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ملخص البحث:

التي  ديارهم  اإىل  الفل�سطينيني  لالجئني  العودة  حق  ق�سية  على  الدرا�سة  تركز   
الر�سمي  الإ�رصائيلي  واملوقف  1967م،  عام  وحتى  1948م،  عام  منذ  ق�رصاً  منها  هجروا 

وغري الر�سمي منها.
وتعود اأهمية الدرا�سة كونها تركز على ق�سية مهمة يف تاريخ ال�سعب الفل�سطيني األ 

وهي ق�سية لجيء فل�سطني.
اأ�سكال  كل  ترف�س  اإ�رصائيل  اأن  يف  تتمثل  رئي�سة  حقيقة  اإظهار  اإىل  الدرا�سة  وتهدف 
احللول املطروحة �سواء على امل�ستوى املحلي اأم الدويل للق�سية، بل ت�رص على روؤيتها حلل 
الق�سية، واملتمثلة يف عدم عودتهم اإىل ديارهم، بل توطينهم يف الأماكن املوجودين فيها 

يف الوقت احلا�رص.
حيث  من  التاريخي  املنهج   – رئي�سني  منهجني  على  درا�سته  يف  الباحث  و�سيعتمد 

املراجع والوثائق – واملنهج التحليلي يف حتليل املعلومات.
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Abstract:

This study focuses on the right of return for Palestinian refugees who 
were forced to leave home from 1948 to 1967 in addition to the Israeli 
official and non-official position from this issue.

The research discusses an important question in the history of the 
Palestinian people-Palestine refugees.

The discussion and results of this study reveal that Israel rejects all 
proposals- for the refugees to return back to their homes- at both domestic 
and international levels. Meanwhile the Israeli side suggests for the refugees 
to stay and settle in the host countries.

The researcher makes use of both historical and analytical 
methodology.



د. أكرم محمد عدوان املوقف اإلسرائيلي من قضية حق العودة للشعب 
الفلسطيني 1948 – 1967

ĎĒē

مقدمة:

أهمية الدراسة:
الفل�سطينية احلديث  الق�سية  الدرا�سة مو�سوعًا مهمًا جداً يف تاريخ  تتناول هذه 
واملعا�رص، األ وهو مو�سوع حق العودة لل�سعب الفل�سطيني، وهي الق�سية التي مازالت 
اأثر  الق�سية منذ عام 1948،  اأي حل، وكما نعلم فقد ظهرت هذه  تراوح مكانها دون 
وقوع حرب 1948، واحتالل اليهود اأجزاء كبرية جداً من اأر�س فل�سطني، ومن ثم اإعالن 

دولة اإ�رصائيل.
وبالرغم من �سدور العديد من القرارات عن هيئة الأمم املتحدة، وعلى راأ�سها قرار 
رقم 194 الذي طالب �رصاحة بحل هذه الق�سية على اأ�سا�س عودة الالجئني اإىل ديارهم 
تامًا  رف�سًا  رف�ست  وامل�ساريع  القرارات  هذه  فاإن  اأذى،  من  بهم  حلق  عما  وتعوي�سهم 
من الدولة ال�سهيونية، وطالبت اإ�رصائيل باأن يكون احلل يف توطينهم يف الأماكن التي 
وامل�ساريع  والأفكار  لقرارات  ا  كل   - كعادتها   - احلائط  بعر�س  �ساربة  اإليها،  هجروا 

الدولية جتاه تلك الق�سية.
من هنا جاءت اأهمية درا�سة هذا املو�سوع، فهي تناق�س ق�سية مازالت حيَّة ومطروحة 
الفل�سطينية،  للق�سية  اإيجاد حل منا�سب  التي حتاول  ال�سيا�سية  والأفكار  امل�ساريع  يف كل 
وهي ق�سية مازالت تعدُّ من الق�سايا الرئي�سة فيما يطرح من م�ساريع يف الوقت احلا�رص 

حلل الق�سية الفل�سطينية0

أهداف الدراسة:
الأفكار  اأهم  واإظهار  وتطورها  العودة،  حق  ق�سية  اأهمية  اإبراز  اإىل  الدرا�سة  تهدف 
وامل�ساريع الإ�رصائيلية جتاه هذه الق�سية، خا�سة يف املرحلة الواقعة بني عامي 1948م 
– 1967م، وهي املرحلة التي اأ�س�ست للق�سية الفل�سطينية ب�سكل عام، كما تهدف الدرا�سة، 
املوقف  اأن  الق�سية، خا�سة  ال�سهيوين من هذه  الر�سمي  الر�سمي وغري  املوقف  اإظهار  اإىل 
الإ�رصائيلي من هذه الق�سية، ومنذ ن�ساأتها مل يتغري ومل يتبدل على الإطالق، وهو القا�سي 

باأن حتل الق�سية بعيداً عن دولة اإ�رصائيل.
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منهجية الدراسة:
املراجع  اأهم  على  معتمداً  التحليلي،  التاريخي  املنهج  درا�سته  يف  الباحث  ا�ستخدم 
والوثائق التي تناولت هذا املو�سوع، مع حتليل املعلومات قدر امل�ستطاع والتعليق عليها.

حدود الدراسة:
متتد الدرا�سة يف بعدها الزمني من عام 1948م – 1967م، اأما عام 1948م فهو ا 
لعام الذي ظهرت فيه الق�سية عقب احتالل ال�سهاينة اأجزاء كبرية جداً من اأر�س فل�سطني 
وتنتهي الدرا�سة عام 1967، وهو العام الذي وقعت فيه احلرب الإ�رصائيلية العربية الثانية 
التي نتج عنها مرة اأخرى هزمية العرب، وظهور م�سكلة الالجئني الفل�سطينيني التي اأطلق 

عليها ا�سم الالجئني عام 1948م والنازحني عام 1967م.
وانتهى الباحث بو�سع خامتة ا�ستعر�س فيها اأهم ما تو�سلت اإليه الدرا�سة من نتائج.

نشأة قضية الالجئني الفلسطينيني:)حق العودة(
كان من اأهم الآثار التي ترتبت على حرب عام 1948، بني العرب وال�سهاينة، م�سكلة 
اأو ق�سية الالجئني الفل�سطينيني، فقد كان من اأهم ما نتج عن تلك احلرب، تهجري اأكرث من 
900 األف فل�سطيني من اأرا�سيهم، وقد مثلت تلك امل�سكلة ومازالت، �رصبة يف �سميم القيم 
الإن�سانية والقوانني والت�رصيعات الدولية، وذلك اأمام ف�سل العامل والأمم املتحدة يف اإيجاد 
املتحدة  الأمم  هيئة  راأ�سها  وعلى  الدولية  املنظمات  ف�سل  على  يدل  مما  لها،  منا�سب  حل 
التي اأ�سدرت العديد من القرارات، وعلى راأ�سها القرار 194*، الذي يدعو اإىل اإيجاد حل لهذه 
الإن�سانية واحلقوقية  الدولية، ول غريها من املنظمات  الق�سية، ولكن مل ت�ستطع املنظمة 
حتى هذه اللحظة من تطبيق هذا القرار، ول غريه من الدعوات لإيجاد حل لق�سية حق العودة 

الذي نادى به ذلك القرار.
ولقد اأدت عمليات الإرهاب ال�سهيوين التي قامت بها جمموعات منظمة ومدربة من 
العنا�رص املتطرفة وال�ستعمارية يف �سكلها، والرجعية يف عقيدتها، والهمجية يف و�سائلها 
اإىل كارثة حقيقية، جنم عنها تهجري اأكرث من 900 األف �سخ�س من ال�سعب الفل�سطيني كما 
ذكرنا، وا�ستيالء ال�سهاينة على ممتلكاتهم واأموالهم وم�ساكنهم، واأدى ذلك اإىل هجرتهم اإىل 
البالد العربية املجاورة، واإىل بع�س املناطق الفل�سطينية التي مل يطلها البط�س ال�سهيوين، 

فقد و�سل منهم ما يقرب من 430.000 اإىل منطقة ال�سفة الغربية وقطاع غزة.
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املهم يف املو�سوع اأن ق�سية الالجئني الفل�سطينيني، اأو ما يطلق عليها ا�سم ق�سية حق 
العودة مازالت تراوح مكانها حتى هذه اللحظة، وذلك ل�سبب ب�سيط جداً هو اأن اإ�رصائيل، ومنذ 
ن�ساأتها عام 1948 ون�ساأة تلك الق�سية يف العام نف�سه، مازالت ترف�س وب�سكل قاطع التعامل 
مع هذه الق�سية، وترف�س رف�سًا تامًا تطبيق القرار 194 الذي يدعو �رصاحة اإىل حق العودة 
توطينهم  اإىل  فل�سطينيون  لجئون  بها  يوجد  التي  الدول  من  تطلب  بل  الفل�سطيني،  لل�سعب 

ومنحهم جن�سيات تلك الدول، وهو احلل الذي ترى فيه اإ�رصائيل حاًل منا�سبًا لهذه الق�سية.
لل�سعب  العودة  الإ�رصائيلي، من ق�سية حق  املوقف  ال�سوء على  اإلقاء  �سنحاول  وهنا 
الفل�سطيني وذلك منذ ن�ساأة هذه الق�سية عام 1948م، وحتى عام 1967م، وهو العام الذي 
وقعت فيه الهجرة الثانية لل�سعب الفل�سطيني وتر�سخت فيه ق�سية حق العودة، مع الهزمية 
فل�سطني،  اأر�س  من  تبقى  ما  باحتالل  حينها  يف  اإ�رصائيل  وقيام  العربي،  للعامل  الثانية 

وظهور لجئني جدد من ال�سعب الفل�سطيني.
متحور املوقف الإ�رصائيلي من ق�سية حق ا لعودة، حول نقطة رئي�سة ومهمة، تتمثل 
يف رف�س تام ملا ي�سمى بحق العودة، اأو ال�سماح للمهاجرين من ال�سعب الفل�سطيني بالعودة 
اإىل ديارهم مهما كلف ذلك من ثمن، لهذا ومنذ اللحظة الأوىل لوقوع الأزمة، عام 1948، 
�سدرت العديد من الت�رصيحات من زعماء احلركة ال�سهيونية ودولة اإ�رصائيل، التي ترف�س 
جملة وتف�سياًل اأي دعوة لعودة اأولئك الالجئني، اإىل ديارهم اأو حتى تعوي�سهم، كما طالبت 
لزعماء دولة  الر�سمي  الر�سمي وغري  اإن املوقف  القول  املتحدة يف حينها، بل ميكن  الأمم 
العامل،  يف  مكانة  من  ميلكونه  مبا  والدفع  اجلرمية،  هذه  على  التغطية  يف  متثل  اإ�رصائيل، 
لفر�س اأمر واقع، يق�سي باإنهاء هذه الق�سية بالطريقة التي يراها زعماء احلركة ال�سهيونية 
اأو  للنظرة  متامًا  مطابقًا  جاء  الق�سية،  هذه  جتاه  الإ�رصائيلي  املوقف  وهذا  النظرة  هذه   .
اأر�س  اإ�رصائيل على  دولة  قيام  قبل  ال�سهيونية، حتى  التي حملها زعماء احلركة  للعقيدة 
فل�سطني، فالدعوات ال�سهيونية لتهجري �سكان فل�سطني، جاءت قبل عام 1948، اأي قبل قيام 
دولة اإ�رصائيل بالفعل، فلو األقينا نظرة على اأهم منظري احلركة ال�سهيونية يف هذا املجال، 
ف�سنجد العديد من اأولئك الذين نادوا بهذه الفكرة، وعلى راأ�سهم البارون« اإدموند روت�سيلد« 
Edmond Rotchield املمول الرئي�س مل�ساريع ال�ستيطان ال�سهيوين يف فل�سطني، الذي 
اأر�س  مغادرة  يقبلون  الذين  للعرب  واملعنوي  املادي  الدعم  لتقدمي  ا�ستعدادة  عن  اأعرب 
فل�سطني اإىل دول عربية وغربية، واقرتح يف حينها اأن يرحلوا اإىل العراق نهائيًا، اأما موؤ�س�س 
الكيان  لإقامة  اعتمد  فقد   ،Thodor Herzl”هرتزل “ثيودر  الر�سمية  ال�سهيونية  احلركة 
ال�سهيوين على اأر�س فل�سطني على ثنائية ال�ستيالء على الأر�س، و�سن حرب اإبادة، باعتبار 
اأن اأ�سحاب البالد الأ�سليني هم” كائنات اأخرى” لي�س لها احلق يف العي�س”)1( وهذه اأمثلة 
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ب�سيطة من الدعوات التي نادى بها زعماء احلركة ال�سهيونية يف هذا املجال، وقد تر�سخ 
هذا املوقف يف ذهن اأول زعيم للدولة ال�سهيونية بعد اإن�سائها، األ وهو “ديفيد بن غوريون” 
David Ben Gurion الذي ظل يعمل طوال حياته ال�سيا�سية لإجناز هذا الهدف، فقد اأعترب 
بنغوريون يف جل�سة اإدارة الوكالة اليهودية التي ُعقدت يف حزيران عام 1938، اأن نقطة 
النطالق اأو املخرج حلل م�ساألة العرب يف الدولة اليهودية، تكمن يف ا لتوقيع على معاهدة 

مع الدول العربية متهد الطريق لإخراج العرب من الدولة اليهودية اإىل الدول العربية.)2(
وهكذا نرى اأن تهجري ال�سعب الفل�سطيني كان الفكرة الرئي�سة يف اأذهان زعماء ومنظري 
احلركة ال�سهيونية وعقولهم منذ ن�ساأة هذه احلركة، حتى قبل اأن يكون لل�سهاينة مو�سع 
قدم على هذه الأر�س، فما بالنا بعد اأن اأ�سبح لهوؤلء ال�سهاينة مكانة وموقع ودولة على 
بعد عام  الواقع  اأر�س  الأفكار عمليًا على  تلك  الذي مكنهم من تطبيق  الأمر  الأر�س،  هذه 

1948، وهو الأمر الذي عمل عليه ال�سهاينة منذ اإن�ساء دولتهم وحتى هذه اللحظة.
لهذا فتطبيق الفكرة جاء ب�سكل منظم ودقيق وخمطط له، ولي�س بال�سدفة كما يعتقد 
الدولة  هذه  عمدت  1948/5/14م،  يف  اإ�رصائيل  دولة  لقيام  الأول  اليوم  فمنذ  بع�سهم، 
ا�ستخدمها  التي  فالأ�ساليب  اأكمل وجه،  العمل على  لتنفيذ هذا  املنا�سبة  اإىل و�سع اخلطط 
ال�سهاينة مع ال�سكان الأ�سليني كما ذكرنا كانت من اأ�سواأ الأ�ساليب الأخالقية والهمجية، 
هذا من ناحية، ومن ناحية اأخرى بداأت احلكومة الإ�رصائيلية تعمل على تنفيذ هذا املخطط 
اأمثلة ذلك: ت�سكيل جلنة تران�سفري )ترحيل( ر�سمية  وبدعم مادي ومعنوي كبري جداً، ومن 
حكومية، ُعينت يف نهاية اآب/ اأغ�سط�س عام 1948، من اأجل التخطيط املنظم لإعادة توطني 
تاأ�سي�سها بو�سع  اللجنة منذ  العربية.)3( حيث قامت هذه  الدول  الفل�سطينيني يف  الالجئني 

م�رصوع ت�سمن النقاط الآتية:
•منع الالجئني الفل�سطينيني من العودة اإىل بيوتهم اأو قراهم. 	

•تدمري القرى العربية. 	
•توطني اليهود يف القرى والبلدات العربية، وتوزيع الأرا�سي العربية على امل�ستوطنني  	

اليهود.
•ا�ستدعاء يهود العراق و�سوريا. 	

•البحث عن طرق ت�سمن ا�ستيعاب الالجئني الفل�سطينيني يف البالد العربية، مثل �سوريا  	
والعراق ولبنان والأردن.)4(

اإن قراءة بنود هذا التوجه اأو هذا امل�رصوع، يعطينا دللة وا�سحة على ما �سبق ذكره 
من اأفكار وخمططات �سهيونية جتاه ال�سعب الفل�سطيني، فهذا امل�رصوع يتمحور حول هدف 
وا�سح و�رصيح، األ وهو التخل�س من الوجود الفل�سطيني وباأي �سكل من الأ�سكال، وذلك اإما 
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اأخرى  اأ�ساليب  البحث عن  اأو  بدًل منهم،  اليهود  وبيوتهم وتوطني  قراهم  تدمري  عن طريق 
تكفل ا�ستيعابهم يف اخلارج، وتكفل عدم عودتهم اإىل اأرا�سيهم ب�سكل قاطع.

الآراء  العديد من  العودة، من خالل  ال�سهيوين من ق�سية حق  وقد تاأكد ذلك املوقف 
والأفكار ال�سهيونية، التي جاءت خالل هذه املرحلة، لتوؤكد فيما ل يدع جماًل لل�سك على 

املوقف الر�سمي ال�سهيوين من هذه الق�سية.
فقد جاء التاأكيد من خالل املندوب الإ�رصائيلي يف هيئة الأمم املتحدة يف حينها “اأبا 
اإيبان” عند ما ُطرحت اأمام هيئة الأمم املتحدة اأفكار اإ�رصائيل حلل هذه الق�سية التي متثلت 

يف النقاط الآتية:
اإن اإ�رصائيل ل تتحمل اأية م�سوؤولية عن وجود ق�سية الالجئني الفل�سطينيني، بل اأن هذه 

الق�سية هي م�سوؤولية عربية بحتة.
�سيطرة حكومة  الفل�سطينيني يف مناطق واقعة حتت  الالجئني  اإ�سكان  اإعادة  واقرتح 
يكون جوهرها وتقاليدها مطابقة جلوهرهم وتقاليدهم، حيث ميكن ا�ستيعابهم فوراً، ومن 

دون �سدمات.
و�رصح اأنه ل يوجد نية لإ�رصائيل يف اإعادة اليهود اإىل العراق و�سوريا وم�رص واملغرب 

واليمن واإىل بالد عربية اأخرى، كي ن�ستقبل لجئني عربًا مكانهم.
يت�سح لنا مما �سبق، اأن الأفكار التي �رصح بها اأبا اإيبان اأمام الهيئة الدولية تتحدث وبكل 
و�سوح عن رف�س اإ�رصائيل، وب�سكل قاطع، عودة ال�سعب الفل�سطيني املهجر اإىل دياره، بل اأكرث 
من ذلك، فهو يدعو اإىل حل ق�سيتهم على اأ�سا�س توطينهم يف الأماكن املتواجدين فيها، واأن 
ل مكان لهم على اأر�س دولة اإ�رصائيل املزعومة، وهو بذلك ي�رصب عر�س احلائط القرارات 

الدولية ال�سادرة عن الهيئة الدولية التي يتحدث اأمامها دون اأي خوف اأو م�سوؤولية.
وتنفيذاً لهذه ال�سيا�سة ال�سهيونية املعلنة بحق ق�سية الالجئني، عمدت اإ�رصائيل ومنذ 
على  ال�ستيالء  مفادها،  �سيا�سة  ا�ستخدام  اإىل  اإ�رصائيل،  دولة  قيام  لإعالنها  الأول  اليوم 
اأموال وممتلكات ال�سعب الفل�سطيني املنقولة وغري املنقولة، فقد �سيطرت اإ�رصائيل على اأكرث 
من 15 مدينة عربية �رصفة، واأكرث من 800 قرية فل�سطينية، مبا ت�ستمل عليه هذه املدن 
والقرى من اأر�س وعقارات واأموال منقولة، م�ستولية بذلك على اأموال ما يقارب من %90 
من جمموع الفل�سطينيني املقيمني يف اأرا�سي عام 1948 الذين جرى تهجريهم منها. اإىل 

جانب ال�ستيالء على الأموال التجارية وال�سناعية والأموال والأمتعة ال�سخ�سية.)5(.
كافة  ال�سخ�سية  والأموال  املمتلكات  مب�سادره  اإ�رصائيل  قامت  ال�سعيد،  هذا  وعلى 
قامت  فقد  واملمتلكات.  الأموال  هذه  على  يدها  تثبيت  �سبيل  يف  لجئ،  مليون  من  لأكرث 
عام  ال�سادر  عنها  املتخلَّى  املناطق  كقانون  والت�رصيعات،  القوانني  من  العديد  باإ�سدار 
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1948، وقانون اأنظمة الأرا�سي البور لعام 1948، وقانون ممتلكات الغائبني لعام 1948، 
وقانون نقل امللكية لهيئة التنمية، وقانون اأنظمة زراعة الأرا�سي البور لعام 1948م، هذا 
الأرا�سي  اأ�سهمت يف ال�ستيالء على  التي  القوانني والت�رصيعات،  العديد من  اإىل  بالإ�سافة 
اأو  الأمن  بذريعة  عنها،  يهاجروا  ومل  الفل�سطينيني  املواطنني  بع�س  ي�سكنها  مازال  التي 
التطوير، حيث جرد اأولئك من 80% من الأرا�سي اململوكة لهم، ومل يبق حتت اأيديهم �سوى 
200 األف دومن تقريبًا اأي ما ن�سبتة اأقل من 1% من الأرا�سي اململوكة لهم، وت�سري التقديرات 
اإىل اأن الأرا�سي الزراعية التي ا�ستولت عليها اإ�رصائيل ت�سل م�ساحتها اإىل)568، 705، 6( 

دومنًا.)6(
كل  اتخاذ  �سبيل  يف  فهي،  جداً،  وا�سحة  املرحلة  هذه  يف  الإ�رصائيلية  ال�سيا�سة  اإن 
الإجراءات ال�سيا�سية، والقت�سادية والقانونية، التي ت�سمن عدم عودة لجئي فل�سطني اإىل 
ديارهم، عمدت اإىل اتخاذ هذه الإجراءات، لإعطاء انطباع اأن ل رجعة فيما قررته بخ�سو�س 

هذه الق�سية على الأقل يف هذه املرحلة)1948(.
تطورت الأحداث ال�سيا�سية، يف هذه املرحلة، وتدخلت الأمم املتحدة عن طريق اإر�سال 
مبعوث خا�س بها لإيجاد حل مل�سكلة ال�رصاع بني ال�سهاينة والعرب، وقامت بو�سع مندوب 
ق�سية  حلل  الأفكار  ببع�س  جاء  الذي   Count Bernadotte برنادوت«  وهو»الكونت  لها 
الالجئني، وقام بدعوة اإ�رٍصائيل اإىل ال�سماح بعودة الالجئني اإىل ديارهم، واأكد اأن هيئة الأمم 
املتحدة، اأكدت على حق الذين �رصدوا من ديارهم ب�سبب الإرهاب احلايل بالعودة اإىل ديارهم 
اأن تدفع تعوي�سات عن املمتلكات ملن ل يرغب يف  اأنه يجب  اأي�سًا، على  اأخرى، واأكد  مرة 

العودة اإىل دياره، وذلك ح�سب ما جاء يف قرار هيئة الأمم املتحدة رقم 191.)7(
برنادوت.  الكونت  باغتيال  قامت  ذلك  من  اأكرث  بل  امل�رصوع،  هذا  اإ�رٍصائيل  رف�ست 
العودة، رف�س  اأهم ما جاء فيه بخ�سو�س ق�سية حق  ثم طرحت م�رصوعًا بدياًل، كان من 
اأن احلرب حتى هذه اللحظة مل تنته بعد،  اإ�رصائيل العودة لالجئني، والتاأكيد على  حكومة 
واأن اإ�رصائيل يجب عليها اأن حتارب باأ�ساليب جديدة واأ�سلحة جديدة حتى تتحرر كل اأرا�سي 

فل�سطني’’ وذلك كما جاء على ل�سان ‘‘مناحيم بيغن ’’يف �سهر نوفمرب 1948.)8(
وقراراتها  الأمم  هيئة  مطالب  مع  للتجاوب  اإ�رصائيل  دولة  اإقناع  يف  برنادوت  ف�سل 
بخ�سو�س ق�سية حق العودة وكان م�سريه القتل، وظل زعماء دولة اإ�رصائيل على مواقفهم 
ال�سابقة واملتعنته بخ�سو�س هذه الق�سية، بل اأكرث من ذلك بداأ قادة احلركة ال�سهيونية يف 
الداخل ويف اخلارج بو�سع ت�سوراتهم النهائية بخ�سو�س تلك الق�سية ومن اأمثلة ذلك قيام 
اأحد  ، وهو   Joseph Sigtman’’ �سختمان  “جوزيف  ال�سهيونية وهو  احلركة  اأحد زعماء 
خرباء الرتان�سفري ال�سكاين، بو�سع ت�سور خا�س بهذه الق�سية، وذلك عندما اجتمع مع اأع�ساء 
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اأوكلوا له  اأيلول 1948، و  اأثناء زيارته لالأرا�سي املحتلة، يف  جلنة الرتات�سفري احلكومية، 
مهمة االبحث وتقدمي مقرتحات لهم بخ�سو�س ق�سية حق العودة، فقام بو�سع خطة بعنوان 
العربي اليهودي” قدَّمها على �سكل درا�سة اإىل “اإلياهو اإب�ستاين”  ال�سكاين  التبادل  “ق�سية 
�سفري اإ�رصائيل يف وا�سنطن، وقام هذا بدوره بتقدميها ل�سكرتري احلكومة الإ�رصائيلية “زئيف 

�سارن” ولرئي�س جلنة الرتات�سفري يو �سف فايت�س.)9(
جاءت خطة �صختمان على النحو الآتي:

•ترحيل اإجباري لالجئني وغري الالجئني الفل�سطينيني، واإعادة توطينهم يف العراق. 	
وترحيل  للعراق،  اأ�سا�س  وب�سكل  العربية  والبالد  فل�سطني  بني  لل�سكان  منظم  •تبادل  	

اجلاليات اليهودية يف البالد العربية اإىل اإ�رصائيل.
عربية  دول  ورمبا  والعراق،  اإ�رصائيل  حكومة  بني  مبعاهدة  تعزيزه  من  لبد  •التوطني  	

اأخرى.)10(
لل�سيا�سة  الدعم  لتقدمي  مبا�رصة  الأبي�س  والبيت  الأمريكية،  الإدارة  �سختمان  ونا�سد 

الإ�رصائيلية من اأجل اإعادة توطني الفل�سطينيني يف العراق.)11(
 يوؤكد م�رصوع �سختمان على وحدانية النظرة ال�سهيونية لق�سية حق العودة، والقا�سية 
برتحيل اأكرب عدد ممكن من ال�سعب الفل�سطيني، اإن مل يكن كل ال�سعب الفل�سطيني من اأر�سه اإىل 
اأرا�سي دول عربية اأخرى، وبخا�سة العراق، وا�ستبدال هذا ال�سعب مب�ستوطنني �سهاينة، مبعنى 

عملية اإحالل كاملة كما كانت فرن�سا واإيطاليا تفعالن يف اأثناء ا�ستعمارهما للجزائر وليبيا.
مع  متفقًا  ثابتًا   ،1948 عام  خالل  العودة  حق  ق�سية  من  الإ�رصائيلي  املوقف  جاء 
الروؤية ال�سهيونية العامة لهذه الق�سية، واملتمثلة يف رف�س حق العودة �سواء احلق املبدئي 
اأو احلق العملي، اأما احلق املبدئي وهو رف�س اإ�رصائيل العرتاف بكونها امل�سوؤولة عن هذه 
الق�سية منذ البداية، بل بالعك�س فهي ترى اأن التبعه تقع كلها على عاتق اجلانب العربي 
الفل�سطيني، وتعتقد ا�رصائيل اأن العرب هم الذين دفعوا �سكان فل�سطني اإىل الهجرة، وان ال�سعب 
الفل�سطيني هاجر من اأرا�سيه مبح�س اإرادته. ان اعرتاف اإ�رصائيل بهذه الق�سية يحرمها حق 

النق�س، ويحرمها التحكم يف كمية العائدين.
ظل املوقف الر�سمي الإ�رصائيلي هكذا با�ستثناء فرتة ق�سرية الأجل جاءت عام 1949، 
وذلك عندما اأبدى رئي�س احلكومة الأ�سبق)دافيد بن غوريون( ا�ستعداد اإ�رصائيل لل�سماح بعودة 
100.000 لجئ، اإىل ديارهم ويبدو اأن هذا العر�س جاء فقط لك�سب الوقت واملواقف حينها 
وبخا�سة مع اإ�رصار هيئة الأمم املتحدة على تنفيذ القرار 194، وو�ساطة جلنة التوفيق الدولية 
يف هذه الق�سية، وجاء العر�س يف مقدمة املناق�سة التي دارت يف هيئة الأمم املتحدة لقبول 
اإ�رصائيل ع�سواً فيها. اأما على اأر�س الواقع حتى هذا العر�س مل يكتب له النجاح والتطبيق)12(
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لقبولها  الدويل وتعاطفه، وذلك  املجتمع  ود  اإ�رصائيل يف عام 1949، ك�سب  حاولت 
ع�سواً يف هيئة الأمم املتحدة، والذي يعني العرتاف بها كدولة ر�سميًا يف هذه املرحلة، 
لهذا طرحت م�رصوعها الداعي اإىل ا�ستيعاب مائة األف من الالجئني اإل اأن هذا الطرح مل يطبق 
فعليًا، خا�سة بعد اأن ح�سلت اإ�رصائيل بالفعل على ع�سوية هيئة الأمم املتحدة عام 1949، 
وبداأت يف الدخول مع الدول العربية يف مفاو�سات الهدنة بل جند اأن اإ�رصائيل، قد رف�ست يف 
هذه املرحلة الطرح الأمريكي الذي يق�سي باأن ت�سمح اإ�رصائيل بعودة ثلث العدد الإجمايل 
ن�سمة  بـ 200.000  يقدر  الثلث  اأن  تقول  التقديرات حينها  الفل�سطينيني، وكانت  لالجئني 
اإعادة تاأهيل باقي الالجئني،  اأن تتحمل الوليات املتحدة الأمريكية، نفقات  تقريبًا، على 
الذين كان من املفرت�س اأن ُي�ستوعبوا يف الدول العربية، وجاء هذا الرف�س على ل�سان)ديفيد 
اإن�ساء �سندوق دويل  لذلك،  بدياًل  واقرتح  اآنذاك  الإ�رصائيلية  رئي�س احلكومة  بن غوريون(، 
يعالج هذا املو�سوع على اأن ت�سرتك اإ�رصائيل فيه، من دون اأن تتحمل اإ�رصائيل امل�سوؤولية، 
على اأن جترى معاجلة الأمر على اأ�سا�س عمليات اإعادة تاأهيل جماعية، ل ت�سفية ح�سابات 

وتعوي�سات فردية.)13(
�سهدت املرحلة املمتدة من عام 1949 – 1967 تطورات �سيا�سية كبرية جداً يف اإ�رصائيل، 
كان من اأهمها قبول اإ�رصائيل ع�سواً رئي�سًا يف هيئة الأمم املتحدة، ومن ثم جناحها يف توقيع 
اتفاقيات الهدنة مع الدول العربية)اتفاقيات رود�س( 1949م، ومن ثم جتميد مناق�سة الق�سية 
الفل�سطينية داخل اأروقة الأمم املتحدة، واإن�ساء وكالة اإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني، 

وغريها من الأحداث على امل�ستوى العربي ل داعي حل�رصها يف هذا البحث.
وبالرغم من هذه الأحداث ظل املوقف الإ�رصائيلي من ق�سية حق العودة، على حاله 
املجالني  يف  ثانوية  مكانة  حتتل  اأ�سبحت  الق�سية  اإن  القول  ميكن  بل  تغيري،  اأي  دون 

املحلي والدويل.
واأهم ما طرح من مقرتحات اإ�رصائيلية بخ�سو�س هذه الق�سية خالل هذه املرحلة، ما 
�سمي يف حينه، بالعملية الليبية عام 1950، وهو املقرتح الذي تقدمت به وزارة اخلارجية 
الإ�رصائيلية يف اآذار/ مار�س/ 1950، حني عر�س »خزقئيل غوردن« مدير ق�سم املوؤ�س�سات 
الدولية لدى وزارة اخلارجية خطة بعنوان »اإعادة توطني العرب يف ال�سومال وليبيا« اللتني 
ت�سيطر عليهما اإيطاليا يف ذلك الوقت، وقد جرت املوافقة على هذه اخلطة ر�سميًا يف اجتماع 
عقد يوم 13/اأيار/ 1954، مب�ساركة الوزراء مو�سيه �ساريت وزير اخلارجيه ووزير املالية 
اأ�سكول، ووزير الزراعة بريت�س نفتايل، ومدير عام وزارة اخلارجيه وم�ست�سار رئي�س  ليفى 
اليهودي، وبناء على  القومي  العربية، يو�سف فايت�س ممثاًل عن ال�سندوق  الوزراء لل�سوؤون 
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لت جلنة ت�سمى » جلنة الالجئني« ملتابعة اإمكانية تطبيق هذه اخلطة.)14( هذا الجتماع �سكِّ
وت�صمن امل�رصوع الإ�رصائيلي امل�صمى بالعملية الليبية البنود الآتية:

•جمع الأموال لغر�س �رصاء اأرا�س زراعية يف ليبيا من امل�ستعمرين الإيطاليني واإ�سكان  	
الالجئني الفل�سطينيني فيها لزراعتها.

•تبادل ممتلكات العرب يف اإ�رصائيل مع ممتلكات اليهود يف ليبيا. 	
• خبري زراعي فل�سطيني مع عائالتهم اإىل ليبيا، واملر�سحون يجب اأن يكونوا  ترحيل 300	

لجئني تخلوا عن ممتلكاتهم يف اإ�رصائيل كخطوة اأوىل عند بداية التنفيذ.
الأردنية)ال�سفة  احلدود  منطقة  يف  واقعة  قرى  يف  يعي�سون  مالكني  من  اأرا�س  •�رصاء  	

الغربية( لكن اأرا�سيهم موجودة يف اإ�رصائيل.)15(
اإعادة  األ وهي  رئي�سية،  نقطة  يتمحور حول  اأنه  الطرح، نالحظ  هذا  بنود  قراءة  عند 
تاأهيل الالجئني الفل�سطينيني وتوطينهم ولكن لي�س يف فل�سطني، بل يف ليبيا الوطن اجلديد 
ي�سمى  ما  الأم، وذلك من خالل  الوطن  بدياًل عن  ال�سهيونية  احلركة  الذي يقرتحه زعماء 

تبادل ال�سكان والأر�س يف فل�سطني مع ممتلكات اليهود يف ليبيا.
اإفراغ  وهذا يدل على مدى حر�س زعماء احلكومة ال�سهيونية يف هذه املرحلة على 
فل�سطني من �سكانها الأ�سليني وا�ستبدالهم ب�سهاينة، وهو ما يعني اإنهاء الوجود الفل�سطيني 

يف هذه الأر�س.
لق�سية  حل  لإيجاد  املرحلة  هذه  يف  ال�سهيونية  والأفكار  املقرتحات  تتوقف  مل   
اأطراف  اأو من  اأطراف ر�سمية داخل احلكومة الإ�رصائيلية،  الفل�سطينيني �سواء من  الالجئني 

�سهيونية غري ر�سمية.
واملخول  اخلارجية،  وزارة  دانني” وهو كبري موظفي  “عزرا  قام  ففي عام 1949م 
لل�سعب  العودة  اأنها جديدة حلل ق�سية حق  اأفكار ظنَّ  الالجئني، بطرح  الرئي�س يف ق�سية 

الفل�سطيني وقد جاءت اأفكاره على النحو الآتي:
• العمل على ا�ستيعاب اأكرب عدد ممكن من الالجئني الفل�سطينيني يف الدول العربية.	

لكي  الفل�سطينيني  الالجئني  لت�سغيل  فل�سطني،  خارج  اقت�سادية  م�ساريع  •فتح  	
ُيوطنوا هناك.

• م�ساهمة اإ�رصائيل يف اإعادة توطني الالجئني الفل�سطينيني يف تلك املنطق.)16(	
حلول  اإيجاد  اأ�سا�س  على  يبني  العودة،  حق  ق�سية  حول  الإ�رصائيلي  الرتكيز  مازال   
خارجية بعيدة عن امل�سوؤولية الإ�رصائيلية جتاه حق العودة، توافق اإ�رصائيل على حلول لهذه 
الق�سية، ولكن دون اأدنى م�سوؤولية اإ�رصائيلية عنها، من خالل العمل على تذويب الالجئني 

الفل�سطينيني يف املجتمعات التي يعي�سون معها يف اخلارج.
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النفط  جمال  يف  وبخا�سة  الغر�س،  لهذا  كبرية  م�ساريع  بناء  فكرة  دانني  طرح  وقد 
مثل  فاإن  لت�سوره  وطبقًا  ولبنان،  ال�سعودية  بني  ما  ت�سل  التي  اأرامكو،  �رصكة  طريق  عن 
هذه امل�ساريع �ست�ستوعب اآلف الالجئني من ال�سعب الفل�سطيني، ويف نهاية املطاف �سوف 

يندجمون ويذوبون يف تلك الأماكن)17(
اأحد زعماء احلركة  ال�سابقة، على ل�سان  وقد تكررت الأفكار واملقرتحات ال�سهيونية 
ال�سهيونية وهو “حنان بار” Hanan Bar اأحد كبار موظفي اإ�رصائيل، وكان يعمل قن�ساًل 
عامًا يف اأثيوبيا، الذي اقرتح، تاأ�سي�س منظمة يف الوليات املتحدة الأمريكية اأو يف اأمريكيا 
املختلفة، مبا يف  العامل  بلدان  اإىل  الفل�سطينيني  الالجئني  ت�سجيع هجرة  الالتينية هدفها 
اأمريكا  العرب يف  اأن تركز تلك املنظمة على قادة املهاجرين  الأمريكية، على  القارة  ذلك 
امل�سيحي  الدين  رجال  مثل  اأخرى  عنا�رص  و�سم  الأمريكية،  املتحدة  والوليات  الالتينية 
اإ�رصائيل، وتقوم هذه  اأمام العامة باأنها متعاطفة مع  وحتى عنا�رص يهودية غري معروفة 
اأماكن  لإيجاد  العامل  يف  خمتلفة  وموؤ�س�سات  حكومات  مع  مفاو�سات  باإجراء  املنظمة 
ا�ستيعاب يف بالد خمتلفة، مع جمع الأموال الالزمة لإعادة تاأهيل الالجئني الفل�سطينيني 

يف البلدان املختلفة.)18(
ثم طرح مو�سى ديان Moshe Dayan، اأحد قادة دولة اإٍ�رصائيل الكبار يف عام 1959، 

م�رصوعًا لت�سوية ق�سية حق العودة، وقد متحور م�رصوعه يف النقاط الآتية:
•رف�س عودة الالجئني الفل�سطينيني. 	

•اإعادة تاأهيل وتوطني الالجئني الفل�سطينيني من خالل احتاد كونفدراىل مع الأردن. 	
•اإمكانية تو�سيع هذا الحتاد لي�سمل الأردن. 	

• ت�سجيع الهجرة ال�سهيونية لزيادة عد �سكان دولة اإ�رصائيل.)19(	
القا�سم امل�سرتك يف هذه املقرتحات جميعًا، هو عدم عودة الالجئني الفل�سطينيني اإىل 
ديارهم باأي حال من الأحوال، والعمل على جعل دول العامل الآخر خا�سة الدول العربية 

على ا�ستيعابهم وتوطينهم، بهدف تذويب هذه الق�سية والق�ساء عليها نهائيًا.
ظل املوقف الإ�رصائيلي من ق�سية حق العودة، على هذا النحو، بالرغم من التغيريات 
ال�سيا�سية يف املنطقة، وطرحت اأفكار اأخرى ل تختلف كثرياً عن الأفكار ال�سابقة حلل هذه 
الق�سية، ففي عام 1965 قام “ليفى اأ�سكول” Levi Eshkol، وهو من اأ�سهر ال�سخ�سيات 
ال�سهيونية واأقواها، وقد �سغل العديد من املنا�سب يف دولة اإٍ�رصائيل، كان من اأهمها رئا�سة 
حق  ق�سية  حلل  جديدة  واأفكار  جديد  خمطط  بو�سع   ،1963 عام  الدفاع  ووزارة  الوزراء 

العودة، كان من اأهمها:
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توجيه جزء من املوارد ال�سخمة للمنطقة باجتاه اإعادة توطني الالجئني، ودجمهم يف 
بيئتهم الوطنية الطبيعية)اأي يف الدول العربية(.

الالجئني  توطني  الكربى، يف عملية  الدول  مع  املالية،  للم�ساهمة  اإ�رصائيل  ا�ستعداد 
مل�سالح  اأي�سًا  واملنا�سب  والأ�سا�سية،  احلقيقية  مل�ساحلهم  املنا�سب  احلل  باعتبارها 

اإ�رصائيل الأ�سا�سية.)20(
ثم جاء م�رصوع مو�سيه ديان الثاين يف حزيران 1967، وكان ي�سغل يف هذه املرحلة 

من�سب وزير الدفاع يف الكيان ال�سهيوين، والذي ا�صتمل على النقاط الآتية:
•تاأهيل الالجئني الفل�سطينيني وتوطينهم خارج حدود دولة اإ�رصائيل. 	

•تقدمي م�ساعدة مالية للعائالت الفل�سطينية التي ترغب يف الهجرة. 	
•�رصاء اأرا�ٍس خارج حدود دولة اإ�رصائيل، خا�سة يف اأمريكيا الالتينية لتوطني الالجئني  	

الفل�سطينيني فيها.
ومن  اخلارج،  يف  الإ�رصائيلية  ال�سفارات  خالل  من  للمهاجرين  ال�سفر  اإجراءات  •ت�سهيل  	

خالل مكتب احلاكم الع�سكري.
ومن اأجل تنفيذ هذا املخطط قام مو�سى ديان، بت�سكيل وحدة بالغة ال�رصية من ممثلني 
من مكتب رئي�س الوزراء، ووزير الدفاع، وال�ساباك، وقد اأطلق على الوحدة ا�سم “وحدة اأ�سكول” 
ن�سبة اإىل رئي�س الوزراء الإ�رصائيلي، وقد تولت اللجنة و�سع اخلطط الالزمة لت�سجيع الهجرة 

الفل�سطينية من املناطق املحتلة اإىل اأمريكيا الالتينية ومناطق اأخري من العامل.)21(.
يت�سح لنا مما �سبق، اأن احلكومة الإ�رصائيلية يف هذه املرحلة، بداأت ت�سع اخلطط لي�س 
فقط برف�س رجوع الالجئني الفل�سطينيني يف اخلارج، بل لإخراج اأكرب عدد ممكن من ال�سعب 
الفل�سطيني من اأرا�سيه اإىل دول اأخرى، وهذا يعترب تطوراً خطرياً يف ال�سيا�سة الإ�رصائيلية 
جتاه هذه الق�سية، وهذا يعطي اإ�سارة وا�سحة، اأن ق�سية حق العودة التي بداأت عام 1948، 
اأ�سبحت يف طي الن�سيان يف ال�سيا�سة الإ�رصائيلية، واأن اإ�رصائيل اأ�سبحت تبحث عن ما هو 
اأخطر من ذلك، وهو طرد اأكرب عدد ممكن ممن بقوا من ال�سعب الفل�سطيني يف اأرا�سيهم، ومل 
يغادروها رغم �سيا�سة القهر والقتل والت�رصيد، حتى ت�سبح هذه الأر�س �سهيونية خال�سة.

وعلى اأثر هذه ال�سيا�سة احلكومية الر�سمية الإ�رصائيلية جتاه ق�سية حق العودة، جاءت 
اأفكار وطروحات اأخرى، من خالل زعماء اإٍ�رصائيل يف هذه املرحلة، ل تقل خطورة عن تلك 
اأ�سكول، ومن اأهم تلك الأفكار ما طرحه يو�سف  اأو ليفي  الأفكار التي طرحها مو�سى ديان 
فايت�س Yusef Vites عام 1967، وهو اأحد زعماء احلركة ال�سهيونية، ورئي�س �سابق لدائرة 

الأرا�سي يف ال�سندوق القومي اليهودي، وهو بالطبع من اأكرب م�سجعي �سيا�سة الرتان�سفري.
وقد طرح النقاط الآتية:
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•ترحيل كل العرب اإىل البالد املجاورة، والرتحيل يجب اأن يتم من خالل ا�ستيعابهم يف  	
العراق و�سوريا و�رصق الأردن.

•تقوم احلكومة الإ�رصائيلية بتوفري الأموال الالزمة، لإعادة توطني الالجئني. 	
وكان من اأهم مربرات يو�سف فايت�س لهذا الطرح،  هو اأن البالد ل تت�سع ل�سعبني واإذا 

ما بقي العرب فيها، �ستكون البالد �سيقة وحم�سورة.)22(
اإزاء ق�سية  اأن الآراء واملقرتحات ال�سهيونية،  ال�سابق،  الوا�سح من خالل الطرح  من 
حق العودة، اأ�سبحت اأكرث تطرفًا وعن�رصية من �سابقاتها، فالرتكيز الآن على طرد اأكرب عدد 
ممكن من ال�سعب الفل�سطيني اإىل خارج ما تدعيه دولة اإ�رصائيل بالوطن القومي اليهودي، 
لليهود،  خال�سة  فل�سطني  جعل  كيفية  على  فقط  يركز  بداأ  ال�سهيوين  الطرح  اأن  هنا  واأكرر 

ولي�س على كيفية اإيجاد حل لق�سية حق العودة.
هذه  يف  الإ�رصائيلي  اجلانب  من  العودة  حق  ق�سية  حل  م�ساريع  معظم  جاءت  لهذا 
اإ�رصائيل  انت�سار  الق�سية، وبخا�سة بعد  املرحلة)عام 1967( لرت�سم خريطة جديدة لهذه 
يف حرب الأيام ال�ستة، واحتاللها لأرا�ٍس جديدة عربية وفل�سطينية)ال�سفة الغربية وقطاع 
ال�سعب  من  جدد  لجئني  وظهور   ،1948 عام  حدثت  التي  القدمية  امل�سكلة  وتكرار  غزه(، 

الفل�سطيني على اأثر هذه احلرب.
هذه اخلارطة تتمثل كما ذكرنا يف ال�سابق، بطي م�سكلة لجئي عام 1948، ون�سيانهم 
نهائيًا، والتعامل مع م�سكلة لجيء عام 1967، ولكن بالأ�س�س القدمية نف�سها التي ترف�س 
اأو   ،1948 عام  املحتلة  الأر�س  داخل  �سواء  اأرا�سيه  اإىل  فل�سطيني  لجئ  اأي  عودة  كليًا 

الأرا�سي املحتلة عام 1967.
ومما يدلل على هذا احلديث ما طرح من اأفكار جديدة جتاه هذه الق�سية بعد حرب عام 
“األيعزر ليفنه” Alaaezer Levni، وهو  اأفكار  1967 مبا�رصة، والتي كان من اأهمها، 
اأحد قادة حركة اإ�رصائيل الكاملة، وقد اأطلق على م�رصوعه ا�سم ‘‘م�رصوع الهجرة” وت�سمن:

•ترحيل ن�سف مليون لجئ فل�سطيني من قطاع غزة وال�سفة العربية، وتوطينهم يف �سيناء،  	
وترحيل جزء اآخر اإىل بالد ما وراء البحار، اأو توطينهم يف بالد جماورة كالأردن.

• يجب اأن توجه الهجرة اإىل جميع البالد التي حتتاج اإىل اأيدي عاملة، مبا فيها الوليات  	
املتحدة الأمريكية وكندا وا�سرتاليا واأمريكيا الالتينية.

•تقوم اإ�رصائيل بتقدمي الدعم املايل للمهاجرين من اأجل م�ساعدتهم يف ال�ستقرار يف اأماكنهم  	
اجلديدة، بحيث يخ�س�س مبلغ 5000 دولر لكل عائلة مكونة من 6 – 7 اأ�سخا�س.)23(
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وقد تكررت هذه الفكرة اأكرث من مرة يف هذه املرحلة، وبداأ العمل من اجلانب الإ�رصائيلي 
على تر�سيخ هذه الأفكار اجلديدة، للق�ساء نهائيًا على فكرة حق العودة، ولريكز العامل فقط 
على الهجرة اجلديدة عام 1967م وعلى ما يتبعها من هجرات ق�رصية لل�سعب الفل�سطيني من 
جراء ال�سيا�سات ال�سهيونية �سده، فجاءت يف هذه املرحلة اأفكار من خالل م�رصوع«مو�سي 
دوتان«  Moshi Dotanيف نوفمرب 1967، وهو اأحد اأع�ساء حركة اإ�رصائيل الكربى، والتي 

متثلت يف النقاط الآتية:
•يجب اأن تنفذ �سيا�سة التهجري بدعم وت�سجيع من احلكومة الإ�رصائيلية. 	

•القيام بات�سالت اأولية مع حكومات الدول املنوي الرتحيل لها، ومن ثم عقد اتفاقيات  	
معها بهذا ال�ساأن.

الالجئني  م�سكلة  حلل  التخطيط  يف  للم�ساركة  والقومية  الدولية  بالهبات  •ال�ستعانة  	
الإن�سانية.

• تخ�سي�س مبلغ وقدرة 5000 دولر لهجرة عائلة مكونة من 6 اأفراد.)24(	
على  ومتغريات  نتائج  من  عنه  اأ�سفرت  وما   ،1967 عام  حرب  بعد  اأنه  الوا�سح  من 
وقطاع  الغربية  ال�سفة  ذكرنا  كما  �سملت  جديدة  ملناطق  اإ�رصائيل  احتالل  ومن  الأر�س، 
غزة اأي باقي الأر�س الفل�سطينية، وجدت اإ�رصائيل نف�سها اأمام واقع جديد، واأمام تطورات 
�سيا�سية تختلف كليًا عن �سابقتها، خا�سة فيما يتعلق بق�سية حق العودة، لهذا ومنذ ذلك 
التاريخ عكفت اإ�رصائيل يف البحث عن حلول جديدة لهذه الق�سية التي �سبق احلديث عنها، 
وقد اختلفت تلك احللول والأفكار من وجهة نظري ال�سخ�سية كليًا عن احللول ال�سابقة لهذه 
احلرب، فقيل حرب 67، كانت اإ�رصائيل تطرح م�ساريع واأفكاراً تتعلق فقط يف كيفية الق�ساء 
نهائيًا على فكرة حق العودة لالجئني عام 1948، لهذا جاءت معظم اأفكارها ومقرتحاتها 
�سواء على امل�ستوى الر�سمي اأو امل�ستوى ال�سخ�سي، برف�س فكرة عودة الالجئني الفل�سطينيني 
اإىل اأرا�سيهم وظلت اإ�رصائيل طوال تلك املرحلة)1948 – 1965( تراوغ وت�ساوم من اأجل 
رف�س اأي مقرتح حلل هذه الق�سية يعني عودة اأي لجئ فل�سطيني اإىل اأر�سه، وهذا بالطبع 
ثابت من الأفكار وامل�ساريع التي نوق�ست خالل البحث، اأما املقرتحات واملواقف الإ�رصائيلية 
من ق�سية حق العودة، مع بداية عام 1967 ووقوع حرب عام 1967، والنتائج ال�سيا�سية 
والع�سكرية التي ترتبت عليها فنجد اأن هذه املواقف الر�سمية وغري الر�سمية الإ�رصائيلية قد 

اختلفت نوعًا ما.
ال�سعب  من  ممكن  عدد  اأكرب  بهجرة  تنادي  اأ�سبحت  واملواقف  الأفكار  تلك  فمعظم 
وا�ستبدالها بهجرة  الهجرة  والبحث يف كيفية دعم هذه  الآخر،  العامل  اإىل دول  الفل�سطيني 
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�سهيونية معاك�سة، وهذا يف اعتقادي يعود يف املقام الأول اإىل النتائج التي ترتبت عليها 
العربي،  بالعامل  حلت  التي  والهزمية  الع�سكري،  املجال  يف  وبخا�سة   ،1967 عام  حرب 
التي جعلت اإٍ�رصائيل اأكرث قوة ومناعة من ذي قبل، ور�سخت اأقدام دولة اإ�رصائيل على اأر�س 
فل�سطني وعلى املناطق املجاورة لها، واأ�سبحت اإ�رصائيل يف هذه املرحلة قوة ثابتة ل ميكن 

فر�س اأي حلول عليها دون موافقتها، خا�سة مع الدعم الدويل الأوروبي الأمريكي لها.

خامتة: 
الفل�سطيني،  لل�سعب  العودة  ق�سية حق  اأن  الدرا�سة،  هذه  نهاية  نوؤكد يف  اأن  ن�ستطيع 
الق�سية،  لهذه  الإ�رصائيلي  الرف�س  اإزاء  حلول،  اأي  لها  يكون  ولن  مكانها،  تراوح  �ستبقى 
التي  بالطريقة  الق�سية  هذه  حلل  واملقرتحات  والأفكار  امل�ساريع  كل  ترف�س  فاإ�رصائيل 
ينادي بها العامل، لأنها تعلم جيداً اأن عودة اأكرث من خم�سة ماليني لجئ فل�سطيني موزعني 
على جميع اأنحاء العامل، تعني الق�ساء عليها نهائيًا، والدليل على ذلك، ما تعانية اإ�رصائيل 
الآن من م�سكلة �سكانية داخلية وخارجية، واملتمثلة يف الزيادة ال�سكانية املطردة، لعرب اأو 
فل�سطيني الداخل اأوًل، اأو ل�سكان فل�سطني فى ال�سفة العربية وقطاع غزة من جهة ثانية، اإىل 
جانب ما تواجهه الآن من م�سكلة رئي�سية تتمثل يف الهجرة ال�سهيونية املعاك�سة من دولة 
اإ�رصائيل املزعومة، اإىل دول العامل الآخر نتيجة ما تواجهه اإ�رصائيل الآن من م�سكلة �سيا�سة 

وع�سكرية خطرية جداً.
لهذا ن�ستنتج اأن ق�سية حق العودة لل�سعب الفل�سطيني، ق�سية �سائكة ومعقدة ل ميكن 
اأن حتل بعيداً عن ما ي�سمى الأن من حلول نهائية للق�سية الفل�سطينية، فهي ل تقل اأهمية عن 
ق�سية القد�س اأو ق�سية احلدود اأو غريها من الق�سايا التي تعاين منها الق�سية الفل�سطينية. 
اأو  كما نوؤكد اأن ما يطرح الآن من حلول لهذه الق�سية، �سواء من اجلانب الإ�رصائيلي 
الفل�سطيني ل ميثل �سوى حلول مرحلية الق�سد منها واأد هذه الق�سية والق�ساء عليها، كونها 

متثل عن�رصاً رئي�سيًا من احلل النهائي للق�سية الفل�سطينية.
لهذا نوؤكد اأن ق�سية حق العودة لل�سعب الفل�سطيني، هي ق�سية حمورية وح�سا�سة جداً 
ل ي�ستطيع اأي �سخ�س مهما بلغ من اأهمية �سيا�سية، اأن يتنازل عنها، ولي�س من حق اأي اأحد 
يف الداخل اأو يف اخلارج اأن يطرح اأي م�رصوع هدفه الق�ساء على هذه الق�سية اأو تذويبها اأو 

العبث بها، لأن ذلك ميثل خيانة عظمى لق�سية حق العودة والالجئني الفل�سطينيني.
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