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ملخص: 

تناولت هذه الدرا�ضة حمورْين رئي�ضني يف مو�ضوع الالجئني الفل�ضطينيني، وقد عالج 
اأولهما هذا املو�ضوع يف �ضياق املفاو�ضات متعددة الأطراف، وو�ضح الروؤى املتباينة حلل 
ق�ضية الالجئني يف موؤمتر مدريد الذي انعقد يف �ضهر ت�رشين الأول عام 1991م وما تبع هذا 
املوؤمتر من جل�ضات يف وا�ضنطن التي مل تف�ص اإىل �ضيء، ومع انطالق اتفاق اأو�ضلو الذي وّفر 
حاًل لق�ضية نازحي عام 1967م فقد و�ضح هذا اجلزء من الدرا�ضة تداعيات ق�ضية الالجئني 
واأبعادها يف هذه التفاقية. وتناول املحور الثاين ال�ضيناريوهات واحللول املقرتحة حلل 
من  لفيف  قدمها  التي  والعملية  النظرية  القرتاحات  وبنّي  الفل�ضطينيني  الالجئني  ق�ضية 
من  جمموعة  ومو�ضحًا  والفل�ضطيني،  الإ�رشائيلي  اجلانبني  يف  والأكادمييني  ال�ضيا�ضيني 
ال�ضيناريوهات املحتملة ب�ضاأن هذه الق�ضية، وا�ضعًا يف اآخر هذه ال�ضيناريوهات حاًل مل يكن 
يف ح�ضبان املفاو�ضني عند الأطراف كافة، واأح�ضبه احلل الأكرث واقعية وناعة، لأنه حل 

اإلهي ل ميكن امل�ضا�ص به، لأنه قدر مقدور من اهلل جلت قدرته. 
وقد تبنى الباحث يف درا�ضته املنهج التحليلي لأنه الأن�ضب يف حتقيق هدف الدرا�ضة 
بني  املفاو�ضات  اأروقة  يف  الفل�ضطينيني  الالجئني  و�ضع  على  التعرف  وهو  الرئي�ص، 
تناوله  وب�ضكل خا�ص يف  امل�ضمون،  تبنى منهج حتليل  والإ�رشائيليني، كما  الفل�ضطينيني 
للم�ضهد الإ�ضالمي وروؤيته حلل ق�ضية الالجئني الفل�ضطينيني. واأما الت�ضاوؤل الذي تدور حوله 
الدرا�ضة فهو على النحو الآتي. ما و�ضع الالجئني الفل�ضطينيني يف �ضياق املفاو�ضات بني 

الإ�رشائيليني والفل�ضطينيني؟ وما ال�ضيناريوهات املحتملة حلل ق�ضيتهم؟ . 
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Abstract: 
This study dealt with two main aspects of the Palestinian refugees 

issue. The first aspect handled the issue of the Palestinian refugees within 
the context of the multi-lateral negotiations. It also clarified the different 
visions of solving the Palestinian refugees issue as proposed by the Madrid 
Conference which was convened in October, 1991 along with the sessions 
held in Washington, D.C. in the wake of this conference, which all did not 
lead to anything. Following the Oslo accord which provided a solution to the 
1967 displaced Palestinians, this part of the study clarified the ramifications 
and dimensions of the refugees issue in this accord. The second aspect dealt 
with the scenarios and solutions suggested for the Palestinian refugees issue 
and illustrated the theoretical and practical suggestions which were put 
forward by a group of Israeli and Palestinian politicians and academicians. 
In addition, it clarified a number of possible scenarios for the resolution of 
this issue. As a result of these scenarios, this part of the study finalized a 
solution that was not taken into consideration by all the negotiating parties. 
This is thought to be the most realistic and definitive solution because it is 
divine and cannot be challenged, merely because it is destined by God. The 
analytical approach has been used because it best suits the main objective 
of the study. Which is to investigate the status of the Palestinian refugees in 
the Israeli-Palestinian negotiations. The researcher also used the content-
analysis approach to deal with the Islamic scene in particular and its vision 
to resolve the Palestinian refugees’ issue.

The main question of the present study is: “What is the status of the 
Palestinian refugees in the Israeli-Palestinian negotiations and the possible 
scenarios for their cause?” 
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مقدمة: 
لعل اأكرث ما يقلق الزعامة الإ�رشائيلية قدميها وحديثها م�ضكلة الالجئني التي تتعدى 
م�ضاألة �ضعب �رشد من دياره، مدنه وقراه وبواديه، ليت�ضتت يف ديار الغرتاب، ويعي�ص على 
�ضدقات املح�ضنني يف الأمم املتحدة ،اأنها ق�ضية �ضعب اقتلع من اأر�ضه ظلمًا وبهتانًا واإرهابًا، 
ليعي�ص على اأنقا�ضها يهود مُللموا من �ضتى بقاع العامل، يحطون الرحال يف »ار�ص امليعاد« 
كما يزعمون، والالجئون الذين كانوا ب�ضع مئات من الآلف عام 1948 غدوا اليوم ماليني، 
ع بع�ضهم يف خميمات تفتقر يف معظمها اإىل اأدنى معاين احلياة، فيما تاأقلم بع�ضهم  جتمَّ
الآخر مع املجتمعات التي عا�ضوا فيها، بيد اأن قا�ضمهم امل�ضرتك جميعًا، اأب�ضار ترنو بعيداً 
اإىل حيث ت�رشب جذورهم عميقا يف الأر�ص الفل�ضطينية تفوح منها رائحة عرقهم وم�ضك 

دمائهم. )موري�ص،1993: 7( .
اإن تركيز اإ�رشائيل على حل م�ضكلة الالجئني مل ياأت من فراغ، فقادتها معنيون بطم�ص 
امل�ضكلة.  هذه  حل  عرب  اإل  حتقيقه  يت�ضنى  ل  الوهم  هذا  ومثل  الفل�ضطينية،  الق�ضية  معامل 
الف�ضل  اإىل  الأخري  العقد  اخلا�ضة حللها خالل  التوجهات  وارتكزت   ،  )7 )موري�ص 1993: 
احلقوق  اأن  من  الرغم  على  اإنه  بع�ضهم  يقول  اإذ  الواقعية،  ال�ضيا�ضة  وبني  احلقوق  بني  ما 
الأقوال ماهي  اأن هذه  اإل  القا�ضية.  ب�ضبب احلقائق  اأنه ل ينبغي و�ضعها جانبًا  اإل  جميلة 
اإل افرتا�ص زائف وخطر، وبخا�ضة فيما يتعلق بق�ضية الالجئني، فاملبادئ احلقيقية هي 
الالجئني          لق�ضية  واقعية  ت�ضوية  اإىل  الو�ضول  اأجل  من  العملي  التطبيق  يف  حظ  لها  التي 
هذه  بحل  ارتبطت  البحثية حماور  الورقة  هذه  �ضتعالج  عليه  وبناًء   .  )3 )نابل�ضي،2003: 

الق�ضية يف اإطار الت�ضوية ال�ضيا�ضية.

مشكلة الدراسة: 
منذ  الإ�رشائيلي  العربي  ال�رشاع  يف  مهمًا  بعداً  الفل�ضطينيني  الالجئني  ق�ضية  �ضكلت 
والقت�ضادية  الجتماعية  الأ�ضعدة  تداعيات خمتلفة على جميع  لها  عام 1948م، وكان 
وال�ضيا�ضية يف البناء الجتماعي الفل�ضطيني الذي ي�ضم ن�ضقًا اجتماعيًا طارئًا مل يكن من 
العربي  الأمن  اآثار وا�ضحة يف  الق�ضية  لهذه  ، كما كان  )باملخيم(  اأ�ضوله وهو ما يعرف 
تاأثريات  من  لها  ملا  العربية  ال�ضيا�ضية  املوؤ�ض�ضة  يف  القرار  �ضانعي  اأّرق  مما  الإقليمي، 
خمتلفة عليهم، ومل تكن هذه الآثار اأقل وطاأة يف البعد الدويل، اإذ ا�ضتحوذت ق�ضية الالجئني 
والتي  املتحدة،  الأمم  اأروقة  التي �ضيغت يف  الدولية  القرارات  الفل�ضطينيني على كثري من 
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الذين  الفل�ضطينيني  الالجئني  عودة  حق  يف  يكمن  الق�ضية  هذه  حل  اأن  جمملها  يف  اأكّدت 
هجروا من ديارهم عام 1948م بفعل العمليات الع�ضكرية الإ�رشائيلية.

ومع انطالق العملية التفاو�ضية يف مدريد بني الفل�ضطينيني والإ�رشائيليني وما تبعها 
النهائية من  املرحلة  اإىل  الفل�ضطينيني  الالجئني  اأُرجئت ق�ضية  او�ضلو،  من مفاو�ضات يف 
ما و�ضع  الآتية:  البحثية  امل�ضكلة  على  الدرا�ضة  هذه  تركز  املنطلق  هذا  ومن  املفاو�ضات، 
ال�ضيناريوهات  وما  الأطراف،  املتعددة  املفاو�ضات  �ضياق  يف  الفل�ضطينيني  الالجئني 

املحتملة حلل ق�ضيتهم؟ 

تساؤالت الدراسة: 

ت�ضعى هذه الدرا�ضة اإىل الإجابة عن ال�ضوؤال الرئي�ص وهو: ما الآليات املقرتحة حلل 
ق�سية اللجئني الفل�سطينيني.

ق�سية  املحتملة حلل  ال�سيناريوهات  ما  الآتي:  الفرعي  ال�ضوؤال  ويتفرع عنه 
اللجئني الفل�سطينيني.

منهج الدراسة: 
لالإجابة عن اأ�ضئلة الدرا�ضة الآنفة الذكر، تبنى الباحث املنهج التحليلي من خالل اإلقاء 
ال�ضوء على القرتاحات الر�ضمية و�ضبه الر�ضمية، وعلى ال�ضعيدين الفل�ضطيني والإ�رشائيلي 
التي ناق�ضت ق�ضية الالجئني الفل�ضطينيني، منهيًا هذا ال�ضتعرا�ص بال�ضيناريوهات املحتملة 
حلل هذه الق�ضية، ويف �ضياق امل�ضهد الأخري الذي يتناول روؤية الإ�ضالم لهذه الق�ضية، فقد 
جلاأ الباحث اإىل منهج حتليل امل�ضمون للوقوف على التف�ضريات القراآنية والأحاديث النبوية 

ال�رشيفة املرتبطة بال�رشاع مع اليهود. 

الالجئون الفلسطينيون يف سياق املفاوضات املتعددة األطراف: 
تكت�ضب ق�ضية الالجئني الفل�ضطينيني اأهمية كبرية يف الوقت الراهن، نتيجة ارتباطها 
اأكرث من  الوثيق مب�ضتقبل عملية ال�ضالم يف املنطقة. فما زالت ق�ضية الالجئني رغم مرور 
تاأثري  قوة  متتلك  املفاو�ضات،  �ضلم  يف  ترتيبها  تاأخر  ورغم  وجودها،  على  عامًا  خم�ضني 
هائلة يف جممل العملية التفاو�ضية وعلى م�ضتقبل عملية ال�ضالم يف املنطقة، وينبع م�ضدر 
هذا التاأثري من اإدراك خمتلف الأطراف املعنية ب�رشورة اإنهاء ال�رشاع يف املنطقة، حلقيقة 
اأنه ل ميكن حتقيق �ضالم م�ضتقر ودائم، بدون اإيجاد حل جذري لهذه الق�ضية يكون مقبوًل 
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ُت�ضوَّى فيه يف نهاية املطاف  اأن يت�ضور و�ضعًا  اأحد  باإمكان  الفل�ضطيني. فهل  ال�ضعب  من 
ق�ضايا �ضائكة مثل: احلدود، وال�ضيادة، والقد�ص، وامل�ضتوطنات، واملياه، واإناز �ضالم م�ضتقر 
الالجئني  ق�ضية  بقاء  مع  الأو�ضع،  الإقليمي  امل�ضتوى  وعلى  املنطقة  م�ضتوى  على  ورا�ضخ 
الفل�ضطينيني بدون حل؟ ل �ضك يف اأن الإجابة �ضتكون: ل، فق�ضية الالجئني ما زالت مرتبطة 
كذلك بعنا�رش الت�ضوية الإقليمية الأكرث �ضموًل، مما يعني تاأثر خمتلف الأطراف الإقليمية 

والدولية املعنية مب�ضتقبل ق�ضية الالجئني )�ضالمة، 1999: 233( .
ال�ضالم على قاعدة قراري  لقد قبلت خمتلف الأطراف يف املنطقة الدخول يف عملية 
جمل�ص الأمن رقم )242( ورقم )338( كاأ�ضا�ص للعملية التفاو�ضية. وكان هذان القراران 
قد �ضدرا اأثر حربي 1967م و1973م. وكان القرار )242( قد دعا اإىل حتقيق ت�ضوية عادلة 
لق�ضية الالجئني، اإل اأنه ترك تعريف الالجئني غام�ضًا، اإذ قد يعني ذلك لجئي �ضنة 1967م 
فقط، اأو قد ي�ضمل لجئي �ضنتي 1948م و1967م. والوا�ضح اأن )اإ�رشائيل( حّبذت التف�ضري 
الأول، واأ�ضبحت كلمة النازحني جزءاً من التعابري الدبلوما�ضية، وت�ضتخدم حاليًا لالإ�ضارة 
اأولئك  الفل�ضطينيني، فاإن الالجئني هم كل  اإىل  اإىل لجئي �ضنة 1967م حتديداً. وبالن�ضبة 
واأولئك  �ضنة 1967،  اأو يف  �ضنة 1948  �ضواء يف   ، )اإ�رشائيل(  مع  باحلرب  الذين ت�رشروا 
الذين منعوا من العودة اإىل م�ضاكنهم بعد هاتني احلربني، وكذلك الذين طردوا من ديارهم 

. )Zureik, 1996: 46( .املناطق )بعد اأن احتلت )اإ�رشائيل
 .1991 ل�ضنة  الأول  ت�رشين  يف  مدريد  موؤمتر  يف  وا�ضحًا  الفل�ضطيني  التف�ضري  وكان 
ففي اجلل�ضة الفتتاحية اأعلن رئي�ص الوفد الفل�ضطيني حيدر عبد ال�ضايف يف خطابه اأنه »اآن 
الوقت  النزوح وال�ضتات، ومما قاله: »ويف  الأوان لكي نروي ق�ضتنا«، وهذه ق�ضة مدارها 
منذ  الفل�ضطينيني  الالجئني  من  الآلف  عيون  فيه  وتالحقنا  تالزمنا  فيه،  نخاطبكم  الذي 
م�ضري  من  اأق�ضى  فلي�ص  املبعدين.  ومن  1967م،  �ضنة  منذ  امل�رشدين  ومن  1948م،  �ضنة 
 ،  )Abdull Shafi, 1991: 3( لهم  حق  العودة  فحق  الوطن،  اإىل  اأعيدوهم  والنفي.  الإبعاد 
وخالل الأ�ضهر الأوىل للمفاو�ضات التي بداأت يف مدريد، وانتقلت فيما بعد اإىل اأماكن اأخرى، 
التي كانت  الإ�رشائيلية  ب�ضبب املماطلة  التقدم،  القليل من  اإل  ُينجز  �ضيما وا�ضنطن، مل  ول 
تهدف اإىل تو�ضيع امل�ضتوطنات اليهودية يف ال�ضفة الغربية. اإل اأن انتخابات �ضنة 1992م 
يف )اإ�رشائيل( التي اأ�ضقطت حزب الليكود برئا�ضة �ضامري، واأدت اإىل فوز حزب العمل برئا�ضة 
التحرير  )اإ�رشائيل( ومنظمة  اتفاقات بني  اإبرام  و�ضهدت  املفاو�ضات،  رابني غرّيت جمرى 

. )Zureik, 1996: 47( الفل�ضطينية
وعلى الرغم من اأن حق العودة للفل�ضطينيني هو العن�رش الرئي�ص لو�ضع الفل�ضطينيني 
العامة  اجلمعية  عن  ال�ضادر   )194( قرار  بتثبيت  واملناداة  مدريد،  موؤمتر  يف  ُطرح  الذي 
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املطلب  هذا  فاإن   ، )اإ�رشائيل(  و  الفل�ضطينيني  بني  للمفاو�ضات  كاأ�ضا�ص  املتحدة  لالأمم 
القرار.                                هذا  على  ت�ضتند  مفاو�ضات  اأية  )اإ�رشائيل(  عار�ضت  بل   ، )اإ�رشائيليًا(  رف�ص  قد 

. )P.R.R.N , 2000: 1(

ومع انطلق اتفاق اأو�سلو، فقد وّفر هذا التفاق �رصوطاً حلل ق�سية نازحي �سنة 
1967م، وذلك يف �سياق جلنة رباعية متثل الأردن، وم�رص و )اإ�رصائيل( والفل�سطينيني، 

وجاء فيه: 
دعوة الطرفني يف حكومتي م�رش والأردن للم�ضاركة يف اإن�ضاء ترتيبات للتعاون  1 .
م�رش  وحكومتي  جهة،  من  فل�ضطينيني  وممثلني  )اإ�رشائيل(  حكومة  بني  العالقات  وُح�ضن 

والأردن من جهة اأخرى، و�ضتت�ضمن هذه الرتتيبات ت�ضكيل اللجان امل�ضتمرة للتفاو�ص.
الذين �رشدوا من  الأ�ضخا�ص  قبول  اأ�ضكال  بالتفاق على  امل�ضتمرة  اللجنة  �ضتقرر  2 .
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة �ضنة 1967م مع الإجراءات ال�رشورية ل�ضمان ال�ضتقرار، ومنع 

الفو�ضى والإخالل بالنظام.
يتفق  وهذا  العامة،  بالأمور  املتعلقة  الأخرى  الق�ضايا  امل�ضتمرة  اللجنة  �ضتعالج  3 .
»الالجئون  العنوان:  ت�ضمنت  التي  الإ�رشائيلي  الأردين  ال�ضالم  اتفاق  يف  )ب(  املادة  مع 

والأ�ضخا�ص امل�رشدون« ون�ست هذه املادة على ما ياأتي: 
أ. العرتاف بالق�ضايا الإن�ضانية الكبرية التي ت�ضببت لكال الطرفني بو�ضاطة ال�رشاع 
اإىل وجود املعاناة الإن�ضانية، و�ضيبحث الطرفان يف تخفيف  اأدى  يف ال�رشق الأو�ضط، مما 

هذه املعاناة على امل�ضار التفاو�ضي الثنائي.
ال�رشق  يف  ال�رشاع  عن  نتجت  اأعاله  الواردة  الإن�ضانية  الق�ضايا  باأن  	. العرتاف 

الأو�ضط وميكن حلها من خلل املفاو�سات على النحو الآتي: 
م�رش  بني  معًا  تعمل  رباعية  جلنة  ت�ضكل  امل�رشدين  الأ�ضخا�ص  لو�ضع  بالن�ضبة  ♦ 

والفل�ضطينيني.
بالن�ضبة لو�ضع الالجئني:  ♦ 

يف حالة �ضمهم تتكون جمموعة عمل متعددة اجلوانب تبحث و�ضعهم. - 

يف مفاو�ضات الإطار تتكون جمموعة ثنائية تبحث و�ضعهم. - 

من خالل اإناز اتفاق برنامج الأمم املتحدة والربامج القت�ضادية الدولية الأخرى  - 
.)Giant, 1995: 2- 3( املتعلقة بالالجئني وامل�رشدين والتي تت�ضمن امل�ضاعدة يف توطينهم
1  P.R.R.N.: Palestinian Refugee Research Net
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وقد عقدت اللجنة الرباعية امل�ضتمرة اجتماعًا على م�ضتوى وزاري يف عمان يف اآذار/
مار�ص 1995، بعد التو�ضل اإىل اتفاق �ضالم اإ�رشائيلي- اأردين، وقررت عقد اجتماعات من 
املبادئ،  اإعالن  مرجعيتها  اإطار  وكان  الفنية.  اللجنة  خرباء  م�ضتوى  على  اآخر  اإىل  حني 
واتفاق ال�ضالم الأردين الإ�رشائيلي، وتلك البنود الواردة يف اتفاقية كامب ديفيد ذات ال�ضلة 

بالنازحني )متاري، 1996: 32( .
وكان يق�ضد بت�ضمني اتفاق ال�ضالم الأردين- الإ�رشائيلي موافقة الأردن على الن�ضمام 
اإىل اللجنة الرباعية التي جاءت نتيجة اتفاق ثنائي بني الإ�رشائيليني والفل�ضطينيني. وقد 
ت�ضمن اتفاق كامب ديفيد من ناحية اأخرى، اإ�ضارة قوية اإىل اإعادة النازحني وفقًا جلدول 
مل  الزمني  اجلدول  هذا  ومثل  اأعوام،  خم�ضة  الذاتي  للحكم  الق�ضوى  الفرتة  يتجاوز  زمني 

يت�ضمنه اإعالن املبادئ )متاري، 1996: 33( .
ولعل قراءة متمعنة للمنطق الذي حكم معاجلة م�ضكلة الالجئني والنازحني عرب م�ضاري 

الت�ضوية واملفاو�ضات، متكننا من اخلروج بالنطباعات الآتية: 
بالق�ضية  املبا�رشة واملعنية  الأطراف  الت�ضوية املعتمدة من كل  مل تن�ص مواثيق  ● 
الذي �ضدر �ضنة 1948،  العامة لالأمم املتحدة رقم )194(  الفل�ضطينية على قرار اجلمعية 
اأو تعوي�ضهم، كما مل تن�ص هذه املواثيق على قرار جمل�ص  والذي يق�ضي بعودة الالجئني 
املتعلق   )242( للقرار  الإ�ضارة  جرت  بينما  النازحني.  بعودة  اخلا�ص   )237( رقم  الأمن 
بت�ضوية نتائج حرب �ضنة 1967. ومن هنا انت�رشت وجهة النظر القائلة باأنه جرى جتاهل 
م�ضكلة الالجئني حتت نية �ضطب حقهم يف العودة، والرتكيز اإعالميًا على بدائل اأخرى، وذلك 

لتهيئة الأجواء لتمرير هذه البدائل.
اإىل الوطن  تطبيقًا ملواثيق الت�ضوية الفل�ضطينية الإ�رشائيلية، فقد عاد من ال�ضتات  ● 
الفل�ضطيني ب�ضعة اآلف من الالجئني اأو النازحني، لي�ص ب�ضفتهم عائدين �ضمن اآلية لإعمال 
املواثيق  تلك  لها  �ضمحت  التي  الفل�ضطينية  بالأجهزة  ملحقني  لكونهم  واإمنا  العودة،  حق 
مبمار�ضة ن�ضاطها داخل ال�ضفة الغربية وقطاع غزة. وبالطبع فاإن احلديث عن اإدخال ب�ضعة 
اآلف من املوظفني وملحقاتهم الأ�رشية، يختلف كليًا عن عودة ب�ضعة ماليني من الالجئني 

والنازحني.
هذه املواثيق فّرقت بني النازحني والالجئني من ناحية وبني موظفني يف ال�ضلطة  ● 

من ناحية اأخرى.
النازحني  الأطراف، وجلنة  الالجئني متعددة  العملي عرب جلنة  التفاو�ص  اأطر  كل  ● 
جتاه  تاريخيًا  املعلنة  مبوافقتها  الأطراف  مت�ضك  عن  تف�ضح  اأو�ضلو  �ضيغة  على  بناء 
امل�ضكلة، فالفل�ضطينيون يعلنون التم�ضك بالقرارات الدولية الداعية للعودة وتقرير امل�ضري، 
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الرتيب  الإيقاع  الأطر عن  القرارات. وتف�ضح هذه  تنفيذ هذه  والإ�رشائيليون معر�ضون عن 
للتعامل مع ق�ضية الالجئني، فالق�ضية موؤجلة اإىل مرحلة نهائية، ل يدري اأحد متى �ضتبداأ، 
ول متى �ضتنتهي حني تبداأ. ومن املوؤ�رشات على اإغفال عامل الوقت اأو ما يطرحه اجلانب 
الإ�رشائيلي يف حدود جلنة النازحني هو اإمكانية عودة �ضنوية لنحو خم�ضة اآلف نازح يف 
احلد الأق�ضى، وهذا يعني اأن عودة اأقل من مليون نازح، قد ت�ضتغرق عقوداً طويلة، ناهيك 

عن عودة الالجئني )اأكرث من اأربعة ماليني لجئ( ب�ضكل كامل.
و�ضط الختالف يف كل ما يت�ضل بحق العودة، جرى اتفاق مبدئي على اأهمية العناية  ● 
والقت�ضادية  الجتماعية  النواحي  من  هم  حيث  والنازحني  الالجئني  اأو�ضاع  بتح�ضني 
وال�ضحية، ل �ضيما �ضكان املخيمات منهم يف كل مكان، وذلك مع الإقرار باختالف النوايا 

جتاه هذه اخلطوة. )الأزعر، 1998: 29- 30( .
فيما يتعلق بتاأثري ناجت الت�ضوية على م�ضاألة �ضمانات حقوق الالجئني والنازحني  ● 

واأو�ضاعهم ميكن ملحظة ما ياأتي: 
على ال�سعيد الدويل:  Ú 

حدثت تطورات لفتة للنظر، ي�ضعب التكهن مبا ميكن اأن تف�ضي اإليه يف وقت لحق. ففي 
�ضنة 1993 امتنعت الوليات املتحدة الأمريكية ولأول مرة منذ عام 1948 عن التاأكيد على 
القرار )194( ، وهي التي كانت تتبنى طرحه للت�ضويت وتدعمه. وزعمت الوليات املتحدة 
اأنها تريد جتنب الق�ضايا التي من �ضاأنها اإثارة النق�ضام يف موقف الأطراف املتناق�ضة، واأن 
اأن ُت�ضوى على طاولة املفاو�ضات. لكن هذا التف�ضري غري مقنع، بل  م�ضكلة الالجئني يجب 
رمبا كان ال�ضبب يف هذه النعطافة الأمريكية هو اأن اآلية اأو�ضلو �ضمحت برتاجع قوى دولية 
التفاو�ص  الفل�ضطيني قبل  الطرف  القرار املذكور، لكون  التقليدي جتاه  معينة عن موقفها 
املبا�رش حول خمتلف الق�ضايا مبعزل عن غطاء من الأمم املتحدة، وكون وثائق الت�ضوية مل 

تاأِت على ذكر قرار )194( الذي ميثل املرجعية الدولية للتعامل مع م�ضكلة الالجئني.
على ال�سعيد العربي:  Ú 

لدى  فعلت  ما  مبثل  والنازحني  الالجئني  �ضفوف  يف  كبرياً  ارتباكًا  الت�ضوية  اأحدثت 
بع�ص املجتمعات واحلكومات امل�ضيفة لهم. وذلك اأمر طبيعي باعتبار اأن الت�ضوية فتحت 
ملف الالجئني على اأكرث من خيار من دون حتديد اأي اخليارات �ضوف تكون النتيجة النهائية 
للتفاو�ص ب�ضاأنهم. والذي ل �ضك فيه اأن كل خيار اأو بديل حمتمل التنفيذ �ضتكون له تداعياته 
�ضلبًا اأو اإيجابًا، ويحتاج اإىل ا�ضتعدادات متعددة امل�ضادر للتعاطي معه اجتماعيًا وقانونيًا 
لبع�ص  وال�ضيا�ضية  ال�ضكانية  الطبيعة  من  البدائل  هذه  بع�ص  غرّيت  رمبا  بل  و�ضيا�ضيًا، 

الدول.
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على ال�سعيد الفل�سطيني:  Ú 

يفرت�ص اأن قيام �ضلطة فل�ضطينية يف ال�ضفة وغزة �ضيهيئ فر�ضًا اأقوى ل�ضد حاجات 
الالجئني وبخا�ضة توفري الأمن الذاتي والتخل�ص من انتهاكات الحتالل الإ�رشائيلي. فاإن 
اآخر، فاإن الالجئني املقيمني يف  اأو  الزوال يف وقت  اإىل  الت�ضليم جدًل باأن الحتالل  جرى 
عام  منذ  مرة  لأول  مبا�رشة  فل�ضطينية  �ضلطة  حتت  يقعون  �ضوف  وغزة  ال�ضفة  خميمات 
1948م. وهذه احلقيقة ل تنطبق على بقية الالجئني والنازحني يف ال�ضتات، وين�ضاأ عنها 
مدى  حول  الت�ضاوؤلت  ُتثار  كما  الوا�ضع.  القطاع  بهذا  ال�ضلطة  هذه  عالقة  حتديد  �رشورة 
كحق  لهم،  حيوية  بق�ضايا  يتعلق  فيما  كلهم  الالجئني  جتاه  القرارات  اتخاذ  على  قدرتها 
حق  و�ضمان  العمل  فر�ص  واإيجاد  الإ�ضكان  واإعادة  ال�ضحي  والتاأهيل  والتعوي�ص  العودة 
التنقل وحرية الراأي والتعبري، وحول عالقة هذه ال�ضلطة بالدول امل�ضيفة لالجئني، وحدود 

اخت�ضا�ص اجلانبني )الأزعر، 1998: 33- 34( .
نقطة  �ضكلت  اأو�ضلو  اتفاقية  اأن  يف  �ضك  من  ما  فاإنه  النطباعات،  بهذه  اخلروج  بعد 
حتول يف تاريخ ال�رشاع العربي الإ�رشائيلي، تلك التفاقية التي اعتمدت على فل�ضفة متثلت 
الأ�ضا�ضية  والإيفاء باحلاجات  وامل�ضاومة  امل�ضالح  توازن  القائم على  الأطراف  اتفاق  يف 
العودة  بحق  املتعلق   )194( قرار  مثل  القانونية  املرجعيات  جتاوز  ومت  اأ�ضا�ضًا.  للطرفني 

)�ضبالق، 1995: 20- 32( .
ويف ظل �ضيا�ضة منظمة التحرير الفل�ضطينية القائمة على اأولوية اإقامة الدولة الفل�ضطينية 
يف ال�ضفة وغزة، فاإن الق�ضايا التي ما دونها ت�ضبح جمرد اأوراق للم�ضاومة ل�ضالح حتقيق 
اأكرب قدر من املكا�ضب تخدم الأولوية الأ�ضا�ضية من ناحية، واأما من الناحية الثانية، فاإن 
مفاو�ضات تقوم على توازن امل�ضالح �ضتعتمد على توازن القوى. هذا التوازن الذي ي�ضتند 
الإ�رشائيلي  الطرف  ذلك  و�ضيعطي  اخلليج،  وحرب  للبنان  الإ�رشائيلي  الجتياح  نتائج  اإىل 
اأن يتحقق يف  له  العودة ل ميكن  اأف�ضلية �ضبه مطلقة يف املفاو�ضات، وبالتايل فاإن حق 
اأو�ضلو اجلهود  رت اتفاقية  مفاو�ضات يكون فيها الطرف الإ�رشائيلي هو الأقوى »حيث بخَّ
الفل�ضطينيني  الالجئني  ق�ضية  كاأ�ضا�ص حلل   )194( القرار  تطبيق  اإىل  �ضعت  التي  الدولية 

. )Pulfer, 1997: 19(

الفل�ضطيني »الفريق  اأن  اإىل  درا�ضته  احلاّلج حني خل�ص يف  عنه حممد  عرّب  ما  وهذا 

قرار 194: أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في تاريخ 1948/12/11 قرارها (194) الذي يقرر وجوب السماح 
بالعودة في أقرب وقت ممكن لالجئين الراغبين في العودة إلى بيوتهم والعيش بسالم مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات 

عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى بيوتهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر.
www.webcache.googleusercontent.com
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اأف�ضد  قد  الفل�ضطينيني  الالجئني  اإيجاد حل عادل مل�ضكلة  به مهمة  اأنيطت  الذي  املفاو�ص 
العملية التفاو�ضية، بتجاهله للمعايري الأخالقية والقانونية التي قبل بها املجتمع الدويل 
ملا يزيد عن اأربعة عقود. واأن هذا الفريق من خالل و�ضعه لقرارات الأمم املتحدة على الرف، 
فقد و�ضع م�ضتقبل الالجئني الفل�ضطينيني حتت رحمة ميزان القوى، وجعل حقوق الالجئني 

. )Hallaj, 1994: 13( يف التنازل عنها )قا�رشة على الأمور التي ترغب )اإ�رشائيل
اأية  �ضيطرة  اأو  بالحتالل،  جتاهله  ميكن  ل  اخلا�ص  التملك  حق  اإن  القول،  وخال�ضة 
والدول.  اجلماعات  بني  املعاهدات  اأو  التفاقيات  عرب  اأي�ضًا  جتاهله  ميكن  ول  دولة. 
وعليه، فاإن حق الالجئني يف اأمالكهم هو حق ثابت وغري مرتبط بف�ضل اتفاقات اأو�ضلو اأو 
اأو�ضلو                                  اأو عدم الإعالن عن دولة فل�ضطينية بعد تطبيق اتفاقية  اأو حتى بالإعالن  ناحها، 

. )Abu Sitta, 1998: 8(

احللول والسيناريوهات املقرتحة حلل قضية الالجئني الفلسطينيني: 
ما دامت م�ضكلة الالجئني قد ُو�ضعت قيد جدول تفاو�ضي، فمن املرجح اأن كل طرف 
معنى بامل�ضكلة �ضتكون له ت�ضورات ب�ضاأن حّلها، ويف هذا ال�ضياق �ضُتو�ضح بع�ص احللول 
القرتاحات  هما:  القرتاحات  من  نوعني  �ضمن  و�ضتدرج  الق�ضية،  هذه  حلل  املقرتحة 

الفل�ضطينية، والقرتاحات الإ�رشائيلية.

اأولً: القرتاحات الفل�سطينية: 
تعددت القرتاحات التي اأعلنها اجلانب الفل�ضطيني الر�ضمي وغري الر�ضمي جتاه ق�ضية 
اإىل  الالجئني  بعودة  والقانوين  التاريخي  باحلق  مت�ضك  ما  فمنها  الفل�ضطينيني،  الالجئني 
وطنهم، ومنها ما تنازل عن هذا احلق، حتت غطاء الالواقعية يف اإيجاد اآلية لتنفيذ قرار حق 
ال�ضيا�ضية )لإ�رشائيل( لأغرا�ص نفعية �ضخ�ضية ل جمال  العودة، وذلك من قبيل املجاملة 

لذكرها .
وت�سمل القرتاحات الفل�سطينية حلل ق�سية اللجئني ما ياأتي: 

احلل الفل�سطيني القانوين امل�ستند اإىل قرارات ال�رصعية الدولية:  ● 

ال�ضيا�ضي  احلق  احلل  هذا  يوؤكد  املتحدة،  الأمم  عن  ال�ضادر   )194( قرار  اإىل  ا�ضتناداً 
الفعلي لهذا  التاريخية، والتطبيق  اإىل منازلهم يف فل�ضطني  العودة  واملعنوي لالجئني يف 
احلق. وتتحمل )اإ�رشائيل( م�ضئولية التعوي�ضات، ودفع الأموال الالزمة تعوي�ضًا ملن يختار 
عملية  يف  الفل�ضطينية  الدولة  م�ضاعدة  بهدف  وذلك   ، )اإ�رشائيل(  داخل  اإىل  العودة  عدم 
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ال�ضتيعاب واإعادة التوطني. وترتاوح قيمة التعوي�ضات الفردية، ما بني 15- 20 مليار دولر 
اأمريكي. والعرتاف بحق العودة هو اأمر مطلق �ضمن هذا احلل، لكن ممار�ضته �ضتكون اختيارية، 
وهناك بع�ص الالجئني ممن �ضيعودون اإىل منازلهم اإذا ما منحوا هذا اخليار، بينما �ضيختار 

. )Alpher, 1998: 12( العديد من الالجئني من الذين اختاروا التعوي�ص العودة اإىل دولتهم
اقرتاح »�سلمان اأبو �ستة«:  ● 

وقد اقرتح اإمكانية تق�ضيم )اإ�رشائيل( اإىل ثالثة مناطق. املنطقة رقم )1( : وت�ضم ثماين 
مناطق يف قلب دولة )اإ�رشائيل( وحول حيفا، وتقدر م�ضاحتها )1،683( كم2 ، ويقطن فيها 
لأرا�ضي  بالن�ضبة  وموقعها  ب�ضطحها  معروفة  وموقعها  املنطقة  وهذه  اليهود،  من   )%68(
اليهود يف �ضنة 1948. وهذا يوؤكد باأن ال�ضتيطان اليهودي مل يتغري خالل الثالث واخلم�ضني 

. )Abu Sitta, 2000: 2- 7( ال�ضنة املا�ضية
املنطقة رقم )2( : وت�ضم مناطق قريبة ومب�ضاحة )1،318( كم2 ويقطن بها ما ن�ضبته 
)10%( من ال�ضكان اليهود. وهذه املنطقة م�ضاوية تقريبًا ملنطقة اأرا�ضي الفل�ضطينيني الذين 

بقوا يف الدولة العربية.
اأر�ص  من   )%15( م�ضاحته  ما  ت�ضكالن  اللتان   )2+1( املنطقتني  باأن  يعني  وهذا 
)اإ�رشائيل( يقطنها ما ن�ضبته )78%( من ن�ضبة �ضكان )اإ�رشائيل( . اأما بقية الأرا�ضي فتقع يف 
املنطقة رقم )3( وت�ضكل م�ضاحتها )17،325( كم2، وهو ما يعادل موقع وم�ضاحة منطقة 
يف  الإ�رشائيليني  من   )%22( ن�ضبته  ما  املنطقة  هذه  يف  وي�ضكن  الفل�ضطينيني،  الالجئني 
الوقت احلايل. واإن احلقيقة املّرة هي اأن )160،000( يهودي يعي�ضون بحرية على الأرا�ضي 
التي كان ي�ضكنها )4،900،000( لجئ فل�ضطيني، والذين اأغلبهم ي�ضكنون يف خميمات تبعد 

. )Abu Sitta, 1998: 8( كيلومرتات عدة من هذه الأرا�ضي
لذلك، فلو ُقدر لالجئني الفل�ضطينيني العودة اإىل اأرا�ضيهم، فاإن اأغلبهم �ضوف ي�ضكنون 
لل�ضخ�ص  كم2   246  -82 من  �ضرتتفع  ال�ضكانية  الكثافة  اأن  حيث   ،  )3( رقم  املنطقة  يف 
الواحد. واإن معدل الكثافة ال�ضكانية �ضريتفع يف )اإ�رشائيل( من 261- 482 كم2 لل�ضخ�ص 
.)Abu Sitta, 1998: 8( )الواحد، وهذا ل ُيعد كبرياً على مناطق اليهود كما تّدعي )اإ�رشائيل

اقرتاح مركز بديل:  ● 

اإىل  الفل�ضطينيني  الالجئني  اإىل جانب عودة  التعوي�ص  لتنفيذ  بديل حاًل  اقرتح مركز 
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م�ضاكنهم التي هجروا عنها عام 1948م، و�ضنف هذا املركز التعوي�ص اإىل اأربعة  اأنواع وهي: 
التعوي�ص لأولئك الذين ل يرغبون يف العودة. - 

التعوي�ص للعائدين عن ممتلكاتهم ال�ضائعة، اأو املمتلكات املت�رشرة. - 

تعوي�ص عن الدخل الناجت عن ا�ضتعمال ممتلكات الالجئني. - 

التعوي�ص عن الأ�رشار املعنوية. - 

وبناًء على افرتا�ص اأن اأعداداً كبرية من الالجئني �ضيختارون العودة، وبالتحديد اأولئك 
الت�ضنيفات     على  تنطبق  الأ�ضا�ص  يف  املطلوبة  التعوي�ضات  فاإن  املخيمات،  يف  القاطنون 

)2، 3، 4( الواردة اأعاله.
يبدو  رمبا   ،  )2 )نوع  املمتلكات  يف  والأ�رشار  اخل�ضائر  عن  التعوي�ضات  تقدير  اإن 
–اأكرث من خم�ضة عقود- التي م�ضت  �ضعبًا للوهلة الأوىل، مع الأخذ بعني العتبار املدة 
على النزوح، وعلى اأية حال، فاإن هذه الق�ضية مل يثبت قطعًا ا�ضتحالة تخطيها يف حالت 
م�ضابهة يف العقد الأخري من هذا القرن )ما يتعلق بت�ضجيل الأرا�ضي يف فل�ضطني( . وفيما 
يتعلق )باإ�رشائيل( وفل�ضطني، فاإن هناك توثيق مادي متعدد الأ�ضناف )وي�ضمل هذا التوثيق 
تقارير جلنة امل�ضاحلة التابعة لالأمم املتحدة، وخرائط ا�ضتك�ضاف فل�ضطني، وم�ضح خرائط 
فل�ضطني، والت�ضوير اجلوي، والطابو، وت�ضجيل حار�ص اأمالك الغائبني الإ�رشائيلي، وت�ضجيل 
الأرا�ضي ما قبل عام 1948، وموؤ�ض�ضات ال�ضتيطان ال�ضهيوين اليهودي، والتمويل الوطني 
اليهودي، واإدارة الأرا�ضي الإ�رشائيلية، ووثائق �ضخ�ضية ملحقة ب�ضجالت الأنروا، ووثائق 
�ضخ�ضية اأخرى ما زال الالجئون يحتفظون بها( . وجتميع هذه الوثائق با�ضتخدام الربامج 
املمتلكات.  وتقييم  تعريف  عملية  لت�ضهيل  مهمًا  دلياًل  يوفر  والتكنولوجية  الإح�ضائية 
حيث  الأر�ص،  هوية  مبعنى  امللكية  العتبار  بعني  الأخذ  يجب  التعوي�ضات  تقدير  واأثناء 
كانت ت�ضود امللكية التقليدية يف وقت النزوح. واإن املقايي�ص والإجراءات الإ�ضافية لتقييم 
الإ�رشائيلية  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  ت�ضجيالت  )من خالل  الالجئني  اأمالك  ا�ضتخدام  عائدات 
ذات العالقة( ينبغي اأن توفر معلومات حول هذا املو�ضوع. اأما عملية حتديد قيمة اخل�ضائر 
اإ�ضافية يقوم ب�ضياغتها متخ�ض�ضون  اإىل معلومات  الب�رشية والأ�رشار املعنوية فتحتاج 
الفل�ضطينيني  لأولئك  الأول  النوع  لتعوي�ضات  بالن�ضبة  اأما  التعوي�ضات.  من  النوع  هذا  يف 
الذين ل يرغبون بالعودة، فاإن العديد من الدرا�ضات قد و�ضعت البنود الأ�ضا�ضية للبحث يف 
املمتلكات  خل�ضائر  متخ�ض�ضني  باحثني  تقرير  على  وبالعتماد  التعوي�ضات.  قيمة  تقدير 
اأفراد( �ضيكون  )التي ت�ضم �ضتة  التعوي�ضات للعائلة  الفردية حتى عام 1998، فاإن معدل 

. )Badil Center, 1999: 2- 9( )420،000 دولر اأمريكي(
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اقرتاح ر�سيد ووليد اخلالدي:  ● 

يقرتح اخلالدي خم�ضة مكونات حلل ق�ضية الالجئني وهي على النحو الآتي: 
اأن يكون هناك تقومي رمزي للم�ضاألة، وميكن حتقيق ذلك حيث تعمد )اإ�رشائيل( اإىل  - 

الإقرار بالإجحاف الالحق بالفل�ضطينيني من خالل موؤ�ض�ضاتها مثل نظام التعليم واجلي�ص.
على الرغم من �ضعوبة  اأن ُيقّر الإ�رشائيليون مبدئيًا بحق الفل�ضطينيني يف العودة – -
تنفيذ ذلك حمليًا-!!! . وان�ضجامًا مع هذا املبداأ على )اإ�رشائيل( اأن ت�ضمح بعودة ب�ضعة اآلف اأو 
ع�رشات الآلف على اأ�ض�ص دورية اإىل م�ضاكنهم، بحيث ي�ضتهدف ذلك لجئي �ضنة 1948م الذين 
لهم اأقارب يف )اإ�رشائيل( اأو الذين ما زال لهم هناك اأرا�ٍص وم�ضاكن. وُيذكر اخلالدي بالرقم 

 )Khalidi, 1995: 72- 78( .ضنة 1949 بعودة مئة األف لجئ� )الذي وافقت عليه )اإ�رشائيل
اأن ُيدفع التعوي�ص اإىل جميع الفل�ضطينيني غري الراغبني يف العودة اأو غري القادرين  - 

عليها.
مكان  عن  النظر  بغ�ص  كافة،  الفل�ضطينيني  دولة  هي  اجلديدة  فل�ضطني  دولة  اأن  - 
جلميع  اجلن�ضية  حقوق  منح  مبدئيًا  يعني  ذلك  فاإن  وغريهم  لالجئني  وبالن�ضبة  اإقامتهم. 

الفل�ضطينيني للعي�ص يف هذه الدولة وحمل جواز �ضفرها.
اأن و�ضع التجن�ص للفل�ضطينيني يف الأردن يجب تنظيمه مبنحهم حقوق املواطنة  - 
الكاملة، اإ�ضوة بالأردنيني، اأو يف حالة قيام كونفرالية مبنحهم اجلن�ضية الفل�ضطينية للدولة 
الفل�ضطينية اجلديدة. وبالن�ضبة للفل�ضطينيني يف لبنان و�ضوريا – فاإن عدداً منهم ي�ضمح له 
بالعودة اإىل م�ضاكنه يف )اإ�رشائيل( ، ومينح اآخرون جوازات �ضفر فل�ضطينية متكنهم من ال�ضفر 
للعمل. لكن على اأغلبيتهم البقاء يف لبنان كحاملني جلوازات �ضفر فل�ضطينية، و�ضيوؤدي ذلك 

.)Khalidi, 1994: 24( اإىل اإحداث تطور ملمو�ص يف حقوقهم املدنية كمقيمني يف لبنان
اقرتاح زياد اأبو زياد:  ● 

عالج زّياد امل�ضاألة من املنظور نف�ضه الذي تبناه اخلالدي، فقد مّيز اأبو زياد بني املبداأ 
اأن من حق  وتنفيذه فيما يخت�ص بحق العودة يف قرار الأمم املتحدة رقم )194( ، معترباً 
الفل�ضطينيني اأن ينعموا مببداأ حق العودة اإىل فل�ضطني كوطن قومي من دون اأن يعودوا فعاًل 
اإىل قراهم وم�ضاكنهم يف فل�ضطني قبل �ضنة 1948، وهذا ما عرّب عنه قائاًل: »اإن الأو�ضاع 
التي عا�ص الفل�ضطينيون يف ظلها منذ �ضنة 1948، والآلم التي حتملوها ول يزالون، اأجربت 
الكثريين منهم على النظر اإىل حقهم يف العودة بو�ضفه نياًل لال�ضتقالل الوطني والكرامة، ل 

. )Abu Zayyad, 1994: 77( »بال�رشورة عودة فعلية
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ثانياً: االقرتاحات اإلسرائيلية: 
اأكرث  اأن  وال�ضعبية  الر�ضمية  ال�ضيا�ضية  املوؤ�ض�ضتني  يف  الإ�رشائيليني  من  كثري  يرى 
الق�ضايا ا�ضتع�ضاًء على احلل يف مفاو�ضات الو�ضع النهائي �ضتكون ق�ضية الالجئني، فهي 
الفل�ضطيني، ولن يكون  الإ�رشائيلي  النزاع  العامل، وت�ضكل جوهر  اأقدم ق�ضايا الالجئني يف 
هناك حل حقيقي دون حل هذه الق�ضية وفق الروؤية الإ�رشائيلية، لأن )اإ�رشائيل( جلاأت اإىل 
ال�ضالم كخيار ولي�ص ك�رشورة اأملتها احلرب، فقوة )اإ�رشائيل( احلالية ت�ضكل تغرياً هائاًل يف 

 . )Schiff, 1999: 37( .و�ضعها ال�ضرتاتيجي
حول  اللجئني  ق�سية  حلل  الإ�رصائيليون  قّدمها  التي  احللول  متحورت  وقد 

القرتاحات الآتية: 

اقرتاح زئيف �سيف:  ● 

للدولة  اخلربات  تقدمي  خالل  من  الالجئني  ق�ضية  حلل  اآلية  �ضيف  زئيف  يقرتح 
الفل�ضطينية يف كيفية ا�ضتيعاب الالجئني فيها وتوطينهم يف مناطق اأخرى، كالتي ي�ضكنون 
فيها يف الوقت الراهن. ويقرتح �ضيف ت�ضكيل جلنة اأردنية -اإ�رشائيلية- فل�ضطينية م�ضرتكة 
اللجنة  )اإ�رشائيل( يف هذه  الق�ضية، و�ضيكون دور  برنامج عملي حلل هذه  لتقوم ب�ضياغة 

. )Schiff, 1999: 18( دوراً اإن�ضانيًا
اقرتاح �سلومو غازيت:  ● 

اأن حتل ق�ضية الالجئني الفل�ضطينيني بتاأ�ضي�ص الدولة الفل�ضطينية يف  يقرتح غازيت 
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة، وتاأ�ضي�ص قانون العودة الفل�ضطيني حتت عبارة اأن كل فل�ضطيني 
له  ُي�ضمن  فل�ضطينيًا،  �ضفر  جواز  ويحمل  الفل�ضطينية  املواطنة  بت�ضلم  يرغب  ال�ضتات  يف 
-G (  العرتاف واحلقوق الدولية بالعودة، واإذا اأراد فله احلق يف الهجرة اإىل الدولة اجلديدة

. )zit, 1995: 26

اقرتاح �سمعون بري�س:  ● 

يقدم �سمعون بري�س حلً لق�سية اللجئني يتكون من حماور عدة وهي: 
حت�ضني حالة املخيمات. - 

توطني الالجئني يف الكونفدرالية الأردنية الفل�ضطينية. - 

ا�ضتعداد )اإ�رشائيل( لتقدمي خرباتها يف توطني الالجئني واإعداد خمططات دجمهم  - 
)بريي�ص، 1994: 154( .
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القرتاح الإ�رصائيلي بتوطني اللجئني الفل�سطينيني يف العراق:  ● 

العراق وفك  تاأهيل  اإعادة  العراق مقابل  الالجئني يف  القرتاح توطني  ويت�ضمن هذا 
احل�ضار عنه.

القرتاح التوفيقي الإ�رصائيلي:  ● 

تعرتف )اإ�رشائيل( يف اإطار هذا احلل التوفيقي مب�ضاركتها يف الن�ضاطات التي قادت اإىل 
حرب عام 1948، وبدرجة من امل�ضئولية العملية عن حمنة ومعاناة الالجئني. واأن اإ�ضالح 
تلك املعاناة من قبل جميع الفرقاء هو هدف مركزي لعملية ال�ضالم العربية- الإ�رشائيلية، 
وتوافق )اإ�رشائيل( على حق العودة اإىل الدولة الفل�ضطينية، ولكن لي�ص اإىل )اإ�رشائيل( . وقد 
تقبل )اإ�رشائيل( بعودة ع�رشات الآلف من الالجئني كجزء من برناجمها جلمع �ضمل العائالت 

. )Alpher, 1998: 16(

وُتبدي )اإ�رشائيل( ا�ضتعدادها لتعوي�ص الالجئني عن املمتلكات املفقودة على اأ�ضا�ص 
جماعي، مقابل قيام الدول العربية املعنية باإقامة اآلية م�ضابهة للتعوي�ص اجلماعي لالجئني 
اليهود. ويقع الربناجمان يف اإطار جمموعة العمل املتعددة الأطراف حول ق�ضية الالجئني. 

وقد تقبل )اإ�رشائيل( بدور دويل يف املفاو�ضات الفعلية حول التعوي�ص.
وتتفق )اإ�رشائيل( مع الفل�ضطينيني على تنظيم تدفق الالجئني مبا يتما�ضى مع القدرات 
تدفق  على  املبا�رشة  باملراقبة  مطلبها  عن  )اإ�رشائيل(  وتتخلى  الفل�ضطينية،  ال�ضتيعابية 

الالجئني اإىل الدولة الفل�ضطينية، ب�ضبب �ضعوبة التنفيذ.
ومن ناحيتها، تلتزم الدولة الفل�ضطينية باحلد من تدفق الالجئني اعتماداً على تقوميها 
لقدراتها ال�ضتيعابية. ويوفر هذا الو�ضع )لإ�رشائيل( اآلية تبادلية: مبعنى اأنه اإذا ما مت خرق 
�رشيح لهذا اللتزام،فمن حق )اإ�رشائيل( اأن تخرق بع�ضًا من التزاماتها، كالتعوي�ص املايل. 
-A (  ويف املقابل تعمل )اإ�رشائيل( على ت�ضجيع التو�ضع يف قرارات ال�ضتيعاب الفل�ضطينية

. )pher, 1998: 17

والعن�رش الرئي�ص يف هذا القرتاح، هو »ن�ص العرتاف«، وبالقدر الذي ي�ضتحوذ هذا 
الن�ص على اأهمية كبرية يف اأو�ضاط الفل�ضطينيني لأهميته التاريخية والنف�ضية، فاإنه ي�ضتحوذ 
على الهتمام نف�ضه عند الإ�رشائيليني الذين يحمل خطابهم التاريخي اللوم وامل�ضئولية على 

الدول العربية، وال�سياغة الآتية تبدو مكنة: 
، وّلدت  تعرتف )اإ�رشائيل( باأن العملية التاريخية التي قادت اإىل حرب �ضنة 1948 -
)اإ�رشائيل(  �ضاركت  الفل�ضطيني. وكما  لل�ضعب  وت�ضببت يف معاناة كبرية  الالجئني،  م�ضكلة 
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و�ضاركت الدول العربية و�ضارك الفل�ضطينيون يف هذه العملية التاريخية، تتحمل الأطراف 
كافة م�ضئوليات مظامل املا�ضي ومعاناة الفل�ضطينيني، وت�ضكل عملية اإ�ضالح هذه املظامل 

من قبل الفرقاء جميعًا هدفًا مركزيًا لعملية ال�ضالم العربية الإ�رشائيلية.
اخلا�ضة  املطالب  ت�ضوية  اإطار  يف  املالية  للتعوي�ضات  الفل�ضطينيني  وبا�ضتالم  - 
بالالجئني من قبل الفل�ضطينيني والإ�رشائيليني، يعترب الفل�ضطينيون ذلك ا�ضتجابة لتظلماتهم، 

اإعالنًا عن تخليهم عن اأية مطالبة ملمار�ضة حق العودة اإىل دولة )اإ�رشائيل( .
ت�ضتمر )اإ�رشائيل( يف برناجمها اأحادي اجلانب جلمع �ضمل العائالت الفل�ضطينية. - 

على  تعمل  اأن  والدولية  العربية  امل�ضاعدات  خالل  من  الفل�ضطينية،  الدولة  تتعهد  - 
اإعادة تاأهيل لجئي �ضنة 1948م بهدف حل م�ضكلة الالجئني على الأرا�ضي العربية ك�رشط 

ل�ضالم فل�ضطيني اإ�رشائيلي م�ضتقر. 
تقوم الدول العربية امل�ضيفة لالجئني الفل�ضطينيني بالعرتاف بحق هوؤلء الالجئني  - 

يف البقاء يف هذه الدول بدون التخلي عن املواطنة الفل�ضطينية.
من  وفل�ضطني جزءاً  )اإ�رشائيل(  قبل  التفاهم من  الأعمال هذه، و�ضيغ  �ضل�ضلة  تعد  - 

. )Alpher, 1998: 18( ال�ضفقة ال�ضاملة للعملية ال�ضلمية العربية الإ�رشائيلية
: ● Mark Heller اقرتاح �رصي ن�سيبة و

اإ�رشائيلية– فل�ضطينية جديدة ملعاجلة ق�ضية  عر�ص مارك هيلر و�رشي ن�ضيبة خطة 
الالجئني واقرتحا ما ياأتي: 

اأن تكون الدولة الفل�ضطينية اجلديدة م�ضتعدة ل�ضتيعاب بني 750 - األفًا اإىل مليون 
عائد، معظمهم من �ضكان املخيمات.

ي�ضكنون اجلن�ضية واحلقوق  البقاء حيث  الذين يرغبون يف  الفل�ضطينيون  مُينح  اأن  - 
ال�ضيا�ضية الكاملة يف الدول امل�ضيفة لهم.

اإىل املناطق  اإن عودة نحو مليون لجئ  رف�ص الدعاءات الإ�رشائيلية التي تقول  - 
املحتلة غري ممكنة تقنيًا.

اإن اختيار عدد حمدود من العائدين لقبولهم يف )اإ�رشائيل( يجب اأن يتم على اأ�ض�ص  - 
اإن�ضانية، والنظر يف كل م�ضاألة فردية على حدة.

تاأليف جلنة دولية لتقدير قيمة املمتلكات الفل�ضطينية املهجورة، وحُتت�ضب من هذه  - 
القيمة تكلفة توطني الفل�ضطينيني يف املناطق املحتلة ويف مناطق اأخرى.
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هودية يف املناطق  يربط الكاتبان بني الوجود امل�ضتقبلي والدائم للم�ضتوطنات الي -
اعتبار  اإذ يجب رف�ص   ، )اإ�رشائيل(  اإىل  الفل�ضطينيني  املحتلة، وبني عودة عدد حمدود من 
احلكم  حتت  �ضيعي�ضون  )اإ�رشائيل(  اإىل  العائدون  فالفل�ضطينيون  تبادلية،  هذه  العالقة 
و�ضتمنح  الإ�رشائيلية،  اجلن�ضية  باقتناء  �ضيحظون  امل�ضتوطنني  اأن  حني  يف  الإ�رشائيلي، 

امل�ضتعمرات ق�ضطًا من ال�ضتقالل الذاتي حتت احلكم الإ�رشائيلي.
ُي�ضمح للمالكني اليهود يف الدولة الفل�ضطينية امل�ضتقبلية �ضواء كانت اأمالكهم تعود  - 
اإىل ما قبل �ضنة 1948 اأو اإىل ما بعدها بالتقدم للح�ضول على اجلن�ضية الفل�ضطينية والعي�ص 
اليهود للممتلكات يف  اإن رغبوا يف ذلك، ويجب عدم احلد من متّلك  الفل�ضطينية  الدولة  يف 

. )Heller, 1991: 88- 96( الدولة الفل�ضطينية امل�ضتقبلية
وثيقة اإ�رصائيلية فل�سطينية م�سرتكة:  ● 

وفل�ضطينية، وت�ضع  اإ�رشائيلية  �ضخ�ضيات  قبل  فل�ضطينية من  اإ�رشائيلية  وثيقة  عْت  ُوقرِّ
هذه الوثيقة ت�ضورا حلل ق�ضية الالجئني الفل�ضطينيني.

اجلانبان  اقرتح  اإذ  الالجئني«،  »مو�ضوع  الوثيقة  هذه  من  الرابع  البند  يف  ورد  وقد 
اأن ُتلغى وكالة الغوث )UNRWA( واأن حتل حملها هيئة دولية جديدة تتوىل عملية اإعادة 
تاأهيل الالجئني والنازحني، وتاأمني ا�ضتيعابهم يف دول واأماكن اإقامتهم احلالية، والعمل 
اليومية  احلياة  يف  اأعدادهم  وامت�ضا�ص  والجتماعية،  احلياتية  اأو�ضاعهم  تطوير  على 
ثنائيًا مع  بالتعامل  العمل  وتتكفل حكومة حزب  يعي�ضون يف حميطها.  التي  للمجتمعات 
الدول املعنية ومع الأطراف الدولية الراغبة دومنا �ضخب اأو �ضجيج، ومبا ل ي�ضكل اإحراجًا 
لهذا  الداعمة  الدولية  املواقف  بانتزاع  الكفيلة  ال�ضغوط  ومبمار�ضة  الفل�ضطينية،  لل�ضلطة 
الهدف، والتعامل مع الدول امل�ضيفة مبا ي�ضمن اإغالق هذا امللف ببطء بعد اأن ُتهياأ الظروف 

كافة التي تعطي لهوؤلء حق املواطنة حيث يقيمون )عوي�ضة، 1998: 89( .
اأرا�ضي ال�ضلطة الفل�ضطينية، فاإن لهذه  اأما فيما يتعلق بدخول هوؤلء »الالجئني« اإىل 
زيارة  بغر�ص  الالزمة،  الزيارة  وتاأ�ضريات  املوؤقتة،  الدخول  ت�ضاريح  اإ�ضدار  حق  ال�ضلطة 
ذويهم املقيمني، �رشيطة اأن ل مينح هوؤلء حق املواطنة يف حدود اأر�ص ال�ضلطة. واإمنا يحق 
منحهم حق الإقامة املوؤقتة املحددة التي مُتنح للزوار من الرعايا الأجانب )ولإ�رشائيل حق 
امل�ضاءلة يف اأية حالة ي�ضتبه فيها دون حتفظات( . وذلك بهدف عدم الإخالل الدميغرايف يف 
املنطقة اأو زعزعة ا�ضتقرارها ال�ضيا�ضي. ويتعهد اجلانب الفل�ضطيني بالتعاون يف هذا ال�ضاأن، 
ال�ضلطة  مناطق  يف  املقيمني  للرعايا  –واملمنوحة  حاليًا  ال�ضارية  الوطنية  الأرقام  وتعدُّ 
لأي  الر�ضمية  املرجعية  هي  التنفيذ-  مو�ضع  الوثيقة  هذه  و�ضع  تاريخ  حتى  الفل�ضطينية 

جتاوز قد يقع بعد دخولها حّيز التنفيذ )عوي�ضة، 1998: 90( .
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ومن الوا�ضح اأن طرح املو�ضوع بهذا ال�ضكل مُيّثل قمة الإ�ضفاف والالوعي، لأنه يتجاهل 
اإىل فل�ضطني. فكيف يحرم  اليهود  اجلهود ال�ضهيونية امل�ضتمرة يف جلب مئات الآلف من 
الفل�ضطيني من حقه يف العودة وال�ضتقرار بدعوى الرغبة يف عدم الإخالل الدميوغرايف، يف 

حني ل ت�ضكل الهجرة ال�ضهيونية اإىل فل�ضطني مثل ذلك اخللل اأو ما يزيد.
اإىل  »اإ�ضافة  الآتي فيما يتعلق بالالجئني:  الن�ص  الوثيقة ورد  ال�ضابع من  البند  ويف 
على  للعمل  كغريها  املالية  امل�ضاعدات  )اإ�رشائيل(  �ضتقدم  الالجئني  ب�ضاأن  عليه  اتفق  ما 

ا�ضتيعابهم حيث يقيمون، وهي غري ملزمة مببداأ حق العودة )عوي�ضة، 1998: 90( .
اأنها تقدم روؤية ت�ضفوية مل�ضكلة  ال�ضابقة،  الإ�رشائيلية  ُيالحظ من خالل القرتاحات 

الالجئني الفل�ضطينيني، وهي تعمل يف اأي اتفاق حول اللجئني من اأجل: 
التوطني، وتريده حاًل  اإطار عملية  حل ينهي م�ضكلة الالجئني من كل جوانبه يف  - 
خمترباً ولي�ص بال�ضيغة املكتوبة فقط، لذلك فالفرتة الالزمة لتطبيق التفاق حول الو�ضع 

الدائم هي الفرتة التي ت�ضتلزم اإناز حل التوطني.
اأية  على  بناًء  والنازحني  الالجئني  ق�ضية  مع  التعاطي  )اإ�رشائيل(  ترف�ص  - 
هذه              التي جت�ّسد  الثلث  املكانات  لإلغاء  ت�سعى  فاإنها  لذلك  مرجعية �رشعية دولية، 

املرجعية وهي: 
. ) Ú 194( املكانة ال�ضيا�ضية والقانونية لالجئني ممثلة بالقرار

الأنروا كتج�ضيد لهذه املكانة واللتزام الدويل بها. Ú 

املخيم كاإطار مرجعي متمّيز يكّر�ص هذه املكانة. Ú 

اإليه  التو�ضل  يتم  وما  املرجعية،  التفاو�ضي هو  الإطار  فاإن  )لإ�رشائيل(  بالن�ضبة  - 
امل�ضيفة  والدول  الفل�ضطينيني  )اإ�رشائيل( وكل من  امل�ضار بني  ثنائي  اإطار  احلل، وهو  هو 
كل على حدة، وكل م�ضار م�ضتقل باآليته ونتائجه، ول يحتاج اإىل م�ضادقة الفرقاء الآخرين.       

)رباح، 1999: 8- 9( .
�سمن  والإ�رصائيلية  الفل�سطينية  احللول  الأزعر  يلخ�س خالد  اأخرى  ومن جهة 

ال�سيناريو ذي امل�ساهد ال�ستة الآتية: 
امل�ضهد الأول:  - 

عن  التعوي�ص  مع   )194( لقرار  تطبيقًا  ديارهم  اإىل  الفل�ضطينيني  الالجئني  عودة 
املمتلكات التي فقدت، واملعاناة التي دامت لأكرث من خم�ضني عامًا.
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امل�ضهد الثاين:  - 

مدخل  ومن  الالجئني،  مللف  نهائيًا  تعتربه  حلل  فل�ضطني  داخل  اإىل  حمدودة  عودة 
اإن�ضاين بعودة عدد حمدود �ضمن اجتاه جمع �ضمل العائالت.

امل�ضهد الثالث:  - 

اأن  الفل�ضطيني، وينطلق هذا امل�ضهد من احتمال  الكيان  اإىل  اأو حمدودة  عودة وا�ضعة 
تتمخ�ص املفاو�ضات عن ال�ضماح بعودة اأعداد من الالجئني والنازحني اإما ب�ضكل مفتوح اأو 

حمدود ب�رشوط غري �ضارمة اإىل ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
امل�ضهد الرابع:  - 

الكاملة  العودة  اأردين فل�ضطيني، وينطلق هذا امل�ضهد من كون  عودة مفتوحة لحتاد 
يف اجتاه فل�ضطني التاريخية غري ممكنة بفعل الرف�ص الإ�رشائيلي، وي�ضعب تطبيقها يف ظل 

موازين القوى املهيمنة على الت�ضوية.
امل�ضهد اخلام�ص:  - 

ع  ُيوزَّ امل�ضهد،  لهذا  ووفقًا  اإ�رشائيلية،  فل�ضطينية  احتادية  �ضيغة  اإىل  مفتوحة  عودة 
عبء �ضمان احلقوق التاريخية لالجئني لي�ص على كيان اأردين فل�ضطيني، واإمنا على كيان 
اإ�رشائيلي فل�ضطيني دميقراطي. وذلك باأن تن�ضاأ دولة فل�ضطينية غري طائفية ثنائية القومية 
للطائفة  يجعل  الذي  الإ�رشائيلي،  العن�رشي  التمييز  ملمار�ضة  جمال  فيها  لي�ص  وم�ضتقلة، 

اليهودية دون غريها ممار�ضة »حق العودة«.
امل�ضهد ال�ضاد�ص:  - 

عدم العودة مطلقًا، فرمبا انهارت عملية الت�ضوية يف �ضياقها الفل�ضطيني الإ�رشائيلي 
بفعل عوامل ل جمال لذكرها يف هذا املو�ضع، ويف اأف�ضل الفرو�ص، �ضيبقى الو�ضع كما هو 
عليه بالن�ضبة لالجئني والنازحني، وهو ما يعر�ضهم خلطر التاآكل الجتماعي والقت�ضادي 
املتالحقة،  ال�رشبات  بفعل  �ضالبتهم  من  تبقى  ما  يحدده  معني،  اأجل  يف  وال�ضيا�ضي 
وقدرتهم على اإبداع اأطر قيادية جامعة جديدة، اأو اإعادة الن�ضاط والعزمية يف الأطر الراهنة.        

)الأزعر، 1998: 34- 40( .
اأما امل�ضهد الذي مل يتم تناوله يف ال�ضيناريو ال�ضابق، فاإنه ي�ضتقي حركته من خالل ما 

ورد يف الن�ص القراآين ل�ضورة الإ�رشاء، والأحاديث النبوية وال�ضياق التاريخي القدمي.
وق�ضية  عام،  ب�ضكل  الفل�ضطينية  الق�ضية  يف  الباحثني  من  كثرياً  اأن  من  الرغم  فعلى 
الالجئني ب�ضكل خا�ص قد غفلوا احلل الديني )وهو حل اأغفلته املحافل ال�ضيا�ضية واملوؤمترات 
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العاملية( اإل اأن �ضمائر اأبناء الأمة الذين يدينون يف غالبيتهم العظمى بالإ�ضالم لن تغفل 
هذا احلل. فال�ضرية النبوية ح�ضمت ال�رشاع قدميًا مع اليهود، وبّينت كيف اأن النبي �ضلى اهلل 
عليه و�ضلم يوم قدم اإىل املدينة، خّط وثيقة بينه وبني اأهلها ومنهم اليهود، وهذه الوثيقة 
تنظم العالقة وتفر�ص املوادعة بني اجلميع، وكان من ن�ضو�ضها »واإن اليهود ينفقون مع 
املوؤمنني ما داموا حماربني، واأن يهود بني عوف اأمة مع املوؤمنني، لليهود دينهم وللم�ضلمني 
دينهم، ومواليهم واأنف�ضهم اإل من ظلم واأثم، فاإنه ل يوتغ 1 اإل نف�ضه واأهل بيته، واإن ليهود 
بني النجار مثل ما ليهود بني عوف … واإن بينهم الن�رش على من حارب اأهل هذه ال�ضحيفة، 

واإن الن�رش للمظلوم، واإن اجلار كالنف�ص« )ابن ه�ضام، 1936: 148- 149( .
لكن اليهود مل يلتزموا بها، فكانت منهم املحاولة تلو الأخرى للفتك بامل�ضلمني والإ�ضاءة 
اإليهم، كما حدث مع بني قينقاع، ثم حماولة قتل الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم كفعل بني 
الن�ضري، ثم التاآمر مع الأعداء، كتاآمر بني قريظة مع قري�ص يوم اخلندق، ثم حماولة جتهيز 
اجليو�ص لغزو املدينة كما حدث يوم خيرب، وكلها حماولت باءت بالف�ضل، وواجهها الر�ضول 
ُتلغي  الأوىل  ال�رش املتناثر. وعليه، فالتجربة  �ضلى اهلل عليه و�ضلم باحلرب والق�ضاء على 

اإمكانية التعاي�ص مع هذا اجل�ضم الغريب عن واقع املجتمعات الب�رشية.
ثم اإن الن�ضو�ص القراآنية ت�ضري بو�ضوح اإىل حل الق�ضية الفل�ضطينية وق�ضية الالجئني، 
لبني  بعده  من  »وقلنا  الإ�رشاء  �ضورة  يف  الكرمي  القراآن  يف  يقول  وتعاىل  �ضبحانه  فاهلل 
. ويذهب كثري  )اآية 104(  اإ�رشائيل ا�ضكنوا الأر�ص فاإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا« 
من املف�رشين ومنهم ال�ضيخ �ضعيد حوى اإىل اأن وعد الآخرة هو املذكور يف الآيات الأوىل من 
ال�ضورة نف�ضها »اإن اأح�ضنتم اأح�ضنتم لأنف�ضكم واإن اأ�ضاأمت فلها فاإذا جاء وعد الآخرة لي�ضوؤوا 
اآية 7(  وجوهكم وليدخلوا امل�ضجد كما دخلوه اأول مرة وليتربوا ما علوا تتبريا« )الإ�رشاء: 
. واملق�ضود بها غلبة املوؤمنني على اليهود الذين �ضيعلون يف الأر�ص، و�ضتكون لهم دولة 
العامل ب�ضورة غري مبا�رشة، كما كان لهم دولة قدميًا  م�ضيطرة تخ�ضع لها كثري من دول 

فدمرها اهلل �ضبحانه وتعاىل )حّوى، 1985: 3038- 3044( .
ومن جهة اأخرى، فاإن احلديث النبوي ال�رشيف يوؤكد طبيعة ال�رشاع مع اليهود وي�ضور 
اأن ر�ضول اهلل  اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه  اأخرج الإمام م�ضلم يف �ضحيحه عن  خامتته. فقد 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم قال: »ل تقوم ال�ضاعة حتى يقاتل امل�ضلمون اليهود، فيقتلهم امل�ضلمون 
حتى يختبئ اليهود من وراء احلجر وال�ضجر، فيقول احلجر وال�ضجر يا م�ضلم، يا عبد اهلل، هذا 
يهودي خلفي فتعال فاقتله، اإل الغرقد فاإنه من �ضجر اليهود«. )�ضحيح م�ضلم برقم )2922( 

. ))2239/4(
1 يوتغ: يهلك.
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القريب  ال�رشيف هي معركة  النبوي  املذكورة يف احلديث  املعركة  و�ضواء كانت هذه 
اأم يف  فل�ضطني-  �ضعب  بها  املوؤمنني، وين�رش  بها عيون  ُيقّر  اأن  اهلل  ن�ضاأل  –التي  العاجل 
البعيد الآجل بني يدي امل�ضيح املنتظر، اإل اأنها حتدد موطن ال�رشاع وتبني خامتة احلرب، 

وامل�ضاألة العالقة بني امل�ضلمني واليهود.
وهذه معاٍن م�ضتقرة يف نفو�ص امل�ضلمني و�ضمائرهم، ق�رش الزمن اأم طال، لأنها جزء 
من عقيدتهم، اإن اأغفلها بع�ضهم فلن يغفلها جّلهم، وهي معاٍن تلغي فكرة احللول املطروحة 
عاملية كانت اأو حملية، وتبقي حاًل وحيداً فقط، مفاده اأن حربًا �رش�ضة �ضتكون ُتلغي وجود 
اليهود يف فل�ضطني، ي�ضرتك فيها امل�ضلم وال�ضجر واحلجر �ضد اليهود، وتتيح يف نهايتها لكل 

لجئ اأن يرجع اإىل اأر�ضه التي �ضلبها منه اليهود، وبيته الذي هدموه باآلتهم الع�ضكرية.
واإذا كانت �رشور اليهود ل تنتهي اإل بال�ضورة التي حّلت بهم �ضنة )586 ق.م( على يد 
نبوخذ ن�رّش حني دمر بنيانهم وممتلكاتهم، ومبثل ما فعل ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
، ومثل ما ورد يف ن�ص القراآن الكرمي واحلديث النبوي ال�رشيف فال حّل اإذاً لأمتنا �ضوى حل 
القوة، ول خال�ص لها من �رشور هذا الكيان اليهودي اإل بالإعداد وال�ضتعداد، ثم احلرب التي 

تردُّ احلقوق لأ�ضحابها والالجئني اإىل موطنهم وبيوتهم.
ونخل�ص يف هذا ال�ضياق، اإىل »اأنه من اخلري اأن يذكر اليهود اأن التاريخ مل ينتِه بعد، 
الغرب بعيد عنهم،  اإفنائها، واأن  ِقبل لهم على  واأنهم حماطون بالعرب بح�ضود �ضخمة، ل 
اأرحم بهم، واأ�ضفق  التاريخ  اأيامًا، واأن العرب كانوا دومًا طوال  يرعاهم يومًا، ويتنّكر لهم 
عليهم من حلفائهم اليوم، واإن ما يقوم على الطي�ص واحلقد والتع�ضب ل يدوم، والبقاء للحق 

والعدل واخلري، وملنطق الزمن ال�ضليم واأحكامه الثابتة« )احل�ضيني، 2000: 7( .

نتائج الدراسة: 

من خلل عملية ا�ستقرائية معمقة ملا ورد يف حموري الدرا�سة ميكن اأن ن�ست�سف 
منها النتائج الآتية: 

ال�ضيا�ضي مل يوِل اهتمامًا بق�ضية الالجئني  الإ�رشائيلية  اإن موقف املوؤ�ض�ضة  اأولً:  ●
عام  يف  ق�رشاً  عنها  هجروا  التي  اأرا�ضيهم  اإىل  عودتهم  حق  خا�ص  وب�ضكل  الفل�ضطينيني 
1948، واأظهروا ل مبالة منقطعة النظري ب�ضاأن هذه الق�ضية، كما اأنكروا قرار حق العودة 

الذي �ضدر عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة واملعروف بقرار 194.
ثانياً: ● لقد كان هاج�ص املوؤ�ض�ضة الإ�رشائيلية ب�ضقيها الر�ضمي وغري الر�ضمي من�ضبًا 

على اإعادة توطني الالجئني الفل�ضطينيني وتعوي�ضهم كحل لإنهاء هذه الق�ضية.
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يكتنف الغمو�ص ق�ضية الالجئني وم�ضريهم يف اتفاقيات اأو�ضلو، وهذا ما  ثالثاً:  ●
اأدى اإىل اإثارة حفيظة الالجئني وتخوفهم من هذه التفاقيات.

الفل�ضطينيني  اأن ق�ضية الالجئني  اإىل  التي تذهب  الروؤية  الباحث مع  يتفق  رابعاً:  ●
العربي  ال�رشاع  ت�ضوية  واأخطرها يف جمرى  الق�ضايا  اأهم  اإحدى  ت�ضكل  عام 1948م  منذ 
الإ�رشائيلي، ورغم الإهمال والإرجاء والتاأجيل الذي حظيت به هذه الق�ضية يف التفاقيات 
القاهرة  واتفاق  املبادئ،  واإعالن  النتقالية،  باملرحلة  اخلا�ضة  الإ�رشائيلية  الفل�ضطينية 
يف  الن�ص  با�ضتثناء  الذاتي،  احلكم  نطاق  بتو�ضيع  اخلا�ص  طابا  واتفاق  1994م،  اأيار   4
اإمكانية بحث عودة بع�ص فئات »النازحني« بعد 1967 وفقًا  اإعالن املبادئ على  اتفاق 
ل�رشوط حمددة وعن طريق جلنة م�ضرتكة، رغم كل ذلك، فاإن ق�ضية الالجئني تلقي بظاللها 
وانعكا�ضاتها على �رشورة عملية الت�ضوية برمتها، لي�ص فقط يف بعدها الفل�ضطيني الإ�رشائيلي 
واإمنا اأي�ضًا يف بعدها العربي اللبناين ال�ضوري والأردين، وذلك نظراً لتداخل ق�ضايا الالجئني 
ال�ضتقرار  ق�ضايا  مع  ومتا�ضها  والقطرية،  املحلية  الق�ضايا  مع  وم�ضكالتهم  الفل�ضطينيني 
فل�ضطينية  جاليات  وجود  جتاهل  ميكن  ل  اإذ  وغريها،  الدميوجرايف  والتوازن  والطائفية 

كبرية يف لبنان و�ضوريا والأردن وغريها يف البلدان العربية. )الأزعر، 93: 1998( .
خام�ساً: ● اإن املوقف الفل�ضطيني الر�ضمي يبدو دفاعيًا ووقائيًا، ويفتقر هذا املوقف 

لربنامج عمل منظم وممنهج لق�ضية الالجئني الفل�ضطينيني.
اإن حق الالجئني يف اأمالكهم هو حق ثابت وغري مرتبط بف�ضل اتفاقات  �ساد�ساً:  ●
اأو�ضلو اأو ناحها اأو حتى بالإعالن، اأو عدم الإعالن عن دولة فل�ضطني بعد تطبيق اتفاقيات 

او�ضلو. 
الالجئني  ق�ضية  بحل  املرتبطة  ال�ضيناريوهات  يف  التمعن  خالل  من  �سابعاً:  ●
وجذريًا  �ضاماًل  ت�ضوراً  ي�ضع  الإ�ضالمي  امل�ضهد  اأن  اإىل  يخل�ص  الباحث  فاإن  الفل�ضطينيني، 
الفعل  ت�ضكل  اإلهية  اإرادة  عن  يعرّب  لأنه  الفل�ضطينيني،  الالجئني  م�ضكلة  لإنهاء  وحقيقيًا 
اآمال كل لجئ وم�ضلم وطموحاته  اإليه  اأن هذا احلل ترتقي  واإرها�ضاته ونهاياته، واأجزم 

على هذه الب�ضيطة. و�ضيذعن له املالأ، وميتثل اخل�ضم قبل ال�ضديق.
بعد اأكرث من ثمانية ع�رشة �ضنة من املفاو�ضات بني اجلانبني الفل�ضطيني  ثامناً:  ●
ال�ضيناريو  التحليل املو�ضوعي والعقالين يتبنى  فاإن  التي مل تثمر عن �ضيء،  والإ�رشائيلي 
الإ�ضالمي مبعطياته كافة، لأن هذا ال�ضيناريو ي�ضع حداً للهرولة نحو الهاوية وير�ضم الآفاق 

الواقعية التي تتالءم مع هذا الحتالل.
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اخلالصة: 

ناق�ضت هذه الدرا�ضة بعدا مهما يف م�ضار الق�ضية الفل�ضطينية متثل يف القرتاحات التي 
اأهم  اأطرها وم�ضاراتها  ت�ضكلت يف  التي  الفل�ضطينيني، هذه  الالجئني  لت�ضوية ق�ضية  قدمت 
الق�ضايا واأخطرها يف جمرى ت�ضوية ال�رشاع العربي الإ�رشائيلي، ول �ضك يف اأن ارتباطات هذه 
الق�ضية مل تنح�رش يف البعد الفل�ضطيني، فقد األقت بظاللها على م�ضار عملية ال�ضالم برمتها 
الفل�ضطيني  للتواجد  نظرا  والأردين،  وال�ضوري  اللبناين  البعد  وخا�ضة  العربية،  املنطقة  يف 
قد  الدميوغرافية  و  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  تداعياته  من  والذي  الأقطار،  هذه  يف  الكثيف 
اثرت يف البناء الجتماعي لتلك البلدان، لذلك فان ق�ضية الالجئني الفل�ضطينيني هي املحور 
الرئي�ص الذي يرتكز عليه اأي حل نهائي بني اأطراف املفاو�ضات املختلفة، ولن يح�ضل ذلك 
اإل اإذا ارتقت هذه املفاو�ضات اإىل احلقوق التاريخية واجلغرافية لالجئني الذين خرجوا من 
ال�ضهيونية بحقهم  للمنظمات  الع�ضكرية  العمليات  بفعل  التي هجروا منها  وقراهم  مدنهم 

عام 1948م.
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