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ملخص:
الفل�سطينية  الق�سية  جتاه  االأمريكية  املواقف  خمتلف  تعريف  اإىل  البحث  هذا  يرمي 
عمومًا، وق�سية الالجئني الفل�سطينيني على وجهة اخل�سو�س وحتليلها. يبداأ البحث مبقدمة 
الفل�سطينيني،  جتاه  االأمريكية  اخلارجية  لل�سيا�سة  واملنطلقات  املحددات  تتناول  عامة 
حتديد  اإىل  اإ�سافة  للبحث،  كمراجع  امل�ستخدمة  والثانوية  االأولية  امل�سادر  ج�سدتها  كما 
عام  وا�ستعرا�س  فيه،  املتبعة  واملنهجية  الرئي�سة  واإ�سكاليته  واأهميته  البحث  اأهداف  اأهم 
لالأدبيات التي تدور حول هذا املو�سوع، وي�سمل البحث ملحة تاريخية تعالج اأ�سباب الوجود 
االأمريكي يف منطقة ال�رسق االأو�سط، واأهداف اأمريكا وم�ساحلها، واإ�سرتاتيجيتها يف التوفيق 
مبادرات  حتليل  يف  متعمقًا  البحث  ويغو�س  واملتناق�سة،  املتعار�سة  االأهداف  هذه  بني 
املبادرات  هذه  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  مكانة  عند  مطواًل  والوقوف  االأمريكية،  ال�سالم 
كلينتون  مبقرتحات  وانتهاء  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  ترومان  هاري  اإدارة  من  ابتداء 
يف �سنة 2000. ما مييز هذا البحث هو االإ�ستعرا�س التاريخي والنقدي للمواقف االأمريكية 
التي ج�سدتها االإدارة االأمريكية ب�سقيها البيت االأبي�س والكونغر�س، اإ�سافة اإىل االأطروحات 
البحثية واالأكادميية التي �سدرت عن مراكز االأبحاث والدرا�سات املقربة من �سانع القرار 
االأمريكي. من النتائج املتوقعة اأن املوقف االأمريكي من ق�سية الالجئني الفل�سطينيني بقي 

يرتاوح بني ثالث اإمكانيات: التوطني والتعوي�س واإعادة التاأهيل.
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Abstract:
This research aims at introducing and then analyzing American 

policies vis-à-vis the Palestinion Question in general and the 
Palestinian refugees in particular. The research begins with a brief and 
general introduction that deals with the determinants of the U.S policy 
towards the Palestinians as embodied in the primary and secondary 
literatures and resources. Along with that, the introduction covers 
the research problem,its objectives, importance, methodology and 
literature review. The research includes a short historical background 
which tackles the actual causes and reasons behind the American 
presence in the Middle East and the American strategy of balancing 
these conflicting and contradicting objectives. The research goes into 
depthin analyzeing various American peace initiatives and examines 
the place of the Palestinian refugees in these initiatives starting from 
Harry Truman Administration in the post Second World War till 
Clinton Proposals in 2000.What is distinguished about this research 
is the historical and critical reading of different American positions 
and stands embodied in the statements issued by the White House 
and the Congress, along with diverse scholarly and academic themes 
that came from research centers close the American decision-makers. 
One of the results expected is that the American position on the issue 
of the Palestinian refugees has taken three possibilities: settlement, 
compensation and rehabilitation.
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مقدمة:
يزيد عن ن�سف قرن  الفل�سطينيني، وتعمقت معاناتهم منذ ما  الالجئني  ماأ�ساة  ن�ساأت 
من الزمان، وحتديداً منذ ن�سوء الدولة اليهودية على اأنقا�س فل�سطني، وبعد ت�ستت اأهلها يف 
العربية  املختلفة،  واالأدبيات  التاريخية  امل�سادر  اأكرث  وجتمع  وال�ستات.  اللجوء  خميمات 
الق�رسية  الهجرة  فل�سطيني على  األف  اأرغمت ما يقارب 900  اأن نكبة عام 1948،  وغريها، 
واملدن  القرى  بتدمري  الع�سكرية  وع�ساباتهم  اليهود  قام  اأن  بعد  وقراهم،  مدنهم  خارج 
الفل�سطينية، خا�سة تلك الواقعة على ال�ساحل الفل�سطيني، املمتد من الناقورة اإىل غزة. وخالل 
»الهولوك�ست الفل�سطيني«دمرت اإ�رسائيل اأكرث من 540 قرية فل�سطينية حيث حولتها اإما اإىل 
اأطالل ُيبكى عليها، اأو م�ستوطنات وم�ستعمرات يهودية بنيت على اأنقا�سها)1(. وكان من نتائج 
احلرب العربية- االإ�رسائيلية االأوىل عام 1948م اأن �رسد ع�رسات االآالف من الفل�سطينيني اإيل 
البلدان العربية املجاورة، ففي اآخر االإح�سائيات التي اأجريت بلغ عدد الالجئني الفل�سطينيني 

يف الفرتة الواقعة بني 1948 اإىل 2000 ما يزيد عن خم�سة ماليني الجئ)2(.
الهزمية  ت�رسدهم،  دائرة  ع  وو�سَّ جراحهم،  ق  وعمَّ الفل�سطينيني،  معاناة  من  زاد  ومما 
العربية ال�ساحقة التي تعر�ست لها اجليو�س العربية يف مواجهتها مع اإ�رسائيل، اإذ ا�ستطاعت 
انتهاء  ومع  االنتدابية)3(.  فل�سطني  م�ساحة  من   %78 يقارب  ما  على  ال�سيطرة  اإ�رسائيل 
اإدارته  امل�رسي  اجلي�س  فر�س    ،1948 عام  واالإ�رسائيليني  العرب  بني  االأوىل  املواجهة 
احلياة  مفا�سل  على  االأردن  �سيطرت  بينما  غزة،  قطاع  على  والع�سكرية  املدنية  الفعلية 

ال�سيا�سية واالقت�سادية واالإدارية يف ال�سفة الغربية مبا فيها القد�س ال�رسقية)4(.
على �سعيد اآخر، ارتاأت االإدارة االأمريكية كذلك اأن تنظر اإىل ال�رسق االأو�سط بعد احلرب 
واأهدافها وارتباطاتها  �سيا�سي، فم�ساحلها  ا�سرتاتيجي وجيو  الثانية من منظور  العاملية 
ارتكاز قوية كاإ�رسائيل قادرة  مع هذه املنطقة احل�سا�سة، تداخلت مع متطلب وجود دولة 
على حماية امل�سالح االأمريكية ال�سيا�سية واالقت�سادية واالإ�سرتاتيجية. فقد تعهد الرئي�س 
والواليات  اإ�رسائيل  فريد وقوي بني  ارتباط  باإقامة  ترومان عام 1948  االأمريكي هاري 
املتحدة، واال�ستمرار بدعمها حتى ت�ستطيع اأن تقف على رجليها و"توؤمن حياة �سعبها")5(. 
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الرئي�س  على  بدور �ساغط  املتحدة  الواليات  واليهودية يف  ال�سهيونية  املنظمات  وقامت 
ترومان لدعم مطامح اليهود ومطامعهم وم�ساندتها يف فل�سطني. لقد كان كالرك كليفورد 
الورقة  ا�ستغلوا  حيث  ترومان،  اإدارة  على  وتاأثرياً  حما�سة  اليهود  اأ�سد  من  نايلز  وديفيد 
لقيام  الالحمدود  االأمريكي  الدعم  لتقدمي  بها  وتالعبوا  االأمريكيني،  لليهود  االنتخابية 
اإ�رسائيل،  والدليل على ذلك اأنه بعد اإحدى ع�رسة دقيقة من االإعالن عن قيام دولة اإ�رسائيل،  
اأعلن البيت االأبي�س ر�سميًا عن االعرتاف االأمريكي بها، مع التزام ترومان �سخ�سيًا ب�سمان 

بقاء دولة اإ�رسائيل قوية ومزدهرة واآمنة)6(.
هدفت الواليات املتحدة من خالل تبنيها ودعمها لقرار التق�سيم عام 1947 اإىل اإ�سفاء 
االإ�رسائيلي  الكيان  اأر�س فل�سطني، وتثبيت  اليهودية على  للدولة  الكاملة  الدولية  ال�رسعية 
ال�رسعي يف  املدخل  التق�سيم  قرار  وكان  العربي.  املحيط  وقلب  االأو�سط  ال�رسق  يف منطقة 
اإطار القانون الدويل لقيام دولة اإ�رسائيل، وقبولها ع�سواً فاعاًل يف االأمم املتحدة مب�ساعدة 
اليهودي  اللوبي  اإر�ساء  اإىل  االأمريكي هدف  الدعم  قرار  اأن  كما  نف�سها،  املتحدة  الواليات 
واجلماعات ال�سهيونية امل�سيحية خا�سة الربوت�ستانتية يف دعمها لقيام دولة اإ�رسائيل)7(. 
لذلك ا�ستند املجل�س القومي اليهودي اإيل قرار االأمم املتحدة رقم 181 يف اإعالنه عن قيام 
قبلت  عندما  نف�سه  القرار  اإىل  ا�ستندت  املتحدة  االأمم  اأن  كما   ،1948 عام  اإ�رسائيل  دولة 

اإ�رسائيل ع�سوا فيها عام 1949)8(. 
اعتمدت ال�سيا�سة االأمريكية نظرة تقليدية اإىل الق�سية الفل�سطينية باعتبار اأنها �سفيت 
ال�سعيد  على  امل�سكلة  لهذه  املتبقي  الوحيد  االأثر  وكان   ،1948 عام  اإ�رسائيل  دولة  بقيام 
لالأمم  العامة  للجمعية  ال�سيا�سية  اللجنة  اأعمال  جدول  على  �سنويًا  ظهورها  هو  الدويل 
اجلهود  ان�سبت  فيما  االإ�رسائيلي،  العربي-  ال�رساع  عن  ناجمة  الجئني  كم�سكلة  املتحدة 
تقدمي  يف  امل�ساهمة  خالل  من  الفل�سطينيني  الالجئني  معاناة  من  التخفيف  على  الدولية 
الالجئني  وت�سغيل  غوث  وكالة  اإطار  يف  الالجئني  ملخيمات  واملادية  العينية  امل�ساعدات 
»االأونروا«)9(. ويف هذا ال�سياق، وا�سلت الواليات املتحدة �سيا�سة تقدمي امل�ساعدات املادية 
حجم  بلغ  وقد  وال�ستات،  اللجوء  خميمات  يف  الفل�سطينيني  معاناة  لتخفيف  واالإن�سانية 
الواقعة  الفرتة  لالأونروا يف  املقدمة  االإن�سانية  وامل�ساهمات  االأمريكية  املالية  امل�ساعدات 
بني 1948- 1967 ما يقارب 411 مليون دوالر، اأي ما يقارب 65% من ميزانية الوكالة 

الدولية)10(.
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مشكلة البحث: 
تتمحور م�سكلة البحث يف ا�ستعرا�س الرابط العقالين بني ثالث مراحل �سبغت ال�سيا�سات 
والقرارات االأمريكية جتاه الق�سية الفل�سطينية الناجتة عن هذه ال�سيا�سات، ف�ساًل عن الت�سورات 
االأمريكية بالن�سبة لق�سية الالجئني الفل�سطينيني الذين هجروا ق�رساً من اأرا�سيهم وديارهم 
عام 1948 بعد قيام الكيان االإ�رسائيلي.املرحلة االأوىل من هذا الت�سور االأمريكي امتدت منذ 
النكبة التي ح�سلت يف عهد الرئي�س هاري ترومان حتى نهاية حرب عام 1967. وامتازت 
الروؤى االأمريكية يف هذه املرحلة بقدر من التوازن فيما يخ�س ال�رساع العربي-االإ�رسائيلي، 
اإذ خرجت بع�س املبادرات االأمريكية اإىل النور جل�رس الهوة بني العرب واالإ�رسائيليني، وذلك 
ال�سوفييتي  النفوذ  �سد  دويل  حتالف  وتكوين  العرب  ال�ستمالة  املتحدة  الواليات  من  طمعًا 
قيادة  ظل  وامل�رسيني يف  ال�سوفيت  بني  الروابط  تكثيف  بعد  �سيما  ال  املنطقة،  املتزايد يف 
اإال خري  الرئي�س جمال عبد النا�رس، وما املواقف االأمريكية من العدوان الثالثي على م�رس 

دليل على ذلك.
اخلليج  حرب  وحتى   ،1967 عام  حزيران  حرب  نهاية  منذ  امتدت  الثانية  املرحلة   
الثانية عام 1991، اإذ تعززت العالقات االأمريكية- االإ�رسائيلية بفعل االنت�سار الذي حققته 
اأمريكية. وقد جاء هذا التعزيز الثنائي يف  اأ�سلحة  اإ�رسائيل على اجليو�س العربية، م�ستخدمة 
العالقات االأمريكية- االإ�رسائيلية على ح�ساب العرب؛ الأن املبادرات االأمريكية اأخذت تنظر 
اإىل حلول واقعية ترتكز  اإن�سانية بحاجة  اأنها ق�سية  اأ�سا�س  الفل�سطينيني على  اإىل الالجئني 

حول التعوي�سات والتوطني يف البلدان العربية املجاورة. 
اأما املرحلة الثالثة فامتدت من حرب اخلليج الثانية حتى نهاية فرتة الرئي�س كلينتون 
ال�سعيد  على  مهمة  وتطورات  اأحداث  من  الفرتة  هذه  عليه  ا�ستملت  وما   ،2000 عام  يف 
الفل�سطيني، مثل التوقيع على اتفاق او�سلو واإن�ساء ال�سلطة الوطنية، وعقم عملية التفاو�س مع 
االإ�رسائيليني، وانطالق انتفا�سة االأق�سى، وظهور حما�س على امل�رسح ال�سيا�سي الفل�سطيني. 
اأخذت كثري من املبادرات االأمريكية يف هذه املرحلة طابع امل�ساريع البحثية واالأكادميية، 
االإ�رسائيلية. وبقيت املقرتحات  االأمريكية تعك�س املقاربات مع املواقف  اإذ بقيت امل�ساريع 
واعادة  والتوطني  التعوي�س  وهي  املعهودة،  االأمريكية  اخليارات  بني  ترتاوح  االأمريكية 

التاأهيل والعودة املحدودة جداً اإىل فل�سطني عام 1948.
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هداف البحث: اأ
 ي�سعى البحث لتحقيق الأهداف الآتية:

هذه  ومن�ساأ  الفل�سطينية،  الق�سية . 1 من  املتتالية  االأمريكية  املواقف  يف  التدقيق 
واالإعالم  االأمريكية  االأدبيات  يف  الفل�سطيني  �سورة  اأن  وبخا�سة  املواقف، 

االأمريكي بقيت قامتة و�سلبية ومنطية.
�سناعة  على  توؤثر  التي  واخلارجية  الداخلية  واملتغريات  العوامل. 2  يف  البحث 
املواقف وال�سيا�سات االأمريكية من الق�سية الفل�سطينية، والتاأثريات املتبادلة بني 

ال�سلطتني التنفيذية والت�رسيعية،ف�ساًل عن دور جماعات ال�سغط واللوبي.
التي �سادت يف العالقات الدولية منذ احلرب العاملية  معرفة دهاليز احلرب الباردة . 3
الثانية، وحتى بداية الت�سعينيات من القرن الع�رسين، اإذ اإن املعادالت الدولية بني 
االإقليمية يف  االأمريكان وال�سوفيت كانت عاماًل مهمًا طغى على كل ال�رساعات 

العامل مبا فيها ال�رساع العربي-االإ�رسائيلي والق�سية الفل�سطينية.
املواقف  حتكم  التي  واالأخالقية  واالإن�سانية  القانونية  املحددات  يف  النظر. 4 
وال�سيا�سات واملبادرات االأمريكية من ق�سية الالجئني بفعل العوامل اخلارجية 
القانون  اأطروحات  مع  االأمريكية  امل�ساريع  هذه  مثل  توافق  ومدى  الق�رسية، 

الدويل ومعطياته.
ال�سيا�سة  �سياق  يف  الالجئني  ق�سية  من  الر�سمية  االأمريكية  املواقف  حتليل  5 .
واخلارجية  العاملية  القوى  بني  النفوذ  و�رساع  العربية،  املنطقة  يف  االإقليمية 
االإقليمية  العرب، وبروز املحاور  للح�سول على �سداقات وحتالفات جديدة بني 

التي عك�ست موازين القوى الدولية.
ال�سخ�سيات  اآراء  يف  توؤثر  التي  العامة. 6  املجتمعية  والظروف  االأر�سيات  درا�سة 
ال�سيا�سية الفاعلة يف اأمريكا ووجهات نظرها ومواقفها، الأن كثرياً من املبادرات 
اأطلقوها مثل جون�سون وروجرز وريغان وكي�سنجر،  اأ�سماء من  اأخذت  االأمريكية 
اإ�سافة اإىل التيقن من عالقة هوؤالء مع اجلماعات اليهودية الفاعلة على ال�ساحة 

االأمريكية.
والدرا�سات  االأبحاث  مراكز . 7 جتمع  التي  الرتابطية  العالقة  وحتليل  ا�ستعرا�س 
االإدارات  يف  القرار  �سناع  مع  االأمريكية  واجلامعات  االأكادميية  والنخب 

االأمريكية املتتالية.
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أهمية البحث واملنهجية: 
تنبع اأهمية هذا البحث من خالل ا�ستعرا�س النقاط الآتية:

بق�سية  يتعلق  فيما  املختلفة  االأمريكية  املواقف  عند. 1  وحتليلية  نقدية  وقفة  الوقوف 
الالجئني الفل�سطينيني، ومعرفة االختالفات التي ح�سلت على هذه املبادرات يف اآخر 

خم�سني �سنة.
العامل  يف  االأوىل  القوة. 2  متثل  اليوم  االأمريكية  االإدارة  كون  من  البحث  اأهمية  تنبع   
مبقايي�س ال�سيا�سة واالقت�ساد واملعلومات واالإعالم واملال، ولكون الواليات املتحدة 

هي الالعب الرئي�س يف اإدارة معركة املفاو�سات بني الفل�سطينيني واالإ�رسائيليني.
وعلى  االأو�سط،  ال�رسق  �سعيد  على  االأ�سا�س  الالعب . 3 هي  اأمريكا  اأن  من  الرغم  وعلى 
�سعيد التدخل يف املفاو�سات العربية-االإ�رسائيلية، فاإنها يف الوقت نف�سه متثل اإحدى 
دور  متار�س  ال  الأنها  واالإ�رسائيليني،  الفل�سطينيني  بني  االيجابي  التفاو�س  معوقات 

ال�رسيك املحايد والنزيه، واإمنا تظهر حتيزاً وا�سحًا ل�سالح اإ�رسائيل.
ا�ستخال�س العرب والدرو�س. 4 من اأجل متريرها اإىل �سانع القرار الفل�سطيني، حتى يقوم 
طاولة  على  خا�سة  الالجئني  ق�سية  مع  تعاطيه  يف  ال�سحيحة  ال�سيا�سات  بتبني 

املفاو�سات مع اجلانب االإ�رسائيلي.
اأن ترتكها املناف�سة والتناحر ال�سيا�سي الفل�سطيني،  معرفة التاأثريات التي من املمكن . 5
ق�سية  راأ�سها  وعلى  النهائي،  الو�سع  ق�سايا  جممل  على  وحما�س  فتح  بني  خا�سة 
لدى  احلكيمة  واال�سرتاتيجيات  ال�سحيحة  الروؤى  غياب  ذلك  اإىل  ي�ساف  الالجئني، 

اجلانب الفل�سطيني يف تعاطيه مع هذا امللف احل�سا�س.
االإ�سارة اإىل الدور الذي. 6 ميكن اأن يقوم به االأكادمييون واملثقفون الفل�سطينيون، ف�ساًل 
عن اأدوار اجلامعات الفل�سطينية ومراكز البحث العلمي يف خدمة هذه الق�سية الوطنية، 
التي ميكن اأن ي�سكل ا�ستغاللها بال�سكل ال�سحيح خياراً فل�سطينيًا مهمًا على �سعيد اإدارة 

معركة احلرب وال�سلم مع اجلانب االإ�رسائيلي.
التاريخي  الت�سل�سل  من  ا�ستفادت  حتليلية،  و�سفية  فهي  للمنهجية،   بالن�سبة  اأما. 7 
التي تعر�ست لق�سية  االأمريكية املختلفة  انتقاء املبادرات  لالأحداث، ال �سيما تواريخ 
الالجئني، فقد عمد الباحث اإىل اختيار مبادرة واحدة من كل عقد منذ اخلم�سينيات حتى 
واملجالت  الكتب  بني  البحث  م�سادر  تعددت  املا�سي.  القرن  من  الت�سعينيات  نهاية 
والدوريات العربية واالجنليزية، وعلى الرغم من �سعوبة احل�سول على معلومات دقيقة 
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ومو�سعة حول املو�سوع املبحوث ب�سبب عمومية املبادرات و�سبابيتها، الأن املوقف 
االأمريكي بقي مرتكزاً على قاعدة اأن كل الق�سايا االإ�سكالية، مبا فيها م�ساألة الالجئني 
اإىل ا�ستخدام  اأن الدرا�سة عمدت  يجب اأن حت�سم على طاولة املفاو�سات الثنائية. كما 
االأ�سلوب املقارن بني مبادرات احلرب الباردة، واال�ستقطاب الثنائي يف النظام الدويل، 
ومقرتحات كلينتون فيما بعد احلرب الباردة حيث االأحادية والتفرد االأمريكي بالنظام 

الدويل.

فلسطني يف احلسابات األمريكية:
يعتقد الدكتور اإبراهيم اأبو لغد اأن هناك ثالثة عوامل حا�سمة توؤثر يف القرارات االأمريكية 
واملعادية  املتكررة  االأمريكية  املواقف  االأول:  العامل  الفل�سطينية،  الق�سية  جتاه  املهمة 
عمومًا للعرب واملنطقة العربية، فاأمريكا تبنت مواقف واتخذت قرارات معادية، بالتحديد 
�سد بع�س القيادات والزعامات العربية الثورية والقومية والعروبية، فجمال عبد النا�رس 
و�سدام ح�سني وحافظ االأ�سد ويا�رس عرفات، كانوا ي�سورون يف ال�سيا�سات االأمريكية، ويف 
دوائر �سنع القرار ومراكز الدرا�سات واالأبحاث، على اأنهم خطر على امل�سالح االأمريكية يف 
ال�سورة  ي�سعهم يف خانة  العرب  مع  الفل�سطينيني  ارتباط  فاإن  هنا  العربية، من  املنطقة 

النمطية ال�سلبية يف العقل االأمريكي. 
بينما  الثالث،  العامل  من  الفل�سطينيني جزءاً  فيدور حول حقيقة كون  الثاين  العامل  اأما 
يعترب اليهود واالإ�رسائيليون يف م�ساف الدول وال�سعوب التقدمية الدميقراطية والقابلة للتطور 
والتغيري، اأما الفل�سطينيون فهم اأقرب اإىل منظومة العامل الثالث اأو عامل اجلنوب املتخلف املنغلق 
على الذات الذي ال ميتلك اأدوات التطور والتقدم. يف هذا ال�سياق، قامت اأمريكا ب�سيا�سيات و�سنت 
قرارات معادية للعامل الثالث، مبا فيها التدخل الع�سكري يف كثري من مناطق العامل، كما هو 
اإىل �سيا�سة احل�سار  اإ�سافة  اأمريكا الالتينية والو�سطى وفيتنام واملنطقة العربية،  احلال يف 
االقت�سادي والعقوبات االقت�سادية التي مار�ستها �سد �سعوب اأمريكا الو�سطى والفلبني وكوبا 

واإثيوبيا وكوريا ال�سمالية واإيران و�سوريا والعراق وال�سودان وليبيا.
العاملية  التحرير  االأمريكية جتاه حركات  النظر  الثالث فمتعلق بوجهة  االعتبار  اأما 
اأفريقيا  وموقفها من ال�سعوب التي ت�سعى للتحرر واال�ستقالل، خا�سة يف اجلزائر وجنوب 
وفل�سطني، فاأمريكا تبنت وجهة نظر �سوداوية من تلك احلركات الثورية التي �سعت جاهدة 
لتحقيق اأهدافها ال�سيا�سية من خالل الو�سائل الع�سكرية والثورية، مبا فيها العنف والكفاح 
امل�سلح. من هنا دعمت اأمريكا الفرن�سيني يف حربهم �سد ثوار اجلزائر، واأيدت الربتغال يف 
حروبها �سد حركات التحرير الوطني يف زائري واأنغوال وموزنبيق، ويف ال�سياق نف�سه عززت 
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اإمكانيات اإ�رسائيل يف حربها �سد احلركة الوطنية الفل�سطينية)11(.
اأما على �سعيد ال�سيا�سة الداخلية االأمريكية، فاحتلت الق�سية الفل�سطينية وارتباطاتها 
مع اإ�رسائيل، مكانًا خا�سًا يف احل�سابات الداخلية االأمريكية بح�سب احل�سور القوي للوبي 
اليهودي واجلماعات املوؤيدة الإ�رسائيل، التي متار�س دوراً قويًا يف �سنع القرار يف اأمريكا، 

وتوؤثر على �سناع القرار يف خمتلف االأجهزة والوزارات واملوؤ�س�سات )12(.
مهمًا  دوراً   Perception and Misperception االنطباع  و�سوء  االنطباع  يوؤدي 
ي�سوق  االأمريكية.  اخلارجية  لل�سيا�سة  الثقايف  املحتوى  والقواطع حول  اخلطوط  يف ح�سم 
االإ�رسائيليون ب�سهولة يف االإعالم االأمريكي، ويف االأفالم واالأدب، ويف اأو�ساط الراأي العام 
االأمريكي، حيث ينظر لهم على اأنهم خالقون، مبدعون وقادرون على حتويل ال�سحراء اإىل 
اليهودية  املنظمات  اأغلب  تذهب  الدميقراطية.  العقيدة  يعتنقون  اأنهم  كما  خ�رساء،  جنان 
االأو�سط،  ال�رسق  يف  الدميقراطية  الوحيدة  الدولة  اعتبارها  حد  اإىل  اإ�رسائيل  عن  املدافعة 
تعي�س و�سط حميط من الديكتاتوريات واالأنظمة ال�سلطوية والت�سلطية العربية التي ال حترتم 

احلد االأدنى من حقوق االإن�سان)13(.
باملقابل ينظر اإىل العرب، الذين ينتمي لهم الفل�سطينيون، ب�سورة منطية �سلبية، فالكتب 
واملقاالت ال�سحفية والدرا�سات واالأبحاث املختلفة التي تغطي م�سائل العروبة والق�سايا 
العربية واحلياة اليومية لل�سعوب العربية، تظهر العرب على اأنهم متخلفون ومت�سددون،و�سلة 
من اجلهال وجتمعات ب�رسية مغلقة غري قابلة للتطور. وقد اأ�سار اإدوارد �سعيد اإىل وجهة النظر 
هذه حيث قال: "هناك خوف من العرب وكراهية لهم اإىل درجة اأن هذا اخلوف والكراهية 
منذ  املختلفة  وق�ساياهم  العرب  جتاه  االأمريكية  لل�سيا�سة  الدائمة  املكونات  من  يعتربان 
احلرب العاملية الثانية، واأن اأي �سيء مرتبط مع العرب واملنطقة العربية واالإ�سالمية ينظر 

له يف اأمريكا على اأنه تهديد الإ�رسائيل")14(.
حمالتهم  د�سنوا  االأبي�س،  البيت  اإىل  و�سلوا  الذين  االأمريكان  الروؤ�ساء  كل  تقريبا   
االنتخابية على من�سة التاأييد ال�سامل والكامل الإ�رسائيل ول�سيا�ساتها يف ال�رسق االأو�سط، 
اأ�سكال الدعم الكامل لها ولرفاهة �سكانها. فعلى �سبيل املثال، د�سن  واأظهروا �رساحة كل 
حميمة  ل�سداقة  القوية  املرتكزات  ال�ستينيات،  بداية  يف  كيندي  جون  االأمريكي  الرئي�س 
متينة بني اإ�رسائيل واأمريكا، وقد كرر كيندي يف اأكرث من منا�سبة اأن هناك ارتباطًا عاطفيًا 
العام 1960، ح�سل كيندي على ما يقارب  االإ�رسائيلية. يف  الدولة  اأمريكيًا مع  ووجدانيًا 
80% من اأ�سوات اليهود يف اأمريكا الذين دعموا برناجمه الدميقراطي الليربايل، بعد اأن رفع 
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�سعار “ال�سداقة مع اإ�رسائيل”)15(.
�سغوطًا  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  مبا�رسة  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  مار�ست 
على بريطانيا ب�سفتها القوة االنتدابية يف فل�سطني، لعر�س م�رسوع تق�سيم فل�سطني اأمام 
تخوف  هناك  كان  لقد  االأمن،  جمل�س  اأع�ساء  اأمام  ولي�س  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 
اأمريكي حقيقي من اأن بع�س الدول االأع�ساء داخل جمل�س االأمن، �ست�ستخدم حق النقد الفيتو 
�سد قرار تق�سيم فل�سطني. يف ال�سياق نف�سه، قامت الواليات املتحدة االأمريكية بتقدمي كل 
الدعم والتاأييد وامل�ساندة لهذا القرار الذي عر�س على االأمم املتحدة خالل املناق�سات احلادة 
يف اأروقة االأمم املتحدة، التي دارت حول طبيعة هذا القرار وجوانبه ال�سيا�سية والقانونية 
واالإن�سانية، اأظهر االأمريكان حما�سًا منقطع النظري اإىل درجة اأنهم مار�سوا �سغوطات، وكل 

اأ�سكال التاأثري االأخرى على بع�س الدول االأع�ساء للت�سويت ل�سالح هذا القرار)16(.

مشروع داالس يف اخلمسينيات:
ان�سغلت االإدارات االأمريكية املختلفة منذ زمن لي�س بقريب بفل�سطني وق�سيتها، فها 
�رسورة  فكرة   1949 عام  من  ني�سان  يف  يطرح  ترومان  االأ�سبق  االأمريكي  الرئي�س  هو 
التزام اإ�رسائيل باإعادة ما بني 100،000 اإىل 200،000 الجئ فل�سطيني اإىل الديار التي 
هجروا منها، وح�سب العديد من املخت�سني واخلرباء يف �سيا�سات اأمريكا يعترب ذلك من 
اأكرث ال�سيا�سات االأمريكية تقدمًا واإيجابية من ق�سية الالجئني الفل�سطينيني)17(. ولكن يف 
ال�سنة نف�سها ويف �سهر اآب، واأثناء مفاو�سات الهدنة يف لوزان، قدمت الواليات املتحدة 
الفل�سطينية جاء فيها: 1- حل م�سكلة  العربية حلل امل�سكلة  الدول  اإىل  االأمريكية مذكرة 
يتواجدون  التي  العربية  البلدان  يف  واالإقامة  اإ�رسائيل  اإىل  العودة  خالل  من  الالجئني 
فيها، 2- تلتزم االأطراف بت�سهيل مهمة بعثة االأمم املتحدة خا�سة يف االأمور االإن�سانية 
واخلدماتية، 3- تقوم حكومات املنطقة بتقدمي تقديرات دقيقة حول اأعداد الالجئني التي 

ميكن ا�ستيعابها يف بلدانهم)18(.
يف  بد  ال  داال�س،   فو�سرت  جون  االأمريكي  اخلارجية  وزير  م�رسوع  اإىل  التطرق  قبل 
البداية من االإ�سارة اإىل م�رسوع اأريك جون�ستون يف عام 1953-1955، واملو�سوم مب�رسوع 
ايزنهاور  االأمريكي  الرئي�س  اأر�سل  فقد  االأردن.  وادي  يف  املائية  للم�سادر  املوحد  االإمناء 
ممثله اخلا�س ال�سفري جون�ستون اإىل ال�رسق االأو�سط يف اأكتوبر من عام 1953،  لي�ستك�سف 
اإمكانيات اال�ستخدام امل�سرتك ملياه وادي االأردن، من قبل االأردن واإ�رسائيل ولبنان و�سوريا، 
اأرا�س  خلق  اخلطة  لهذه  احلقيقي  الهدف  كان  الكهربائية.  الطاقة  وتوليد  الري  الأغرا�س 
جديدة يف منطقة وادي االأردن وا�ست�سالحها زراعيًا حتى تكون جاهزة العادة توطني اآالف 
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الالجئني الفل�سطينيني من دون اأن ي�سكلوا عبئًا ماليًا واقت�ساديًا وب�رسيًا على الدول العربية 
امل�سيفة)19(. قام ال�سفري جون�ستون باأربع رحالت اإىل املنطقة خالل عامني من اأجل الرتويج 
خلطة وادي االأردن التي اأطلق عليها يف تلك الفرتة اخلطة املوحدة، لكنه مل يكن قادراً على 
�سمان قبولها لدى االأطراف املعنية، خا�سة الدول العربية التي ا�ستمت من ورائها رائحة 
تاأهيل الالجئني الفل�سطينيني وتوطينهم يف بلدان الطوق العربي، دون اأن يكون هناك فر�س 
حقيقية تفتح اأمامهم للعودة اإىل اأرا�سيهم وقراهم يف فل�سطني)20(. بينت م�سادر اأخرى اأن 
ف�سل م�رسوع جون�ستون جاء نتيجة لرف�س بن غوريون لهذا امل�رسوع، الإنه يحول اإ�رسائيل 

اإىل دولة �رسق اأو�سطية تقليدية على ح�ساب هويتها اليهودية)21(.
طرح داال�س يف 29-8-1955 م�رسوعه الذي يحمل ا�سمه اأمام الكونغر�س االأمريكي، 
اإذ حدد يف خطابة املحددات العامة واخلطوط العري�سة لل�سيا�سة االأمريكية جتاه الق�سية 
الفل�سطينية، وان�سب جوهر خطته على اإنهاء ماأ�ساة ما يقارب 900،000 الجئ فل�سطيني يف 

املناطق التي اأقيمت عليها اإ�رسائيل، بحيث ا�ستملت خطة داال�س على ثالث نقاط رئي�سة:
و�سع حد لبوؤ�س مليون الجئ فل�سطيني، مما ي�ستدعي تاأمني حياة كرمية لهم عن طريق 
العودة اإىل فل�سطني �سمن حدود املمكن الذي ت�سمح به اإ�رسائيل، وتوطني بع�سهم االآخر يف 
البلدان العربية. اقرتح داال�س ا�ست�سالح اأرا�س زراعية جديدة من خالل تكثيف م�ساريع الري 
بحيث يتمكن الالجئون من العمل واال�ستقرار، وقد حدد اآلية م�ساعدة الالجئني من خالل دفع 

تعوي�سات لهم بو�ساطة قر�س دويل ت�سارك الواليات املتحدة فيه ب�سكل رئي�س.
حيث  واالإ�رسائيليني،  العرب  بني  الثقة«املتبادلة  واأزمة  اخلوف  حجاب  »م�سكلة  حل 
ال�سعور باخلوف املتبادل من خالل دور فاعل  التغلب على هذا  �سدد داال�س على �رسورة 
العربية واالإ�رسائيلية بخ�سو�س  النظر  للتقريب بني وجهات  االأمريكية،  للواليات املتحدة 
ق�سية الالجئني الفل�سطينيني، والق�سية الفل�سطينية ب�سكل عام، فقد عرب داال�س عن ا�ستعداد 
اأمريكا للدخول يف معاهدات واتفاقيات ثنائية وجماعية من اأجل ت�سفية االأجواء، ومنع اأي 

طرف من ال�سعي لتغيري احلدود بالقوة واالإخالل بالو�سع الراهن.
�سعي الواليات املتحدة احلثيث لعقد اتفاقيات جديدة بني العرب واالإ�رسائيليني ل�سمان 
ا�ستقرار احلدود، وعدم ن�سوب مواجهات جديدة، و�رسورة اإ�سعار اإ�رسائيل اأن عليها اأن تتخلى عن 

بع�س املناطق م�ستقباًل من اأجل توطني اأعداد من الالجئني عليها خا�سة منطقة النقب)22(.
رف�ست اإ�رسائيل التعامل مع خطة داال�س حتت ذرائع واعتبارات كثرية، كان اأهمها عدم 
موافقة اإ�رسائيل للتخلي عن منطقة النقب، الأنها مهمة ا�سرتاتيجيًا وجغرافيًا حيث الرثوات 
الطبيعية واملعدنية، وب�سبب توا�سلها مع ميناء ايالت الذي يعترب املنفذ الوحيد الإ�رسائيل 
الو�سع  تاأزم  وبعد  الالجئني،  ق�سية  حلل  داال�س  م�رسوع  ف�سل  بعد  االأحمر،  البحر  على 
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ال�سيا�سي يف منطقة ال�رسق االأو�سط على خلفية العدوان الثالثي على م�رس، تقدمت الواليات 
املنطقة.  على م�ساحلها يف  احلفاظ  ي�سمن  ا�سرتاتيجي جديد  االأمريكية مب�رسوع  املتحدة 
حمل امل�رسوع ا�سم الرئي�س االأمريكي ايزنهاور الذي ربط بني مقاومة ال�سيوعية وبني التنمية 
االقت�سادية لدول املنطقة. عمد م�رسوع ايزنهاور اإىل تقدمي امل�ساعدات املالية واالقت�سادية 
من  الفل�سطينيني  الالجئني  ق�سية  وملعاجلة  االقت�سادية،  التنمية  اأجل  من  العربية  للدول 
خالل اإن�ساء موؤ�س�سة تنموية عربية على اأ�سا�س اإقليمي ت�ستمد جزءاً من م�ساعداتها من االأمم 

املتحدة، ويكون اأحد اأهدافها م�ساعدة الدول امل�سيفة لالجئني لتوطينهم حيث هم)23(.

مبادرة جوزيف جونسون يف بداية الستينات:
الالجئني  ق�سية  ملعاجلة  املختلفة  والدولية  االأمريكية  املبادرات  ف�سل  اأثر  على   
الفل�سطينيني، وبعد ت�ساعد وترية احلرب الباردة بني الواليات املتحدة واالحتاد ال�سوفيتي 
ال�سابق، ويف اأعقاب تاأزم الظروف الدولية واالإقليمية يف منطقة ال�رسق االأو�سط، كلفت اإدارة 
بدرا�سة  للقيام  جون�سون  جوزيف  العاملي،  لل�سالم  كارنيجي  موؤ�س�سة  رئي�س  كيندي  جون 
جديدة عن م�سكلة الالجئني. اأ�سا�س اجلهد االأمريكي الذي قام به جون�سون هو الفقرة 11 من 
القرار 194، وحافظ جون�سون خالل مهمته هذه على عالقة وثيقة مع امل�سوؤولني يف االإدارة 
االأمريكية  امل�ساعدة  �سيتطلب  الالجئني  لق�سية  اأي حل م�ستقبلي  اأن  االأمريكية قناعة منه 
اإ�رسائيل لتقبل احللول املقرتحة لق�سية  ال�سيا�سي على  على �سعيدين: على �سعيد ال�سغط 

الالجئني، وعلى �سعيد امل�ساعدات املالية لتمويل اأي ت�سوية م�ستقباًل)24(.
زار جون�سون منطقة ال�رسق االأو�سط حيث قابل م�سوؤولني من م�رس و�سوريا واالأردن 
واإ�رسائيل، وقد حافظ جون�سون يف مهمته على االأ�سلوب الهادئ، بعيداً عن و�سائل االأعالم 
املكوكية،  نهاية جولته  املعنية، ويف  االأطراف  كل  احلقائق من  تق�سي  على  اأكرث  ومركزاً 

اقرتح جون�سون م�رسوعًا �سيا�سيًا كاماًل حلل ق�سية الالجئني مت�سمنًا النقاط االآتية: 
اأو  فل�سطني  اإىل  العودة  بني  احلر  االختيار  فر�سة. 1  الالجئني  من  اأ�رسة  رب  كل  يعطى 

التعوي�س مبعزل عن اأي نوع من ال�سغوط التي ميكن اأن متار�س عليه اأو على اأ�رسته.
، واإملام كامل بطبيعة الفر�س املتاحة له لالندماج  على كل الجئ اأن يكون على علم تام. 2
يف املجتمع االإ�رسائيلي، من حيث فر�س العمل واال�ستقرار والتوا�سل االإن�ساين وال�سيا�سي 
داخل هذا املجتمع، كما يجب اأن يكون ملمًا بقيمة التعوي�سات التي �سيتلقاها اإذا اختار 

البقاء حيث هو والفر�س التي �ستمنح له يف مكان تواجده يف البلدان العربية.
اأ�سا�س قيمة املمتلكات كما كانت عليه عام 1948-1947. 3  التعوي�سات على  حت�سب 

م�سافًا اإليها الفوائد امل�ستحقة.
متتلك اإ�رسائيل احلق يف املحافظة على م�ساحلها االأمنية واحليوية. 4 من خالل رف�سها 
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عودة اأي الجئ اإذا راأت فيه خطراً عليها.
االأمم املتحدة، خا�سة الغنية منها  تقوم الواليات املتحدة وغريها من الدول االأع�ساء يف . 5

مبا فيها اإ�رسائيل باالإ�سهام يف توفري امل�سادر املالية املطلوبة لدفع التعوي�سات.
ي�ستفيد الالجئ الذي مل يكن له اأمالك يف فل�سطني وقت النكبة من تعوي�س مايل. 6 مقطوع 

مل�ساعدتهم للتكيف واالندماج يف املجتمعات التي يعي�سون فيها.
مل�ساحلها احليوية. يحق الأي حكومة االن�سحاب من هذا امل�رسوع اإذا اعتربته تهديدا . 7

. يطبق امل�رسوع ب�سورة تدريجية، وعلى مراحل حتت االإ�رساف املبا�رس لالأمم املتحدة)25(. 8

رف�ست دول املنطقة خطة جون�سون، وراأت اإ�رسائيل امل�رسوع خطراً داهمًا يهدد اأمنها 
القومي، ملا يحمله امل�رسوع من م�سامني �سيا�سية ودميوغرافية. اأما الدول العربية )دول 
الطوق( فرف�ست اخلطة بناء على تربيرات خمتلفة، اأولها اأن اإ�رسائيل رف�ست اخلطة فكيف 
بالدول العربية اأن توافق عليها، كما اأن الدول العربية، تخوفت من اأن يلجاأ اأعداد كبرية من 
التنمية يف  اأمام  العربية، مما ي�سكل عائقًا كبرياً  االأرا�سي  الالجئني للبقاء حيث هم فوق 
املالية  املوارد  االعتبار هو حمدودية  التي يجب و�سعها بعني  العوامل  اأحد  البلدان.  هذه 
والطبيعية التي متتلكها دول الطوق العربية، خا�سة م�رس واالأردن مما يجعلها عاجزة عن 

ا�ستيعاب اآالف الالجئني الفل�سطينيني.
حاولت اإدارة كيندي ت�سويب االأمور بعد ف�سل خطة جون�سون من خالل اإدخال بع�س 
التعديالت على اخلطة حتى تكون مقبولة الأطراف ال�رساع، خا�سة اإ�رسائيل التي من املمكن 
اأن يكون وجودها مهدداً بعد عودة ع�رسات االآالف من الالجئني اإىل ديارهم التي اأ�سبحت 
تخفيف  اأجل  من  اإ�رسائيل  ل�سالح  االأمور  ت�سويب  كيندي  املبا�رسة.حاول  �سيطرتها  حتت 
ال�سغط الدويل املمار�س عليها، بالتحديد فيما يخ�س ق�سية الالجئني الفل�سطينيني، واأوجه 
هذه الق�سية االإن�سانية ذات االأبعاد احلقوقية وال�سيا�سية. ومن اجل هذا الغر�س اأر�سل كيندي 
مبعوثه ال�سخ�سي ماير فيلدمان اإىل اإ�رسائيل حيث اجتمع مع وزيرة اخلارجية االإ�رسائيلية، 
غولدا مائري، لعر�س وجهة النظر االأمريكية التي تقول اإن اأمريكا لن تدعم، ولن ت�سمح اأي 
الوقت  اإ�رسائيل، يف  التي ت�سيطر عليها  االأرا�سي  اإىل  الفل�سطينيني  عودة مفتوحة لالجئني 
العالقة  اأوا�رس  لتمتني  اإ�رسائيل  على  االأمريكي  ال�سالح  �سادرات  فيه  انهالت  الذي  نف�سه 

ال�سيا�سية وال�رساكة االإ�سرتاتيجية بني البلدين. 
 و�سعت االأمم املتحدة اآلية جديدة ل�سمان عدم تاأثر الالجئني يف خياراتهم بال�سغوط 
التي من املمكن اأن متار�س عليهم من قبل الدول العربية، ومن االقرتاحات التي قدمت يف 
اأن ت�سمن �رسية  اأجل  هذا اخل�سو�س ت�سكيل جلنة خا�سة دولية تابعة لالأمم املتحدة من 
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هناك  يكن  مل  خياراتهم.  حتديد  عند  وا�سعة  حرية  م�ساحة  الالجئني  واإعطاء  االختيارات 
الالجئني  تعر�س  عدم  من  للتاأكد  املتحدة  االأمم  به  تقوم  اأممي  لدور  اأمريكية  معار�سة 
اأ�سكال ال�سغط يف حال اأجري  الفل�سطينيني، املقيمني يف البلدان العربية اإىل اأي �سكل من 

اال�ستفتاء للعودة اإىل فل�سطني اأم ال.

رؤية كيسنجر يف السبعينيات:
على  تاأثرياً  اأكرث  وفكرية  �سيا�سية  �سخ�سية  املعا�رس  االأمريكي  التاريخ  يف  يوجد  ال 
جممل ال�سيا�سية اخلارجية االأمريكية من هرني كي�سنجر، فالرجل �ساحب االأر�سية اليهودية 
�سغل منا�سب عديدة، منها: م�ست�سار الرئي�س ل�سوؤون االأمن القومي، ثم وزير خارجية يف زمن 
اإدارة نيك�سون يف بداية ال�سبعينيات من القرن املا�سي. ات�سف تفكري كي�سنجر اال�سرتاتيجي 
ال�رسق  فيها  مبا  العامل،  مناطق  اأغلب  يف  االإقليمية  وال�رساعات  النزاعات  كل  ربط  مبيزة 
االأو�سط بعجلة احلرب الباردة التي كانت م�ستعرة بني الواليات املتحدة االأمريكية واالحتاد 
ال�سوفيتي)26(. ا�ستفاد كي�سنجر ب�سكل كبري من زعامة نيك�سون يف البيت االأبي�س، الأنه دعم 
ال�رسق االأو�سط. يقول نيك�سون بهذا اخل�سو�س:  اأمريكي فاعل ون�سط يف منطقة  فكرة دور 
"منطقة ال�رسق االأو�سط برميل بارود، متفجر للغاية، وهو بحاجة اإىل نزع فتيله، اإين منفتح 
الأي اقرتاح من �ساأنه التهدئة والتقليل من اإمكانية وقوع االنفجار، الأن االنفجار اجلديد يف 

ال�رسق االأو�سط ميكن اأن يتحول ب�سهولة اإىل مواجهة بني دول نووية")27(.
اختار نيك�سون ملن�سب وزير اخلارجية ويليام روجرز الذي كان �سديقًا مقربًا منه، 
وميتاز باالأخالق املهنية العالية والنظرة الثاقبة لالأمور، كان روجرز مطلعًا على طبيعة 
ال�رساع والتوازنات االإقليمية يف ال�رسق االأو�سط، وكان يدرك متامًا اأن الق�سية الفل�سطينية 
هي جوهر ال�رساع، واأنها ت�ستغل من االحتاد ال�سوفيتي من اأجل زيادة وتعميق نفوذه يف 
املنطقة التي تزود العامل باأكرث من ن�سف احتياجاته من البرتول)28(. اإن االنك�سار االأمريكي 
اأمام  االأجواء  اأمريكا للمحافظة على م�ساحلها يف املنطقة، قد هيئا  يف فيتنام،  وحاجة 
روجرز لطرح روؤيته لل�رساع العربي-االإ�رسائيلي من جوانبه املختلفة. طرح روجرز روؤيته 
االأ�سلحة  تدفقت  �سديداً، حيث  تقاربًا  ال�سوفيتية  العالقات امل�رسية-  فيه  �سهدت  يف وقت 
ال�سوفيتية املتطورة على م�رس من اأجل اإ�سالح اخللل يف ميزان القوى االإقليمي يف املنطقة 
يف اأعقاب هزمية عام 1967، وت�سمنت اخلطة ترتيبات اأمنية بني امل�رسيني واالإ�رسائيليني، 
ون�ست يف بنودها على �رسورة ان�سحاب اإ�رسائيل من اجلزء االأكرب من اأرا�سى عام 1967 
مقابل �سمانات عربية وم�رسية للو�سول اإىل التزام ل�سنع ال�سالم)29(. اأما بالن�سبة لالجئني 
الفل�سطينيني، فقد تطرق البند ال�سابع من اخلطة اإىل االتفاق املبدئي بني االأردن واإ�رسائيل 
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الذي من املمكن اأن يكون هو مفتاح احلل العادل لق�سية الالجئني)30(.
ركزت خطة روجرز ب�سكل اأ�سا�سي على وقف كل االأعمال القتالية وحرب اال�ستنزاف، 
خا�سة بني م�رس واإ�رسائيل على جبهة �سيناء، يف الوقت نف�سه الذي ن�ست فيه على مبداأ 
املحتلة،  العربية  االأرا�سي  من  االإ�رسائيلي  االن�سحاب  يت�سمن  مبا  ال�سالم،  مقابل  االأر�س 
املبادرة  اأعادت  فقد  الفل�سطينيني،  لالجئني  بالن�سبة  اأما  اإ�رسائيل.  رف�سته  الذي  االأمر 
�سيا�سيًا.  اإن�ساين ولي�س  الالجئني«، لكن من منظور  لق�سية  اإىل عبارة »حل عادل  االإ�سارة 
هذه العموميات وال�سبابية يف الطرح امتازت بها اأغلب املبادرات االأمريكية التي تناولت 
يف  روجرز  خطة  اأن  املالحظ  لكن  الفل�سطينيني،  الالجئني  وم�سكلة  الفل�سطينية  الق�سية 
تناولها لق�سية الالجئني الفل�سطينيني مل تخرج عن الروؤية املعروفة اأمريكيًا يف تلك الفرتة، 
اإىل  العودة املحدودة  اإمكانية  الالجئني حيث هم مع  اإعادة توطني  اندفعت باجتاه  والتي 

االأرا�سي التي ت�سيطر عليها اإ�رسائيل و�سمن اآليات معروفة ومدرو�سة.  
اأف�سلت خطة روجرز حلل ال�رساع يف ال�رسق االأو�سط، ب�سيغتها االأر�س مقابل ال�سالم 
وتطبيق القرار 242 ال�سادر يف عام 1967، من قبل بع�س م�سادر التاأثري والنفوذ داخل 
من  اإ�رسائيليًا  ان�سحابًا  تت�سمن  الأنها  علنًا  اخلطة  كي�سنجر  عار�س  فقد  نيك�سون،  اإدارة 
ديارهم. معار�سة كي�سنجر  اإىل  الفل�سطينيني  الالجئني  اأرا�سى عام 1967، وعودة بع�س 
خلطة روجرز �سجعت اإ�رسائيل باملقابل لرف�سها، فحكومة غولدا مائري هلعت من اإمكانية 
خطة  عليه  ن�ست  كما  م�سرتكة  اإ�رسائيلية  اأردنية-  ترتيبات  �سمن  الالجئني  بع�س  عودة 
على  ال�سخ�سي  وتاأثريه  االأمريكي  ال�سيا�سي  امل�رسح  على  كي�سنجر  ظهور  �ساهم  روجرز. 
الرئي�س نيك�سون، ورف�س اإ�رسائيل خلطة روجرز اإىل ا�ستقالة هذا االأخري، ورحيله عن م�رسح 

ال�سيا�سة االأمريكية يف ال�رسق االأو�سط)31(.
التقريب بني  االأمريكية، وجناح كي�سنجر يف  بعد رحيل روجرز عن وزارة اخلارجية 
وجهتي النظر، امل�رسية واالإ�رسائيلية، يف اأعقاب حرب ت�رسين عام 1973 والتوقيع على 
املتحدة  الواليات  خرجت   ،1974 عام  واالإ�رسائيلية  امل�رسية  القوات  بني  الف�سل  اتفاق 
بوثيقة اأخرى اأطلق عليها وثيقة �ساوندروز حللحلة اإ�سكاليات ال�رساع العربي- االإ�رسائيلي 

بحيث جاء فيها:
الت�سديد على الدور االأمريكي املهم الإحراز الت�سوية ال�ساملة بني. 1 العرب واالإ�رسائيليني

و�سع امل�سالح الفل�سطينية بعني االعتبار عند احلديث عن. 2 اأي مفاو�سات �سلمية م�ستقباًل.
جوهر امل�سكلة العربية-االإ�رسائيلية. البعد الفل�سطيني يف ال�رساع هو . 3
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. يكون قرارا جمل�س االأمن 242 و 338 هما املرجعية االأ�سا�سية يف املفاو�سات)32(. 4
جزء  ولو  عودة،  على  تن�س  التي  والت�سووية  ال�سلمية  امل�ساريع  كل  كي�سنجر  عار�س 
ب�سيط من الالجئني الفل�سطينيني اإىل ديارهم، ومعار�سة اأي ان�سحاب اإ�رسائيلي اإىل حدود 
ما قبل عام 1967. باملقابل كان تفكري كي�سنجر اال�سرتاتيجي ال يخرج عن فكرة توطني 
اأكرث من ثلثي الالجئني يف االأردن، والثلث االآخر يف �سوريا، ودفع تعوي�سات اإىل اأ�سحاب 

االأمالك واالأرا�سي التي ا�ستولت عليها اإ�رسائيل)33(.

مبادرة ريغان يف بداية الثمانينيات
من  واالإقليمية  الدولية  االأحداث  من  جمموعة  االأمريكية  املتحدة  الواليات  ا�ستغلت 
االأمريكي رونالد ريغان يف 1-9-1982، وجنحت قبل ذلك  الرئي�س  اإطالق مبادرة  اأجل 
ال�سالم  ملعاهدة  التمهيد  يف  كارتر  جيمي  الرئي�س  اأطلقها  التي  االأمريكية  ال�سالم  مبادرة 
امل�رسية- االإ�رسائيلية عام 1979، مما �ساهم يف اإخراج م�رس من معادلة ال�رساع العربي-
االإ�رسائيلي، واإحداث خلل يف ميزان القوى بني العرب واالإ�رسائيليني ل�سالح اإ�رسائيل، الأن 
م�رس كانت متثل القوة العربية القومية واالقت�سادية والب�رسية االأوىل. اقرتن خروج م�رس 
من املواجهة مع اإ�رسائيل مع حدث اآخر مهم، وهو غزو اإ�رسائيل للبنان عام 1982، حيث 
اأر�س  يف  الوطنيني  واللبنانيني  الفل�سطينيني  باملقاتلني  االإ�رسائيلية  القوات  ا�ستفردت 
املعركة، وكان من نتائج احلرب خروج قوات منظمة التحرير من لبنان وت�ستتها يف دول 
ملنظمة  ال�سيا�سي  الفكر  على  جذرية  �سيا�سية  حتوالت  اأمام  الطريق  ممهداً  خمتلقة،  عربية 
التحرير يف منت�سف الثمانينات، حيث بداأت القناعات الفل�سطينية تتجذر �سيئا ف�سيئا يف 
لتحرير  لوحده  يكفي  ال  املقاوم  الفدائي  العمل  اأن  ومفادها  الفل�سطينية،  القيادة  اأو�ساط 
االأر�س الفل�سطينية، واأن هذا اجلهد الع�سكري بحاجة اإىل رافعة �سيا�سية ت�ستثمر فيه لتحقيق 

االأهداف املن�سودة)34(.
ا�ستناداً  الو�سط  ال�رسق  يف  لل�سالم  مبادرته  ريغان  الرئي�س  اأعلن  االأجواء  هذه  يف 
على قرارات جمل�س االأمن الدويل 242 و 338 واتفاقيات كامب ديفيد املوقعة بني م�رس 
االعرتاف  عدم  على  العري�سة  خطوطها  يف  املبادرة  اعتمدت   .)35(1979 عام  واإ�رسائيل 
الفل�سطينية  التحرير  منظمة  متثيل  اإىل  االإ�سارة  اأو  الفل�سطيني  لل�سعب  امل�سري  تقرير  بحق 
يف املفاو�سات املقرتحة، لكنها، والأول مرة ذكرت احلقوق امل�رسوعة للفل�سطينيني، معرفة 



االالجئون الفلسطينيون وحق العودة في السياسات األمريكية:
د.أمين طالل يوسفمن مبادرات احلرب الباردة إلى مقترحات كلينتون

Ďďď

هذه احلقوق على اأنها حقوق مدنية لل�سكان الفل�سطينيني يف ال�سفة والقطاع)36(. 
يف الوقت الذي رف�ست فيه مبادرة ريغان اإمكانية قيام دولة فل�سطينية م�ستقلة، فقد 
ال�سيطرة عليها  اأو  االإ�رسائيلية  ال�سيادة  اإىل  الغربية وقطاع غزة  ال�سفة  اأي�سا �سم  رف�ست 
ب�سورة دائمة. فقد ذكر ريغان يف مبادرته اأن ال�سالم ال ميكن اأن يتحقق من خالل اإقامة 
ال�سيادة  اإطار  يف  اأي�سا  حتقيقه  ميكن  وال  والقطاع،  ال�سفة  يف  م�ستقلة  فل�سطينية  دولة 

وال�سيطرة االإ�رسائيلية الدائمة عليهما)37(.
املفاو�سات  يف  عديدة  خيارات  على  مفتوحًا  الباب  تركت  املبادرة  اإن  الوا�سح  من 
املقرتحة التي �ستجري بني االأطراف املعنية حول م�ستقبل االأرا�سي الفل�سطينية بعد الفرتة 
االنتقالية التي حتدثت عنها املبادرة، ورمبا كانت ت�سري اإىل الدور االأردين امل�ستقبلي ك�رسيك 

للفل�سطينيني يف عملية الت�سوية)38(.
العوي�سة  الالجئني مل يكن هناك عبارات وا�سحة عن هذه امل�سكلة  بالن�سبة لق�سية 
اإن  بالتحديد  النقطة  هذه  حول  ريغان  قاله  ما  وكل  وال�سيا�سية،  االإن�سانية  االأبعاد  ذات 
املبادرة تن�س على وجود موازنة وتوافق بني حقوق الفل�سطينيني امل�رسوعة واالحتياجات 
االأمنية االإ�رسائيلية)39(. ومبا اأن عودة الالجئني اإىل اأرا�سيهم يخل بالتوازنات الدميوغرافية 
العربية،  الدولة  الفل�سطينيني، وي�رس بيهودية  االإ�رسائيلي ل�سالح  الكيان  وال�سكانية داخل 
فان العودة اجلماعية للفل�سطينيني وباأعداد كبرية ي�سبح نوعًا من اجلنون وفق هذا املنطلق 
االأمريكي. باخت�سار ا�ستغلت االحتياجات االأمنية االإ�رسائيلية ب�سكل فظيع ومتعمد ل�رسعنة 
ال�ستات واالغرتاب الفل�سطيني، و�رسعنة �سيا�سة اإ�رسائيل يف اقتالع ال�سعوب االأخرى. كانت 
فكرة ريغان حول ق�سية الالجئني تتمثل يف اأن احلل االأمثل لها يكمن يف توطني الالجئني 
يف البلدان العربية امل�سيفة،  خا�سة �سوريا واالأردن مع اإن�ساء �سندوق للتعوي�سات ت�رسف 
عليه جلنة خا�سة تابعة لالأمم املتحدة لتقدير خ�سائر الالجئني وملعرفة احتياجاتهم يف 

البلدان التي يتواجدون فيها)40(.
اإحداث حلحلة حقيقية  مل يكن هدف الواليات املتحدة من خالل طرح هذه املبادرة 
اأمريكية،  حماولة  كانت  ما  بقدر  الفل�سطينيني،  الالجئني  ولق�سية  الفل�سطينية،  للق�سية 
لتحويل االأنظار عن االجتياح االإ�رسائيلي للبنان يف 1982، وتدمري البنية التحتية وقتل 
اآالف من الفل�سطينيني واللبنانيني، واإظهار نف�سها اأمام االأنظمة العربية الر�سمية، وخا�سة 
تريد  كانت  كما  الفل�سطينية.  الق�سية  حل  يف  جادة  اأنها  العربية  املنطقة  يف  حلفاءها 
الدبلوما�سية  بالعالقات  امل�سا�س  وعدم  امل�رسية-االإ�رسائيلية،  املعاهدة  على  املحافظة 

بني م�رس واإ�رسائيل التي تعر�ست لالهتزاز على اأثر احل�سار االإ�رسائيلي لبريوت)41(.
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أطروحات أكادميية أمريكية ما بعد أوسلو:
�سهدت بدايات الت�سعينيات من القرن املا�سي اأحداثًا دولية واإقليمية مهمة وحمورية، 
�ساهمت ب�سكل مبا�رس يف تعميق ال�سيطرة االأمريكية االأحادية على النظام العاملي اجلديد. 
فهزمية العراق يف موقعة الكويت وانهيار االحتاد ال�سوفيتي �سكال فر�سة ثمينة لزيادة التفرد 
واالأحادية االأمريكية، مما ترك انعكا�سات وتداعيات على االأزمات االإقليمية، ونقاط التوتر 
يف العامل مبا فيها م�رسح ال�رساع العربي- االإ�رسائيلي. ا�ستغلت الواليات املتحدة هذا اخللل 
يف موازين القوى الدولية واالإقليمية الإحداث تغيريات هيكلية على م�سار االأحداث يف ال�رسق 
االأو�سط، حيث انعقد موؤمتر مدريد لل�سالم بني العرب واالإ�رسائيليني عام 1991، ثم التوقيع 
االأمريكية مار�ست دوراً  االإدارة  اأن  اأو�سلو عام 1993)42(. يذكر ويليام كوانت  اتفاقية  على 
اجلانبني  بني  جرت  التي  التفاو�س  جوالت  خالل  الفل�سطيني  اجلانب  على  و�ساغطًا  قويًا 
الق�سايا  ترحيل  �سمان  اأجل  من  اأو�سلو  اتفاق  على  التوقيع  قبيل  واالإ�رسائيلي  الفل�سطيني 
املهمة كالقد�س والالجئني وامل�ستوطنات واملياه واحلدود وال�سكل النهائي للدولة الفل�سطينية 
اإىل املرحلة النهائية، الإعطاء مت�سع من الوقت لالإ�رسائيليني من اأجل فر�س اأمر واقع على 
جتلى  اإ�رسائيل)43(.  ل�سالح  مييل  الق�سايا  هذه  حول  التفاو�س  فيه  ي�سبح  لدرجة  االأر�س 
التفاو�س  عملية  على  اأ�رسفت  التي  كلينتون  اإدارة  فرتة  خالل  بو�سوح  االأمريكي  االنحياز 
بني الطرفني االإ�رسائيلي والفل�سطيني، حتى و�سل االأمر باالإدارة االأمريكية اإىل الت�سويت �سد 

القرارات اخلا�سة بالق�سية الفل�سطينية مبا فيها القرار 194 اخلا�س بالالجئني)44(.
اأو�سلو التي حاولت  ظهرت العديد من امل�ساريع البحثية واالأكادميية يف فرتة ما بعد 
اأغوار ق�سية الالجئني، وتقدمي تو�سيات ل�سانع القرار االأمريكي، ما ميز هذه  جاهدة �سرب 
واملواقف  االأمريكية،  الر�سمية  املواقف  مع  مقاربات  جمرد  كانت  اأنها  واالأبحاث  القراءات 
االإ�رسائيلية واالأوروبية. يف عام 1995 وزعت كندا التي كانت ترتاأ�س جمموعة العمل اخلا�سة 
بالالجئني ورقة عمل حتت عنوان »روؤية بريون« وذلك بالتن�سيق مع الوفد االأمريكي. بداأت 
الروؤية الكندية بتعريف نف�سها من خالل الت�سديد على �رسق اأو�سط جديد خال من الالجئني، 
ومنح الهوية ملن لي�س له هوية، واإف�ساح املجال اأمام التنمية مكان الفقر والت�رسد)45(. متيزت 
الورقة با�ستنادها اإىل مواقف القوى االإقليمية والدولية مبا فيها الواليات املتحدة ورو�سيا 
الورقة  قامت  التو�سيات.  بتنفيذ  املرتبطة  التمويل  بق�سية  خا�سًا  اهتمامًا  اأبدت  حيث 
لتح�سني  املالية  املوارد  واأعدادهم وم�سكالتهم، وعملت على ح�سد  الالجئني،  بتحديد حجم 
مل  اإجراءات  لتح�سني  االإن�سانية  اخلطط  وتفعيل  لالجئني،  واالقت�سادي  املعي�سي  امل�ستوى 
�سمل العائالت)46(. اإ�سافة اإىل بحث الطاقة اال�ستيعابية لل�سفة الغربية وقطاع غزة بالن�سبة 
للعائدين الفل�سطينيني، وم�ستقبل ن�ساطات االونروا واإعداد ملفات مل �سمل العائالت وملفات 
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وكندا(  واأوروبا  )اأمريكا  عمومًا  الغربية  الروؤية  الورقة  هذه  حمتويات  التعوي�س)47( تعك�س 
التي ن�ست على اإعادة تاأهيل الالجئني يف اأرا�سي ال�سفة الغربية والدول العربية املجاورة، 

وا�ستخدام اآلية مل �سمل العائالت لعودة حمدودة العدد اإىل داخل اإ�رسائيل.
الالجئني  ق�سية  حول  جديدين  باإ�سدارين  بريت�س  دون  خرج   ،1995 عام  يف 
الفل�سطينيني بتمويل من موؤ�س�سة ال�سالم االأمريكية املرتبطة بالكونغر�س االأمريكي، ودرا�سة 
اأخرى حول تعوي�سات الالجئني اأعدها ل�سالح مركز التحليالت ال�سيا�سية اخلا�سة بفل�سطني.  
انطلق بريت�س من فر�سية اأن القانون الدويل، واالأعراف الدولية توؤكد على �رسورة توطني 
الالجئني حيث هم، وال توؤهلهم للعودة. يدعي بريت�س خاطئًا اأن عودة الالجئني اإىل اأي مكان 
يجب اأن يكون مقرونًا مبدى توافر اإمكانيات العمل واحلياة، ومبا اأنهم غادروا اأرا�سيهم منذ 
فرتة طويلة، ف�سيجدون �سعوبة يف االإقامة والتاأقلم مع هذه االأجواء اجلديدة، وهذا مي�س 
بدوره بحقوقهم االأ�سا�سية يف التنمية واحلياة وم�سدر الدخل املقبول. اقرتح بريت�س ت�سوية 
لهذه الق�سية على اأ�سا�س اإقليمي حيث من املفرو�س اأن ترتبط امل�ساعدات املقدمة لالجئني، 
اإن�ساء  اإىل  بريت�س  دعا  ال�سياق،  هذا  يف  املنطقة.  بلدان  اقت�ساديات  مع  لهم،  كتعوي�سات 
م�رسف خا�س مهمته توزيع اأموال التعوي�سات، ومنح الالجئني قرو�سًا، لت�سجيعهم على 
ك�سب اأرزاقهم اأينما يتواجدون. خل�س بريت�س اإىل اأن اأ�سا�س التعوي�س لالجئني يجب اأن ينفذ 
بطريقة جماعية، ولي�س على اأ�سا�س فردي، واأن اأي ميزان مدفوعات تتقدم به االأ�رسة الدولية 
الدول العربية،  اليهودية يف  اأن ي�ستمل على قيمة االأمالك  التعوي�سات يجب  اأموال  لتوفري 
وقيمة االأمالك اليهودية التي دمرت يف احلروب العربية- االإ�رسائيلية، اإ�سافة اإىل نفقات 

امل�ستعمرات االإ�رسائيلية املفرغة واملخالة عند قيام الدولة الفل�سطينية)48(.
مدخل  من  الفل�سطينيني  الالجئني  لق�سية  معاجلتها  يف  فانطلقت  اآرزت،  دونا  اأما 
عدم حتميل اإ�رسائيل م�سوؤولية م�سكلة الالجئني الفل�سطينيني ال اأخالقيًا وال اإن�سانيًا، ومبا 
الدولية  االأطراف  لكل  بد  ال  لذلك  معروف،  غري  امل�سوؤولية  هذه  عليه  تقع  التي  الطرف  اأن 
ا�ستيعاب الالجئني  الدرا�سة وا�سح على  اأن تتحمل م�سوؤولية حلها. الرتكيز يف  واالإقليمية 
يف الدولة الفل�سطينية العتيدة، مع اإمكانية ا�ستيعاب ما يقارب خم�سة و�سبعني األف الجئ 
االإجناب حتى  على  قادرين  العمر، وغري  كبار  من  يكونوا  اأن  على  اإ�رسائيل،  فل�سطيني يف 
الالجئني  عودة  وتكون  ال�سكانية.  تركيبتها  وتتاأثر  االأمني  اإ�رسائيل  م�ستقبل  يتاأثر  ال 
الفل�سطينيني اإىل ديارهم الواقعة حتت ال�سيطرة االإ�رسائيلية ب�سكل جماعي، ومن خالل مل 
�سمل العائالت، وتعوي�سهم بال�سكل املالئم، فيما تقوم الدول العربية بتعوي�س اليهود الذين 
اآرزت ت�سورا  اأمالكهم، طرحت  اإ�رسائيل تاركني وراءهم  اإىل  ا�سطروا ملغادرتها، وارحتلوا 

لتوطني خم�سة ماليني الجئ فل�سطيني على النحو االآتي:
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-186 األف الجئ ُيوطنون يف االأردن.
-75 األف الجئ جديد ُيوطنون يف �سوريا.

-75 األف الجئ ُيوطنون يف لبنان.
-519 األف الجئ جديد يحولون اإىل ال�سعودية والكويت والعراق وم�رس.

-90 األف الجئ ُيوطنون وي�ستوعبون يف الدول االأوروبية والواليات املتحدة وكندا.
-75 األف الجئ يوؤهلون للعودة اإىل االأرا�سي املحتلة عام 1948.

االكتظاظ  م�سكلة  حلل  الغربية  ال�سفة  اإىل  ينقلون  غزة  من  الجئ  -250األف 
ال�سكاين)49(.

جهود كلينتون ورؤيته حلل الصراع:
واكب كلينتون املفاو�سات الفل�سطينية-االإ�رسائيلية تارة ب�سورة �سخ�سية، وتارة من 
خالل اإر�سال مبعوثني ومندوبني ملتابعة العملية التفاو�سية. لقد مار�س الرئي�س كلينتون 
االنتقالية  االتفاقيات  لتطبيق   ،1998 عام  ريفر  واي  مذكرة  اإىل  التو�سل  يف  قويًا  دوراً 
العربي-  ال�رساع  ل�سوؤون  عمله  وفريق  م�ست�ساريه،  مع  من�سغاًل  كلينتون  بقي  ال�سابقة. 
من  غريه  عجز  ما  اإجناز  من  يتمكن  لعله  الثانية،  واليته  من  حلظة  اآخر  حتى  االإ�رسائيلي 
اإجنازه)50(. واجهت مذكرة واي ريفر انتقادات �سديدة من الفل�سطينيني اأنف�سهم، ومن داخل 
الق�سايا  اإىل  االإ�سارة  الأنها جتاهلت  واالإ�سالمية،  الوطنية  القوى  موؤ�س�سات م.ت.ف،  ومن 
املحورية احل�سا�سة كالقد�س والالجئني. وبداًل من ذلك بقيت اجلهود االأمريكية من�سبة على 
االأمن واالإجراءات االأمنية، وحماربة ما كانت تطلق عليه االإرهاب، والت�سديد على �رسورة 
االأمنية  العالقات  جماالت  يف  والتحكم  االإ�رساف،  يف  اأمريكيني  اأمنيني  م�سوؤولني  ا�سرتاك 
بني الطرفني، وتدريب االأمن الفل�سطيني، كما طالبت املذكرة �رساحة اإلغاء كل البنود التي 

اعرت�ست عليها اإ�رسائيل يف امليثاق الوطني الفل�سطيني)51(.
املجل�س  اجتماع  وح�رس  الفل�سطيني،  الذاتي  احلكم  ومناطق  اإ�رسائيل  كلينتون  زار 
اإلغاء  الوطني الفل�سطيني الذي انعقد يف تاريخ 22-12-1998 حيث اأ�رسف بنف�سه على 
البند الذي يطالب بتدمري اإ�رسائيل يف امليثاق الوطني الفل�سطيني كما ن�ست على ذلك وثيقة 
واي ريفر)52(. وعلى الرغم من الدور االأمريكي الن�سط يف متابعة االأمور على االأر�س، لكن 
يف الوقت نف�سه ابتعدت االإدارة االأمريكية عن الو�سوح وال�رساحة الكالمية يف تف�سري معظم 
امل�سائل اجلوهرية املختلف عليها. ا�ستخدم جيم�س بيكر، وزير اخلارجية االأمريكي االأ�سبق، 
مثل  اأن  ال�سخ�سية  لقناعته  الدبلوما�سي  حتركه  يف  واخلالق  البناء  بالغمو�س  اأ�سماه  ما 
وق�سايا ح�سا�سة  اأ�سئلة  تواجه  كنت  اإذا  الدبلوما�سية،  مفيد جداً يف ممار�سة  االأ�سلوب  هذا 
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البناء  الغمو�س  دبلوما�سية  لكن  النزاع)53(.  اأطراف  لدى  خمتلفة  تف�سريات  ولها  و�سائكة، 
يف  الو�سوح  بعدم  وات�سمت  واحل�سا�سة،  اجلوهرية  الق�سايا  يف  البحث  اأجلت  الأنها  ف�سلت، 
تف�سريها لهذه الق�سايا ذات الطابع االإ�سكايل، وقادت يف النهاية اإىل الت�سادم بني الطرفني 
املعنيني، والعودة مرة اأخرى اإىل دائرة العنف الدموي املتجدد)54(. على �سبيل املثال كانت 
نقطة اخلالف الرئي�سية بني الفل�سطينيني واالإ�رسائيليني يف مفاو�سات كامب ديفيد من�سبة 
حول تف�سري القرار 242. فقد كان الفل�سطينيون يتطلعون اإىل قيام دولة فل�سطينية م�ستقلة 
الكتل  كل  واإخالئها من  منها  الكامل  االإ�رسائيلي  االن�سحاب  بعد  عام 1967  اأرا�سى  على 
اال�ستيطانية، بينما كان االإ�رسائيليون ينظرون للم�سالة على اأنها جمرد ان�سحاب جزئي من 
الكبرية حتت  اال�ستيطانية  بالكتل  االحتفاظ  الغربية وغزة مع  ال�سفة  االأرا�سي يف  بع�س 

ال�سيطرة االإ�رسائيلية املبا�رسة )55(.
بالن�سبة حل�سور ق�سية الالجئني على طاولة مفاو�سات كامب ديفيد عام 2000،  فقد 
ظهر حتالف غري مقد�س بني املوقفني االإ�رسائيلي واالأمريكي، لقد تبنى االأمريكيون املواقف 
اإ�رسائيل  م�سوؤولية  عدم  وبخا�سة  ال�ساأن،   هذا  يف  االإ�رسائيلية  واملقاربات  والت�رسيحات 
املعنوية واالأخالقية عن النكبة الفل�سطينية عام 1948، واأما امل�سوؤولية فتقع -ح�سب وجهة 
النظر االإ�رسائيلية- على عاتق اجليو�س العربية والزعامات العربية التي اأقنعت الفل�سطينيني 
برتك منازلهم انتظاراً للتحرير.اعرتفت االإدارة االأمريكية بحق العودة لالجئني الفل�سطينيني 
اإىل فل�سطني االنتدابية،  يف الوقت نف�سه التي اأ�رست فيه على اأن اإ�رسائيل ال متتلك القدرات 
اأعداد كبرية من الالجئني. حل م�سكلة الالجئني بناء على هذا املوقف  الكافية ال�ستيعاب 
االأمريكي يجب اأن يتم بالعودة اإىل اأرا�سى الدولة الفل�سطينية، واال�ستقرار يف البلدان التي 
يقيمون فيها، اأما العودة اإىل اإ�رسائيل فيجب اأن يكون رمزيًا ال يتجاوز ع�رسات االآالف من 

خالل اآلية مل �سمل العائالت)56(.
بني  للتوفيق  ت�سعى  كانت  املتحدة  الواليات  اأن  رو�س  دني�س  يذكر  ال�سياق،  هذا  يف 
التي  ال�سيغة  اأن  وبني  العملية،  االإ�رسائيلية  واالحتياجات  الرمزية  الفل�سطينية  االحتياجات 
كانت الواليات املتحدة ت�سعى لتعميمها ينبغي اأن تلبي االحتياجات الرمزية الفل�سطينية، فيما 
ت�ستجيب للمخاوف االإ�رسائيلية احلقيقية وامل�رسوعة ب�ساأن االأمن وامل�سالح الوطنية العليا)57(.

الذي و�سلت  اجلمود  كلينتون ك�رس  اإدارة  ديفيد، حاولت  ف�سل مفاو�سات كامب  بعد 
اأن تتمكن  اإليه العملية التفاو�سية، حيث تقدم كلينتون �سخ�سيًا مبقرتحات جديدة، باأمل 
اعتماد  اإنهاء  اإىل  املقرتحات  هدفت  االأو�سط.  ال�رسق  يف  لل�سالم  روؤيته  حتقيق  من  اإدارته 
من  االإ�رسائيلي  االأمريكي-  التحالف  مهمة  لت�سهيل  الدولية  ال�رسعية  على  الفل�سطينيني 
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مترير خمططاته التفاو�سية التي تتحكم بها موازين القوى. فيما يتعلق بالالجئني، وحقهم 
اإذ اأن البند الثاين من  بالعودة وفقا لقرار 194، فقد ن�سفت مقرتحات كلينتون هذا القرار، 
املقرتحات ن�ست على اأنه ال ميكن الإ�رسائيل اأن تتخذ قراراً يهدد اأ�سا�س الدولة االإ�رسائيلية 

ويعر�س منطق ال�سالم للخطر)58(. 
مل تعط مقرتحات كلينتون اأي فر�سه لالجئني ملمار�سة اأي �سكل من اأ�سكال حق العودة 
اإىل الديار وفقا لقرار 194. فقد اعتمدت هذه املقرتحات على ال�سق الثاين من القرار الذي ن�س 
على دفع التعوي�سات لقاء اخل�سائر التي تكبدوها جراء طردهم من ديارهم واأرا�سيهم، يف 
حني اأ�سقطت ال�سق االأول من القرار والقا�سي بوجوب عودة الالجئني اإىل اأرا�سيهم واأمالكهم 
التي اقتلعوا منها)59(. جوهر مقرتحات كلينتون بالن�سبة لق�سية الالجئني هو ال�سماح ملن 
يرغب من الالجئني بالعودة اإىل اأرا�سى الدولة الفل�سطينية العتيدة، ولي�س اإىل ديارهم التي 
لدفع  م�سوؤولياته،  لتحمل  الدويل  املجتمع  املقرتحات  النكبة، كما دعت  جردوا منها زمن 
اأمامهم  املجال  اإف�ساح  اأو  بها،  يقيمون  التي  البلدان  توطينهم يف  اأو  للالجئني  تعوي�سات 
لالإقامة يف بلدان اأخري خارج دولة اإ�رسائيل وذلك مت�سيًا مع القرارات ال�سيادية لتلك الدول،  

وح�سب احتياجاتها واعتباراتها االأمنية)60(.
مقاي�سة  اأ�سلوب  على  ارتكزت  االأمريكية  التفاو�سية  االإ�سرتاتيجية  اأن  وا�سحًا  يبدو 
وتقلي�س  الغربية،  وال�سفة  غزة  من  اإ�رسائيل  ان�سحاب  مقابل  العودة  حلق  الفل�سطينيني 
امل�ستوطنات االإ�رسائيلية اإىل احلد االأدنى)61(. ورغم تاأييد مقرتحات كلينتون العلنية لقيام دولة 
فل�سطينية، اإال اأنها اأغفلت طبيعة ال�سيادة التي تتمتع بها هذه الدولة، و�سلتها مع امل�ستوطنات 
االإ�رسائيلية املقامة على االأرا�سي الفل�سطينية. لقد ن�ست املقرتحات على اأن الدولة الفل�سطينية 
ت�ستطيع ممار�سة �سيادة �سبة كاملة على قطاع غزة، وعلى معظم اأرا�سى ال�سفة الغربية، لكن 

مع احتفاظ اإ�رسائيل ب�سيادة على م�ستوطناتها الكبرية بعد �سمها اإليها)62(.
وحقيقة االأمر اأن كلينتون يتحمل جزءاً كبرياً من م�سوؤولية ما حدث، من ت�ساعد العنف 
املتبادل بني الفل�سطينيني واالإ�رسائيليني يف اأعقاب ف�سل مفاو�سات كامب ديفيد، حتى اأن 
املتحدة  الواليات  با�ستطاعة  كان  اإنه  القول  اإىل حد  �سيل ذهب  باتريك  الربيطاين  الكاتب 
اأن تقوم بدور الو�سيط النزيه واملحايد للتو�سل اإىل ت�سوية دائمة وعادلة بني الفل�سطينيني 
دخلت  ولرمبا   ،2001 عام  اأيلول  اأحداث  لتجنبت  ذلك  اأمريكا  فعلت  ولو  واالإ�رسائيليني. 
املنطقة يف حقبة من ال�سالم واالزدهار، واأ�سبح للفل�سطينيني دولة م�ستقلة تلبي طموحاتهم 
الوطنية)63(.افتقرت خطوات ال�سالم االأمريكية اإىل االلتزام بال�رسعية الدولية، وحاولت و�سع 
مرجعية خا�سة لعملية ال�سالم بداًل من قرارات االأمم املتحدة، كما اأنها تن�سلت من املواقف 

التقليدية املعلنة حول القد�س وامل�ستوطنات والالجئني)64(.
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خامتة وتوصيات:
االأكرث  الأنها  وتعقيداً،   اإ�سكالية  الق�سايا  اأكرث  من  الفل�سطينيني  الالجئني  ق�سية  تعد 
مليون  يقارب  ما  بتهجري  الفل�سطيني فهي مرتبطة  ال�سياق  انفعالية يف  واالأكرث  ح�سا�سية 
فل�سفة  اأ�سا�س  على  وجودها  منذ  اإ�رسائيل  قامت  النكبة.  اأعقاب  يف   1948 عام  فل�سطيني 
اقتالعية واإحاللية، الأنها �رسدت مئات االآالف من الفل�سطينيني من ديارهم وقراهم، حارمة 
اإياهم من ممتلكاتهم واأرا�سيهم التي هي حا�سنتهم الطبيعية واملعنوية والنف�سية،ا�ستفادت 
اإ�رسائيل من عالقات اليهود خالل فرتة احلرب العاملية الثانية مع القوى الكربى يف تلك 
الفرتة خا�سة بريطانيا وفرن�سا،  فربيطانيا هي امل�سئولة عن تق�سيم امل�رسق العربي، وجعله 
مناطق نفوذ لها ولفرن�سا من خالل اتفاقية �سايك�س - بيكو عام 1916، كما اأنها اأ�سدرت 

وعد بلفور عام 1917 اخلا�س ب�رسورة اإن�ساء وطن قومي لليهود يف فل�سطني.
بعد احلرب العاملية الثانية، وظهور اأمريكا كقوة رئي�سة اأوىل يف ال�سيا�سة الدولية، عملت 
اإ�رسائيل ومن ورائها اجلالية اليهودية يف اأمريكا على التاأثري يف ال�سيا�سات االأمريكية املختلفة 
اأمريكا يف ن�رس  املت�سلة بالفل�سطينيني خ�سو�سًا والعرب عمومًا، �ساهم اللوبي اليهودي يف 
�سورة منطية و�سلبية عن الفل�سطينيني بني اأو�ساط الراأي العام االأمريكي، والنخبة ال�سيا�سية 
االأمريكية. منذ ظهور الق�سية الفل�سطينية كق�سية �سيا�سية واإن�سانية من الدرجة االأوىل، تبنت 
دينية  الأ�سباب  الإ�رسائيل  وموؤيدة  للفل�سطينيني  مناوئة  �سيا�سات  واعتمدت  مواقف  اأمريكا 
وعاطفية وجيو�سيا�سية وجيواقت�سادية. لذلك كانت ال�سيا�سات االأمريكية مبجملها دائمًا تنظر 
للق�سية الفل�سطينية على اأنها ق�سية م�رسدين وم�ستتني خرجوا من ديارهم، وهم بحاجة اإىل 
دعم معنوي ومادي حتى ُيعاد تاأهيلهم وتوطينهم يف البلدان التي ا�ستقروا فيها. ويف تعاطيها 
مع ق�سية الالجئني، تبنت االإدارة االأمريكية املختلفة منذ اأيام هاري ترومان حتى االآن ثالث 
اإمكانيات الإيجاد حلول لهذه الق�سية، وهي: التوطني يف البلدان العربية، والتعوي�س لالجئني 
مع  ويتاأقلموا  يتكيفوا  اأن  مبقدورهم  يكون  حتى  تاأهيلهم  واإعادة  احلرب،  اأثناء  خ�رسوه  عما 

الواقع االجتماعي وال�سيا�سي يف البلدان التي يعي�سون فيها.
ق�سمت املبادرات الأمريكية املرتبطة بق�سية الالجئني الفل�سطينيني اإىل ق�سمني:

الق�سم االأول ظهر يف فرتة احلرب الباردة، اأي يف الفرتة الواقعة ما بني 1990-1950، 
وكانت اأغلب املبادرات االأمريكية تنظر اإىل ق�سية الالجئني باعتبارها ق�سية اإن�سانية من 
ت�سهيل  اأجل  من  ماديًا  ي�ساعدهم  اأن  الدويل  املجتمع  على  يتوجب  بحيث  االأوىل،  الدرجة 
اندماجهم يف املجتمعات العربية، والتخفيف من معاناتهم. يف هذا ال�سياق دعمت اأمريكا 
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وبقوة اإن�ساء وكالة غوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني- االأونروا- وقامت بتاأمني اأكرث من 
ن�سف موازنة الوكالة حتى ت�ستطيع اأن تنفذ م�ساريعها االقت�سادية واالجتماعية والتنموية 
اإعطاء  اإىل  تهدف  تخديرية  �سكلية  كانت  االأمريكية  املبادرات  اأغلب  اإن  املخيمات.  داخل 
الفل�سطينيني،  الالجئني  باإيجاد حلول لق�سية  اأمريكا متم�سكة  اأن  العرب  انطباع حللفائها 
خوفًا من اأن جتنح بع�س الدول العربية املعتدلة نحو االحتاد ال�سوفييتي يف لعبة تق�سيم 

النفوذ بني االأقوياء يف العامل.
اأما الق�سم الثاين من املبادرات فتبنته االإدارات االأمريكية املتتالية يف فرتة ما بعد احلرب 
الباردة، اأي بعد انهيار االحتاد ال�سوفييتي عام 1991، وقد ات�سمت هذه املبادرات باأنها نتاج 
الدرا�سات  هذه  امتازت  االأمريكي،  القرار  �سانع  من  مقربة  اأمريكية  ودرا�سات  اأبحاث  ملراكز 
واالأبحاث التي اأجريت حول الالجئني الفل�سطينيني من منظور اأمريكي باأنها كانت متطابقة 
اأنها �سككت بالرواية الفل�سطينية حول التهجري،  اإىل حد بعيد مع املواقف االإ�رسائيلية لدرجة 
واعتمدت بداًل من ذلك الرواية االإ�رسائيلية التي تدعي اأن خروج الفل�سطينيني من ديارهم كان 

اختياريًا من قبل الفل�سطينيني،والنهم �سللوا يف تلك الفرتة من قبل الزعامات العربية.
اأهم املبادرات التي خرجت اإىل  كانت مقرتحات كلينتون يف �سيف عام 2000 من 
النور يف تلك الفرتة التي حاولت اإخراج ال�رساع الفل�سطيني-االإ�رسائيلي من ماأزق االن�سداد 
اأفكار  ميزة  واالإ�رسائيليني.  الفل�سطينيني  بني  املفاو�سات  اإليه  و�سلت  الذي  ال�سيا�سي 
الت�سورات  اأنها كانت �سكلية وعادية، ومل تخرج عن  كلينتون بخ�سو�س ق�سية الالجئني 
االأمريكية العامة، وحاولت الرتكيز على �رسورة توطني الالجئني يف البلدان التي يعي�سون 
فيها مع اإمكانية عودة اآالف من الالجئني اإىل قراهم واأرا�سيهم التي هجروا منها من خالل 
اأقارب  اأن يكون هوؤالء العائدون من كبار العمر، ولهم  اآلية مل �سمل العائالت، على  تفعيل 
لالجئني  كلينتون  اأفكار  ت�سمنتها  التي  العودة  اإن  القول  ميكن  باخت�سار  اإ�رسائيل.  داخل 

الفل�سطينيني كانت رمزية و�سكلية،ال اأكرث وال اأقل.

بناء على ما تقدم, ميكن للباحث أن يورد التوصيات اآلتية:

�رسورة. 1 جتميع كل االأدبيات وامل�سادر االأولية والثانوية كالوثائق، الكتب واملجالت 
والدوريات ومواقع االإنرتنت التي تناولت وغطت ق�سايا مت�سلة بالالجئني الفل�سطينيني، 
وو�سع هذه االأدبيات يف مكتبة وطنية عامة حتى تكون مالذاً للباحثني واخلرباء وطلبة 

اجلامعات، وم�سدراً ملعلومات بحوثهم.
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اإ�رسائيل مع  التي تبني عالقة  العلمية. 2 واملو�سوعية اجلادة  البحوث والدرا�سات  اإجراء 
يف  �ساهم  مما  املت�سعبة  الدولية  عالقاتهم  من  اليهود  ا�ستفاد  وكيف  الكربى،  الدول 
النهاية يف �سياع فل�سطني، لكي ي�ستفاد من ذلك يف ن�سج نظرية عالقات دولية واقعية 

تبني للعرب وللفل�سطينيني دهاليز ال�سيا�سة الدولية.
اأن  ك�سف العالقات الوثيقة بني اللوبي اليهودي واالإدارات االأمريكية املختلفة خا�سة . 3
النظام ال�سيا�سي االأمريكي التعددي يعطي م�ساحات وا�سعة للوبيات وجماعات ال�سغط 
التي توؤثر يف عملية �سنع القرار يف اأمريكا، هذا مهم الأن اللوبي اليهودي له دور وا�سح 

يف ت�سيري ال�سيا�سات االأمريكية ح�سب العديد من الدرا�سات احلديثة.
جهة،  من  والفل�سطينيني  العرب  املفكرين  بني  وبحثية  وفكرية. 4  علمية  �رساكات  عمل 
تخ�س  وبحثية  فكرية  اأعمال  اإنتاج  يتم  حتى  اأخرى  جهة  من  االأمريكيني  ونظرائهم 
الالجئني الفل�سطينيني. ميكن ا�ستخدام هذه ال�رساكات لتو�سيح ال�سورة ال�سحيحة حول 
اللجوء وال�ستات، والعطاء معلومات للمفكرين واملهتمني االأمريكيني حول هذه الق�سية 

احل�سا�سة حتى ي�ساعدهم ذلك يف عمل اأبحاث ودرا�سات بحثية علمية غري متحيزة.
الفل�سطينيني واأماكن  تدري�س م�ساقات كاملة حول اللجوء وال�ستات ومعاناة الالجئني . 5
هذا  يف  اطروحاتهم  لكتابة  العليا  والدرا�سات  اجلامعات  طلبة  وت�سجيع  تواجدهم، 

املو�سوع.
اإعادة ترتيب موا�سيع وق�سايا الالجئني ب�سكل علمي،. 6 على اأن تكون جزءاً من املنهاج 
اجليل  تعليم  اأجل  من  واالجتماعية  االإن�سانية  العلوم  وبخا�سة  الفل�سطيني،  الوطني 

احلايل ظروف هذه املاأ�ساة االإن�سانية.
واالبتزاز  ال�سغوط  كانت  مهما  7 . 194 بقرار  التم�سك  خالل  من  العودة  بحق  التم�سك 

املمار�سة على اجلانب الفل�سطيني على طاولة املفاو�سات.
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