدينة القدس ،برايك ىل قضية القدس عقدة الصراع الفمسطيني االسرائيمي
لدي رأي
)1أوافؽ بشدة  )2أوافؽ )3أعارض
 )4أعارض بشدة)5ال اعرؼ /ليس ّ
 E9برأيك ،اذا تم التوصل الى اتفاق بشأن قضية القدس ىل توافق أن تكون القدس عاصمة لمفمسطينيين
واإلسرائيميين معا؟
لدي رأي
 )1أوافقبشدة)2أوافؽ  )3أعارض )4أعارض بشدة  )5ال أعرؼ /ليس ّ
 E10ىل تقبل بالقدس الشرقية فقط عاصمة لمفمسطينيين؟
)1

أقبؿ بشدة )2أقبؿ  )3أعارض )4أعارض بشدة  )5ال أعرؼ \ ليس لدي رأي

 E11من وجية نظرك في ظل اعمال المقاومة المسمحة الفردية التي تشيدىا مدينة القدس ،ىل ترى أن
ىذا النيج من الممكن أن يكون بديل لممفاوضات المستمرة منذ  20عاما؟
 )1موافؽ بشدة  )2موافؽ  )3أعارض  )4أعارض بشدة  )5ال أعرؼ \ ليس لدي راي
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 E12برأيك ىل تؤيد وضع االماكن المقدسة في القدس تحت ادارة دولية
 )1موافؽ بشدة  )2موافؽ

 )3أعارض  )4أعارض بشدة  ) 5ال أعرؼ \ ليس لدي راي

القسم السابع :المياه

من وجية نظرك رتب السيناريوىات التالية حسب قبولك لمحل من وجية نظرك ؟ بحيث ان  1مقبول
جدا5،غير مقبول ابدا
االجابة

السيناريوىات المتوقعة لحؿ قضية المياه

 F1السيطرة الفمسطينية الكاممة عمى موارد المياه مع امكانية السماح لالسرائيميف باالنتفاع منيا
F2السيطرة االسرائيمية الكاممة عمى موارد المياه مع امكانية السماح لمفمسطينييف باالنتفاع منيا
 F3اقتساـ المياه بالتساوي بيف كؿ مف الفمسطينيف واالسرائيمييف

F4وضع موارد المياه تحت ادارة او وصاية دولية تتيح لمجانبيف باالستفادة مف ىذه المياه
 F5ال أعرؼ

 F6برأيك ندرة موارد المياه الصالحة لمشرب سبب رئيسي يعوق الوصول الى حل بشأن قضية المياه
)1موافؽ بشدة )2موافؽ )3أعارض  )4أعارض بشدة  )5ال أعرؼ \ ليس لدي راي F7برأيك ىل توافق
عمى سيطرة اسرائيل عمى  %80من موارد المياه ؟
)1موافؽ بشدة )2موافؽ )3أعارض  )4أعارض بشدة  )5ال أعرؼ \ ليس لدي راي
F8ىل تعتقد أن بترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل من شأنو حل قضية المياه ؟
)1موافؽ بشدة )2موافؽ )3أعارض  )4أعارض بشدة  )5ال أعرؼ \ ليس لدي راي
 F9ىل تقبل بمشاريع دولية وفق القانون الدولي تساىم في حل عادل لقضية المياه
)1موافؽ بشدة )2موافؽ )3أعارض  )4أعارض بشدة  )5ال أعرؼ \ ليس لدي راي
 F10في ضوء تموث المياه وندرتيا وارتفاع نسبة مموحتيا ،ما الخيارات التي تطرحيا من أجل المساىمة
في حل ىذه القضية:
-1
-2
–3
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ممحق رقم (:)3
نص قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ( )194في دورتو رقم  3بتاريخ  11كانون األول (ديسمبر)
1948م
إنشاء لجنة توفيؽ تابعة لألمـ المتحدة وتقرير وضع القدس في نظاـ دولي دائـ وتقرير حؽ الالجئيف في
العودة إلى ديارىـ في سبيؿ تعديؿ األوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيؽ السالـ في فمسطيف في المستقبؿ.
إن الجمعية العامة وقد بحثت في الحالة في فمسطين من جديد:
 .1تعرب عف عميؽ تقديرىا لمتقدـ الذي تـ بفضؿ المساعي الحميدة المبذولة مف وسيط األمـ المتحدة الراحؿ
في سبيؿ تعزيز تسوية سممية لمحالة المستقبمة في فمسطيف ،تمؾ التسوية التي ضحى مف أجميا بحياتو.
وتشكر لموسيط بالوكالة ولموظفيو جيودىـ المتواصمة ،وتفانييـ لمواجب في فمسطيف.
 .2تنشئ لجنة توفيؽ مؤلفة مف ثالثة دوؿ أعضاء في األمـ المتحدة ،تكوف ليا الميمات التالي:
أ  -القياـ ،بقدر ما ترى أف الظروؼ القائمة تستمزـ ،بالميمات التي أوكمت إلى وسيط األمـ المتحدة لفمسطيف
بموجب قرار الجمعية العامة رقـ ( 186دإ –  .)2الصادر في  14أيار (مايو) سنة .1948
ب  -تنفيذ الميمات والتوجييات المحددة التي يصدرىا إلييا القرار الحالي ،وتمؾ الميمات والتوجييات
اإلضافية التي قد تصدرىا إلييا الجمعية العامة أو مجمس األمف.
ج  -القياـ  -بناء عمى طمب مجمس األمف  -بأية ميمة تكميا حالياً ق اررات مجمس األمف إلى وسيط األمـ
بناء عمى طمب مجمس األمف مف
المتحدة لفمسطيف ،أو إلى لجنة األمـ المتحدة لميدنة .وينتيي دور الوسيط ً
لجنة التوفيؽ القياـ بجميع الميمات المتبقية ،التي ال تزاؿ ق اررات مجمس األمف تكميا إلى وسيط األمـ المتحدة
لفمسطيف.
 .3تقرر أف تعرض لجنة مف الجمعية العامة ،مكونة مف الصيف وفرنسا واتحاد الجميوريات االشتراكية
السوفياتية والمممكة المتحدة والواليات األمريكية ،اقتراحاً بأسماء الدوؿ الثالث التي ستتكوف منيا لجنة التوفيؽ
عمى الجمعية لموافقتيا قبؿ نياية القسـ األوؿ مف دورتيا الحالية.
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 .4تطمب مف المجنة أف تبدأ عمميا فو اًر حتى تقيـ في أقرب وقت عالقات بيف األطراؼ ذاتيا ،وبيف ىذه
األطراؼ والمجنة.
 .5تدعو الحكومات والسمطات المعنية إلى توسيع نطاؽ المفاوضات المنصوص عمييا في قرار مجمس
األمف الصادر في  16تشريف الثاني (نوفمبر) سنة  ،1948والى البحث عف اتفاؽ بطريؽ مفاوضات تجري
إما مباشرة أو مع لجنة التوفيؽ ،بغية إجراء تسوية نيائية لجميع المسائؿ المعمقة بينيا.
 .6تصدر تعميمات إلى لجنة التوفيؽ التخاذ التدابير بغية معونة الحكومات والسمطات المعنية ،إلحراز
تسوية نيائية لجميع المسائؿ المعمقة بينيا.
 .7تقرر وجوب حماية األماكف المقدسة  -بما فييا الناصرة  -والمواقع واألبنية الدينية في فمسطيف ،وتأميف
حرية الوصوؿ إلييا وفقاً لمحقوؽ القائمة ،والعرؼ التاريخي ،ووجوب إخضاع الترتيبات المعمولة ليذه الغاية
إلشراؼ األمـ المتحدة الفعمي .وعمى لجنة التوفيؽ التابعة لألمـ المتحدة ،لدى تقديميا إلى الجمعية العامة في
دورتيا العادية الرابعة اقتراحاتيا المفصمة بشأف نظاـ دولي دائـ في منطقة القدس ،أف تتضمف توصيات بشأف
األماكف المقدسة الموجودة في ىذه المنطقة ،ووجوب طمب المجنة مف السمطات السياسية في المناطؽ المعنية
تقديـ ضمانات رسمية مالئمة فيما يتعمؽ بحماية األماكف المقدسة في باقي فمسطيف ،والوصوؿ إلى ىذه
األماكف ،وعرض ىذه التعيدات عمى الجمعية العامة لمموافقة.
 .8تقرر أنو نظ اًر إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثالث ،فإف ىذه المنطقة ،بما في ذلؾ بمدية
القدس الحالية ،يضاؼ إلييا القرى والمدف المجاورة التي يكوف أبعدىا شرقاً أبو ديس وأبعدىا جنوباً بيت لحـ
وأبعدىا غرباً عيف كارـ (بما فييا المنطقة المبنية في موتسا) وأبعدىا شماالً شعفاط ،يجب أف تتمتع بمعاممة
خاصة منفصمة عف معاممة مناطؽ فمسطيف األخرى ،ويجب أف توضع تحت مراقبة األمـ المتحدة الفعمية.
تطمب مف مجمس األمف اتخاذ تدابير جديدة بغية تأميف نزع السالح في مدينة القدس في أقرب وقت ممكف.
تصدر تعميمات إلى لجنة التوفيؽ لتقدـ إلى الجمعية العامة في دورتيا العادية الرابعة اقتراحاتيا مفصمة بشأف
نظاـ دولي دائـ لمنطقة القدس ،يؤمف لكؿ مف الفئتيف المتميزتيف الحد األقصى مف الحكـ الذاتي المحمي
المتوافؽ مع النظاـ الدولي الخاص لمنطقة القدس.
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إف لجنة التوفيؽ مخولة صالحية تعييف ممثؿ لألمـ المتحدة ،يتعاوف مع السمطات المحمية فيما يتعمؽ باإلدارة
المؤقتة لمنطقة القدس.
 .9تقرر وجوب منح سكاف فمسطيف ،جميعيـ ،أقصى حرية ممكنة لموصوؿ إلى مدينة القدس بطريؽ البر
والسكؾ الحديدة وبطريؽ الجو ،وذلؾ إلى أف تتفؽ الحكومات والسمطات المعنية عمى ترتيبات أكثر تفصيالً.
تصدر تعميمات إلى لجنة التوفيؽ بأف تعمـ مجمس األمف فو اًر ،بأي محاولة لعرقمة الوصوؿ غمى المدينة مف
قبؿ أي مف األطراؼ ،وذلؾ كي يتخذ المجمس التدابير الالزمة.
 .10تصدر تعميمات إلى لجنة التوفيؽ بالعمؿ إليجاد ترتيبات بيف الحكومات والسمطات المعنية ،مف شأنيا
تسييؿ نمو المنطقة االقتصادي ،بما في ذلؾ عقد اتفاقيات بشأف الوصوؿ إلى المرافئ والمطارات واستعماؿ
وسائؿ النقؿ والمواصالت.
 .11تقرر وجوب السماح بالعودة ،في أقرب وقت ممكف ،لالجئيف الراغبيف في العودة إلى ديارىـ والعيش
بسالـ مع جيرانيـ ،ووجوب دفع تعويضات عف الممتمكات لمذيف يقرروف عدـ العودة إلى ديارىـ وعف كؿ
مفقود أو مصاب بضرر ،عندما يكوف مف الواجب وفقاً لمبادئ القانوف الدولي واإلنصاؼ أف يعوض عف
ذلؾ الفقداف أو اضرر مف قبؿ الحكومات أو السمطات المسؤولة.
وتصدر تعميمات إلى لجنة التوفيؽ بتسييؿ إعادة الالجئيف ،وتوطينيـ مف جديد ،واعادة تأىيميـ
االجتماعي واالقتصادي ،وكذلؾ دفع التعويضات ،وبالمحافظة عمى االتصاؿ الوثيؽ بمدير إغاثة
األمـ المتحدة لالجئيف الفمسطينييف ،ومف خاللو بالييئات والوكاالت المتخصصة المناسبة في منظمة األمـ
المتحدة..
 .12تفوض لجنة التوفيؽ صالحية تعييف الييئات الفرعية واستخداـ الخبراء الفنييف العامميف تحت امرتيا ،ما
ترى أنيا بحاجة إلية لتؤدي ،بصورة مجدية ،وظائفيا والتزاماتيا الواقعة عمى عاتقيا بموجب نص القرار
الحالي .ويكوف عمى السمطات المسؤولة عف حفظ النظاـ في القدس اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتأميف
سالمة المجنة .ويقدـ األميف العاـ عدداً محدداً مف الحراس لحماية موظفي المجنة ودورىا.
 .13تصدر تعميمات إلى لجنة التوفيؽ بأف تقدـ إلى األميف العاـ بصورة دورية ،تقارير عف تطور الحالة كي
يقدميا إلى مجمس األمف والى أعضاء األمـ المتحدة.
( )131

 .14تدعو الحكومات والسمطات المعنية ،جميعاً إلى التعاوف مع لجنة التوفيؽ ،والى اتخاذ جميع التدابير
الممكنة لممساعدة عمى تنفيذ القرار الحالي.
 .15نرجو األميف العاـ تقديـ ما يمزـ مف موظفيف وتسييالت ،واتخاذ الترتيبات المناسبة لتوفير األمواؿ
الالزمة لتنفيذ أحكاـ القرار الحالي.
تبنت الجمعية العامة ىذا القرار في جمستيا العامة رقم  128بـ  23صوتاً مقابل  13وامتناع  10كاآلتي:
مع القرار :األرجنتيف ،استراليا ،بمجيكا ،الب ارزيؿ ،كندا الصيف ،كولومبيا ،الدنيمارؾ ،جميرية الدومنيكاف،
اإلكوادور ،السمفادور ،الحبشة ،فرنسا؟ ،اليوناف ،ىاييت’ ىندوراس ،ايسمندا ،ليبيريا ،لوكسنبورغ ،ىولندا،
نيوزيمندا ،نيكا ارغوا ،النروج ،بنما ،باراغواي ،بيرو ،الفمبيف ،سياـ ،السويد ،تركيا ،جنوب أفريقيا ،المممكة
المتحدة ،الواليات المتحدة األمريكية ،أوروغواي ،فنزويال.
ضد القرار :أفغانستاف ،بييموروسيا ،كوبا ،تشيكوسموفاكيا ،مصر ،العراؽ ،لبناف ،باكستاف ،بولندا،
المممكة العربية السعودية ،سوريا ،أوكرانيا ،االتحاد السوفياتي ،اليمف يوغسالفيا.
امتناع :بورما ،تشيمي ،كوستاريكا ،غواتيماال ،اليند ،إيراف ،المكسيؾ.
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ممحق رقم ()4
نص قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  19/67في االجتماع السابع و الستين بتاريخ ( 29نوفمبر)
2012م منح فمسطين صفة " دولة مراقب غير عضو"
قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة  19/67ىو قرار صوتت عميو الجمعية العامة لألمـ المتحدة في اجتماعيا
السابع والستيف في  29نوفمبر  ،2012وىو تاريخ اليوـ العالمي لمتضامف مع الشعب الفمسطيني .قدـ

االقتراح ممثؿ فمسطيف في األمـ المتحدة.

التصويت كاف لمنح فمسطيف صفة دولة غير عضو في األمـ المتحدة .في األساس ،يرقي القرار مرتبة
فمسطيف مف كياف غير عضو إلى دولة غير عضو.

أيد القرار  138دولة ،وعارضتو  9دوؿ ،وامتنع عف التصويت  ،41وتغيبت خمس .وتتيح الصفة الجديدة

لفمسطيف إمكانية االنضماـ لمنظمات دولية مثؿ المحكمة الجنائية الدولية ،وتساوي الصفة الجديدة لفمسطيف

صفة الفاتيكاف.

كانت الدوؿ المعارضة ىي إسرائيؿ ،الواليات المتحدة ،كندا ،جميورية التشيؾ ،جزر مارشاؿ ،ميكرونيزيا،

ناورو ،باالو ،وبنما.

مشروع القرار

نص مشروع القرار الذي تـ التصويت عميو عمى منح فمسطيف صفة “دولة مراقب غير عضو” في األمـ

المتحدة ،كما دعا مجمس األمف إلى النظر “بشكؿ إيجابي” إلى قبوؿ طمب دولة كاممة العضوية في األمـ
المتحدة ،الذي قدمو الرئيس الفمسطيني محمود عباس في سبتمبر/أيموؿ .2011

ويدعو المشروع إلى ضرورة التوصؿ إلى حؿ عادؿ لمشكمة الالجئيف والوقؼ الكامؿ لجميع األنشطة

االستيطانية اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية المحتمة ،بما فييا القدس الشرقية.

كما تؤكد فقرات المشروع عمى تصميـ الجمعية العامة عمى اإلسياـ في إعماؿ الحقوؽ الثابتة لمشعب

الفمسطيني والتوصؿ إلى تسوية سممية في الشرؽ األوسط تنيي االحتالؿ الذي بدأ في عاـ  1967وتحقؽ
رؤية الدولتيف ،كما تعبر عف الحاجة الممحة الستئناؼ وتسريع المفاوضات مف أجؿ تحقيؽ تسوية سممية

عادلة ودائمة وشاممة.
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