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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل اجتاهات الالجئني الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية 
البيانات،  لتحليل  الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم  وقد  العودة،  حق  نحو  غزة  وقطاع 
خميمات  يف  القاطنني  الفل�سطينيني  الالجئني  من  طبقية  عينة  على  الدرا�سة  اأداة  ووزعت 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وت�سمنت هذه الدرا�سة �سوؤال رئي�ص هو: ما اجتاهات الالجئني 
الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة نحو حق العودة؟ وتفرع عنه اأ�سئلة عدة تقي�ص 

اأثر املتغري امل�ستقل وهو مكان ال�سكن يف اجتاهات الالجئني نحو املوا�سيع الآتية:
الراأي العام العاملي واأثره يف حق العودة.  .1

االأ�ساليب التي ميكن من خاللها حتقيق العودة. 1 .
احللول املقرتحة حلل ق�سيتهم. 2 .

املفاو�سات الفل�سطينية االإ�رشائيلية واأثرها يف حق العودة. 3 .
التوطني.  4 .

)α = 0.05( وبينت نتائج الدرا�سة على اأنه ال يوجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند
نحو املوا�سيع االأنفة الذكر يف اجتاهات الالجئني نحو حق العودة تبعًا ملكان ال�سكن، ومن 

جملة التو�سيات التي اأكدت عليها الدرا�سة ما ياأتي:
احلفاظ على املخيمات ومنع حتولها اإىل اأحياء متداخلة مع املدن. 1 .

يف  تواجدهم  اأماكن  يف  الالجئني  قطاعات  بني  ات�سال  �سبكة  بناء  على  العمل   2 .
العامل كافة.

اعتبار ق�سية الالجئني الفل�سطينيني ق�سية �سيا�سية يف املقام االأول وهي جزء ال  3 .
يتجزاأ من الق�سية الفل�سطينية.

�سياغة برنامج عمل وطني واجتماعي و�سط جتمعات الالجئني يف كل مواقعهم،  4 .
اأ�سا�سه حق العودة والن�سال يف �سبيل اإقراره.

رف�ص م�ساريع التوطني.  5 .
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Abstract: 
This study aimed at investigating the attitudes of the Palestinian refugees 

living in the West Bank and Gaza towards the right of return. The researcher 
used the descriptive approach of refugees in the West Bank and Gaza camps 
which included the following main question: what are the attitudes of the 
Palestinian refugees living in the West Bank and Gaza camps towards the 
right of return? This main question was then subdivided into various questions 
to measure the impact of the independent variable, the place of residence, on 
the refugeesʼ attitudes towards the following topics: 

The world general attitude and its impact on the right of return. 1. 

The ways that can be used to achieve the return.2. 

The suggested solutions for the refugee cause. 3. 

The Israeli Palestinian negotiations and their impact on the right of 4. 

return.

Refugee settlement. 5. 

The results of the study showed that there were no statistical differences 
at (α = 0.05) towards the above mentioned topics related to the refugees’ 
attitudes towards the right of return in relation to the place of residence. The 
present study confirmed the following recommendations:

preserving the status of the camps and not trying to allow them to be 1. 

integrated into cities.

Working on constructing a communication network among the refugees in 2. 

all the places all over the world.

Assuring that the refugee issue is a political one in the first place and that 3. 

it is part of the Palestinian cause. 

Formulating a social national program in all the Palestinian refugee areas 4. 

which will be based on the right of return and the struggle to confirm it.

Refusal of all the refugees’ settlement projects. 5. 
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مقدمة: 
�سهد املجتمع الفل�سطيني عرب العقود الع�رشة املا�سية حتوالت يف بنيته االجتماعية 
والدميوغرافية ناجتة عن ال�رشاعات املختلفة التي �سهدها هذا املجتمع، وبخا�سة ال�رشاع 
العربي االإ�رشائيلي الذي بداأت مالحمه يف اأواخر القرن التا�سع ع�رش، على اأثر انعقاد املوؤمتر 
وطن  اإقامة  برناجمه  يف  اأقرَّ  الذي  عام 1897،  ب�سوي�رشا  بال  مدينة  يف  االأول  ال�سهيوين 
قومي لليهود على اأر�ص فل�سطني، هذا ال�رشاع الذي اأ�سبح واقعًا ملمو�سًا يف العقد الثاين من 

القرن الع�رشين، والذي اأدى اإىل اإعالن الدولة العربية يف اأربعينيات القرن الع�رشين. 
املجتمع  على  �سلبية  اآثاٌر  فل�سطني  اأر�ص  على  الغريب  ال�سيا�سي  الكيان  لهذا  كان 
الدميوغرافية  خا�ص  وب�سكل  االجتماعية،  تفاعالته  ومبختلف  اأن�ساقه  بجميع  الفل�سطيني 
اليهودية ت�سوهًا وا�سحًا يف  للمنظمات  الع�سكرية  العمليات  اأحدثت  اإذ  واالجتماعية منها. 
امل�سمون البنيوي للمجتمع الفل�سطيني الذي ارتكز على عن�رشين هما: االأر�ص وما متثله من 
رمز للكيان، وم�سدر رزق لالإن�سان الفل�سطيني، اإذ �سودرت معظم االأرا�سي الفل�سطينية، كما 
�سارعت املنظمات اليهودية اإىل اإقامة جتمعات �سكنية للم�ستوطنني اليهود عليها. ويتمثل 
ال�سهيونية  املجازر  بفعل  وا�سح  ب�سكل  تاأثر  الذي  الدميوغرايف  البعد  يف  الثاين  العن�رش 
يف  الفل�سطيني  االجتماعي  البناء  يف  اجلذري  التحول  جانب  ومتثل  الفل�سطينيني.  �سد 
طبيعة التغريات التي ا�ستجدت على الفل�سطينيني الذين ُطردوا من ديارهم ق�رشاً، مما اأدى 
الهجرة  من  النوع  هذا  وي�سنف  الق�رشية.  بالهجرة  االجتماع  علماء  ي�سميه  ما  حدوث  اإىل 
بالهجرة الق�رشية الداخلية، التي متثلت يف تهجري مئات االآالف من الفل�سطينيني من قراهم 
ومدنهم اإىل مناطق ال�سفة الغربية وقطاع غزة عام 1948. ثم الهجرة الق�رشية اخلارجية 
التي توجهت فى معظمها اإىل االأقطار العربية املجاورة لفل�سطني كاالأردن ولبنان و�سوريا. 
روا اإىل مناطق ال�سفة الغربية  وال يقل عدد املهّجرين اإىل هذه الدول عن املهّجرين الذين ُهجِّ

وقطاع غزة. 
ومل تكن نتائج حرب حزيران يونيو عام 1967 اأقل وطاأة على املجتمع الفل�سطيني، اإذ 
اأف�سى النزوح الق�رشي الثاين اإىل اإحداث تغري دميوغرافى موؤثر فى بنية املجتمع الفل�سطينى 
ال�سكانية  التجمعات  من  جديداً  نوعًا  الدميوغرايف  التغري  هذا  اأحدث  حيث  كبري،  ب�سكل 
الفل�سطينية الطارئة، اأطلق عليه ا�سم »خميمات الالجئني« �سواء داخل فل�سطني اأم خارجها، 
الدويل  امل�ستويني  على  و�رشاع  جدال  حمل  زالت  ما  التى  الالجئني  ق�سية  ظهرت  ومعها 
واالإقليمي. وت�سكل ق�سية الالجئني الفل�سطينيني اأهم جوانب الق�سية الفل�سطينية املعا�رشة 
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ب�سكل خا�ص، وال�رشاع العربي االإ�رشائيلي ب�سكل عام. وكان لعملية اقتالع مئات االآالف 
عربية  دول  يف  وت�ستتهم  ال�سهيونية  املنظمات  اأيدي  على  اأرا�سيهم  من  الفل�سطينيني  من 
واأجنبية عدة منذ عام 1948 اأثر كبري يف اإبراز الق�سية الفل�سطينية على امل�ستويني ال�سيا�سي 

واالإن�ساين. 
واإقليمي.  دويل  باهتمام  زالت-  –وما  الفل�سطينيني  الالجئني  ق�سية  حظيت  وقد 
واأ�سحت حمور اهتمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة وجمل�ص االأمن الدويل التي اأ�سدرت 
قرارات تطالب )اإ�رشائيل( بال�سماح بالعودة لهوؤالء الالجئني اإىل وطنهم. كما اأن�ساأت املنظمة 
الدولية وكالة الغوث لت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني يف البالد العربية التي نزحوا اإليها، اإال 
اأن هذه امل�ساريع ف�سلت يف تطبيق اأهدافها لرف�ص اجلانب االإ�رشائيلي حق العودة اأو اجلانب 
العربي اإعادة التوطني. وبقيت الق�سية على حالها اإىل اأيامنا هذه دون اأي تغيري، حيث ما 
زال ن�سف ال�سعب الفل�سطيني تقريبًا يعي�ص يف املخيمات يف ظروف اقت�سادية واجتماعية 

ونف�سية �سيئة جداً. 
وحتولت هذه الق�سية اإىل اأزمة ال جتد طريقها اإىل احلل فى امل�ستقبل القريب فى �سوء 
معطيات موؤمتر مدريد لل�سالم فى ال�رشق االأو�سط الذى عقد عام 1991 بني منظمة التحرير 
الفل�سطينية و )اإ�رشائيل( حيث اأُرجئ التفاو�ص على ق�سية الالجئني اإىل املرحلة النهائية 
اأن تبداأ بعد ثالث �سنوات من الفرتة االنتقالية املحددة  اإذ من املفرت�ص  من املفاو�سات، 
ح�سب ما ورد يف املادة اخلام�سة من اتفاق اإعالن املبادئ بني منظمة التحرير الفل�سطينية 

و )اإ�رشائيل( . 
عالوة على هذا مت التفريق بني مو�سوع الالجئني لعام 1948 وق�سية النازحني عام 
1967. االأمر الذي ي�سّكل اإنذاراً خطرياً يف جتزئة ق�سية الالجئني واإفراغها من م�سمونها 

ال�سيا�سي يف املفاو�سات املقبلة. 
واأمام هذا املوقف ال�سيا�سى الذى ال يت�سم بالو�سوح فيما يتعلق بحق العودة، تبنى 
الفل�سطينيون بقوة خالل عقد الت�سعينيات اإثارة ق�سيتهم على الراأى العام عامليًا واإقليميا 
الفل�سطينى بق�سيتهم من خالل عقد جلان  الوعى  ازدياد  وحمليًا. و�ساعد هذا االجتاه فى 
الفل�سطينيون منوذجًا  الفل�سطينية، ولي�رشب  متخ�س�سة وموؤمترات متكررة فى املخيمات 
حماوالت  على  كرد  الفل�سطينية  االإنتفا�سة  فى  ممثاًل  االإبداعى  اجلمعى  الفعل  فى  رائعًا 

تزييف الوعى من جانب االحتالل االإ�رشائيلى باأ�ساليب خمتلفة. 
للت�سوية  واملواكبة  الفل�سطينيني  الالجئني  لق�سية  امل�ساد  والفعل  الفعل  زخم  اإن 
واالإقليمية واملحلية  الدولية  امل�ستويات  والباحثني على جميع  الدار�سني  قد حّفز  ال�سلمية 
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على اإجراء الدرا�سات املتنوعة، التي تركزت يف اأغلبها على املنهج النظري. وقد كانت هذه 
روؤى  خالل  من  واالأجانب  العرب  والباحثني  الدار�سني  من  كوكبة  اهتمام  حمل  الدرا�سات 
يغلب عليها التوجه ال�سيا�سي والنظرة الفل�سفية الذاتية. بينما كان ن�سيب البحث االأمبرييقى 
من هذا االهتمام العلمى قلياًل ال�سيما فيما يخت�ص بحق العودة. لهذا حتاول الدرا�سة احلالية 
الق�سية  العام الأ�سحاب  الراأى  با�ستخدام قيا�ص اجتاه  اأمبرييقيًا  االإ�سهام فى هذا اجلانب 

اأنف�سهم من املقيمني داخل املخيمات فى ال�سفة الغربية وقطاع غزة. 

مشكلة الدراسة وأهدافها: 
�سهد العامل يف نهاية القرن الع�رشين حركة تهجري واقتالع وا�سعة النطاق ملواطنني 
اإن�سانية حيث يقتلع فيها  اأوطانهم االأ�سلية، واأ�سبحت ظاهرة االقتالع والتهجري غري  من 
فل�سطني  وتعد  املناطق.  لهذه  الع�سكرية  االحتالالت  بفعل  وممتلكاته  وطنه  من  االإن�سان 
منوذجًا حّيًا وجت�سيداً واقعيًا لهذا االإقتالع. ففي اأواخر العقد الرابع من القرن الع�رشين �رُشِّد 
اأكرث من )800.000( فل�سطيني ب�سبب احلرب االأوىل التي وقعت بني العرب و )اإ�رشائيل( عام 
1948. ومل ينق�ِص عقدان من الزمن اإال وقد حّلت نكبة ثانية اأطلق عليها نك�سة حزيران يف 
اأواخر العقد ال�ساد�ص من القرن ذاته. وقّدرت االإح�ساءات اأن حوايل 20% من �سكان ال�سفة 

الغربية قد غادروها نتيجة لهذه احلرب )عبد ربه، 1996: 5- 6( . 
لهذه االأ�سباب وغريها كان لقطاع الالجئني الوا�سع ح�سوره العملي والواقعي يف جممل 
التفاعالت التي اأفرزتها الق�سية الفل�سطينية عرب العقود اخلم�سة االأخرية. االأمر الذي جعل 
املوؤ�س�سات الدولية تويل اهتمامًا خا�سًا بهذه الق�سية. فقد �سدر القرار االأول املتعلق بعودة 
الالجئني الفل�سطينيني، وتعوي�سهم عن االأ�رشار التي حلقت بهم بفعل العمليات الع�سكرية 
لهذا  الدعاية  حجم  اأن  اإال  الع�رشين.  القرن  من  الرابع  العقد  اأواخر  يف  اليهودية  للمنظمات 
القرار مل يكن بامل�ستوى املطلوب كما مل ت�ستثمره الدول العربية بال�سكل ال�سحيح خا�سة 

يف املحافل الدولية. 
واقعًا جديداً يف  تاأخذ  ال�سيا�سية  االإرها�سات  بداأت  ونيٍف،  عامًا  اأربعني  مرور  وبعد 
و  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  بني  ال�سيا�سية  املفاو�سات  بداأت  حينما  العربية  املنطقة 
اتفاق مبدئي بني املفاو�سني  اإىل  التو�سل  اإذ مت  اأو�سلو،  )اإ�رشائيل( يف مدريد وبعدها يف 
ال�سابق.  التفاو�ص  وا�سعًا يف جمريات  الالجئني حّيزاً  تاأخذ ق�سية  اجلانبني. ومل  من كال 
واأجلت اإىل املرحلة النهائية. االأمر الذي اأثار حفيظة الالجئني، واأخذت الت�ساوؤالت تظهر يف 
اأو�ساطهم حول حق العودة وتنفيذ قرار االأمم املتحدة اخلا�ص بعودة الالجئني اإىل ديارهم 
التي اأجربوا على هجرها ق�رشا. وكان متوقعًا اأن يتباين مردود هذه االتفاقات على ال�سارع 
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اأ�سحاب  بو�سفهم  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  فى  املخيمات  داخل  ال�سيما  الفل�سطيني، 
اأن عودة  امل�سكلة احلقيقيني. فاإذا كان اجلميع يتفقون على �رشورة حل امل�سكلة واعتبار 
الالجئني ملواطنهم االأ�سلية حق واأمل، فاإن اآلية حتقيق هذا الهدف قد تتباين بينهم وفق 

التباينات ال�سيا�سية واالنتماءات احلزبية والفروق االقت�سادية واالجتماعية. 
من هذا املنطلق جاءت فكرة هذه الدرا�سة، وتبلورت م�سكلتها فى التعرف على: »ما 
اجتاهات الالجئني الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة نحو حق 

العودة؟ ويق�سد باالجتاهات هنا: التوجهات Trends مبعناها املحدود. 
أهمية الدراسة: 

يجعل  مما  الفل�سطينيني،  لالجئني  العودة  حق  ق�سية  درا�سة  اأهمية  جوانب  تتعدد 
مناق�ستها اأمراً تكتنفه �سعوبات جمة، تتباين يف قوتها وحجمها وفقًا مل�ستوى التحليل لهذه 
اأزمة م�ستع�سية  اإىل  املتباينة حولها  واالإرها�سات  تقادمها  والتي حتولت بفعل  الق�سية، 

دون حلول تقبلها اأطراف ال�رشاع. 
يتمثل اجلانب االأول فى االرتباط الع�سوى بني ق�سية حق العودة لالجئني الفل�سطينيني 
على م�ستوى ال�رشاع العربي– االإ�رشائيلي، و بني ق�سايا االأمن االأقليمى العربى الذى يواجه 
تهديدات كبرية واقعة عليه، �سواء من داخله اأو من خارجه، اإذ اإن التناق�ص يف النظام العربي 
خا�سة فيما يتعلق بتحقيق توازن اإ�سرتاتيجي فعال مع )اإ�رشائيل( وم�سادر التهديد االأخرى، 
قد اأدى اإىل طرح مدخل ال�سالم والت�سوية ال�سلمية مع )اإ�رشائيل( ، مع �رشورة تقدمي تنازالت 
ا�سرتاتيجية وتكتيكية. ولعل من اأهمها تاأجيل النظر فى حل ق�سية الالجئني الفل�سطينيني 
واإىل  االأر�ص.  مقابل  العادل  ال�سالم  وحتقيق  ال�سيا�سية  للمفاو�سات  النهائية  املرحلة  اإىل 
االآن ت�سرتك كتابات وحتليالت عديدة عربية واأجنبية تناق�ص هذه الق�سية من خالل روؤى 
متباينة تتاأرجح بني االإن�ساف واالنحياز غري املعلن لدوافع كامنة متباينة. ومن ثم ميكن 
ربط اأزمة حق العودة لالجئني الفل�سطينيني باأزمة النظام العربى وحاجته ل�سحوة قومية 
تف�سى اإىل تنقية االأجواء العربية، وحتقق اإجنازاً يف حل اأزمة ال�رشاع االإ�رشائيلي الفل�سطيني 
خا�سة. ولعل انبثاق االنتفا�سة الفل�سطينية االأوىل فى دي�سمرب 1987 ميثل مردوداً نف�سيًا 
رائعًا لعملية ت�سحيح االأو�ساع العربية واإعالنًا فى الوقت ذاته عن يقظة الوعى الفل�سطينى 
ومقاومته لعملية تزييف الوعى من جانب �سلطات االحتالل االإ�رشائيلى و اغت�ساب اأرا�سيه 

بعد تهجريه ق�رشاً منها واالإقامة فى خميمات متناثرة فى غزة وال�سفة الغربية. 
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ويتمثل اجلانب الثاين من اأهمية الدرا�سة فى اأنه رغم ال�رشاعات العربية التى عادت 
اإثر الغزو العراقى للكويت واخل�سومة بني �سوريا والعراق ثم تفكك  للظهور من جديد على 
يدعم  نراه عماًل  وات�سعت وتطورت مما  الفل�سطينية  االنتفا�سة  ا�ستمرت  ال�سوفيتى  االحتاد 
ورف�ص  الأرا�سيه،  االإ�رشائيلى  االحتالل  ومقاومة  ال�سحوة  نحو  الفل�سطينى  العام  الراأى 
ونف�سية غري  واجتماعية  اقت�سادية  املخيمات فى ظل ظروف معي�سية  املكوث طوياًل فى 
مر�سية. ولعل اإح�سا�ص الفل�سطينيني مبزيد من ال�سعور بالياأ�ص واالإحباط من قدرة النظام 
العربى على حل ق�سيتهم، ال�سيما املرتبطة بحق العودة فى ظل التعنت االإ�رشائيلى والدعم 
االأمريكى له، قد اأف�سى اإىل االنتفا�سة الفل�سطينية الثانية، ال�سيما بعد موؤمتر مدريد لل�سالم 
فى ال�رشق االأو�سط فى نوفمرب عام 1991. وتنهار هذه الدبلوما�سية حاليًا فى ظل اإعادة 
احتالل )اإ�رشائيل( ملناطق احلكم الذاتى الفل�سطيني. واإح�سا�ص ال�سعب الفل�سطينى ب�رشورة 
املقاومة حتى تكتب لهم اإرادة احلياة وعودتهم اإىل اأرا�سيهم االأ�سلية بداًل من فكرة توطينهم 

فى دول اأخرى جماورة. 
على م�ستوى املجتمع الفل�سطيني يعك�ص ا�ستمرار عملية االنتفا�سة، وا�سرتاك االأطفال 
واإناثًا فى عمليات املقاومة واال�ست�سهاد م�سداقية للوعي لدى هذه الفئة  وال�سباب ذكوراً 
الوعى  على  ميدانية  اجتماعية  لدرا�سات  العربية  املكتبة  تفتقر  ولالأ�سف  بالدهم.  بق�سية 
الغربية  ال�سفة  فى  متناثرة  خميمات  فى  ق�رشاً  املقيمني  الفل�سطينيني  لدى  العام  والراأى 
وقطاع غزة. واأن ما جنده من درا�سات ال تعدو روؤى ذاتية نظرية تفتقر اإىل ال�سمولية، ومن 
خالل ما ورد �سابقًا ميكن اأن يخل�ص الباحث اإىل جانبني من هذه االأهمية اأحدهما نظري 
واالآخر تطبيقي. وتكمن االأهمية النظرية للدرا�سة احلالية يف معاجلتها للفعل االجتماعي 
النظرية  االأطر  من  م�سمونه  ي�ستنبط  �سو�سيولوجي  منظور  من  ثوري  كفعل  الفل�سطيني 

االجتماعية املتباينة االجتاهات واملتعددة االأهداف. 
ولعل هذه املعاجلة النظرية التجريدية التى تبناها الباحث فى درا�سته، قلما تناولها 
الباحثون فى درا�ساتهم، ومن هنا تاأتى هذه االأهمية فى قدرتها على التوفيق بني النظرية 

والتطبيق لتقدم بذلك اإ�سافة جديدة للرتاث ال�سو�سيولوجى احلديث.  

أما األهمية التطبيقية للدراسة فتتمثل فيما يأتي: 

اجلانب  بتغطية  قامت  العودة  حق  حول  واالأجنبية  العربية  للدرا�سات  املتتبع  اإن 
النظرى الذى غلب عليه الطابع االإن�سائي، ومن هنا تاأتى هذه الدرا�سة لتغطى النق�ص يف 
اجلانب االأمربيقي يف قيا�ص اجتاهات الالجئني الفل�سطينيني نحو حق العودة. وقد متحورت 
يعدُّ  جتاوزه  اأو  واإغفاله  الفل�سطينية  الق�سية  يف  وجوهري  رئي�ص  مو�سوع  حول  الدرا�سة 
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م�سا�سًا بالثابت الوطني اال�سرتاتيجي املتمثل يف عودة الالجئني الفل�سطينيني اإىل ديارهم 
االأ�سلية. 

ولقد جاءت نتائج هذه الدرا�سة كرد علمى ومو�سوعى على نتائج بع�ص الدرا�سات التى 
اإىل وطنه االأ�سلي. وتعدُّ هذه النتائج  حاولت ت�سويه الالجئ الفل�سطيني، وزعزعة انتمائه 
ركيزة رئي�سة للمفاو�ص الفل�سطيني يف املرحلة التفاو�سية النهائية، وتعد اأي�سًا مرجعيًة 
له، الأنها تعرب عن اجتاهات كم هائل من الالجئني الفل�سطينيني فى خميمات ال�سفة الغربية 
وقطاع غزة نحو حق العودة اختري بطريقة علمية مو�سوعية مما يدعو الباحث اإىل تعميم 

نتائج درا�سته. 
وجاءت هذه الدرا�سة لرتد على جميع املبادرات احلديثة والقدمية التى حاولت التنظري 
الذى توؤكد م�سامينه على عودة  للتوطني والتعوي�ص، واإنهاء املطالبة بتطبيق قرار 194 
الالجئني الفل�سطينيني اإىل ديارهم التى اأخرجوا منها بقوة ال�سالح وتعوي�سهم عن اخل�سائر 

التى حلقت بهم جراء هذا التهجري الق�رشي. 

مفاهيم الدراسة األساسية: 
الالجيء: عّرف الالجيء يف قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 302 ◄ بتاريخ 
1950/12/8 باأنه ال�سخ�ص الذي كان قد عا�ص يف فل�سطني قبل اندالع احلرب عام 1948، 

والذي فقد ب�سبب ذلك بيته وو�سائل ك�سب معي�سته. )الطويل، 13: 1996( . 
 ، النازح: هو الفل�سطيني الذي خرج من دياره يف فل�سطني يف حرب حزيران 1967 ◄
وي�سمل هذا امل�سطلح الفل�سطيني الذي كان خارج ال�سفة الغربية وقطاع غزة عندما اندلعت 
حرب 1967، كما ي�سمل ذلك الفل�سطيني الذي غادر اأر�سه بعد انتهاء احلرب، ويحمل ت�رشيح 
مغادرة اإ�رشائيلية، ومل يتمكن من الرجوع الأ�سباب خمتلفة مثل جتاوز االقامة يف اخلارج 

فوق ما هو م�سموح به يف الت�ساريح التي يحملونها. )الطويل، 14: 1996( . 
حتظى اأدبيات العلوم االجتماعية  ◄  :Social Attitudes :الجتاهات الجتماعية
التعريف مدار�ص فكرية  اإذ يتناول هذا  بتعريفات عديدة لالجتاه والتعريفات املرادفة له، 
“Green” لالجتاه الأن  الدرا�سة تعريف  عديدة نف�سية و�سلوكية واجتماعية، و�ستتبنى هذه 
الأن  العودة،  حق  نحو  الفل�سطينيني  الالجئني  اجتاهات  معرفة  اإىل  تهدف  الدرا�سة  هذه 
 . والوجداين(  واملعريف  )ال�سلوكي،  لالجتاه  الثالثة  اجلوانب  على  ا�ستمل   Green تعريف 
وهذا ما ن�ستنبطه يف تعريفه االآتي: »هو ن�سق اأو تنظيم مل�ساعر ال�سخ�ص ومعارفه و�سلوكه، 
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ملو�سوعات  والرف�ص  القبول  من  درجات  يف  يتمثل  معينة،  باأعمال  للقيام  ا�ستعداده  اأي 
االجتاه«. )حممود، 195: 1979( . 

للداللة  العام  الراأي   ◄ )Bryce( ي�ستخدم   :Public Opinion العام:  الراأي 
م�سلحة  على  توؤثر  التي  بالق�سايا  يتم�سكون  الذين  لالأ�سخا�ص  الكلية  االآراء  على  له 
املختلفة                                                        واالآراء  والطموحات  وامليول،  واملعتقدات  االأفكار  لكل  جتمعًا  ميثل  اإذ  اجلماعة، 

 . )Katz, 1954: 50- 51(

الالجئون  به  يطالب  الذي  احلق  ذلك  هو  ◄  :Right of Return العودة:  حق 
التي  امل�ساكن  تلك  يقطنونها،  كانوا  التي  االأماكن  اإىل  بالعودة  وفروعهم  الفل�سطينيون 
ارغموا على مغادرتها هم واآباوؤهم واأجدادهم وحق ا�ستعادتهم لالأمالك التي انتزعت منهم 
اأو تركوها، ومن خالل هذه الروؤية فاإن موا�سفات حق عودة الالجئني الفل�سطينيني تتمحور 

حول البعدين االآتيني:
اأنه حق فردي، لكنه ذو بعد جماعي الأنه يعني اأغلبية ال�سعب. - 

 . ) اأنه حق ذو طبيعة �سيا�سية، اإذ يعني ا�ستعادة املواطنة. )بابادجي، 42: 1996 -
فرضية الدراسة: 

ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل اختبار قبول اأو رف�س الفر�سية الآتية: 
ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف اجتاهات الالجئني الفل�سطينني نحو حق العودة 

عند )α = 0.05( تعزى اإىل متغري ال�سكن. 
تساؤالت الدراسة: 

ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل الإجابة عن الت�ساوؤل الرئي�س الآتي: 
ما اجتاهات الالجئني الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة نحو 

حق العودة؟ ويتفرع عنه الت�ساوؤالت االآتية: 
هل هناك فروق ذات داللة اإح�سائية يف اجتاهات الالجئني الفل�سطينيني نحو حق  ● 

العودة تبعًا ملكان ال�سكن )ال�سفة وغزة( . 
هل هناك فروق ذات داللة اإح�سائية يف اجتاهات الالجئني الفل�سطينيني نحو حق  ● 

العودة نحو الراأي العام العاملي وحق العودة القانوين تبعًا ملكان ال�سكن )ال�سفة وغزة( . 
نحو  الفل�سطينيني  الالجئني  اجتاهات  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  هناك  هل  ● 

االأ�ساليب التي ميكن من خاللها حتقيق العودة تبعًا ملكان ال�سكن )ال�سفة وغزة( . 
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نحو  الفل�سطينيني  الالجئني  اجتاهات  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  هناك  هل  ● 

احللول املقرتحة ب�ساأن ق�سيتهم تبعًا ملكان ال�سكن )ال�سفة وغزة( . 
نحو  الفل�سطينيني  الالجئني  اجتاهات  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  هناك  هل  ● 

ال�سكن  ملكان  تبعًا  العودة  يف  حقهم  على  وتاأثريها  اال�رشائيلية  الفل�سطينية  املفاو�سات 
)ال�سفة وغزة( . 

نحو  الفل�سطينيني  الالجئني  اجتاهات  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  هناك  هل  ● 

توطينهم تبعًا ملكان ال�سكن )ال�سفة وغزة( . 

املعاجلة اإلحصائية: 
بعد جمع بيانات الدرا�سة قام الباحث مبراجعتها، وذلك متهيداً الإدخالها اإىل احلا�سوب 
البيانات  هذه  وعوجلت  رقمية،  اإىل  اللفظية  االإجابات  وُحوِّلت  معينة،  اأرقامًا  واأعطيت 
لكي   T اختبار  وا�ستخدام  املعياري  واالنحراف  احل�سابي  املتو�سط  با�ستخراج  اإح�سائيا 

يخترب الفر�سية ال�سابقة.

الدراسات السابقة: 
اأجريت على الالجئني الفل�سطينيني يف  يتناول هذا البحث بع�سًا من الدرا�سات التي 
اإىل  الو�سول  بهدف  ومنهجيتها  اأهدافها  يف  الدرا�سات  هذه  تنوعت  وقد  وال�ستات.  الوطن 
االأحيان  بع�ص  يف  و�سعها  ميكن  واأغرا�ص  الباحثني،  باأفكار  تتعلق  غايات  تخدم  نتائج 
اإ�رشائيليون. و�سيقوم  يف مو�سع ال�سبهة، وبخا�سة تلك التي اأ�رشف على اإجرائها باحثون 
الباحث بت�سنيف هذه الدرا�سات وا�ستعرا�سها ح�سب وحدة املو�سوع مراعيًا الت�سل�سل الزمني 
يف اإجرائها، ومو�سحًا يف نهاية هذا اجلزء روؤية نقدية وتعليقًا يتناول فيه الباحث جملة 
من الق�سايا املحورية املثرية للجدل والنقا�ص، ويتخلل ذلك عملية مقارنة بني الدرا�سات 

من حيث اأهدافها وم�ستوياتها. 

احملور األول- الدراسات اليت تناولت موقف الالجئني الفلسطينيني من اتفاق أوسلو: 

اأداة  فيها  ا�ستخدم  ميدانية  بدرا�سة   Gerhard Pulfer الباحث  قام   1998 عام  يف 
االإجابات  بني  ومن  غزة.  قطاع  يف  ع�سوائية  عينة  واختار  املعلومات،  جمع  يف  املقابلة 
التي ح�سل عليها الباحث، اأن اتفاقية اأو�سلو مل تعد اأكرث من جمرد وعود فارغة، واأن هذا 
االتفاق لن ي�سمح لهم بالعودة اإىل اأرا�سيهم االأ�سلية، وقد عرّب كثري من املبحوثني عن اأن 



86

العودة حق  نحو  الفلسطينيني  الالجئني  اجتاهات 

غزة(  وقطاع  الغربية  الضفة  في  ميدانية  د. حسن البرميل)دراسة 

احلرب والو�سع الذي كان �سائداً قبل توقيع االتفاقية كان اأف�سل بكثري من الوقت الراهن، 
اإذ اإن دخل الفرد اأ�سبح يف و�سع �سيء مقارنة مع املا�سي، ي�ساف اإىل ذلك اأن التوقعات 
من عملية ال�سالم قد حتطمت، واأن اتفاق اأو�سلو جتاهل ق�سية الالجئني، اإذ مل ت�سبح هذه 

 . )Pulfer, 1998: 3- 5( الق�سية اأولوية من اأولويات بنود هذا االتفاق
 Samar( ويف املخيمات الفل�سطينية املقامة على االأرا�سي االأردنية، اأجرت الباحثة
Hijjawi( درا�سة �سنة 1998 حاولت من خاللها التعرف على روؤية الالجئني الفل�سطينيني 
وا�ستخدمت   ،1998 �سنة  الالجئني  بق�سية  املتعلقة  الق�سايا  وبع�ص  اأو�سلو،  اتفاقية  نحو 
الفل�سطينية  املخيمات  يف  عدة  اأ�سخا�ص  مبقابلة  قامت  حيث  املقابلة،  اأداة  الباحثة 
املوجودة يف االأردن. وقد خرجت الباحثة مبعطيات عدة يف درا�ستها، حيث عرّب الالجئون 
عن خيبة اأملهم نحو الو�سع الراهن، وما يجري يف املفاو�سات احلالية بني الفل�سطينيني 
ال�سيا�سي،  م�ستقبلهم  نحو  كبرياً  ت�ساوؤمًا  الفل�سطينيون  الالجئون  وعك�ص  واالإ�رشائيليني، 
فل�سطني.                                              اإىل  عودتهم  نحو  الطريق  اأو�سلو  اتفاقية  تفتح  اأن  متنوا  ذاته  الوقت  يف  اأنهم  اإال 

 .)Hijjawi, 1998: 2- 6(

 Tami ويف درا�سة ا�ستطالعية م�سرتكة بني مركز القد�س لالإعالم والت�سالت ومركز
Steinmetz يف جامعة تل اأبيب، اأجريت �سنة 1999 على عينة �سملت كاًل من ال�سفة الغربية 
وخل�ست  واالإ�رشائيليني،   ،1948 عام  املحتلة  فل�سطني  داخل  والفل�سطينيني  غزة،  وقطاع 

الدرا�سة اإىل النتائج االآتية: 
القد�ص  بعد  ق�سية  اأ�سعب  ثاين  هي  الالجئني  ق�سية  اأن  الفل�سطينيني  معظم  يرى  ♦ 

واأهمها، بينما يرى االإ�رشائيليون اأنها اأقل اأهمية، وهي لي�ست �سعبة، وميكن حلها يف اإطار 
املفاو�سات النهائية. 

يعتقد االإ�رشائيليون باأن الوفد االإ�رشائيلي املفاو�ص يجب اأن يقنع �رشيكه الطرف  ♦ 

الفل�سطينيني يف  الالجئني  اإىل توطني  الذي يدعو  الفل�سطيني يف املفاو�سات بقبول احلل 
االأماكن التي ي�سكنون فيها االآن، وعلى النقي�ص من ذلك فقد عرب الفل�سطينيون يف ال�سفة 
باأن احلل لق�سية  الغربية وقطاع غزة والفل�سطينيون داخل فل�سطني املحتلة عام 1948، 
�سنة  منها  �رشدوا  التي  االأ�سلية  مواطنهم  اإىل  عودتهم  يف  يكمن  الفل�سطينيني  الالجئني 
1948 بفعل العمليات الع�سكرية اليهودية اآنذاك. واأن على اإ�رشائيل تعوي�سهم بعد عودتهم 
-Jerusalem and Communic 194 ال�سادر عن االأمم املتحدة. )  اإىل اآرا�سيهم وفق قرار

 . )tion Centre, 1999: 15- 35
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أو  العودة  حق  من  الفلسطينيني  الالجئني  موقف  تناولت  اليت  الدراسات  الثاني-  احملور 
التوطني: 

التوطني  م�ساريع  عن  درا�سة   )Norma Hazboun( الباحثة  اأجرت   1989 عام  يف 
الفل�سطينيني،  الالجئني  لتوطني  االإ�رشائيلية  احلكومة  بع�سها  اأقامت  التي  االإ�رشائيلية 
اأن  اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت نتائج  واإنهائها، وقد  لت�سوية ق�سية الالجئني  وذلك كاإجراء عملي 
اال�سرتاتيجية التي تبنتها احلكومة االإ�رشائيلية يف ق�سية توطني الالجئني الفل�سطينيني قد 
ف�سلت، وهذا ما تبني ب�سكل وا�سح من خالل امل�ساركة الفعلية لالجئني يف »م�رشوع ال�سيخ 
»اأن  االإ�رشائيلية  الدفاع  وزارة  يف  موظف  �رشح  وقد  االنتفا�سة،  فعاليات  يف  ر�سوان« 
هذا تغري حقيقي يف املوقف« )Jerusalem Post, Oct. 19, 1989( . ففي بع�ص االأحيان 
فاقت املواجهات مع القوات االإ�رشائيلية يف م�رشوع ال�سيخ ر�سوان تلك التي كانت �سائدة 

يف باقي املخيمات الفل�سطينية. 
وقد اأكدت الباحثة يف درا�ستها اأن مت�سك الالجئني الفل�سطينيني بحقوقهم ال�سيا�سية 
يتناق�ص ب�سدة مع االفرتا�ص االإ�رشائيلي الذي يرى اأن اإعادة توطني الالجئني الفل�سطينيني 
الدفاع  وزير  ديان  مو�سيه  ت�رشيح  يلخ�سه  حلم  وهو  العودة،  حلم  �سيبدد  غزة  قطاع  يف 
االإ�رشائيلي االأ�سبق يف �سهر حزيران �سنة 1973، الذي يقول فيه »اأنه طاملا بقي الالجئون 
من  انتقلوا  اإذا  اأما  اأو حيفا،  يافا  من  جاءوا  اأنهم  اأبناوؤهم  ف�سيقول  يف خميماتهم، 
 Jerusalem( اجلديدة«  بالأر�س  بارتباطهم  ي�سعروا  باأن  اأمالً  هناك  فاإن  املخيمات 

 . )Post, June 13, 1973

من خالل الدرا�سة ال�سابقة يالحظ اأن الباحثة قد اأكدت على اأن هناك عملية توا�سل 
وامتداد تاريخي �سيا�سي، ومن خالل تفاعالت هذه العملية حتددت معها �سخ�سية الالجئ 
الفل�سطيني باعتباره فاعاًل تاريخيًا على امتداد مواقع ال�ستات، حيث اأوجد الالجئون بينهم 
املتعنت من حل  االإ�رشائيلي  اأن املوقف  لق�سيتهم، كما  فهمًا م�سرتكًا حول م�ستقبل احلل 
للرف�ص بني  واأمناط جديدة  اأ�سكال  اإنتاج  اأعاد من جديد  قد  ب�سكل عادل  الالجئني  ق�سية 
العربية،  املجتمعات  يف  ودجمهم  توطينهم  ب�سدد  يطرح  ما  وخا�سة  الالجئة،  اجلماهري 
اإىل  االأ�سا�ص  ا�ستناده يف  اإىل  االإ�رشائيلي  التعنت  الدرا�سة  واأرجعت  املخيم،  واإنهاء ظاهرة 
والتي  اال�سرتاتيجي«  كيانها  الأمن  االإ�رشائيلية  القيادة  مفهوم  »ووعي  االأمنية  العقيدة 
ت�سكل عودة الالجئني تدمرياً لهذا الكيان وكابو�ص امل�ستقبل كما ورد يف الكتاب ال�سنوي لـِ 

 . )Hazboun, 1996: 40- 41( 1990 يف �سنة )اإ�رشائيل(
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ال�سفة  1992 عن واقع الالجئني يف خميمات  Jerry Afinson �سنة  لـِ  ويف درا�سة 
على  تلخي�سها  وميكن  العودة،  حق  حول  جميعها  متحورت  عدة  بنتائج  خرجت  الغربية، 
النحو االآتي: عرّب 32% من الذين ا�ستجوبوا عن رغبتهم برتك املخيم، فيما رف�ص %38.4 
منهم ذلك رغم موقفهم ال�سلبي من احلياة يف املخيم، وقد اأظهرت ن�سبة كبرية من �سكان 
املخيمات مت�سكهم بالبقاء يف املخيم الأ�سباب وطنية، وهم يرون اأن زوال املخيمات هو زوال 
لق�سيتهم. ومن هنا يخرج الباحث بنتيجة تتلخ�ص يف اأن اأي حل عادل يجري العمل به حلل 
م�سكلة الالجئني، ال ًبدَّ له اأن ياأخذ باحل�سبان العامل الوطني، اإذا ما اأُريد اأن ينهي امل�سكلة 
التاريخية،  الفل�سطينيني قد عربوا عن والئهم الكبري لفل�سطني  اإن  اإذ  ب�سكل عادل ونهائي؛ 
وهذا يدلل على عمق مت�سكهم بفل�سطينيتهم، وعدم مت�سكهم باملخيم اأينما كان موقعه يف 

 . )Afinson, 1992: 10- 11( ال�سفة الغربية اأو قطاع غزة اأو االأردن اأو لبنان اأو �سوريا
1994م حتت عنوان  )Khashan( درا�سة �سنة  الباحث  اأعدَّ  التوطني  وحول مو�سوع 
قوة  منها  بحثه  يف  عدة  متغريات  اختبار  الباحث  حاول  لبنان،  يف  الفل�سطينيني  توطني 
اأفراد  الفل�سطينيني يف لبنان، والتاأثري املتوقع على  الوعي واالإدراك لق�سية توطني  و�سدة 
اجلماعات الطائفية اللبنانية، وموقف ال�سيا�سة اللبنانية من ذلك. ومن النتائج التي خرجت 
بها الدرا�سة، اأن اللبنانيني قد عرّبوا عن تخوفهم من م�ساألة توطني الالجئني الفل�سطينيني يف 
لبنان، وقد ي�سكل ذلك حربًا اأهلية يف املجتمع اللبناين، كما �سيوؤدي ذلك اإىل تعقيد اآخر من 
تعقيدات الرتكيبة الطائفية يف لبنان. ومل يكن هذا االجتاه نابعًا من ُكره اللبنانيني للوجود 
الفل�سطيني يف لبنان، واإمنا هو نابع من توجه وطني داعم لق�سية الالجئني الفل�سطينيني 

 . )Khashan, 1994: 2- 14( يف حق عودتهم اإىل اأوطانهم
االأبحاث  مركز  اأجراه  الذي  العام  للراأي  الثامن  اال�ستطالع  نتائج  اأن  ويالحظ 
حيث  ال�سابقة،  الدرا�سات  نتائج  مع  توافقت  اأنها   ،1994 �سنة  الفل�سطيني  واال�ستطالعات 
اأكدت على رف�ص الفل�سطينيني لعملية التوطني، ويف الوقت نف�سه، اأ�سارت هذه النتائج اإىل 
م�ساريع  اإقامة  اأو  املخيمات،  يف  االأو�ساع  حت�سني  نحو  الالجئني  روؤية  يف  تباين  وجود 
 Center for Palestine Research and Studies( ،سكنية حديثة بدل وجود املخيمات�

 .)Survey Research Unit, 1994: 1- 6

الفل�سطينية  اجلمعية  درا�سة  العودة(  )حق  حول  اأجريت  التي  الدرا�سات  ومن 
 Palestinian Academic Society for International الأكادميية لل�سئون الدولية
 )Affairs )PASSIA، التي قام بن�رشها املكتب ال�سحفي لوزارة االإعالم الفل�سطينية باللغة 
الفل�سطينية  املخيمات  يف  الالجئ  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  وقد   ،1995 �سنة  االإجنليزية 
املقامة على اأرا�سي ال�سفة الغربية متم�سك بالعي�ص يف خميمه؛ الأن ذلك يعد �سمانة نحو 

 . )PASSIA, 1995: 10( .حقه يف العودة اإىل بلده الذي هّجر منه
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رؤية نقدية للدراسات السابقة: 
اأن يخرج  ال�سابقة من نتائج،  الدرا�سات  اإليه  ي�ستطيع املطلع على جممل ما تو�سلت 

بجملة من املالحظات، ميكن تلخي�سها على النحو الآتي: 
هناك بع�ص الدرا�سات قد جردت ق�سية الالجئني الفل�سطينيني من م�سمونها  اأولً:  ♦

الوطني وال�سيا�سي، وركزت على اجلانب االإن�ساين واالقت�سادي. 
ويف املقابل جند اأن بع�ص الدرا�سات التي اأجريت حول مو�سوع التوطني خل�ست يف 
داخل  يف  البقاء  ويحبذون  وتف�سيال،  جملة  التوطني  يرف�سون  الالجئني  اأن  اإىل  نتائجها 
اإىل ديارهم. ويف  العودة  الذي ي�سمن حقهم يف  العنوان  لهم  بالن�سبة  ي�سكل  الأنه  املخيم، 
حت�سني  يف  ميانعون  ال  الفل�سطينيني  الالجئني  اأن  الدرا�سات  بع�ص  وجدت  نف�سه  الوقت 
اأو�ساعهم داخل املخيم، ولكن ب�رشط اأن ال يلغي االإطار اجلغرايف وال�سيا�سي له، لكونه يعدُّ 
 1948 و   1947 عامي  يف  ال�سهيونية  الع�سابات  اأحدثتها  التي  النكبة  على  حيًا  �ساهداً 
بل ويف عام 1967 اأي�سًا. كما تبني اأن م�سكلة الالجئني الفل�سطينيني هي م�سكلة �سيا�سية 
بالدرجة االأوىل، وحتتاج اإىل حل �سيا�سي نابع من لب امل�سكلة ذاتها، واأن طغيان التوجه 
االإن�ساين واالقت�سادي على هذه امل�سكلة ما هو اإال ت�سويه للحقيقة، وحماولة لتجاوز احللول 

العملية التي حتقق لها العدالة. 
يوجد بع�ص املاآخذ املنهجية على الدرا�سات ال�سابقة، �سواء يف توقيت اإجراء  ثانياً:  ♦
الدرا�سة، اأو يف طبيعة العينة التي ُجمعت املعلومات منها، وقد يكون ذلك مرتبطًا ببع�ص 
التوجهات واملاآرب اخلا�سة ل�ساحب هذه الدرا�سات التي ن�سعها يف مو�سع ال�سبهة، وخا�سة 
تلك التي خرجت بنتائج ال تتوافق مع معطيات الطرح الوطني العام لالجئني واملتعلق بحق 

العودة. 
من خالل عملية ا�ستقرائية للدرا�سات ال�سابقة يف خمتلف مراحل اإجرائها،  ثالثاً:  ♦
ُهجر منها، وهذا  التي  اأر�سه  اإىل  الالجئ  انتماء  الزمني مل ي�سعف من  العامل  اأن  ُيالحظ 
التن�سئة االجتماعية  الالجئني، من خالل عملية  ت�سكل عند  الذي  الوعي اجلمعي  يدل على 
الفل�سطينية  الذاكرة  مع  التوا�سل  دميومة  عن  عربت  التي  التن�سئة  هذه  لها،  تعر�سوا  التي 
التاريخية، التي توؤكد على اأن العودة هي الهاج�ص الذي عا�ص مع االأجداد وانتقل اإىل االآباء 
ليتحقق مع م�سرية االأبناء مهما كانت الظروف. وهذا يوؤكد بدوره ف�سل املقولة ال�سهيونية 
التي جاء بها قادة االإرهاب ال�سهيونية حينما قالوا: »اإن االآباء ميوتون، واالأبناء ين�سون«. 
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رابعاً: اأكدت الدرا�سات ال�سابقة، وب�سكل خا�ص درا�سة Tami Stainemetz ♦ اأن هناك 
اختالفًا كبرياً بني روؤية الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية وغزة، والفل�سطينيني يف فل�سطني 
املحتلة عام 1948 من جهة، و بني االإ�رشائيليني من جهة اأخرى، فقد عرّب االإ�رشائيليون عن 
موقف عاطفي جتاه ق�سية الالجئني مع اأنهم يرف�سون االعرتاف مب�سئوليتهم نحوها، ولكن 
املتتبع للت�رشيحات التي اأدىل بها قادة الع�سابات ال�سهيونية يف �سنة 1948 توؤكد هذه 
امل�سئولية، وهذا ما اأ�سار اإليه اأمنون كابيليوك يف اأن منظمة االأرغون بزعامة بيغن وع�سابة 
�سترين كانوا ي�سعون اإىل طرد الفل�سطينيني من اأر�سهم، حتى ولو مل ي�ساركوا يف املقاومة، 
وهذا ما و�سحه ديفيد بن غوريون لقواته يف و�سيته التي كانت تن�ص على العبارة التالية: 
»عليكم اأن ت�رشبوا بق�سوة، وبهدف حتطيم املدن العربية، اأو طرد �سكانها منها، حتى 

 .)Press Office, 1995: 4( »يتمكن �سعبنا القادم اأن يحل حملهم
ومن هنا يالحظ اأن املوقف االإ�رشائيلي ال�سعبي والر�سمي ال ينظر اإىل ق�سية الالجئني 
من وجهة نظر احلقوق الوطنية امل�رشوعة وغري القابلة للت�رشف، واإمنا يتعمد معاجلتها من 

مدخل عاطفي واإن�ساين قا�رش وبعيد عن الواقع. 
حد  اإىل  ممثلة  قطاعات  �سملت  والتي  �سابقًا  الواردة  امل�سوحات  بع�ص  خام�ساً:  ♦
اأكرثية  اإ�رشار  على  تلتقي  فاإنها  تعددها،  ورغم  الفل�سطينيني،  الالجئني  لتجمعات  مقبول 
الالجئني على حق العودة، واأن اتفاقيات الت�سوية ال حتمل ما يطمئنهم على حقوقهم، اإل اأن 

هناك مالحظتني اأ�سار اإليهما عادل �سمارة وهما: 
اأن هذه الدرا�سات قد اأجريت يف فرتة زمنية حافلة بالتطورات ال�سلبية، وهو االأمر  - 

الذي ميكن اأن يوؤثر على الروح املعنوية، و�سدة درجات ال�سمود وعدم اال�ست�سالم، ورغم اأن 
االأكرثية ال�ساحقة من الالجئني ما زالوا ي�رّشون على حق العودة، اإال اأن التطورات ال�سلبية 
امل�ستمرة ميكن اأن توؤثر �سلبًا عليهم، مما يدفع بع�سًا اأو كثرياً منهم للقبول بحلول تتجاوز 
حق العودة، ويف هذه احلالة ال يكون امل�سح اأو اال�ستفتاء مو�سوعيًا وال ممثاًل، الأنه اأجري 
اأفراد يف مناخات �سيا�سية واقت�سادية ونف�سية وحياتية غري �سوية وال م�ستقرة، وال  على 

توحي بالتفاوؤل.  
اإن هذه امل�سوحات والدرا�سات مل تلم�ص اجلذر االأ�سا�سي مل�سكلة الالجئني يف الوقت  - 

خ�سية  هو  هل  االأمر،  لهذا  تف�سري  هناك  يوجد  وال  الأنف�سهم،  الالجئني  متثيل  وهو  الراهن، 
القائمني على هذه الدرا�سات من تناول هذا االأمر، اإما خوفًا من منظمة التحرير الفل�سطينية 

اأو ُحبًا لها. )�سمارة، 1999: 133( . 



91

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )1( - حزيران 

الفل�سطيني  اأن �سكوكًا قد تكونت عند الالجئ  ال�سابقة  الدرا�سات  اأظهرت  �ساد�ساً:  ♦
يف قدرة املفاو�سات ال�سيا�سية بني الفل�سطينيني واالإ�رشائيليني على التو�سل اإىل حل عادل 
ب�ساأن ق�سية الالجئني الفل�سطينيني، واأكدت يف الوقت نف�سه اأن القوة والن�سال امل�سلح، هما 
الكفيالن بتحقيق عودة الالجئني، وهذا ما اأثبتته التجربة الن�سالية التي خا�سها حزب اللـه 

يف حتريره لالأرا�سي التي احتلتها )اإ�رشائيل( يف جنوب لبنان. 
من  مطارد  اأنه  يدرك  الفل�سطيني  الالجئ  اأن  ال�سابقة  الدرا�سات  اأظهرت  �سابعاً:  ♦
االإ�رشائيليني الذين يحاولون اإلغاء �سفته كالجئ من جهة، ويالحقونه ليعملوا معه �سفقات 
البيع كمالك لالأر�ص من جهة اأخرى، واأنه مرفو�ص من املجتمع الذي اأجربته الظروف على 

العي�ص فيه، ويعمل االآخرون على دجمه يف حياة تلك املجتمعات من جهة ثالثة.  
الفل�سطينيني وبعد ن�سف قرن من  الالجئني  اأن  الدرا�سات على  اأكدت  كما  ثامناً:  ♦
وذاكرتهم  االجتماعي  وعيهم  يفقدوا  مل  وخارجه،  الوطن  داخل  وال�ستات  واللجوء  الت�رشد 
حياة  يف  متميزاً  دوراً  توؤدي  زالت  ما  التي  والقروية،  االأ�رشية  روابطهم  وال  التاريخية 
اأهمية  االأكرث  العامل  مّثل  والذي  مطروح،  كهدف  بالعودة  املدعمة  االجتماعية  الالجئني 
ن م�ستقباًل من اإعادة اإنتاج  يف متا�سك الالجئني االجتماعي داخل املخيمات، والذي �سيمكِّ
التي  الظروف  وتوافرت  �سنحت  ما  اإذا  التاريخية  فل�سطني  اأر�ص  على  الفل�سطيني  املجتمع 

ت�سمح بعودة الالجئني الفل�سطينيني. 
اإلجراءات املنهجية: 

أوالً- جمتمع الدراسة: 
يعي�ص يف ال�سفة الغربية من نهر االأردن اجلزء املتبقى من فل�سطني التاريخية عام 
الالجئني  جمموع  من   %20 ي�سكلون  فل�سطينى  الجئ  مليون  ن�سف  عن  يزيد  ما   1948
الفل�سطينيني ويتوزعون على ت�سعة ع�رش خميمًا فل�سطينيًا )ال�سوباين، 1991: 142( . اأما 
قطاع غزة فيعترب اجلزء اجلنوبى من االأرا�سى الفل�سطينية، وهو عبارة عن �رشيط حدودى 
تغطى الرمال ثلث م�ساحته البالغة 360 كم2 وميتد مبحاذاة ال�ساطئ، ويرتاوح عر�سه من 

5- 12 كم )ال�سوباين، 1991: 142( . 
املخيمات  وا�ستبعدت  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  خميمات  البحث  جمتمع  وي�سم 
الفل�سطينية االأخرى الواقعة خارج النطاق اجلغرافى لفل�سطني، نظراً ل�سعوبة التنقل و�سعوبة 
الظروف غري امل�ستقرة �سيا�سيًا واجتماعيًا، ال�سيما منذ اندالع انتفا�سة االأق�سى املباركة. 
الدرا�سة عليه من الفئات العمرية  الدرا�سة الذى مت اجراء  ويبني اجلدول )1( حجم جمتمع 

التى تزيد عن ع�رشين عامًا. 
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الجدول )1( 
حجم مجتمع الدراسة الذي أجريت الدراسة

عليه من الفئات العمرية التي تزيد عن 20 عامًا

حجم العينة حجم العينة%املجموعالإناثالذكورا�سم املخيمالرقم
من الذكور

حجم العينة 
من الإناث

54051310531.79532726عايدة1- 
92298119033.24954649عقبة جرب2- 
1790228640766.9320490113جنني3- 
1320137426944.581356669العروب4- 
1739182935686.071788791دير البلح5- 
1635160932445.521628280الدهي�سة6- 
88084717272.93864442عني بيت املاء7- 
30303135616510.48308151157بالطة8- 
68551230.21633�سلواد9- 

33293505683411.63342167175املغازي10- 
2172218143537.40218109109ع�سكر11- 
915092391838931.28920458462الن�سريات12- 
10011017201830.431015051الفوار13- 
3373256621.14331716عني ال�سلطان14- 
98399819813.37994950الفارعة15- 

288962989458790100294014461494املجموع
%49.1550.8510049.1850.19

من خالل املوؤ�رشات الواردة يف اجلدول )1( الذي يو�سح حجم جمتمع الدرا�سة )عدد 
االأ�سخا�ص الذين تزيد اأعمارهم عن ع�رشين عامًا(  يالحظ اأن خميم الن�سريات الذي يقع يف 
قطاع غزة قد حاز على اأعلى ن�سبة يف عينة الدرا�سة 31.28%، ويرجع ذلك اإىل اأن هذا املخيم 
هو اأكرب املخيمات من حيث العدد يف عينة الدرا�سة، اإذ بلغ عدد الذين يزيدون عن ع�رشين 
عامًا فيه 18389 ن�سمة، واحتل خميم املغازي املرتبة الثانية من حيث العدد اإذ بلغ 6834 
ن�سمة، و�سكلت ن�سبته 11.63% من املجموع العام، ويقع هذا املخيم اأي�سًا يف قطاع غزة. 
اأما يف ال�سفة الغربية، فقد حاز خميم بالطة على اأكرب ن�سبة من جمتمع الدرا�سة حيث بلغت 
10.48%، ويقع هذا املخيم قرب مدينة نابل�ص، و�سّجل خميم �سلواد الواقع قرب مدينة رام 

اهلل اأقل الن�سب يف جمتمع الدرا�سة حيث بلغت ن�سبته 0.21% من جمتمع الدرا�سة. 
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للمخيمات، يقع خميما عايدة والدهي�سة يف بيت حلم،  التوزيع اجلغرافى  ومن حيث 
اأما  اأريحا، ويقع خميم جنني يف مدينة جنني،  ويقع خميما عقبة جرب وعني ال�سلطان يف 
خميما العروب والفوار فهما على مقربة من مدينة اخلليل، وتقع خميمات عني بيت املاء، 
والفارعة، وبالطة، وع�سكر يف مدينة نابل�ص، وتقع خميمات املغازي والن�سريات ودير البلح 

يف قطاع غزة. 
ومن الالفت للنظر يف معطيات اجلدول )1( اأن عدد االإناث كان اأكرب ن�سبيًا من عدد 
الذكور، حيث بلغ عدد االإناث )29894( و�سكلت ن�سبتهن 50.85% من جمتمع الدرا�سة، يف 
حني بلغ عدد الذكور )28896( وبلغت ن�سبتهم 49.15% من جمتمع الدرا�سة. ويرى الباحث 
اأن هذه النتيجة تعود الأ�سباب عديدة، منها الزيادة يف عدد املواليد االإناث، وهناك العوامل 
ال�سيا�سية وما يتمخ�ص عنها من مواجهات بني االحتالل االإ�رشائيلي وال�سباب الفل�سطيني، 

مما يوؤدي اإىل فقدان كثري من الذكور يف هذه املواجهات. 
ومن العوامل التي اأدت اإىل تفوق عدد االإناث على الذكور، هجرة ال�سباب الفل�سطيني 
دخله،  حت�سني  الالجئ  ي�ستطيع  خالله  من  الذي  الرزق،  م�سدر  وراء  �سعيًا  الوطن،  خارج 

وم�ساعدة اأ�رشته داخل املخيم التي تعاين من ظروف اقت�سادية �سيئة. 

ثانياً- عينة الدراسة: 

الدرا�سة  جمتمع  حجم  وبلغ  مفردة،   2940 للدرا�سة  خ�سعت  التي  العينة  حجم  بلغ 
للفئات العمرية اخلم�ص 58790 ن�سمة )28896 ذكوراً، 29884 اإناث( . �ُسحب 5% من هذا 
العدد لي�سبح حجم العينة 2940 مفردة )1446 من الذكور بن�سبة 49.18 % من حجم العينة 
مقابل 1494 من االإناث بن�سبة 50.12%(. وبا�ستخدام اأ�سلوب العينة الطبقية الن�سبية، ُمثل 

اأفراد املجتمع االأ�سلي من حيث التوزيع الن�سبى لهم ح�سب اجلن�ص والفئة العمرية. 

ثالثاً- مستوى التحليل والتفسري: 

اإن ما مييز البحث ال�سو�سيولوجي عن غريه من البحوث، اأنه ال يخت�ص ب�سلوك فردي اأو 
ظواهر فردية، واإمنا يدر�ص ظواهر وعالقات وتوجهات واأفعال اجتماعية ذات داللٍة وانت�ساٍر 
اأكرث عن جمتمع البحث مما  كبريين. وملا كان البحث ال�سو�سيولوجي جهداً هادفًا ملعرفة 
نتعلمه يف حياتنا االجتماعية العادية، فاإن القيام مبثل هذا البحث كان ميكن اأن يتم باأكرث 
من منهج. وتوّجه الباحث اإىل اختيار املنهج اأو املناهج املالئمة يعتمد على اأمرين اأولهما 
اأن  ميكنه  التي  املعلومات  اأو  املواد  نوع  وثانيهما  لتحقيقها،  ي�سعى  التي  اأهدافه  ماهية 

يح�سل عليها. 
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والتقرير ال�سو�سيولوجي الذي ميثل خال�سة البحث له �سفتان مميزتان: 
يف  ودقيقًا  من�سبطًا  يكون  اأن  بد  ال  االجتماعي  فالباحث  الدقة،  هي  الأوىل:  ●
تو�سيفاته قدر االإمكان، فاإذا ا�ستطاع عمل ذلك فاإنه يجد طريقه للح�ساب والقيا�ص. وحتى 
يكون البحث والتحليل دقيقني، ينبغي اأن تتوافر فيهما خا�سيتان اأ�سا�سيتان: املو�سوعية 
يف املالحظة والت�سكك فيما دّونه االآخرون، ولي�ص الق�سد باملو�سوعية هنا اأن ينظر الباحث 
اإىل العامل بعقل اأجوف واإمنا على العك�ص من ذلك، اأن يكون م�ستعداً بالقدر نف�سه ملواجهة 
ال  ال�سك  فاإن  اأخرى،  جهة  ومن  ال�سابقة.  ت�ساوؤالته  اأو  معتقداته  تنفي  اأو  توؤكد  قد  حقائق 
اأو قراأه، واإمنا يعني حماولة التمييز بني  اأن ي�سك يف كل �سيء �سمعه  يقت�سي من الباحث 
التمييز بني املعرفة  اأو�سح  اأو ال ميكن التحقق منها، ومبعنى  تقارير ميكن التحقق منها، 

والتحّيز. 
اأما ال�سفة الثانية للتقرير ال�سو�سيولوجي ● فهي اال�سرت�ساد باأفكار �سو�سيولوجية. 
فالدقة وحدها ال جتعل الو�سف ذا طبيعة �سو�سيولوجية. فاملحلل ال�سو�سيولوجي ينبغي اأن 
يكون لديه في�ص من االأفكار التي ت�ساعده على ت�سكيل الفرو�ص املتعلقة مبو�سوع درا�سته. 
اإنها ت�سكل  اأو املفاهيم ت�سمل جزءاً كبرياً مما تعلمه كطالب لعلم االجتماع،  وهذه االأفكار 
�سالحه للتحليل ومر�سده يف البحث. ويود الباحث اأن يوؤكد اأن هذه املعطيات مل تغب عن فكره 
طوال فرتة البحث واإن بدا اأحيانًا متحم�سًا ملواقف اأو اأفكار معينة ذات اأبعاد �سيا�سية لهول 

ما واجهه ويواجهه جمهور الالجئني الفل�سطينيني على اأر�ص فل�سطني واأر�ص ال�ستات. 
ومت�سيًا مع ما هو معروف عند علماء االجتماع يف حتديدهم لنوعني من م�ستويات 
 ،Macro- Sociology التحليل ال�سو�سيولوجي وهما: م�ستوى علم اجتماع الوحدات الكربى
وعلم اجتماع الوحدات ال�سغرى، ياأتي م�ستوى التحليل الذي اتبعه الباحث هنا هو م�ستوى 

الوحدات الكربى. 

نتائج الدراسة: 
بعد حرب عام 1948 وما رافقها من نتائج �سلبية على البناء االجتماعي للمجتمع 
اأمّلت  التي  النكبة  اإثر  ديارهم  من  نزحوا  الذين  الفل�سطينيون  الالجئون  الفل�سطيني، حترك 
اآخر  ق�سم  حترك  كما  ولبنان،  و�سوريا  االأردن  وهي  فل�سطني،  خارج  مواقع  ثالثة  اإىل  بهم 
داخل فل�سطني وتركزوا يف موقعني هما: ال�سفة الغربية وقطاع غزة. وبنـزوحهم هذا �سكل 

الالجئون جتمعات طارئة داخل املجتمع الفل�سطيني �سميت باملخيمات. 
وقد اأُجريت كثري من الدرا�سات على هذه التجمعات، �سواء تلك التي تناولت اجلوانب 
كانت  التي  ال�سيا�سية  اجلوانب  عن  وعزلتها  والدميوغرافية  واالجتماعية  االقت�سادية 
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ال�سبب الرئي�ص يف ت�سكيل ظاهرة املخيمات، الأ�سباب موجهة ل�سالح موؤ�س�سات ذات �سلة 
اإال  للمخيم،  ال�سيا�سي  اجلانب  على  ركزت  قليلة  درا�سات  وهناك  االإ�رشائيلية،  بالتوجهات 
اأن هذه الدرا�سات يف اأغلب اأهدافها جردت ظاهرة اللجوء من م�سمونها الوطني، وحاولت 
تثبيت مفاهيم يف ذهن الالجئ الفل�سطيني، تعلقت بالقبول باالأمر الواقع، وحت�سني االأحوال 
املعي�سية، واخلروج من االأو�ساع املزرية التي يعي�سها الالجئ داخل املخيم، والعي�ص يف 
ر ملفهوم التوطني  حياة كرمية ميلوؤها الرخاء. وبعبارة اأدق حاولت هذه الدرا�سات اأن ُتنظِّ
لالجئني الفل�سطينيني، وخروج بع�سها بنتـائج توحي للراأي العام، اأن الالجئني الفل�سطينيني 
اأ�سبح �سعاراً يخلو من  العودة  اإذا ما ُعر�ست عليهم. واأن حق  التوطني  �سيقبلون مب�ساريع 

م�سامينه العملية. لهذا جاءت هذه الدرا�سة لتبني زيف نتائج هذه الدرا�سات. 
ومما ال �سك فيه اأن اأو�ساع املخيمات الفل�سطينية متباينة يف ال�سفة الغربية وقطاع 
بت�ساوؤل  اأو  العودة؟  الالجئني نحو حق  ت�سكيل اجتاهات  اأثر يف  له  التباين  غزة، فهل هذا 
اأدق: هل اإقليم ال�سكن الذي يقطنه الالجئ الفل�سطيني له عالقة يف �سياغة 

اجتاهاته نحو حق العودة؟ وهذا ما �ستجيب عنه النتائج امليدانية االآتية: 
روؤية الالجئ نحو الراأي العام العاملي وحق العودة القانوين ح�سب مكان ال�سكن:  ♦ 

الجدول )2( 
نتائج اختبار )T( التجاهات أفراد العينة

نحو الرأي العام العالمي وحق العودة القانوني حسب مكان السكن

البندالرقم

ال�سفة الغربية 
 )العدد 1521( 

قطاع غزة
درجة العدد )1153( 

الدللة قيمة Tاحلرية
الإح�سائية

سط
و�

مت

اف
حر

ان

سط
و�

مت

اف
حر

ان

1.921.081.791.1926722.9570.003حق العودة هو حق فردي اختياري1- 

ال ميتلك اأي �سخ�ص كان التنازل عن حق 2- 
0.127- 2.710.832.760.8626721.527العودة 

2.211.052.201.0926720.0420.966حق العودة كفلته موؤ�س�سات حقوق االإن�سان 3- 

قرار )194( يحدد بو�سوح املكان الذي يحق 4- 
2.261.042.171.1326722.1480.032لالجئني العودة اإليه بال�سبط

اإن �سياغة القرار )194( ينطبق على كل 5- 
0.710- 2.500.992.511.1326720.372الالجئني الفل�سطينيني
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البندالرقم

ال�سفة الغربية 
 )العدد 1521( 

قطاع غزة
درجة العدد )1153( 

الدللة قيمة Tاحلرية
الإح�سائية

سط
و�

مت

اف
حر

ان

سط
و�

مت

اف
حر

ان
يحدد القرار )194( االإطار الزمني لعودة 6- 

2.051.202.051.2126720.0030.998الالجئني اإىل ديارهم الفل�سطينية

يوؤكد قرار )194( باأن العودة يجب اأن تكون 7- 
2.381.032.311.0826721.6990.089بناء على اخليار ال�سخ�سي لكل الجئ

 -8
اإن التعامل مع ق�سية الالجئني كق�سية 

خدمات بحتة تقدم من جانب بع�ص الدول هو 
حتايل على مفهوم حق العودة 

2.660.972.580.9926721.8580.063

 -9
اإن ت�سكيل وكالة الغوث لت�سغيل الالجئني 

الفل�سطينيني (UNRWA) يعترب �سـاهداً على 
الظلم التاريخي الذي وقع على الفل�سطينيني

2.730.832.750.8026720.768 -0.442

حق العودة ح�سب قرار )194( هو اإقرار بحق 10
2.321.112.191.2126722.9150.004)اإ�رشائيل( يف الوجود

11
اإن رف�ص العرب لقرار )194( يف عام 1948 

ناتـج عن اعتقادهم وقتها ب�رشعة الق�ساء 
على اإ�رشائيل

2.391.072.301.0526721.9670.049

اأ�سبح هناك وعي لدى الراأي العام االأوروبي 12
2.380.922.380.9926720.0280.978بق�سية حق العودة لالجئني

2.880.902.790.9026722.3300.020اإن حق العودة ال ي�سقط بالتقادم الزمني13

من خالل االطالع على اجلدول )2( ، يتبني اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند 
الفل�سطينيني  الالجئني  الذي يتعلق باجتاهات  اأغلب بنود هذا املحور  امل�ستوى 0.05 يف 

نحو الراأي العام العاملي، وحق العودة القانوين ح�سب اإقليم ال�سكن. 
ويف ثنايا هذا اجلدول، اأظهر الالجئون اجتاهًا يف ال�سفة الغربية يف العبارة الرابعة 
التي تت�سمن اأن قرار )194( يحدد بو�سوح املكان الذي يحق لالجئني العودة اإليه بال�سبط، 
اإذ بلغ متو�سط االجتاه لهذه العبارة عند الجئي ال�سفة 2.26 مقابل 2.17 عند الجئي قطاع 
غزة، من خالل ذلك ي�ستدل على اأن اجتاه الالجئني نحو هذه العبارة، قد انبثق من معرفتهم 
باأن قرار )194( قد ن�ص ب�رشيح العبارة على اأن حق العودة لالجئني الفل�سطينيني يقت�سي 

ال�سماح لهم بالعودة اإىل ديارهم. 
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ويف ال�سياق ذاته يالحظ اأن الالجئني الفل�سطينيني، قد عرّبوا عن اجتاه قوي نوعًا ما 
نحو العبارة احلادية ع�رشة التي تت�سمن اأن رف�ص العرب لقرار )194( يف عام 1948، ناجت 
عن اعتقادهم وقتها ب�رشعة الق�ساء على اإ�رشائيل، اإال اأن قوة متو�سط االجتاه عند الجئي 
اأكرب من متو�سط االجتاه عند الجئي قطاع غزة، حيث بلغ يف ال�سفة 2.39  ال�سفة كانت 
مقابل 2.30 يف قطاع غزة. وميكن تف�سري هذا االجتاه باأن الالجئني كانوا على ثقة باأن 
الغربة لن تطول واأن الدول العربية �ستنت�رش على الع�سابات ال�سهيونية التي اأعلنت )دولة 
اإ�رشائيل( على اأر�ص فل�سطني عام 1948، واأن خروجهم من قراهم لي�ص اإال م�ساألة وقت، بل 
اإن كثريين من كبار ال�سن بني اأو�ساط الالجئني اعتقدوا اأن خروجهم من قراهم لن ي�ستمر 

اأكرث من اأ�سبوع، مما حدا ببع�سهم اإىل اأن يحمل مفاتيح بيته معه عند خروجه منه. 
ويالحظ يف اجلدول ذاته اأن الجئي ال�سفة الغربية اأظهروا اجتاهًا نحو العبارة الثامنة 
التي تت�سمن اأن التعامل مع ق�سية الالجئني كق�سية خدمات بحتة تقدم من جانب بع�ص 
بلغ متو�سط االجتاه عندهم 2.66 مقابل   العودة، حيث  الدول هو حتايل على مفهوم حق 
2.58 يف قطاع غزة. وبـهذا يرف�ص الالجئون الفل�سطينيون ربط ق�سيتهم بتقدمي املعونات 
مرتبط  �سيا�سي  منطلق  من  اإليها  ينظرون  بل  االإن�ساين،  باجلانب  جمرد  ب�سكل  واخلدمات 
ال�ساأن  ذات  قراراتها  يف  املتحدة  االأمم  اأكدته  والذي  حله،  وطرق  واأ�سبابه  اللجوء  بق�سية 
بق�سية الالجئني الفل�سطينيني، وب�سكل خا�ص قرار )194( ، وهذا يعني ا�ستعادة املواطنة 

التي �سلبت منهم يف عام 1948 )بابا دجي، 1996: 42( . 
ويظهر الالجئون يف ال�سفة الغربية اجتاهًا اإيجابيًا بلغ متو�سطه 2.88 نحو العبارة 
الثالثة ع�رشة التي تتعلق باأن حق العودة ال ي�سقط بالتقادم الزمني، مقابل 2.79 لدى الجئي 
اأو املدينة الفل�سطينية تعي�ص يف ذاكرة  اأن القرية  قطاع غزة. ومن خالل ذلك ي�ستدل على 
الالجئ ووجدانه، واأن الزمن لن يلغي حق �سعب ت�رشد بفعل التطهري العرقي الذي مار�سته 
الع�سابات ال�سهيونية، بدعم من الدول الغربية اال�ستعمارية، وتّوجته بقرار �سيا�سي يعرتف 
بهذا الكيان يف اأروقة االأمم املتحدة. لذا نرى اأن الالجئ الفل�سطيني قد اأدرك اأن قرار )194( 
يعطي حقًا يف الوجود )لدولة اإ�رشائيل( ، حيث بلغ متو�سط االجتاه عند الجئي ال�سفة الغربية 

على هذا الطرح 2.32 مقابل 2.19 عند الجئي قطاع غزة. 
خال�سة االأمر، يت�سح لدى القارئ اأن الالجئني يف ال�سفة الغربية قد اأظهروا اجتاهًا 
اأكرث قوة للعبارات التي نوق�ست �سابقًا من الجئي قطاع غزة، وهذا يعني اأن الوعي ببع�ص 
من  الغربية  ال�سفة  يف  الالجئني  عند  ن�سجًا  اأكرث  كان  العودة  حلق  القانونية  امل�سامني 

قطاع غزة. 
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الفل�سطينيني  الالجئني  اأن االجتاه لبع�ص م�سامني هذا املحور كان �سعيفًا عند  اإال 
لعدم اإدراكهم ب�سكل وا�سح للم�سامني القانونية لقرار )194( . 

روؤية الالجئ الفل�سطينى نحو االأ�ساليب التى ميكن من خاللها حتقيق العودة ح�سب  ♦ 
مكان ال�سكن: 

الجدول )3( 
نتائج اختبار )T( التجاهات أفراد العينة

نحو األساليب التي يمكن من خالها تحقيق العودة حسب مكان السكن

البندالرقم

ال�سفة الغربية 
العدد )1521( 

قطاع غزة 
درجة العدد )1153( 

الدللة قيمة Tاحلرية
الإح�سائية

سط
و�

مت

اف
حر

ان

سط
و�

مت

اف
حر

ان

 -1
يجب على العامل ال�سغط على )اإ�رشائيل( 

بقبول قرار االأمم املتحدة )194( املتعلق 
بحق العودة 

2.770.742.711.0226721.6850.092

اإن عودة الالجئني الفل�سطينيني تتحقق 2- 
0.364- 1.640.931.681.0726720.908من خالل املفاو�سات ال�سيا�سية

اإن عودة الالجئني الفل�سطينيني تتحقق 3- 
0.423- 2.730.742.750.9326720.801با�ستخدام القوة الع�سكرية

تتحقق العودة من خالل م�ساركة عربية 4- 
0.183- 2.201.012.251.1126721.331فّعالة يف املحافل الدولية

تتحقق العودة من خالل حرب عربية 5- 
0.018- 2.680.822.760.9626722.363اإ�رشائيلية �ساملة

حتقيق العودة يتم من خالل انتفا�سة 6- 
2.620.852.611.0326720.1290.898فل�سطينية م�سلحة

الوحدة الوطنية الفل�سطينية خطوة 7- 
0.342- 2.910.852.950.9826720.950اأ�سا�سية لتحقيق العودة

 -8
التالحم بني ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 

واجلماهري الفل�سطينية �سيوؤدي اإىل تركيز 
الثابت الوطني حول حق العودة 

2.700.902.710.9926720.335 -0.738

 -9
ال�سغط على امل�سالح االأمريكية يف 
املنطقة العربية �سيوؤدي اإىل اعرتاف 

اأمريكي بحق العودة 
2.620.852.620.9826720.157 -0.875
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البندالرقم

ال�سفة الغربية 
العدد )1521( 

قطاع غزة 
درجة العدد )1153( 

الدللة قيمة Tاحلرية
الإح�سائية

سط
و�

مت

اف
حر

ان

سط
و�

مت

اف
حر

ان
للجامعة العربية دور موؤثر يف الراأي 10

0.751- 2.040.972.061.0726720.317العام العاملي حول حق العودة 

يقوم االإعالم العربي بدور موؤثر يف اإبراز 11
0.557- 1.991.002.011.1026720.588حق العودة 

يتبني للمتفح�ص يف معطيات اجلدول )3( اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند 
امل�ستوى 0.05 يف بنود هذا اجلدول )با�ستثناء العبارة اخلام�سة( الذي يتعلق باجتاهات 
اإقليم  ح�سب  العودة  حتقيق  ميكن  خاللها  من  التي  االأ�ساليب  نحو  الفل�سطينيني  الالجئني 
ال�سكن. وهذا يدل على اأن اجتاهات الالجئني الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة 

نحو هذا املجال مت�سابهة ومت�سقة. 
ومن خالل عملية ا�ستقرائية ملتو�سطات االجتاه الذي اأظهره الالجئون نحو العبارات 
املفاو�سات  على  كبرية  اآمااًل  يعلقون  ال  الالجئني  اأن  نالحظ  اجلدول،  هذا  يف  الواردة 
اجتاهًا  الالجئون  اأظهر  فقد  ديارهم،  اإىل  عودتهم  خالله  من  يحققون  كاأ�سلوب  ال�سيا�سية 
�سلبيًا نحو املفاو�سات ال�سيا�سية اجلارية بني الفل�سطينيني واالإ�رشائيليني بلغ متو�سطه يف 
ال�سفة الغربية 1.64 ، و 1.68 يف قطاع غزة، ومما يوؤكد اجتاههم نحو الطرح ال�سابق ما 
اأبداه الالجئون نحو العبارة التي تت�سمن اأن القوة الع�سكرية هي االأ�سلوب االأجنع يف حتقيق 
لدى  متو�سطه  بلغ  ال�سابق،  الطرح  نحو  قويًا  اإيجابيًا  اجتاهًا  الالجئون  واأظهر  عودتهم، 
مبحوثي ال�سفة الغربية 2.62 ولدى مبحوثي قطاع غزة 2.61، ويعاود الالجئون ليوؤكدوا 
يخو�سها  �ساملة  بحرب  اإال  ي�سرتد  لن  احلق  هذا  باأن  العودة  حق  اأ�ساليب  نحو  اجتاهاتهم 
العرب �سد )اإ�رشائيل( ، اإذ بلغ متو�سط االجتاه عند الجئي ال�سفة الغربية نحو الطرح ال�سابق 

2.68 و 2.76 عند الجئي قطاع غزة. 
وتتفق هذه النتائج مع ما خل�ست اإليه درا�سة )IPCRI( التي اأجريت عام 1997، والتي 
الغربية وقطاع غزة نحو  ال�سفة  الفل�سطينيني يف  الالجئني  روؤية  التعرف على  اإىل  هدفت 
عرّبوا  قد  الفل�سطينيني  الالجئني  اأن  اإىل  الدرا�سة  هذه  نتائج  اأ�سارت  حيث  اأو�سلو،  اتفاقية 
 . )IPCRI, 1997: 8- 9( عن خيبة اأملهم من هذه االتفاقية، واأنها لن حتقق لهم اأية منفعة
وت�سارك درا�سة ح�سني �سعبان التوافق يف االجتاهات التي اأبداها الالجئون نحو اتفاقيات 
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لالتفاقيات  وال  للمفاو�سات  تاأييدهم  عدم  الفل�سطينيون  الالجئون  اأظهر  والتي  اأو�سلو، 
املوقعة بني اجلانبني االإ�رشائيلي والفل�سطيني، الأنها ال ت�سمن حقهم يف العودة اإىل اأوطانهم  

 . )Sha’ban, 1998: 10- 13(

اأجراها  التي   )Gerhard Pulfer( درا�سة  من  كل  نف�سها  النتائج  اإىل  تو�سلت  كما 
�سنة 1998 يف قطاع غزة، ودرا�سة )Samar Hijjawi( التي قامت بها يف �سنة 1998 يف 
املخيمات الفل�سطينية املقامة على االأرا�سي االأردنية، حيث خل�ست الدرا�ستان ال�سابقتان 
اإىل اأن اتفاقية اأو�سلو مل تعد اأكرث من جمرد وعود كاذبة وفارغة، واأن هذا االتفاق لن ي�سمح 
الالجئني  ق�سية  تتجاهل  اأو�سلو  اتفاقية  اأن  كما  االأ�سلية،  ديارهم  اإىل  بالعودة  لالجئني 
قد  ال�سالم  مفاو�سات  اأن   )Hijjawi( درا�سة  وتوؤكد   .  )Pulfer, 1998: 3- 5( الفل�سطينيني 
جتاوزت كرامة الالجئني، وذلك الأن االإ�رشائيليني ال يحرتمون االتفاقيات التي يوقعونها 
مع الفل�سطينيني )Hijjawi, 1998: 2- 6( وهذا ما توؤكده درا�سة عبد الرحمن �سنة 1992 يف 

خميمات االأردن. 
والدرا�سات  البحوث  مركز  بها  قام  درا�سة  مع  ال�سابقة  الدرا�سات  نتائج  وتتعار�ص 
اأعربوا  املبحوثني  من   %65 ن�سبته  ما  اأن  اإىل  فيها  خل�ست  التي  نابل�ص  يف  الفل�سطينية 
الفل�سطينية، 1995: 4(. ونالحظ  والدرا�سات  البحوث  )مركز  اأو�سلو  تاأييدهم التفاقية  عن 
اأدى دوراً يف تغيري اجتاهات  قد  ال�سابقة  والدرا�سات  الدرا�سة  الزمني بني هذه  العامل  اأن 

الالجئني نحو اتفاقية اأو�سلو واملفاو�سات ب�سكل عام. 
وقد اأظهر الالجئون اجتاهًا اإيجابيًا قويًا يف كل من ال�سفة الغربية وغزة نحو العبارة 
التي تت�سمن اأن الوحدة الوطنية الفل�سطينية خطوة اأ�سا�سية لتحقيق العودة، حيث بلغ متو�سط 
االجتاه لهذه العبارة لدى الجئي ال�سفة الغربية 2.91، وبلغ متو�سط االجتاه للعبارة نف�سها 
عند الجئي قطاع غزة 2.95. ويدل هذا على اأن حق العودة يعد قا�سمًا م�سرتكًا جتمع عليه 
دور  نحو  �سعيفًا  اجتاهًا  الالجئون  واأبدى  الفل�سطيني.  االجتماعي  البناء  �رشائح  جميع 
اجلامعة العربية يف اإبراز حق العودة، حيث بلغ متو�سط االجتاه عند الجئي ال�سفة الغربية 
2.04 مقابل 2.06 عند الجئي قطاع غزة، ورمبا كان �سبب ذلك هو معرفة الالجئني بعجز 

وعدم جّدية اجلامعة العربية حول هذا املو�سوع على مدار خم�سة عقود م�ست. 
اإبراز حق  العربي يف  االإعالم  دور  نحو  نف�سه  ال�سعيف  االجتاه  الالجئون  يبدي  كما 
اأن ق�سيتهم مل ت�ستحوذ على  الالجئني مدركون  اأن  اإىل  الباحث �سبب ذلك  العودة. ويرجع 
مل  الأنهم  العربي،  االإعالمي  ال�سعيد  على  اأو  العربية،  اجلامعة  اأروقة  يف  الكايف  االهتمام 
العربي  ال�سعيدين  على  فّعال  ب�سكل  ق�سيتهم  تثري  عملية  قرارات  واقعي  ب�سكل  يلم�سوا 

والعاملي. 
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يف  فروقًا  يظهروا  مل  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الالجئني  اأن  االأمر،  وخال�سة 
التي  العبارة  با�ستثناء  العودة،  حتقيق  خاللها  من  ميكن  التي  االأ�ساليب  نحو  اجتاهاتهم 
تت�سمن اأن العودة تتحقق من خالل حرب عربية اإ�رشائيلية �ساملة حيث كانت هذه العبارة 
دالة اإح�سائيًا، وكانت الفروق ل�سالح الجئي قطاع غزة حيث بلغ متو�سط االجتاه عندهم  

2.76 مقابل 2.68 عند الجئي ال�سفة الغربية. 
خالل  من  املجال،  هذا  يف  دوراً  توؤدي  اأن  ت�ستطيع  العربية  الدول  اأن  الباحث  ويرى 
العربية على تنفيذ  الدولة  العربية، كي يجربوا  الغربية يف املنطقة  ال�سغط على امل�سالح 

قرارات االأمم املتحدة وخا�سة قرار )194( كحد اأدنى. 
روؤية الالجئ نحو احللول املقرتحة ب�ساأن ق�سية الالجئني ح�سب مكان ال�سكن:  ♦ 

الجدول )4( 
نتائج اختبار )T( التجاهات أفراد العينة

نحو الحلول المقترحة بشأن قضية الاجئين حسب مكان السكن

البندالرقم

ال�سفة الغربية 
العدد )1521( 

قطاع غزة 
درجة العدد )1153( 

الدللة قيمة Tاحلرية
الإح�سائية

�سط
متو

اف
حر

ان

�سط
متو

اف
حر

ان

اأقبل عودة الالجئني اإىل قراهم مع 1- 
0.427- 2.740.772.770.9726720.794تعوي�ص كلي عن الظلم الذي وقع عليهم

 -2
تنفيذ قرار )194( الذي يدعو اإىل عودة 

الالجئني الفل�سطينيني اإىل ديارهم التي 
هّجروا منها عام 1948

2.710.812.701.0026720.2950.768

 -3
عودة الالجئني الفل�سطينيني من خارج 
فل�سطني اإىل اأرا�سي ال�سلطة الفل�سطينية 

يعترب تطبيقًا لقرار حق العودة
1.741.291.781.3526720.703 -0.482

اأقبل اجلن�سية االإ�رشائيلية اإذا ما اأتيحت 4- 
0.012- 1.470.941.581.2226722.520يل الفر�سة يف العودة اإىل بلدي

اإن جمع �سمل العائالت يعترب من 5- 
0.027- 2.211.012.301.1726722.210اأ�سكال حق العودة 

مقاي�سة ال�سيادة الفل�سطينية على 6- 
0.079- 1.490.991.561.1626721.765القد�ص بحق العودة
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البندالرقم

ال�سفة الغربية 
العدد )1521( 

قطاع غزة 
درجة العدد )1153( 

الدللة قيمة Tاحلرية
الإح�سائية

�سط
متو

اف
حر

ان

�سط
متو

اف
حر

ان
 -7

التنازل االإ�رشائيلي عن امل�ستوطنات 
يف ال�سفة الغربية وغزة مقابل عدم 

املطالبة بحق العودة
1.280.841.371.0726722.435 -0.015

اإتاحة الفر�سة لالجئني الفل�سطينيني 8- 
0.026- 1.280.891.371.0826722.225بالهجرة اإىل اأمريكا وكندا

اأقبل العودة �سمن اإطار زمني طويل 9- 
2.520.992.461.1626721.3030.193االأجل اإىل بلدي

اأتنازل عن حق العودة واأقبل 10
0.448- 1.260.941.291.1126720.759بالتعوي�ص لو منحت يل جن�سية عربية

اأتنازل عن حق العودة واأقبل التعوي�ص 11
0.008- 1.220.851.331.1726722.635لو منحت يل جن�سية اأجنبية

االأو�ساع االقت�سادية التي اأعي�سها االآن 12
0.227- 1.370.981.421.1926721.210تقلل من مطالبتي بحق العودة

13
عودة الالجئني الفل�سطينيني اإىل 

ديارهم ت�سكل عاماًل لزيادة التنمية 
االقت�سادية يف )اإ�رشائيل( 

1.791.121.821.2626720.692 -0.489

ت�سري نتائج معظم العبارات يف اجلدول )4( اأنه ال يوجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند 
ب�ساأن ق�سية  املقرتحة  احللول  نحو  الفل�سطينيني  الالجئني  امل�ستوى 0.05 بني اجتاهات 
الالجئني ح�سب اإقليم ال�سكن، وهذا ي�سري اإىل اأن االجتاهات متوافقة بني الالجئني يف ال�سفة 
الغربية والالجئني يف قطاع غزة نحو هذه العبارات التي حتمل االأرقام االآتية )1، 2، 3، 6، 

 . )13 ،12 ،10 ،9
فقد اأظهر الالجئون اجتاهًا اإيجابيًا قويًا يف ال�سفة الغربية نحو العبارة التي تت�سمن 
قبولهم بالعودة مع التعوي�ص عن الظلم الذي وقع عليهم خالل الفرتة التاريخية املا�سية، 
نحو  نف�سه  االجتاه  غزة  يف  الالجئون  اأبدى  وكذلك   ،2.74 عندهم  االجتاه  متو�سط  وبلغ 

العبارة ال�سابقة حيث بلغ متو�سطه عندهم 2.77. 
ذاكرة  عن  يبعده  ومل  العودة  حق  يلِغ  مل  الزمن  عامل  اأن  �سبق  ما  خالل  من  يالحظ 
الالجئني كما تنباأ منظرو احلركة ال�سهيونية يف عام 1948، كما نالحظ اأن االجتاهات نحو 
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حق العودة كانت قا�سمًا م�سرتكًا بني الالجئني الفل�سطينيني داخل فل�سطني وبني الالجئني 
خارجها، وتوؤكد هذه املعطيات اأن عامل التن�سئة االجتماعية يف اأ�رشة الالجئ الفل�سطيني 
الذي  الزمان  اأو  املكان  اأبنائها مهما تغري  ذاكرة  العودة يف  تثبيت حق  بارز يف  لها دور 

يعي�سه الالجئ. 
ويف ثنايا اجلدول ال�سابق، نالحظ الرف�ص القاطع الذي يبديه الالجئون نحو العبارة 
التي تقول باأن عودة الالجئني الفل�سطينيني من خارج فل�سطني اإىل اأرا�سي ال�سلطة الفل�سطينية 
ال�سابقة عند  ال�سلبي نحو العبارة  يعدُّ تطبيقًا لقرار حق العودة. حيث بلغ متو�سط االجتاه 
الجئي ال�سفة الغربية 1.74 و 1.78 عند الجئي قطاع غزة. لذلك فاإن الالجئني يجمعون 
على اأن العودة تعني الرجوع اإىل القرى واملدن الفل�سطينية التي خرج منها هوؤالء الالجئون 
كما ن�ص قرار )194( بو�سوح، وقد اأظهر الالجئون اجتاهًا اإيجابيًا قويًا نحو الطرح ال�سابق، 

حيث بلغ متو�سط االجتاه عند الجئي ال�سفة 2.71 مقابل 2.70 يف غزة. 
التي   )Tami Stainmetz( القد�ص لالإعالم واالت�ساالت ومركز  وت�سارك درا�سة مركز 
اأجريت �سنة 1999 النتيجة ال�سابقة، حيث اأكد هذا املركز يف درا�سته اأن اأكرث من 80% من 
اأن تنفيذ قرار االأمم املتحدة  اُ�ستجوبوا، يعتقدون  �سكان ال�سفة الغربية وقطاع غزة الذين 
اأن  الفل�سطينيني وتعوي�سهم، ميكن  العودة لالجئني  اإىل تطبيق حق  يدعو  والذي   ،  )194(
ي�ستخدم كحل لق�سية الالجئني. ومع اأن هذا القرار يعطي احلق بالوجود )لدولة اإ�رشائيل( 
اأتيحت لهم  اإذا ما  القبول باجلن�سية االإ�رشائيلية  ، فاإن الفل�سطينيني يرف�سون رف�سًا كبرياً 
اإىل ديارهم، حيث عرب الالجئون الفل�سطينيون عن اجتاه �سلبي نحو هذا  الفر�سة بالعودة 
دالة  العبارة  وهذه  غزة.  يف   1.58 مقابل   1.47 متو�سطه  بلغ  الغربية  ال�سفة  يف  الطرح 
اإح�سائيًا، حيث كانت الفروق ل�سالح الجئي غزة. وتتوافق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة 
ريا�ص عوي�سة التي اأجراها �سنة 1998، التي اأكدت اأن ما ن�سبته 72.2% من اأفراد العينة 

املبحوثة يرف�سون حمل جواز ال�سفر االإ�رشائيلي يف حالة رجوعهم اإىل ديارهم. 
وحول االدعاء االإ�رشائيلي الذي يذهب اإىل اأن حق العودة يتم من خالل �سماح ال�سلطات 
االإ�رشائيلية بجمع �سمل العائالت من خارج فل�سطني اإىل اأرا�سي ال�سلطة الفل�سطينية، فاإن 
بلغ  اإذ  الغربية  ال�سفة  يف  الطرح  هذا  نحو  �سعيفًا  اجتاهًا  يبدون  الفل�سطينيني  الالجئني 
عند  اإح�سائيًا  دالة  العبارة  اأن هذه  ووا�سح  متو�سطه 2.21 مقابل 2.30 يف قطاع غزة. 

امل�ستوى 0.05، وكانت الفروق ل�سالح الالجئني يف قطاع غزة. 
ويظهر الالجئون اجتاهًا �سلبيًا نحو العبارة التي تت�سمن مقاي�سة ال�سيادة الفل�سطينية 
على القد�ص بحق العودة، اإذ بلغ هذا املتو�سط عند الجئي ال�سفة الغربية 1.49 وعند الجئي 
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قطاع غزة 1.56. وهذا يعني اأن الالجئني الفل�سطينيني يعتربون اأن رجوعهم اإىل ديارهم ال 
يقل قد�سية عن القد�ص ال�رشيف، لذلك نراهم يرف�سون جميع العرو�ص واالغراءات واالأفكار 
التي تقدم لهم كالتنازل عن حق العودة مقابل تنازل )اإ�رشائيل( عن امل�ستوطنات يف ال�سفة 
الغربية وقطاع غزة، اإذ بلغ موؤ�رش االجتاه ال�سلبي نحو هذا الطرح 1.28 عند الجئي ال�سفة 
الغربية، مقابل 1.37 عند الجئي قطاع غزة. وتعدُّ هذه العبارة دالة اإح�سائيًا عند امل�ستوى 

0.05، حيث كانت درجة الرف�ص عند الجئي ال�سفة اأكرب من قطاع غزة. 
بلغ  اإذ  العودة،  ن�سيانهم حق  وكندا مقابل  اأمريكا  اإىل  الهجرة  الالجئون  يرف�ص  كما 
موؤ�رش االجتاه ال�سلبي نحو الطرح ال�سابق 1.28 عند الجئي ال�سفة الغربية مقابـل 1.37 عند 
الجئي قطاع غزة. وتوجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند امل�ستوى 0.05 ل�سالح الالجئني 
ال�سفة الغربية، الأنهم عربوا عن اجتاه اأكرث �سلبية من الجئي قطاع غزة نحو هذه العبارة. 

اأبداه  الذي  ع�رشة  احلادية  العبارة  تت�سمنه  ملا  الراف�ص  ال�سلبي  االجتاه  ونالحظ 
الالجئون، املتمثل فى عدم قبولهم التنازل عن حق العودة مقابل تعوي�ص مايل ومنحهم 
اإح�سائية عند م�ستوى 0.05 بني  اأنه ال توجد فروق ذات داللة  اأجنبية، كما تبني  جن�سية 
الجئي ال�سفة وغزة، اإذ كانت درجة الرف�ص متقاربة عند العينتني. حيث عرّب الجئو ال�سفة 
الغربية عن اجتاه �سلبي بلغ متو�سطه 1.22 مقابل 1.33 عند الجئي قطاع غزة للعبارة 

ال�سابقة. 
وبالرغم من �سوء االأو�ساع االقت�سادية التي يعي�سها الالجئون، فاإن ذلك مل يقلل من 
موؤ�رشه  بلغ  �سلبي  ال�سفة باجتاه  الالجئون يف  ما عرّب عنه  العودة. وهذا  مطالبتهم بحق 

1.37 مقابل 1.42 عند الجئي قطاع غزة نحو العبارة الثانية ع�رشة. 
ويوؤكد الالجئون اأن عودتهم اإىل ديارهم ال تعني انخراطهم يف املوؤ�س�سة االقت�سادية 
عليه  ُي�ستدل  االجتاه  وهذا   ، اإ�رشائيل(  )لدولة  تنمية  عامل  يكونوا  لن  واأنهم  االإ�رشائيلية، 
الالجئني  عودة  اأن  تت�سمن  التي  العبارة  نحو  الالجئون  اأبداه  الذي  ال�سلبي  املوؤ�رش  من 
الفل�سطينيني اإىل ديارهم ت�سكل عاماًل لزيادة التنمية االقت�سادية يف )اإ�رشائيل( ، حيث بلغ 
بلغ  غزة حيث  احلال يف قطاع  وي�سابهه  ال�سفة،  العبارة 1.79 يف  لهذه  الرف�ص  متو�سط 

متو�سط الرف�ص للعبارة ذاتها 1.82. 
من خالل ما ورد �سابقًا يتبني اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند امل�ستوى 
متغري  ح�سب  الالجئني  ق�سية  حلل  املقرتحة  احللول  نحو  الالجئني  اجتاهات  يف   0.05

ال�سكن. 
العودة  وحق  االإ�رشائيلية  الفل�سطينية  املفاو�سات  نحو  الفل�سطيني  الالجئ  روؤية  ♦ 

ح�سب مكان ال�سكن: 
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الجدول )5( 
نتائج اختبار )T( التجاهات أفراد العينة

نحو المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية وحق العودة حسب مكان السكن

البندالرقم

ال�سفة الغربية 
العدد )1521( 

قطاع غزة 
درجة العدد )1153( 

الدللة قيمة Tاحلرية
الإح�سائية

سط
و�

مت

اف
حر

ان

سط
و�

مت

اف
حر

ان

اإن املفاو�ص الفل�سطيني �سيتم�سك باحلقوق 1- 
2.471.012.471.1326720.0480.961الثابتة املتعلقة بحق العودة والتعوي�ص

يرتكز املفاو�ص الفل�سطيني يف املفاو�سات 2- 
2.540.962.491.1426721.0110.312حول حق العودة على اأ�سا�ص قانوين

 -3
اإن تاأجيل بحث ق�سية الالجئني للمرحلة 

النهائية يف املفاو�سات ال�سيا�سية �سي�سكل 
خطراً على حق العودة والتعوي�ص

2.521.002.541.1926720.322 -0.748

قد يتنازل املفاو�ص الفل�سطيني عن حق 4- 
0.001- 2.281.042.441.2326723.663العودة 

يثق الالجئ باملفاو�ص الفل�سطيني ب�ساأن 5- 
0.770- 2.051.042.071.2226720.292حق العودة 

امل�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروقًا  هناك  اأن   )5( اجلدول  بيانات  من  يت�سح 
0.05 يف العبارة الرابعة. 

املفاو�ص  اأن  تت�سمن  التي  العبارة  نحو  ال�سفة  يف  الالجئني  اجتاهات  اأن  ويالحظ 
اأ�سا�ص قانوين قد كانت اأكرث قوة  الفل�سطيني يرتكز يف املفاو�سات حول حق العودة على 
من اجتاهات الالجئني يف قطاع غزة، اإذ بلغ متو�سط االجتاه يف ال�سفة 2.54 مقابل 2.49 
يف غزة، ويظهر الالجئون اجتاهًا �سعيفًا نحو العبارة الرابعة التي تت�سمن اأن املفاو�ص 
الفل�سطيني قد يتنازل عن حق العودة، حيث بلغ متو�سط االجتاه نحو هذه العبارة عند الجئي 

ال�سفة 2.28 مقابل 2.44 يف قطاع غزة. 
وت�سري املعطيات يف اجلدول ذاته اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند امل�ستوى 
اجتاه  عن  الالجئون  عرّب  فقد   .  )5  ،3  ،2  ،1( العبارات  يف  الالجئني  اجتاهات  يف   0.05
النهائية يف  للمرحلة  الالجئني  تاأجيل بحث ق�سية  اأن  التي تت�سمن  العبارة  اإيجابي نحو 
املفاو�سات ال�سيا�سية �سي�سكل خطراً على حق العودة والتعوي�ص، وبلغ متو�سط هذا االجتاه 

يف ال�سفة الغربية 2.52 مقابل 2.54 يف قطاع غزة. 



106

العودة حق  نحو  الفلسطينيني  الالجئني  اجتاهات 

غزة(  وقطاع  الغربية  الضفة  في  ميدانية  د. حسن البرميل)دراسة 

االإ�رشائيلي  )املركز   -IPCRI– درا�سة  اإليه  تو�سلت  ما  مع  النتيجة  هذه  وتتوافق 
الذين قوبلوا  االأفراد  �سنة 1998، حيث عار�ص 58% من  للبحث واملعلومات(  الفل�سطيني 
اأ�سا�ص  عملية تاأخري املفاو�سات اإىل املرحلة النهائية، ويعتقد الالجئون اأن ق�سيتهم هي 
امل�سكلة الفل�سطينية ككل، واأن تاأجيلها اإىل مفاو�سات احلل النهائي يعرب عن اإ�سارة وا�سحة 

 )IPCRI, 1998: 94- 137( .بعدم اجلّدية جتاه هذا املو�سوع من قبل املفاو�سني
نحو  ت�سككهم  ويبدون  الفل�سطيني،  املفاو�ص  نحو  �سلبيًا  اجتاهًا  الالجئون  ويظهر 
الغربية  ال�سفة  عند الجئي  الطرح  هذا  نحو  االجتاه  متو�سط  بلغ  فقد  العودة،  بحق  مت�سكه 
2.05 مقابل 2.07 يف قطاع غزة، كما اأن الالجئني مل يظهروا اجتاهًا اإيجابيًا قويًا نحو 
بحق  املتعلقة  الثابتة  باحلقوق  �سيتم�سك  الفل�سطيني  املفاو�ص  اأن  تت�سمن  التي  العبارة 
العودة والتعوي�ص، اإذ بلغ متو�سط االجتاه عند الالجئني يف ال�سفة الغربية نحو هذه الفقرة 

2.47 واحلال نف�سه يف قطاع غزة. 
ولعل �سعف االجتاهات التي اأظهرها الالجئون نحو املفاو�ص الفل�سطيني، ناجت عن 
واالإ�رشائيليني، وهذا  الفل�سطينيني  ال�سيا�سية بني  املفاو�سات  لق�سيتهم يف  تغييب وا�سح 
اأثار لديهم تخوفًا من جتاوز الثابت الوطني الذي دافع عنه الالجئون عرب العقود  الو�سع 

اخلم�سة املا�سية، ودفعوا ثمنًا باهظًا من اأجل التم�سك بحق العودة. 
اأن الالجئني قد مل�سوا �سعفًا عامًا يف االأداء التفاو�سي الفل�سطيني  اإ�سافة اإىل ذلك، 
مع اجلانب االإ�رشائيلي، ورمبا يكون هذا ال�سعف ناجتًا عن نق�ص يف اخلربة التفاو�سية. 
وخري دليل على ذلك اأن املفاو�ص الفل�سطيني يف بداية مرحلة املفاو�سات مل يتطرق اإىل 
ع على اإعالن املبادئ دون البحث يف هذه الق�سية ال من  ق�سية االأ�رشى الفل�سطينيني، ووقِّ
بعيد وال من قريب، مما اأتاح الفر�سة للوفد املفاو�ص االإ�رشائيلي يف امل�ساومة على هوؤالء 
االأ�رشى مقابل تنازالت فل�سطينية �سيا�سية، وهذا يعدُّ موؤ�رشاً وا�سحًا على �سعف املفاو�ص 

الفل�سطيني. 
نحو  الالجئون  اأظهرها  التي  ال�سلبية  االجتاهات  تف�سري  ميكن  اأخرى،  جهة  ومن 
فل�سطينية  قيادية  عنا�رش  هناك  اأن  يدرك  الفل�سطيني  الالجئ  اأن  الفل�سطيني،  املفاو�ص 
يف ال�سلطة الفل�سطينية تبدي تنازالت علنية و�رشيحة جتاه حق العودة قبل البدء بعملية 

املفاو�سات حول املرحلة النهائية. 
ويتفق هذا الطرح مع درا�سة ح�سني �سعبان الذي خل�ص يف درا�سته اإىل اأن الالجئني 
على  عرفوها  واأنهم  الفل�سطينية،  قيادتهم  اأداء  من  ا�ستيائهم  عن  عربوا  قد  الفل�سطينيني 
حقيقتها. )IPCRI, 1997: 8- 9( . وت�سارك درا�سة Hijjawi هذه النتيجة، اإذ خل�ست الباحثة 
ا�سرتجاع  على  قادرة  غري  الفل�سطينية  القيادة  اأن  يدركون  الفل�سطينيني  الالجئني  اأن  اإىل 

 . )Hijjawi, 1998: 2- 6( حقوق الالجئني
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روؤية الالجئ نحو التوطني ح�سب مكان ال�سكن:  ♦ 

عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  اأنه   )6( اجلدول  يف  الواردة  النتائج  ت�سري 
ال�سكن يف معظم بنود هذا  التوطني ومتغري  امل�ستوى 0.05، بني اجتاهات الالجئني نحو 

املحور والتي تقع حتت االأرقام االآتية )2، 4، 5، 6، 7، 8( . 
الجدول )6( 

نتائج اختبار )T( التجاهات أفراد العينة نحو التوطين حسب مكان السكن

البندالرقم

ال�سفة الغربية
العدد )1521( 

قطاع غزة
درجة العدد )1153( 

الدللة قيمة Tاحلرية
الإح�سائية

سط
و�

مت

اف
حر

ان

سط
و�

مت

اف
حر

ان

اإن حت�سني االأو�ساع املعي�سية لالجئني 1- 
0.014- 2.241.102.351.2326722.460يف املخيمات يعد مقدمة لتوطينهم

 -2
اإن االأو�ساع االقت�سادية التي يعي�سها 

الالجئ الفل�سطيني قد جتربه على قبول 
خيار التوطني 

1.671.101.761.2526721.830 -0.067

 -3
اإذا كان خيار التوطني خياراً وحيداً 

من )اإ�رشائيل( ف�ستكون هناك انتفا�سة 
�سعبية م�سلحة

2.540.931.641.0526722.587 -0.010

 -4
اإن منح الفل�سطينيني جن�سية الدول 

امل�سيفة لهم �سيوؤدي اإىل مترير �سيا�سة 
التوطني 

2.201.132.221.2326720.403 -0.687

 -5
اإن تقلي�ص وكالة الغوث خلدماتها 
املقدمة لالجئني الفل�سطينيني اإمنا 

يهدف اإىل توطني الالجئني 
2.301.062.351.2026721.100 -0.271

 -6
اإن نقل �سالحية وكالة الغوث اإىل 

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �سيوؤدي اإىل 
جتاوز حق العودة اإىل خيار التوطني 

2.391.002.411.1426720.344 -0.731

 -7
اإن حت�سني االأحوال املعي�سية لالجئ 

داخل املخيم هي من حقه يف تخفيف 
معاناته

2.760.792.790.6926721.191 -0.234

 -8
اإن حت�سني االأحوال املعي�سية لالجئ 

داخل املخيم تعزز من �سموده اإىل حني 
عودته

2.750.762.760.6826720.291 -0.771
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ويالحظ اأن هناك فروقًا ذات داللة اإح�سائية عند امل�ستوى 0.05 نحو العبارة التي 
تت�سمن اأن حت�سني االأحوال املعي�سية لالجئني يف املخيمات يعد مقدمة لتوطينهم، اإذ بلغ 
متو�سط االجتاه عند الالجئني يف ال�سفة الغربية 2.24 مقابـل 2.35 يف قطاع غزة. كما 
يعي�سها  التي  االقت�سادية  االأو�ساع  اأن  القائل  الطرح  نحو  �سلبيًا  اجتاهًا  الالجئون  يبدي 
عند  االجتاه  متو�سط  بلغ  حيث  التوطني،  خيار  قبول  على  جتربه  قد  الفل�سطيني،  الالجئ 

الالجئني يف ال�سفة الغربية 1.67، وبلغ يف قطاع غزة 1.76. 
وهذه النتيجة تتوافق مع نتائج درا�سة الف�سفو�ص التي اأجراها �سنة 1985، حيث دلت 
نتائج درا�سته على رف�ص الالجئني خليار التوطني الذي طرحه بن بورات، بالرغم من �سوء 
االأو�ساع االقت�سادية التي يعي�سها الالجئون يف املخيمات الفل�سطينية )الف�سفو�ص، 1985: 

 . )30 -10
وتن�سجم هذه النتيجة مع ما اأوردته درا�سة مركز االأبحاث واال�ستطالعات الفل�سطيني 
 Center( .سنة 1994 التي اأكدت نتائجه على رف�ص الالجئني الفل�سطينيني خليار التوطني�

 )for Palestine Research and Studies Survey Research Unite, 1994: 1- 6

وت�سري نتائج درا�سة الباحثة Hazboun اإىل اأن اإعادة توطني الالجئني يف حي ال�سيخ 
ر�سوان قد ف�سل ب�سكل ذريع، الأن الالجئني الفل�سطينيني يف هذا احلي قد �ساركوا يف اأحداث 
االنتفا�سة الفل�سطينية عام 1987 ب�سكل قوي، وهذا يوؤكد اأن خطة التوطني التي اقرتحتها 
الفل�سطينيني يف  الالجئني  اأحالم  يبدد  ال�سيخ ر�سوان، مل  باإن�ساء حي  اإ�رشائيل، واملتمثلة 

 . )Hazboun, 1996: 40- 41( 1948 العودة اإىل قراهم التي هجروا عنها عام
ويالحظ اأن العبارة التي تت�سمن اأنه اإذا كان خيار التوطني خياراً وحيداً من )اإ�رشائيل( 
 ،0.05 امل�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروقًا  تظهر  م�سلحة،  انتفا�سة  هناك  ف�ستكون 
وكانت الفروق ل�سالح الالجئني يف قطاع غزة، اإذ بلغ متو�سط االجتاه عندهم 2.64 مقابل 

2.54 عند الجئي ال�سفة الغربية. 
اأن  اإىل  خل�ست  التي   -IPCRI– درا�سة  اإليه  تو�سلت  ما  مع  النتائج  هذه  وتن�سجم 
امل�سلح،  الن�سال  تبني  نحو  قوي  اجتاه  قد عربوا عن  الفل�سطينية  املخيمات  الالجئني يف 
التي عانوا  العودة وتعوي�سهم عن �سنوات احلرمان  الالجئني يف  اإذا ما مت جتاهل حقوق 
منها طوال اأكرث من خم�سني عامًا انق�ست )ICPRI, 1998: 94- 137( . كما اأظهرت درا�سة 
Sirhan اأن الالجئني الفل�سطينيني يف خميمات لبنان يعتقدون اأن فل�سطني لن تتحرر اإال من 

 . )Sirhan, 1970: 49- 0( خالل الكفاح امل�سلح
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ومن خالل تفح�ص بيانات اجلدول )6( يالحظ اأن الالجئني اأظهروا اجتاهًا قويًا نحو 
العبارة التي تت�سمن اأن حت�سني االأحوال املعي�سية لالجئ داخل املخيم هي من حقه حتى 
اإذ بلغ متو�سط االجتاه عند الجئي غزة نحو العبارة ال�سابقة  ت�ساهم يف تخفيف معاناته، 
2.79 مقابل 2.76 عند الجئي ال�سفة الغربية، ولعل �سوء االأو�ساع االقت�سادية وال�سكنية 
يف املخيمات يف قطاع غزة يفوق اأو�ساع املخيمات يف ال�سفة الغربية، مما ترك اأثراً يف 
ت�سكيل هذا االجتاه عند الجئي قطاع غزة. وتتفق هذه النتيجة مع ما متخ�ست عنه درا�سة 
مركز االأبحاث واال�ستطالعات الفل�سطيني، اإذ عرّبت ن�سبة كبرية من الالجئني الفل�سطينيني 
 Center( .الذين خ�سعوا لال�ستطالع عن تاأييدهم لتح�سني م�ستوى املعي�سة داخل خميماتهم

 )for Palestine Research and Studies Survey Research Unite, 1994: 1- 6

الالجئني  اأن  اأكد  الذي   Jarrar درا�سة  اإليه  تو�سلت  ما  مع  النتيجة  هذه  تن�سجم  كما 
التي  اإىل قراهم  اإىل حني عودتهم  اأو�ساعهم االقت�سادية يف املخيمات  يطالبون بتح�سني 

 . )Jarrar, 1996: 104- 108( ستاأخذ زمنًا طوياًل�
ويظهر الالجئون اجتاهًا اإيجابيًا قويًا نحو العبارة التي تذهب اإىل اأن حت�سني االأحوال 
املعي�سية لالجئ داخل املخيم تعزز من �سموده اإىل حني عودته، اإذ بلغ متو�سط االجتاه لهذه 

العبارة عند الجئي ال�سفة الغربية 2.75 مقابل 2.76 يف قطاع غزة. 
االإعالم  لوزارة  التابع  ال�سحفي  املكتب  درا�سة  نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتتوافق 
الفل�سطينية، التي اأكدت نتائجه اأن الالجئ يف املخيمات الفل�سطينية املقامة على اأرا�سي 
ال�سفة الغربية متم�سك بالعي�ص يف خميمه، الأن ذلك يعد �سمانة نحو حقه يف العودة اإىل 

 . )PASIA, 1995: 10( بلده الذي ُهجر منه
اأما بالن�سبة لوكالة الغوث، فقد عرّب الالجئون عن اجتاه �سعيف نحو تقلي�ص خدماتها 
كمقدمة لتوطينهم، وبلغ متو�سط االجتاه عند الالجئني يف ال�سفة الغربية 2.30، وبلغ يف 
قطاع غزة 2.35، ونالحظ اأن خ�سائ�ص االجتاه ال�سابق نف�سها انطبقت على العبارة التي 
تت�سمن اأن نقل �سالحيات وكالة الغوث اإىل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، �سيوؤدي اإىل جتاوز 
حق العودة اإىل خيار التوطني، حيث بلغ متو�سط االجتاه نحو هذه العبارة عند الجئي ال�سفة 

الغربية 2.39، وبلغ يف قطاع غزة 2.41، وهو اجتاه �سعيف يف جممله. 
ويالحظ اأن هناك ت�سابهًا بني هذه النتيجة ونتائج درا�سة ريا�ص عوي�سة حيث اأكد 
حق  على  حافظت  اأنها  من  )بالرغم  الغوث  وكالة  اأن  درا�سته  يف  امل�ستطلعون  الالجئون 
العودة باإبقاء م�سكلة الالجئني حّية( فاإنها غري قادرة على تنفيذ قرارات �سيا�سية، وقد وافق 
74.9% من املبحوثني على اأن اإنهاء اأعمال وكالة الغوث يكون ب�سكل تدريجي، ويجب اأن 

يكون مواكبًا لتطبيق حق العودة )عوي�سة، 1998: 110- 111( . 



110

العودة حق  نحو  الفلسطينيني  الالجئني  اجتاهات 

غزة(  وقطاع  الغربية  الضفة  في  ميدانية  د. حسن البرميل)دراسة 

ولعل املفاهيم املتعلقة باللجوء واأ�سبابه تعد من املوا�سيع احل�سا�سة واملختلف عليها 
بني طرفني من الباحثني، طرف يوؤيد وجهة النظر االإ�رشائيلية، ويوافق على ما طرحته من 

اأ�سباب لظهور م�سكلة الالجئني، وطرف معار�ص )وطني( يخالف تلك االآراء. 

مناقشة النتائج:
يتناول هذا اجلزء من الدرا�سة معاجلة النتائج امليدانية التى اأ�سفرت عنها هذه الدرا�سة 
�سياقه  يف  االجتماعي  الفعل  مقولة  حول  متحورت  التى  النظرية  االأطروحات  �سوء  فى 
اإطاره االأيدولوجي الذي ن�ساأ فيه. وبناء عليه ميكن قولبة مفهوم حق  الوظيفي. بعيداً عن 
العودة الذى عرب عنه الالجئون من خالل اجتاهاتهم وفق الروؤية ال�سو�سيولوجية الآتية: 
حق العودة اأ�سبح مرجعية الفعل االجتماعي الفل�سطيني مب�سامينه املختلفة،  اأولً:  ♦
االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�سادية والرتبوية من جهة، ومن جهة اأخرى ميثل هذا املفهوم 

االإطار الديناميكي للن�سال الفل�سطيني عرب اأكرث من خم�سة عقود. 
الالجئون  عليه  يجمع  الذي  اجلمعي  ال�سمري  قاعدة  ميثل  العودة  حق  ثانياً: ♦ 

الفل�سطينيون يف الوطن وال�ستات. 
االإبداعية اجلمعية التي اأبداها الالجئون نحو حق العودة ارتكز على وحدة  ثالثاً:  ♦

الهدف الذي ميثل قاعدة اأ�سا�سية للفعل االجتماعي الفل�سطيني. 
كما  الفل�سطيني،  الالجئ  عند  العودة  حق  ملفهوم  االجتماعي  التحليل  اإن  رابعاً: ♦ 
اأظهرها يف اجتاهاته، يو�سح ذلك اأن هناك تناغمًا بني العوامل الذاتية لالجئ )االجتاهات( 
، وال�سلوك الفعلي الهادف الذي يندرج �سمن بوتقة الفعل الن�سايل الفل�سطيني يف مراحله 
املختلفة، وعليه، ي�ستنتج الباحث من خالل درا�سته اأن الن�سيج الكلي الذي عرّب عنه الالجئون 
يف ال�سفة وغزة نحو حق العودة ال ميكن جتزئته. فهناك حق فردي يف العودة، ولكن هذا 
احلق ال يتم اإال يف اإطار كلي لالجئني، ومن هنا، يتفق البـاحث مع الراأي القائل اأن ق�سية 

الالجئ ال ميكن جتزئتها، اأو و�سمها باالإن�سانية مبعزل عن االإطار ال�سيا�سي. 
الالجئني  لدى  االجتماعي  الفعل  يعك�ص  اأن  امل�ستغرب  من  لي�ص  اإنه  خام�ساً:  ♦
الفل�سطينيني اجتاهات راديكالية نحو ق�سيتهم يف اأحيان كثرية، الأن الظروف املو�سوعية 
�سد  الدموي  الفعل  نحو  مياًل  لديه  �سكلت  قد  عامًا،  اخلم�سني  خالل  الالجئ  عا�سها  التي 
االحتالل االإ�رشائيلي، لذا يرى الباحث اأن الالجئ الفل�سطيني ا�ستطاع اأن يعرب عن فعله يف 
اإطار املوقف احلقيقي الذي ين�سجم مع هذا الفعل، وهذا اأ�سفى على الفعل الن�سايل يف داخل 
املخيم �سفة الدميومة من جهة )ا�ستمرارية ظاهرة اللجوء( ووحدة االجتاه نحو حق العودة. 
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وهذا يتفق مع التحليل ال�سو�سيولوجي عند )بار�سونز( يف حتليله للفعل االجتماعي يف �سوء 
ثنائية الفعل واملوقف. 

اإن قيمة االرتباط باالأر�ص عند الالجئ الفل�سطيني قد حكمت اجتاهاته  �ساد�ساً:  ♦
العودة،  ال�سيا�سية نحو حق  الالجئ  روؤية  التماثل اجلمعي يف  واأن  العودة،  ال�سيا�سية نحو 
والتي  الفرد،  ت�رشفات  اإليها  تخ�سع  التي  املوؤثرات  من  كنوع  ال�رشطية  بالظروف  ارتبط 

تتحكم يف مواقفه االجتماعية. 
يتفق الباحث مع روؤية )د. علي ليلة( يف اأن اإجناز الفعل وحتقيقه، ال بد اأن  �سابعاً:  ♦
حتكمه جمموعة من القيم االأ�سا�سية التي حتكم اختيارات الفاعل للغايات والو�سائل، لهذا 
ا�ستطاع الالجئ الفل�سطيني اأن يعرّب بوعي وا�سح من خالل اجتاهاته عن الو�سائل املالئمة 

لتحقيق عودته. 
ثامناً: ♦ توؤكد املعطيات ال�سو�سيولوجية اأن التجاور ال�سكني بني جماعات متباينة 
املعطيات  هذه  اأن  اإال  والتكيف،  االجتماعى  التفاعل  فر�ص  من  يقلل  وثقافيًا،  اجتماعيًا 
فى  ت�سرتك  اجلماعات  هذه  الأن  الفل�سطيني.  املخيم  داخل  اجلماعات  واقع  على  تنطبق  ال 
هم �سيا�سى واحد وهو اللجوء، لذلك يج�سد مفهوم حق العودة عند هوؤالء الالجئني القا�سم 

امل�سرتك الذى تتوا�سل من خالله االأجيال الفل�سطينية داخل املخيم. 
اإبداع جمعي م�ستقل دينامي  الفل�سطينى هو عملية  الفعل االجتماعى  اإن  تا�سعاً:  ♦

متجدد، متعدد ال�سيغ ومتفاوت من خالل امل�ستويات االآتية: 
أ. اإبداع الفكرة: 

اأتاح  اإنتاج وعى جمعي حقيقي مرتبط مبو�سوعية بعمق روؤية كلية وت�سور �سمويل 
الذاتية  القوى  اكت�ساف  اإبداع يف  واإعادة تنظيم عالقته،  القائم  الواقع  �سيطرة فكرية على 
اخلالقة التى كانت اإمكانية الو�سول اإليها متعذرة غائبة اأو حا�رشة، �سمن ح�سار كليات 

الواقع القائم. 
	. اإبداع الفعل: 

ا�ستجابة  ي�ستجيب  واإيجابي  مبادر  واختيار  منظم  مبا�رش  جمعى  قرار  اإىل  الو�سول 
نتائجه  نحو  وموجه  بو�سائله  مرتبط  موؤثر  تغيريي  فعل  قائم،  جمتمعى  لواقع  متحدية 

العملية ومتطور بتطور تفاعالته املمتدة. 
ت. اإبداع الآلية: 

ا�ستثمار القوى والقدرات الذاتية الفعلية واملمكنة، وتطويرها ب�سورة خالقة وم�ستقلة، 
�ساكن،  وفري  طبيعى  خمزون  حتريك  البدائية،  فى  موغلة  لتقنية  طازج  با�ستعمال  البدء 
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قوى  على  واالعتماد  امل�سادرة،  اأو  للنفاذ  قابلة  غري  بالرموز،  م�سحونة  و�سائل  واختيار 
اأو  اجتماعية جديدة بذهنية مقاومة ومفاهيم ومبادئ وقيم مغايرة غري راغبة بالتوقف 

الرتاجع، واإمنا تتعمق وتت�سلب باملمار�سة. 
	. اإبداع القيمة: 

توجيه الفعل املوؤثر نحو اإجنازات ذات قيمة جمتمعية حالية وم�ستقبلية، �سنع حقائق 
مادية �سلبة واإحداث حتوالت معنوية جديدة مهما بدت االآن غري مكتملة الت�سكل. )�سارى، 

 )21 :1990
عنه  اأ�سفرت  ما  ا�ستعرا�ص  ميكن  الدرا�سة  لنتائج  العام  النظري  التوظيف  هذا  وبعد 
نتائج  وبني  الدرا�سة،  هذه  متغريات  بني  املقارن  التحليل  خالل  من  امليدانية  النتائج 

الدرا�سات ال�سابقة على النحو الأتي: 
يف  تتحقق  لن  العودة  اأن  يعتقدون  الفل�سطينيني  الالجئني  اأن  على  النتائج  دّلت 
الأمد القريب، واتفقت هذه النتيجة مع ما تو�سلت اإليه درا�سة IPCRI )املركز االإ�رشائيلي 
الفل�سطيني للبحث واملعلومات( �سنة 1998، اإذ عرّب الالجئون الفل�سطينيون الذين خ�سعوا 
لال�ستطالع عن اعتقادهم اأن العودة لن تتحقق يف غ�سون ثالث �سنوات اأو خم�ص �سنوات، 
اأو حتى خم�ص ع�رشة �سنة. و�رشح ن�سفهم باأنه ال يوجد عندهم اأمل يف حل ق�سيتهم خالل 
 IPCRI,( .حياتهم، وال يعتقدون باأن و�سعهم كالجئني �سيتغري اأو �سيتبدل يف االأمد البعيد
اأن  اأكد  حيث  عوي�سة،  درا�سة  اإليه  تو�سلت  ما  الطرح  هذا  مع  ان�سجم  كما   ،  )1998: 137

الالجئني الفل�سطينيني مل يكونوا مبعزل عن االأحداث، اأو خارج املعادلة، فهم يعلمون جيداً 
اإدراكهم  ارتباطًا وثيقًا. ومن خالل  به  اأن عودتهم مرتبطة  اأي�سًا  القوى، ويدركون  ميزان 
حلالة ال�سعف الفل�سطيني والعربي يف هذه املرحلة، وعلى الرغم من مت�سكهم بحق العودة، 
فاإن غالبيتهم يدركون اأن حق العودة لن يتم يف االأمد القريب، وهذا االإدراك نابع من وعي 
الالجئ الفل�سطيني اأن )اإ�رشائيل( هي دولة قوية، مما يوؤدي اإىل ا�ستمرار معاناتهم واحتالل 

اأر�سهم.  )عوي�سة، 1998: 115( 
وعلى الرغم من ذلك فقد اأكد الالجئون الفل�سطينيون اأن العودة �ستتحقق، واأنهم موؤمنون 
بحتمية انت�سار ق�سيتهم، وهذا ما دعمته اأي�سًا نتائج درا�سة IPCRI الواردة �سابقًا. ويعتقد 
فبالرغم  حالهم،  واقع  من  تغرّي  لن  عليهم  امل�ستجدة  الظروف  اأن  الفل�سطينيون  الالجئون 
من مت�سك الالجئني الفل�سطينيني بخيار املقاومة، فاإنهم يدركون اأن االأو�ساع الراهنة، لن 

تو�سلهم اإىل طموحاتهم، نتيجة اخللل يف ميزان القوى بني االإ�رشائيليني والفل�سطينيني. 



113

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )1( - حزيران 

كيفية  نحو  الفل�سطينيون  الالجئون  عك�سه  اإدراكًا كبرياً  اأن هناك  النتائج  وبينت 
خروج اأجدادهم واآبائهم �سنة 1948 من بلدانهم. فهم يعون ب�سكل كبري اأن جلوءهم كان 
الع�سابات ال�سهيونية �سنة 1948 �سد  التي قامت بها  العمليات االإرهابية  ق�رشيًا ب�سبب 
اأهليهم واأماكنهم. وحاولت هذه الع�سابات طم�ص معامل القرى واملدن الفل�سطينية من خالل 
تدمريها ب�سكل كلي، واإقامة م�ستوطنات يهودية حديثة عليها، كما اأطلقت اأ�سماء عربية على 
هذه القرى، لكي تطم�ص ب�سكل كلي املعامل العربية الفل�سطينية لهذه القرى واملدن املحتلة. 
االأر�ص  على  االإ�رشائيلي  والبط�ص  ال�سالح  بقوة  ُفر�ص  الذي  الواقع  من  وبالرغم 
الفل�سطينية واأ�سحابها، فاإن الالجئني الفل�سطينيني يرف�سون ب�سكل مطلق هذا الواقع، وال 
يعرتفون به، الأن حقهم الدائم يف اأر�سهم اأقوى من واقعهم الزائل باإذن اهلل تعاىل. وهذا ما 
اأكدته درا�سة للباحث اأجراها �سنة 1992 على عينة من االأطفال الالجئني الفل�سطينيني يف 

خميمي البقعة والوحدات يف االأردن. )عبد الرحمن، 1992: 156( 
ويف نهاية هذه الدرا�سة ميكن التاأكيد على ما ياأتي: 

اإن هناك عملية توا�سل وامتداد تاريخي و�سيا�سي، ومن خالل هذه العملية حتددت  ♦ 
ال�ستات،  مواقع  امتداد  على  تاريخيًا  فاعاًل  باعتباره  الفل�سطيني،  الالجئ  �سخ�سية  معها 

وا�ستطاع الالجئون اأن ي�سكلوا فهمًا م�سرتكًا لق�سيتهم. 
عرب  معه  ويتوا�سل  ويعيه  الفل�سطيني  الالجئ  يدركه  مفهوم  هو  العودة  حق  اإن  ♦ 

موؤ�س�سات التن�سئة االجتماعية وعلى راأ�سها االأ�رشة الفل�سطينية. 
هناك امتداد وتوا�سل يربط حق العودة باالأجيال الفل�سطينية احلديثة، وهذا يوؤكد  ♦ 

اأن الزمن ال يلغي احلقوق، واإن تغريت موازين القوى، واختلطت االأحكام القانونية. 
ي�سكل املخيم عنوانًا للجوء الفل�سطيني، وهو الذي ي�سمن حق الالجئني الفل�سطينيني  ♦ 

يف العودة اإىل ديارهم التي هجروا عنها عام 1948. 
اإن�ساين واقت�سادي مبعزل  الفل�سطيني ال ميكن جتريدها ب�سكل  الالجئ  اإن م�سكلة  ♦ 

عن العامل ال�سيا�سي. 
الفل�سطيني، وال ميكن  اإن حق العودة حق ثابت وطني ا�سرتاتيجي يتبناه الالجئ  ♦ 

جتاوزه باأي حال من االأحوال. 
الرف�ص املطلق للتوطني، واملطالبة بتح�سني االأو�ساع داخل املخيمات الفل�سطينية،  ♦ 
الأن ذلك ي�ساعد على بقاء الالجئني الفل�سطينيني داخل املخيم، وُيحد من احلراك اجلغرايف 

خارجه. 
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يدرك الالجئ الفل�سطيني ب�سكل قوي البدائل التي عر�ست عليه يف الدرا�سة، وهذا  ♦ 

ي�سّكل اأر�سية �سيا�سية متينة للمفاو�ص الفل�سطيني يف عراكه مع املفاو�ص االإ�رشائيلي فيما 
ي�سمى مبفاو�سات احلل النهائي. 

يرف�ص الالجئون اختزال ق�سيتهم وجتريدها من م�سامينها، وهم يرون اأن حتمية  ♦ 

انت�سارهم تتمثل يف العودة اإىل ديارهم ولي�ص اإىل اأرا�سي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية. 
هناك اإميان عميق يف �سمري الالجئ الفل�سطيني برف�ص الكيان ال�سهيوين ووجوده،  ♦ 

ورف�سه  ووجدانه،  العربي  االإن�سان  �سمري  عن  يعرّب  االإميان  هذا  واأن  به،  االعرتاف  وعدم 
لهذا الكيان الذي يهدد االأمن القومي العربي ب�سكل مبا�رش، والالجئ الفل�سطيني يج�سد هذا 
ال�سمري يف روؤيته للعملية ال�سلمية ويف رف�سه لها، واأن ما اأخذ بالقوة ال ي�سرتد اإال بالقوة. 

يتفق الباحث مع روؤية )عوي�سة( باأن مغادرة ال�سيا�سيني واملثقفني قاعدة الالجئني  ♦ 

واإقالعهم نحو قاعدة الظرف الزماين الراهن، يعني اأنهم ي�سعون م�سكلة الالجئني يف ذيل 
القائمة، تاركني لها هام�سًا �سيقًا يخنقون فيه اأمل احلل العادل الذي يعيد احلق الأ�سحابه. 
اإن مل  واالأجدر البقاء مع نتائج الدرا�سة والتم�سك باجتاهات الالجئني نحو حل ق�سيتهم، 

يكن يف الظرف الراهن، فليرتك اإىل ظروف اأف�سل. 
اإن الوحدة الوطنية الفل�سطينية ُتعد ركيزة رئي�سة من ركائز حق العودة.  ♦ 

الدولة  بقعة  حتديد  اأن  اجتاهاتهم،  خالل  من  الفل�سطينيون  الالجئون  يوؤكد  ♦ 

اإىل  العودة لالجئني  يلغي حق  اأن  فل�سطني، ال ميكنه  اجلغرافية على جزء من  الفل�سطينية 
بقية اأنحاء فل�سطني التاريخية. 

املفاو�سات  نحو  الدرا�سة  يف  الالجئون  عنها  عرّب  التي  ال�سعيفة  االجتاهات  اإن  ♦ 

هذه  اأن  الالجئني  هوؤالء  اإدراك  عن  ناجتة  والفل�سطينيني،  االإ�رشائيليني  بني  ال�سيا�سية 
املفاو�سات قد حّولت قرار )194( اإىل جمرد مطلب فل�سطيني، بعد اأن كان مرجعية للحركة 

الوطنية الفل�سطينية. 
موازية  بعملية  يقرتن  اأن  وبدون  الفل�سطينيني،  الالجئني  اأو�ساع  حت�سني  اإن  ♦ 

الإعادتهم، قد يوؤول اإىل جعل عملية حت�سني االأو�ساع اإىل عملية م�ساندة للتوطني. 
اإن الن�سيج الداخلي الفل�سطيني اأقوى واأعمق من اأية تباينات، واأن هذه االختالفات  ♦ 

عززت طابع الوحدة الوطنية. 
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التوصيات: 

يف �سوء ما تو�سلت اإليه هذه الدرا�سة من نتائج، فاإن الباحث يو�سي مبا ياأتي:  
)وهو ما اأكدته موؤمترات الالجئني الفل�سطينيني املختلفة( : 

احلفاظ على املخيمات احلالية، ومنع حتولها اإىل اأحياء متداخلة مع املدن.  1 .
يجب حتويل حق العودة من م�ستوى ال�سعار اإىل م�ستوى خطة عمل.  2 .

اإجراء املزيد من الدرا�سات حول الالجئني الفل�سطينيني، وتفعيل ق�سيتهم من خالل  3 .
اإقامة الندوات واللقاءات واملوؤمترات اجلماهريية. 

العمل على بناء �سبكة ات�سال بني قطاعات الالجئني يف اأماكن تواجدهم يف العامل  4 .
كافة، وب�سكل خا�ص يف املخيمات داخل الوطن وخارجه. 

االأول، وهي جزء ال يتجزاأ من  �سيا�سية يف املقام  الالجئني ق�سية  اعتبار ق�سية  5 .
الق�سية الوطنية الفل�سطينية. 

�سياغة برنامج عمل وطني واجتماعي و�سط جتمعات الالجئني يف كل مواقعهم،  6 .
اإىل ق�سية قومية  الالجئني  اإقراره، وحتويل ق�سية  العودة والن�سال يف �سبيل  اأ�سا�سه حق 

واإ�سالمية ت�سرتك يف امل�سوؤولية عنها جميع اأقطار االأمة العربية واالإ�سالمية. 
ال  التوطني  باعتبار  الالجئني  ملف  ت�سفية  اإىل  الهادفة  التوطني  م�ساريع  رف�ص  7 .

يتناق�ص مع حق العودة فح�سب، ولكن باعتباره فتنة داخلية مع الدول امل�سيفة. 
تعدُّ نتائج هذه الدرا�سة مرجعية لكل مهتم بق�سية الالجئني، وذلك الأنها عرّبت عن  8 .

قطاع وا�سع من الالجئني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة. 
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