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ملخص: 

العودة للالجئني  التاريخية والقانونية لق�سية حق  الدرا�سة اخللفية  ا�ستعر�ست هذه 
م�سامني  وخل�ست  عقود.  �ستة  عن  يزيد  ما  منذ  يعي�سونها  التي  واملعاناة  الفل�سطينيني، 
املواقف والطروحات العربية والدولية والإ�رصائيلة والأكادميية، جتاه هذه الق�سية. وذلك 
بهدف توفري ت�سور وا�سع و�سامل للمواقف املختلفة، جتاه هذه الق�سية املركزية يف ال�رصاع 
الفل�سطيني/ الإ�رصائيلي، ميّكن من ا�ستقاء العرب والدرو�ص يف ت�سميم ا�سرتاتيجية وطنية، 
للتعاطي مع اأي طروحات جديدة. وكذلك للتعرف اإىل مرتكزات هذه املواقف والطروحات 

وحتديد اآليات التعامل معها. 
م�سادره  من  املو�سوع  هذا  اأدبيات  عام  نقدي  تاريخي  وباأ�سلوب  الدرا�سة  تناولت 
اأي  اأنف�سهم يف �سياغة  اإ�رصاك الالجئني  اأن عدم  اأهمها:  اإىل نتائج من  املختلفة، وخل�ست 
حل اأو تنفيذه، وعدم قيام حكومات الدول امل�سيفة لهم يف �سياغة احللول املقرتحة حلل 
م�سكلتهم وتنفيذها، وا�ستمرار جتاهل اإ�رصائيل حلقوقهم وعدم الأعرتاف بها، وتبني بع�ص 
الطروحات  ومتاهي  الواقع،  حتقيق  على  القدرة  لعدم  احلل،  يف  املمكن  فل�سفة  الأطراف 
الأمريكية مع رغبات اإ�رصائيل عوامل اأدت اإىل ف�سل املواقف والطروحات كلها، واإىل ا�ستمرار 
اإ�رصاك  ب�رصورة  الدرا�سة  واأو�ست  عليهم.  والفقر  البوؤ�ص  حياة  وفر�ص  الالجئني،  معاناة 
الدول �ساحبة النفوذ، والأطراف الأخرى، اإ�سافة اإىل الفل�سطينيني والإ�رصائيلني يف �سياغة 
على  واملحافظة  الالجئني  عن  املعاناة  برفع  الهتمام  �رصورة  مع  وتنفيذها،  احللول 
حقوقهم، حيث ل تلوح يف الأفق القريب اأية بوادر تك�سف عن قرب اإيجاد حل لق�سيتهم، ول 
�سيما اأن جميع ما طرح حتى الآن بقي يرتاوح بني ثالث اإمكانيات هي: التوطني والتعوي�ص 

واإعادة التاأهيل. 
الفل�سطينيون،  الالجئون  الإ�رصائيلي،  الفل�سطيني–  ال�رصاع  املفتاحية:  الكلمات 
الت�سوية  العربي– الإ�رصائيلي،  ال�رصاع  الفل�سطينية،  الق�سية  العودة،  ال�سلمية، حق  العملية 

ال�سلمية. 
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Abstract: 
This study reviews the historical and legal background for the issue of 

right of return for Palestinian refugees, and the suffering that they have lived 
for more than six decades. It summarizes the contents of Arab, international, 
Israeli and academic positions and proposals on this issue.  It aims to 
provide a broad and comprehensive perception for the different positions to 
the central issue in the Palestinian \ Israeli conflict so as to derive lessons and 
considerations to design a national strategy that would deal with any new 
positions.  It also aims to identify the foundations of these positions, proposals 
and mechanisms to deal with them. The study discusses in a critical and 
historical methodology the related literature of this subject was from various 
sources. The study concludes that the most important factors challenging the 
achievement of durable solutions to the refugee’s problems are mainly: the 
lack of refugee’s involvement in the formulation or implementation of any 
solution. The eliminating of the government of the host countries from any 
participation on the formulation and implementation of the proposed solutions 
to solve their problem; the continuation of Israel’s disregard and recognition 
of their rights, the adaptation of the possible philosophy from some parties as 
an approach leading to reality to solve their problem, and the similarity of U. 
S proposals for the wishes of Israel. These are all factors which support led 
to the failure of all positions, and proposals and led to the continued suffering 
of refugees and the imposition of poor life on them. 

The study recommends that, whether or not the two- state solution will 
ever fully materialized remains to be seen, but the extremely unfavorable 
conditions under which a majority of Palestinian refugees have had to 
live should not be ignored. Ultimately, only an inclusive, democratic and 
multilateral political approach seems capable of creating a just and lasting 
resolution. Unfortunately current frameworks fall well short of this ideal, 
and the future of the Palestinian refugees remains as uncertain as ever. It is 
noticed that all existed proposals are between three possibilities: resettlement, 
compensation and rehabilitation. 

Key- words: Israeli- Palestinian conflict. Palestinian refugees, Peace 
Process, Right of Return, Palestinian Question, Arab- Israeli Conflict. Peace 
Settlement 
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مقدمة: 
اأعدت هذه الورقة ع�سية مرور نحو اأربعة و�ستني عامًا على طرد غالبية �سكان فل�سطني 
وت�رصيدهم عن اأرا�سيهم وممتلكاتهم يف موطنهم. وا�ستيالء اإ�رصائيل على 78% من م�ساحة 
من  تبقى  ملا  احتاللها  على  عامًا   45 نحو  مرور  وبعد  عليها.  لدولتها  واإقامتها  فل�سطني 
عن  النزوح  من  فل�سطني  اأبناء  من  جدد  ن�سمة   300،000 نحو  واإجبار  فل�سطني،  اأر�ص 
ديارهم عام 1967م. فمنذ ذلك احلني )1948( ، وحتى الوقت احلا�رص متنع اإ�رصائيل نحو 
ثالثة اأرباع اأبناء فل�سطني، اأي ما يقارب نحو �سبعة ماليني ن�سمة من العودة اإىل ديارهم 
واأوطانهم، وجتربهم على العي�ص خارج حدود وطنهم يف ال�ستات واملنفى يف ظل ظروف 
واأو�ساع متباينة ت�سوبها الق�سوة واملعاناة من جهة، ويكتنفها الغمو�ص والتوج�ص من الغد 

وامل�ستقبل من جهة اأخرى. 
الأقل من وجهة  على   ، فل�سطني  اأر�ص  من  نحو %80  اإ�رصائيل على  �سيطرة  اإن ح�سم 
بع�ص  مع  اإ�رصائيل  اأبرمتها  التي  ال�سلح  ومعاهدات  التفاقيات  مبوجب  ال�سيا�سية،  النظر 
 – الدويل والعربي، مل يح�سم  الر�سمي بذلك من قبل املجتمع  العربية، والإقرار �سبة  الدول 
بعد- الق�سية الأكرث تعقيداً، وع�سب عملية ال�رصاع الفل�سطيني الإ�رصائيلي، اأو حتى ال�رصاع 
العربي الإ�رصائيلي. فما زالت ق�سية الالجئني الفل�سطينيني ت�سكل حمور مو�سوع ت�سوية هذا 
ال�رصاع واإيجاد حلول له. فهي كذلك لأنها ق�سية �سعب بكامله، ولأنها امل�سكلة الأ�سعب يف 

حجم التفاعل الفل�سطيني وما يحيط به من اأطراف اإ�رصائيلية كانت اأم عربية اأم دولية. 
اإن حجب معاجلة مو�سوع الالجئني الفل�سطينيني اأو تاأخريه طيلة هذه املدة، واإنكار 
حقوقهم امل�رصوعة والتنكر لها وهي التي اأقرتها واعرتفت بها، وطالبت بتنفيذها موؤ�س�سات 
ال�رصعية، والقانون الدويل والإن�ساين العامليني منذ ولدتها عام 1948م، وحتى يومنا هذا، 
لن يو�سل مو�سوع ال�رصاع الفل�سطيني الإ�رصائيلي اأو العربي الإ�رصائيلى اإىل حل اأو ت�سوية 

ت�سمن الأمن وال�ستقرار للمنطقة و�سعوبها بل للعامل اأجمع. 
ظلت ق�سية حق عودة الالجئني الفل�سطينيني اإىل ديارهم وممتلكاتهم مطلبًا رئي�سًا 
مقلقًا  مو�سوعًا  ذاته  الوقت  يف  وظلت  وال�سعبي،  الر�سمي  ال�سعيد  على  الفل�سطينيني  عند 
ومعوقًا حقيقيًا اأمام الإ�رصائيليني واملخططني واملنا�رصين للم�رصوع ال�سهيوين. وبينما 
ا�ستمر الفل�سطيُنيون ومنا�رصوهم من العرب وغريهم التم�سك بحقوقهم امل�رصوعة، وعلى 
اإ�رصائيل،  قبل  من  مغادرتها  على  ق�رصاً  اأجربوا  التي  ديارهم  اإىل  عودتهم  حق  راأ�سها 
التعنت والرف�ص واملماطلة والت�سويف  اأ�ساليب  ا�ستخدام  اإ�رصائيل وحلفاوؤها يف  ا�ستمرت 
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الالجئني  ق�سية  لت�سوية  وم�ساريع  طروحات  من  به  تقدمت  ما  خالل  من  واملحاباة، 
ومزيد  اأنف�سهم،  للالجئني  املعاناة  من  مزيٍد  �سوى  منها  اأيٌّ  يجلب  مل  التي  الفل�سطينيني، 
ير  مل  والطروحات  امل�ساريع  هذه  من  اأّيًا  باأن  علمًا  للمنطقة،  الأ�ستقرار  وعدم  التوتر  من 

النور )الهور، واملو�سى، 1983(. 
اأهداف الأطراف التي تبنتها  اأهداف هذه الطروحات واملواقف لختالف  لقد تباينت 
جمملها  يف  واأنتجت  طرحها.  عا�رصت  التي  والإمكانيات  وللظروف  جهة  من  ومواقفها، 
تاأخرياً وتعطياًل لعودة الالجئني اإىل ديارهم، وبالتايل تاأخرياً لتحقيق الأمن وال�سالم لهم 
ولالآخرين على حد �سواء. لقد اأدى كثري من هذه الطروحات واملواقف التي تبنتها الأطراف 
املختلفة جتاه حق عودة الالجئني الفل�سطينيني اإىل حجب ق�سية عودتهم جزئيًا هذه الفرتة 
ل�رصوط  قانونيًا  العودة  اإخ�ساعها حق  اإ�رصائيل من خالل  فقد عمدت  الزمن.  من  الطويلة 
خمتلفة تتغري ب�سبب الأو�ساع، اإىل تاأخري ا�ستحقاقه قدر امل�ستطاع )بابادجي، 1996: 5( ، 
يف الوقت ذاته تراجعت اأهمية هذا املو�سوع فل�سطينيًا لتحتل املكانة الثانية يف الأف�سلية 
املعطاة للمطالبة باحلقوق القومية. وعلى الرغم من كون الأخرية »من املفرو�ص اأن تكون 
قد �سويت«، على �سوء ما ترتب على التفاقيات التي وقعتها الأطراف العربية مع اإ�رصائيل، 
على �سعيد املبادئ على الأقل. فاإن اإعرتاف اإ�رصائيل بالواقع القومي الفل�سطيني، وبوحدة 
ال�سعب الفل�سطيني مبوجب التطورات التي �سهدتها ق�سية فل�سطني منذ موؤمتر مدريد يفرت�ص 

اأن يعيد مو�سوع حق عودة الالجئني الفل�سطينيني لل�سدارة من جديد. 
على  وتاأثريها  الفل�سطينيني  الالآجئيني  ق�سية  اأهمية  على  التفاق  من  الرغم  وعلى 
تطرح  التي  البديهية  الأ�سئلة  فاإن  ال�سدارة،  مكان  واحتاللها  ال�سلمية  العملية  جمريات 
اإ�رصائيل وحكامها جاهزون للتعاطي  اأ�سبحت  الآن هي: هل  الإجابة عنها  نف�سها، ويجب 
مع ما ن�ست عليه قوانني ال�رصعية الدولية وقراراتها؟ . وهل اأ�سبحوا جاهزين لتنفيذ ما مت 
اإتفاقات ومعاهدات �سلح؟ . وهل �سيكون هناك �سالم حقيقي يف ال�رصق  التو�سل اإليه من 
الأو�سط؟ . اأو هل يكون هناك �سالم بني الدول العربية واإ�رصائيل بدون حل ق�سية الالجئني 
ق�سية  حلل  والدولية  العربية  والطروحات  املواقف  تعرث  اأ�سباب  ما   . و�ساماًل؟  عادًل  حاًل 
الالجئني الفل�سطينيني؟ . وما م�ستقبل نتائج هذه املواقف؟ . واأخرياً هل �ستنجح املواقف 
ت�سوية  اإىل  بالتو�سل  لالجئني  العودة  حق  مبداأ  ملحتوى  املجه�سة  املفرو�سة  واحللول 

�سلمية؟ . 
هذه الأ�سئلة وغريها هي ما �ستحاول هذه الورقة الإجابة عنة من خالل ت�سليط ال�سوء 
على م�ستقبل العالقة بني ال�ستمراريف املعاناة التي يج�سدها واقع ال�ستات، واللجوء لغالبية 
ال�سعب الفل�سطيني على اأر�ص وطنه ويف املنايف، وم�ستقبل الأمن وال�سالم وال�ستقرار يف 
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املنطقة برمتها، ويف العامل اأجمع. وذلك من خالل ا�ستعرا�ص مكونات الطروحات الإ�رصائيلية 
اأ�سباب  على  ال�سوء  لإلقاء  اأوًل،  والأكادميية وعنا�رصها  والعربية  والأوروبية  والأمريكية 
قبل  املن�سودين  والأمن  ال�سالم  اإيل  والتو�سل  عادل  حل  اإيجاد  يف  الطروحات،  هذه  ف�سل 
اأن حتاول الجتهاد يف اقرتاح اأ�س�ص ومعايري ترى اأنها اأ�سا�سية على الأقل، من وجه النظر 
الفل�سطينية �ساحبة هذا احلق حلل ق�سية غالبية ال�سعب الفل�سطيني وماأ�ساته اأو على الأقل 

اإبقائها حية واملحافظة عليها. 
لالجئ  القانوين  الو�سع  ا�ستعرا�ص  العالقة من خالل  هذه  الورقة فح�ص  و�ستحاول 
الفل�سطيني اأوًل، ثم ت�ستعر�ص بعد ذلك بع�ص مالمح واقع احلقوق املدنية وم�ستقبلها لالجئ 
اأموره احلياتية والقت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية، قبل  الفل�سطيني وانعكا�ساتها على 
اأهم مكونات مواقف الأطراف املختلفة وطروحاتها من مو�سوع حق عودة  اأن ت�ستعر�ص 
لهذه  حل  حتقيق  على  قادرة  بديلة  مواقف  اقرتاح  اإىل  لتخل�ص  الفل�سطينيني،  الالجئني 

الق�سية. 
تعرت�ص  التي  لل�سعوبات  حتديد  مع  املتوقع،  للطرح  ت�سور  لقرتاح  حماولة  يف 
ال�سعيد  على  وعربيًا  فل�سطينيًا  عمله  املطلوب  حتديد  الدرا�سة  هذه  �ستحاول  الطرح.  هذا 
الأ�سرتاتيجي جتاه ق�سية الالجئني الفل�سطينيني، يف �سبيل املحافظة على احلقوق ال�رصعية 
ال�سيا�سية يف املنطقة،  القوى  الظروف والواقع احلايل ملوازين  الفل�سطيني يف ظل  لل�سعب 
ال�سيا�سية على ال�ساحات الدولية، والعربية، والفل�سطينية، التي ت�سهد  ويف ظل امل�ستجدات 
الفل�سطينية  ال�سالم  مفاو�سات  ف�سل  عن  الإعالن  منذ  وبالتحديد  دراماتيكية  تطورات 
الإ�رصائيلية منذ انعقاد لقاء كامب ديفيد الثاين ولقاء طابا عام 2000. وحتديداً منذ حدوث 
اأثر فوز حركة املقاومة  انتخابات عام 2006 على  الفل�سطينية بعد  ال�ساحة  الأنق�سام يف 
الإ�سالمية )حما�ص( يف النتخابات الت�رصيعية. وما �سدر عن موؤمتر القمة العربي الأخري 
يف مكة عام 2007 من طروحات تخ�ص حق عودة الالجئني �سمن املبادرة العربية التي 

اأعلنت عنها القمة. 

أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدرا�سة اإىل حتقيق االأهداف االآتية: 
تو�سيح اأهم املعايري واملبادئ الأ�سا�سية التي كفلتها املعايري والأعراف الدولية  ● 

بخ�سو�ص حق العودة. 
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الإن�سانية  واأبعادها  اللجوء  معاناة  ا�ستمرار  بني  العالقة  بل  م�ستق ● ا�ستعرا�ص 
املختلفة على الالجئني الفل�سطينيني يف وطنهم، ويف املنايف، وم�ستقبل الأمن وال�ستقرار 

والتو�سل اإىل �سالم يف ال�رصق الأو�سط. 
تو�سيح اأهم مرتكزات الطروحات الدولية والعربية ال�سيا�سية والأكادميية املتعلقة  ● 

بحق عودة الالجئني الفل�سطينيني وا�ستخال�ص القوا�سم امل�سرتكة واملتباينة فيها. 
الطروحات  من  موحد  موقف  اتخاذ  على  قادرة  فل�سطينية  ا�سرتاتيجية  تطوير  ● 

املتزاحمة حول مو�سوع حق العودة لالجئني الفل�سطينيني. 

منهجية الدراسة: 
وقرارات  مواقف  اتخذ من  ما  ا�ستطالع  الدرا�سة  �ستحاول  ال�سابقة،  الأهداف  لتحقيق 
بيانات  ا�ستخدام  خالل  من  احلا�رص  الوقت  وحتى  1990م  من  الفرتة  خالل  وتوجهات 
تو�سلت اإليها درا�سات �سابقة تناولت هذا املو�سوع مثل: زريق )1997( ، و�سامل )1996( ، 
ومتاري )1997( ، وال�سايغ )1995( ، والناطور )1993( ، و  )Khashan )1995و�سليمان، 
)1996( ، والدجاين، )1991، 1994( ، وعرنوف )1997( ، وبابادجي )1996( ، والهياجنة 
 Rouba و ،Peretz )1995(  و ،Takkenberg )1995(  و ، )2003( ، واأبو �ستة )2001(
 Alpher & و ،Arzt )1996(  و ،Donald )1988، 1995(  و ،Brand )1988(  و ،)2010( 

 )1996( Shikaki، و  )Brand )2003، ومن خالل وجهات النظر املختلفة والأبعاد املختلفة 

له. وكذلك الدرا�سات التي ا�ستق�ست امل�ساريع والطروحات والأيديولوجيات املتعلقة بحق 
العودة لالجئني الفل�سطينيني. 

و�سُيعالج ذلك وفق منهج واقعي من خالل املنهج التاريخي التحليلي الذي ي�ستعر�ص 
اأهم هذه الطروحات، واملواقف التي تبنتها الأطراف املختلفة، دون خو�ص يف تف�سيالتها 
الإيجابيات والقوا�سم امل�سرتكة يف هذه  التعامل مع  ل�ست�سفاف روؤية واقعية قادرة على 
الطروحات والروؤى، وا�ستخال�ص اأ�س�س�ص ومعايري حتدد اآليات ال�ستفادة منها وطرقها. وبهذا 
�ستتجنب هذه الدرا�سة احلديث يف طروحات ومواقف القوى ال�سيا�سية جتاه ق�سية حق عودة 
الالجئني الفل�سطينيني والق�سية الفل�سطينية بوجه عام. و�سرتكز فقط على اأهم الطروحات 
التي تناولتها الدرا�سات ال�سابقة عند معاجلتها لهذا املو�سوع ال�سيا�سي. و�س�سُيعالج ذلك من 
خالل وجهة نظر اأكادميية بهدف التو�سل اإىل مالمح عامة لإ�سرتاتيجية وطنية فل�سطينية 
وقومية ت�سمن هذا احلق، وحتظى مبوؤازرة القوى املحبة لل�سالم دعمها لها دون امل�ص، بحق 

ال�سعب يف عودته اإىل اأر�سة وتقرير م�سريه. 
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فرضيات الدراسة: 
ال�سبب يف ف�سل  اأنها  التي تعتقد  الفر�سيات  الدرا�سة اختبار جملة من  �ستحاول هذه 
الطروحات ال�سابقة يف حل م�ساألة ق�سية الالجئني الفل�سطينيني، واأنها جميعها، اأو بع�سها، 
ال�سبب يف ف�سل بلورة اإ�سرتاتيجية قومية ووطنية. وتفرت�س بالتايل اأن اأ�س�س التعامل مع 
الطروحات الدولية جتاه ق�سية الالجئني الفل�سطينيني �سابقاً والحقاً يتطلب االأخذ 

بهذه االفرتا�سات وهي: 
اأدى تاأجيل ق�سية الالجئني الفل�سطينيني وغريها من ق�سايا احلل النهائي، مبوجب  1 .
اتفاقيات الت�سوية ومعاهدات ال�سلح بني الفل�سطينيني وبع�ص الدول العربية واإ�رصائيل، اإىل 

اإ�سعاف ا�سرتاتيجية املوقفني الفل�سطيني والعربي جتاه هذه الق�سية الهامة. 
املهم  الطرف  ميثلون  وتواجدهم  وتنظيماتهم  اأطيافهم  مبختلف  الفل�سطينيون  2 .
الرئي�ص يف عملية التفاو�ص مع الطرف الآخر وهو اإ�رصائيل، بغ�ص النظر عن قبول القوى 
هذين  اتفاق  عدم  فاإن  بالتايل  لذلك.  ال�سلمي  واحلل  التفاو�ص  بعملية  املعنية  والأطراف 
ا�ستخدام  فاإن  ال�سعيد املحلي. وعليه  الق�سية على  اإيجاد حل لهذه  ن من  الطرفني لن ميكِّ
اأخرى لها عالقة وطيدة بق�سية الالجئني الفل�سطينيني، وبخا�سة الدول املجاورة  اأطراف 
لفل�سطني، وامل�سيفة للغالبية العظمى من الالجئني الفل�سطينيني، كالأردن و�سوريا، ولبنان، 
اخلليج  ودول  كال�سعودية  باملعتدلة  تو�سف  اأخرى  واأطراف  العربية،  م�رص  وجمهورية 
العربي، لن تنجح حماولت ا�ستمالتها، اأو تبنيها ملواقف وطروحات كثرية، ما مل يتم اتفاق 

بني الطرفني الرئي�سني يف الق�سية اأول. 
�سيبقى اعتماد املفاو�ص الفل�سطيني على �سالح واحد يتمثل يف التفاقات والقرارات  3 .
الدولية نقطة �سعف ل�سرتاتيجية التفاو�ص امل�ستقبلية، ول�سيما اأنها �سترتكز على املطالبة 
بتحقيق ق�سايا �سيادية جترب املفاو�ص التنازل عن ق�سايا واأمور يراها خفيفة كالعرتاف 
اإلخ  اأو كاحلدود واملياه....  الفل�سطينية،  الوطنية  ال�سلطة  امل�ساركة يف  القوى  املتبادل من 
اأو غري واقعية احلل من وجهة النظر الرباغماتية كق�سية القد�ص والالجئني، مما يوؤدي اإىل 
الفل�سطينيني على »مكا�سب« �سيادية  ال�رصوط واملطالب الإ�رصائيلية مقابل ح�سول  تعزيز 

من وجهة النظر الفل�سطينية، مثل املوافقة على اإعالن الدولة. 
عدم جدوى ا�ستخدام �سالح ال�رصعية الدولية يف ا�سرتاتيجيات التفاو�ص امل�ستقبلية  4 .
بعد ف�سل اأثرها يف مراحل التفاو�ص ال�سابقة، وذلك لي�ص لأنها غري �سحيحة اأو غري من�سو�ص 
ال�سيطرة  وهيمنة  الدولية،  العالقات  يف  والواقعية  العملية  الأمور  �سيطرة  لأن  بل  عليها، 
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الفل�سطينية،  الق�سية  بخ�سو�ص  الدولية  اخلارجية  ال�سيا�سات  جمريات  على  الأمريكية 
وق�سية ال�رصاع العربي الإ�رصائيلي برمته مرهون باملوقف الأمريكي املنحاز جتاه اجلانب 

الإ�رصائيلي �ساحب كلمة الف�سل يف تطبيق القرارات الدولية اأو رف�سها. 
التوجهات واملواقف الأمريكية يف جمال الق�سية الفل�سطيني ومو�سوع حق العودة  5 .
لالجئني الفل�سطينيني ذات تاأثري اأ�سا�سي على م�ستقبل الطروحات اأيا كان م�سدرها، وعليه 

ال بد من اإدراك ما ياأتي: 
الإ�رصائيلي  الأمريكية واملوقف  املواقف  تعاأر�ص بني  اأو  اختالف  اأول- ل يوجد  ♦ 

بوجه عام منذ ولدة امل�سكلة الفل�سطينية وحتى الوقت احلا�رص. 
ثانيا- ل توجد معاأر�سة حقيقية وموؤثرة للقرارات واملواقف الأمريكية من قبل  ♦ 

 . )Brittain، 2000( املجموعة الدولية �ساحبة القوة والتاأثري يف القرارات الدولية
الإدارة  العربية ذات امل�سالح مع  الدول  الأمريكية دفعت  العربية  ثالثا: امل�سالح  ♦ 

الأمريكية اإىل اتخاذ مواقف، وتقدمي مقرتحات اأثرت و�ستوؤثر �سلبًا يف م�ستقبل ا�سرتاتيجيات 
التفاو�ص حول ق�سية حق العودة، ولن تغري كثرياً من موقف الإدارات الأمريكية املنحازة 

بالطبع على الدوام لإ�رصائيل. 
رابعا: لن يحقق ا�ستمرار احتماء الفل�سطينيني بالوليات املتحدة اأي نتائج اإيجابية  ♦ 

مقومات  �سعف  من  بالرغم  اإ�رصائيل  على  وال�سغط  الأمريكية  املواقف  تعديل  بخ�سو�ص 
معاأر�سة الفل�سطينيني للمواقف الأمريكية. 

خام�سا: ميتلك الفل�سطينيون قوي �ساغطة واأوراق رابحة متكنهم من تعديل مواقف  ♦ 

الأطراف املعنية بق�سية الالجئني، وتتمثل هذه القوى والأوراق باإرادة ال�سعب الفل�سطيني 
وموافقة من هذه الق�سية يف فل�سطني ويف ال�ستات. فحقوق ال�سعب غري قابلة للت�رصف، ول 

 . )Zureik، 1999( ت�سقط التقادم ول تفو�ص

الوضع القانوني لالجئني الفلسطينيني: 

يختلف الو�سع القانوين لالجئني الفل�سطينيني من قطر عربي لآخر، وتختلف نتيجة 
لذلك احلقوق املدنية املمنوحة لهم. ونتيجة لذلك ظلت حقوقهم يف دول اللجوء يف العامل 
تبنته  الذي  الجتماعي  الدول  هذه  بنيان  ال�ستثناء يف  اأو  الدمج  �سيا�سات  رهينة  العربي 

)Brand، 1988( . وعوملوا يف هذه الدول على اأنهم هام�سيون وغري مندجمني. 
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العربية  الدول  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  لو�سع  التاريخي  التطور  �سعيد  على  اأما 
امل�سيفة لهم فيمكن التمييز بني ثالثة اجتاهات �سكلت طبيعة ال�سيا�سة العربية جتاههم. 
الأردن،  با�ستثناء  املواطنة  حق  منحهم  العربية  الدول  رف�ص  يف  الأول  الأجتاه  متثل  فقد 
مب�سوؤوليتها  تقر  جلعلها  اإ�رصائيل  على  �سغط  وممار�سة  ماأ�ساتهم  اإبراز  بدافع  ذلك  وكان 
عنهم، وخلدمة حقهم يف العودة. اأما الجتاه الثاين فيتمثل يف منح الدول العربية التي جلاأ 
اإليها لجئون فل�سطينيون اإثر حرب عام 1948 حق الإقامة والعمل م�ساواة مع مواطنيها، 
ا�ستقرار و�سع  ارتبط فيه  الثالث فقد  الأجتاة  اأما  ولكن ذلك مل يتحقق يف معظم احلالت. 
الفل�سطينيني يف الدول العربية على مواقف منظمة التحرير الفل�سطينية من م�ساألة الالجئني، 
حيث رف�ست منظمة التحرير الفل�سطينية منذ قيامها، وحتى الوقت احلا�رص كل املحاولت 
الرامية اإىل توطني الالجئني الفل�سطينيني، وعليه وتخوفًا من خطر التوطني مل متار�ص اأية 
�سغوط من �ساأنها املطالبة باحل�سول على حقوقهم يف الدول امل�سيفة، خوفًا من اأن يوؤدي 

التوطني اإىل فقدان حقهم اجلماعي يف العودة )زريق، 1997: 41( . 
لقد كر�ست املواثيق واملعاهدات الدولية حق العودة لالجئني ونادت عالنية باملحافظة 
على حقوقهم املدنية وال�سيا�سية. يوؤكد ذلك ما ورد بالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ال�سادر 
عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 10/ 4/ 1948، وتكرار ذلك يف بنود امليثاق الدويل 
ا�سكال  جميع  على  للق�ساء  الدولية  التفاقية  بنود  عليه  ن�ست  وما   ،1966 عام  ال�سادر 
التمييز العن�رصي لعام 1965، وجمموعة التفاقات الإقليمية كالتفاقية الأوروبية حلقوق 
الإن�سان ال�سادر عام 1951، والتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان عام 1969، وامليثاق 
الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�سعوب عام 1981، وميثاق حقوق الإن�سان وال�سعب يف الوطن 

العربي لعام 1981 )�سامل، 1996: 25( )بابادجي، 1996: 53- 54( . 
تبنت  فقد  العربية  الدول  يف  الفل�سطينيني  لاّلجئني  القانوين  الو�سع  �سعيد  على  اأما 
الدول العربية مواقف متباينة متمايزة، وبالرغم من تبني جامعة الدول العربية لربوتوكول 
تنفيذه  فاإن  التنقل بحرية،  الفل�سطينيني  ي�سمح لالجئني  الذي  لعام 1964،  البي�ساء  الدار 

كان متباينًا، ومل تنفذ بنوده �سوى كل من �سوريا والأردن )الأزعر، 1998: 13( . 
وعلى  العربية،  الدول  يف  الفل�سطينيني  لالجئني  القانوين  الو�سع  مناق�سة  اأن  ومع 
امل�ستويات الدولية الأخرى لي�ص من �سلب اهتمام هذه الورقة، فان حقوق الالجئني املدنية 
العودة  حق  ومبو�سوع  بها،  وثيقة  �سلة  ذو  اللجوء  دول  قبل  من  لهم  الوطنية  واحلماية 
لالجئني الفل�سطينيني، وللك�سف عن معاناتهم فقد نادي الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان 
الب�رص،  ال�سعوب بدون متييز، وطالب بامل�ساواة بني  الإعرتاف بحرية  اإىل  منذ عام 1948 
)زريق،  الخ.  ال�سخ�سية.....  حريته  ومنحه  اجتماعيا،  الفرد  وحماية  التعبري  حرية  ومنح 



313

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون )1( - شباط 

1994: 66( ، )بابادجي، 1996( ، )اأبو �ستة، 2001( ، )تاكنبريغ، 2012: 174( . غري اأن 
هذه احلقوق وغريها التي وردت يف هذا الإعالن مل تزل تنتهك، ول توجد اأي موؤ�رصات اأو 
تاأكيدات ب�سمان �سبطها، اأو وقف العتداء عليها لالجئني الفل�سطينيني، ول حتى املقيمني 

من الفل�سطينيني حتت الحتالل يف فل�سطني. 
وعليه ميكن القول اإن حتقيق �سالم عادل وحقيقي لق�سية الالجئني الفل�سطينيني، وما 
�سيرتتب على حلها من حل وت�سوية لل�رصاع العربي الإ�رصائيلى، لن يتم اإل من خالل �سمان 
اعتبارات  خالل  من  ولي�ص  القانون،  له  �سمنه  الذي  الفل�سطيني،  والالجئ  الإن�سان  حقوق 
�سيا�سية. اإل اأن القانون �سيظل كما �ساهدنا ل يعني يف واقع الأمر �سيئًا ما مل ُيطّبق لإي�سال 

احلقوق لأ�سحابها من قبل �سلطات ق�سائية م�ستقلة خمولة. 

معاناة الالجئني الفلسطينيني: 
الفل�سطينيني،  لالجئني  امل�سيفة  العربية  الدول  التزام  يف  التمايز  اإىل  واأ�رصنا  �سبق 
وتوفري  الالجئني  حقوق  �سمان  على  حر�سها  اأكدت  التي  الدولية  واملعاهدات  باملواثيق 
احلماية لهم، و�سنحاول هنا عر�ص بع�ص التدابري التي اتخذتها دول اللجوء العربية وبع�ص 
الدول الأجنبية، وامل�ستمدة اأ�سال من تفاعل القانون املدون والتجربة ال�سيا�سية ال�سائدة يف 
كل دولة منها، لإلقاء ال�سوء على عمق معاناة اأقدم واأكرب واأهم ق�سية جلوء �سهدها العامل 
يف التاريخ احلديث. اإل وهي ق�سية الالجئني الفل�سطينيني، التي اعتربتها اتفاقيات ال�سالم 
ومعاهدات ال�سلح املربمة بني بع�ص الدول العربية واإ�رصائيل، من الق�سايا املوؤجلة للحل 
النهائي، والتي كان من املفرو�ص البت فيها منذ فرتة طويلة. والتي على �سوئها �سيتحدد 

جناح العملية ال�سلمية والتو�سل اإىل حل عادل ودائم لل�رصاع العربي الإ�رصائيلي برمته. 
لقد طبق الأردن �سيا�سة الدمج لالجئني الفل�سطينيني بال�سكان الأردنيني من خالل 
قرار  بعد   ،1954 ل�سنة  اجلن�سية  قانون  مبقت�سى  املواطنة  حقوق  كامل  الالجئني  منح 
�سم ال�سفة الغربية اإىل الأردن مبوجب اتفاق اأريحا عام 1950. اإل اأن الهدف من �سيا�سة 
�سكانه،  يف  فل�سطينية  اأكرثية  خالل  من  للنظام  اآيل  جتديد  من  لأكرث  تكن  مل  تلك  الدمج 
الأ�سليني  الأردنيني  ال�سكان  باأيدي  القوى  الدولة ملراكز  اإبقاء  فيتمثل يف  ذلك  دليل  اأما 

)الأزعر، 1998: 14( . 
يوؤكد ذلك ا�ستناد هذه التدابري اإىل تفاعل القانون املدون والتجربة ال�سيا�سية ال�سائدة 
فيما حدث بعد عام 1988م عندما تنازل الأردن عن حقه القانوين يف ال�سفة الغربية من 
فل�سطني وما �ساحب ذلك من اإجراءات بخ�سو�ص منح اجلن�سية وجوازات ال�سفر للفل�سطينيني 
للمقيمني يف ال�سفة الغربية. ففي الوقت الذي اعترب فيه الأردن كل الفل�سطينيني املقيمني 
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من  وبالرغم  اجلن�سية،  قانون  مبوجب   1954 عام  اأردنيني  والأردن  الغربية  ال�سفة  يف 
املعاأر�سة وال�ستنكار لهذا القرار من قبل موؤمترات الالجئني اأعوام 1952، 1955، 1957، 
1965. وا�ستنكارها خطوة احلكومة منح الالجئني الفل�سطينيني اجلن�سية الأردنية، والذي 
للهوية  رف�سهم  عن  املخيمات  �سكان  من   %50 نحو  عرب  عندما   1993 عام  حتى  ا�ستمر 
ذلك  من  بالرغم   .  )Peretz,1993: 51( فل�سطني  اإىل  العودة  يف  بحقهم  وطالبوا  الأردنية 
مل توفر احلكومة الأردنية احلماية املطلوبة لالجئني الفل�سطينيني الذين جلاأوا من الكويت 
القوات  العراق بعد احتالل  اإليها من  الذين جلاأوا  للفل�سطينيني  العراق، ول  بعد غزوها من 
الأمريكية له عام 2003. ول لالجئني الفل�سطينيني الذين جلاأوا لالأردن من قطاع غزة بعد 

حرب عام 1948 اأو بعد حرب عام 1967. 
اأما يف لبنان فقد اأدت التدابري ال�سارمة التي اتخذتها اجلهات الر�سمية بحق الالجئني 
والجتماعية  املدنية  احلقوق  اأب�سط  من  منهم  العظمى  الغالبية  حرمان  اإىل  الفل�سطينيني 
الكامل،  ال�سياع  مرحلة  اأ�رصى  و�سع  يعي�سون  لبنان  يف  الفل�سطينيون  وبات  وال�سيا�سية. 
فال حا�رص يكفل لهم حقوقهم وواجباتهم ول م�ستقبل يرتاءى لهم من التفاق واملواقف 
اأر�سها،  املقيمني على  الفل�سطينيني  الالجئني  اللبنانية  لقد �سنفت احلكومة  والطروحات. 
والذين تقدر اأعدادهم بنحو ن�سف مليون ن�سمة عام UNRWA، 2012( 2012( الفئة الأوىل 
مت  والذين  الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل  غوث  وكالة  لدى  امل�سجلني  الالجئني  وت�سم 
منحهم وثائق �سفر موؤقتة واعتربوا مبوجب قرار وزير الداخلية اللبناين رقم »319« ال�سادر 
عام 1962 اأنهم اأجانب ل يحملون وثائق من بلدانهم الأ�سلية ويقيمون يف لبنان مبوجب 
بطاقات �سادرة عن مديرية الأمن العام اأو مبوجب بطاقات هوية �سادرة عن مديرية �سوؤون 
الالجئني يف لبنان، وهم لجئو عام 1948. اأما الق�سم الثاين فهم لجئون فل�سطينيون قدموا 
اإقامتهم غري �رصعية.  الغوث وتعّد  لدى وكالة  ثالثة وهم غري م�سجلني  اأو  ثانية  من دولة 
اأما الق�سم الثالث فهم الالجئون الفل�سطينيون الذين قدموا اإىل لبنان بعد حرب عام 1967 

 . )Takkenberg، 1995( .والذين يعّد وجودهم غري �رصعي اأي�سا
الالجئني  مو�سوع  اإزاء  �سارمة  تدابري  اتخاذ  اإىل  اللبنانية  احلكومة  عمدت  لقد 
اأر�سها  على  املقيمني  للفل�سطينيني  يرتب  التزام  اأي  من  م�سوؤوليتها  واأخلت  الفل�سطينيني، 
اأو مدنية. ولأبعاد خطر مقولة الدولة الفل�سطينية داخل  اأو اجتماعية،  اأية حقوق �سيا�سية، 
الدولة اللبنانية، والوقوف اأمام م�ساريع التوطني، عمدت احلكومة ومنذ بداية الثمانينيات 
من القرن املا�سي، اإىل اتخاذ تدابري منها: تقلي�ص اأعداد الالجئني الفل�سطينيني من خالل 
خمتلف  بني  والف�سل  العربية،  الدول  على  توزيعهم  واإعادة  لهم،  اآخر  لبلد  الهجرة  ت�سهيل 
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التجمعات الفل�سطينية على اأر�ص لبنان ومع اخلارج، وحرمانهم من احلق يف العمل، ورف�ص 
احلكومة قيام اأي اإطار عمل ر�سمي ق�سائي واإداري ذي م�سداقية و�سفافية يحدد و�سعهم 

بو�سوح )الناطور، 1993( . 
وعلى �سعيد توفري اخلدمات واحلقوق املدنية والجتماعية اتخذت احلكومة اللبنانية 
اأبناءهم  وحرمت  ال�سكان  حركة  خاللها  من  قيدت  والإجراءات  التدابري  من  اأخرى  �سل�سلة 
من التعليم الر�سمي يف مدار�ص الدولة، ورف�ست ال�سماح لهم بالعمل يف موؤ�س�سات القطاع 
العام، ومنعت الالجئني من مزاولة عدد من املهن، واحلرف كالطب والهند�سة واملحاماة..... 
من  وعدد  م�سيحي  فل�سطيني  لنحو 50000  �سمحت  التجن�ص. يف حني  من  الخ. وحرمتهم 

الفل�سطينيني ال�سنة الأثرياء باحل�سول على اجلن�سية اللبنانية )عيتاين واآخرون، 2008( . 
الندماج  امل�سجلون فيها ق�سطًا من  الفل�سطينيون  الالجئون  �سوريا فقد منح  اأما يف 
القت�سادي والجتماعي، ولكنهم يف الوقت ذاته ظلوا يفتقرون اإىل احل�سول على احلقوق 
لل�سوريني  تقدمها  التي  لتلك  م�سابهة  خدمات  لالجئني  ال�سورية  الدولة  وتوفر  ال�سيا�سية. 
يف جمالت الإعانة والتعليم وفر�ص التوظيف والعمل يف املراكز احلكومية. ولكنها متنع 
الالجئني من امتالك الأر�ص، وامتالك اأكرث من م�سكن، ومن امل�ساركة يف ال�سيا�سة العامة. 

ويف م�رص مل متنح احلكومة امل�رصية الفل�سطينيني املقيمني على اأر�سها حق املواطنة 
فيها، كما تباينت مواقف احلكومات من ق�سيتهم. لقد مرت ال�سيا�سة امل�رصية جتاه ق�سية 
الالجئني الفل�سطينيني مبراحل، تراوحت بني منحهم فر�ص عمل حمددة، وعدم ال�سماح لهم 
بال�سكن يف خميمات، ورف�ست قبول م�ساعدات الإغاثة وتقدميها م�ساعدات مالية حمددة، 
مع  املا�سي  القرن  من  ال�سبعينيات  بعد  مواطنيها  مع  مت�ساوية  حقوقا  منحتهم  ان  اإىل 
احتفاظهم بهويتهم الفل�سطينية. اإل اأنها عادت واألغت كثريا من احلقوق املمنوحة لهم قبل 
الأجانب  معاملة  وعاملتهم  والجتماعية  والقت�سادية  املدنية  املجالت  ال�سبعينيات يف 

املقيمني على اأر�سها )ح�سن، 2012( 
باأو�ساع جيدة حتى مطلع  الفل�سطينيون  اأن متتع  العربي، وبعد  اأما يف دول اخلليج 
الثمانينيات من القرن املا�سي عادت الدول اخلليجية، وبالتحديد بعد حرب اخلليج الأوىل 
وحرم  اأرا�سيها.  على  املقيمني  الفل�سطينيني  بخ�سو�ص  جديدة  واأنظمة  قيود  فر�ص  اإىل 
الفل�سطينيون مبوجب التدابري والإجراءات اجلديدة من احل�سول على املواطنة، �سواء بالولدة 
اأو بالتجن�ص. كما حرموا من التملك للم�سكن، بل طلب منهم مغادرة البلد املتواجدين فيه 
املدنية والجتماعية  اأنها مل تعمل على م�ساواتهم باحلقوق  التقاعد. عالوة على  �سن  بعد 

والقت�سادية وال�سيا�سية لل�سكان الأ�سليني لتلك الدول )تاكنبريغ، 2012( . 
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اأولئك  من  حال  باأح�سن  ليبيا  يف  املقيمني  الفل�سطينيني  الالجئني  و�سع  يكن  ومل 
املقيمني يف الدول العربية التي اأوردناها. فقد اأ�سدرت احلكومة الليبية قرارا يق�سي بطرد 
الفل�سطينيون املقيمني على اأر�سها، وعدم ال�سماح لهم بالعودة، وبقي مئات منهم، ممن ل 
يحملون وثائق �سفر اأخرى عالقني على احلدود بني م�رص وليبيا فرتة طويلة من الوقت لعدم 
اآخر دون توافر وثائق �سفر �سارية املفعول، ولعدم �سماح الدولة  قدرتهم لالنتقال اإىل بلد 

الليبية لهم بالبقاء على اأرا�سيها )امل�سدر نف�سه( . 
مما �سبق يظهر ما يعانيه الالجئون الفل�سطينيون يف املنفى، يف حني اإن معاناة من 
تقل عن  املحتلة( ل  فل�سطني  وداخل  الغربية، وغزة  )ال�سفة  فل�سطني  اأ�سبحوا لجئني يف 
الغربية. وهذا  الدول  امل�سيفة، وحتى  العربية  الأرا�سي  املتواجدين على  اأ�سقائهم  معاناة 
تنوعت مظاهرها،  �ستة عقود  ا�ستمرت طيلة  التي  املعاناة  احلديث عن هذه  اإىل  ما دعانا 
وتعددت �سورها، ومع ذلك ظلت غالبية هوؤلء الالجئني متم�سكني بحقهم يف العودة. يف 
حني ل ي�ستدل من جميع املواقف والطروحات الغربية والإ�رصائيلية اأي موؤ�رص على قبولها 
حتى ملناق�سة مبداأ الإقرار بحق العودة ورف�سها له من منطلق اأن طرحه ل يعدو اأن يكون 
�رصبا من �رصوب احللم. اأو كما ي�سوره البع�ص باأنه جمرد �سكل من اأ�سكال احللول املثالية 
�ستتناوله  ما  وهذا  مبناق�ستها،  القبول  جمرد  حتى  اأو  حتقيقها،  ميكن  ل  التي  العاطفية 

الدرا�سة يف الق�سم االآتي: 

الطروحات واملواقف من حق عودة الالجئني الفلسطينيني: 

حق  حول  والأكادميية  والإ�رصائيلية  والعربية  الدولية  والطروحات  املواقف  تعددت 
الفل�سطينيني عام 1948 وحتى  الالجئني  الفل�سطينيني منذ ولدة م�سكلة  الالجئني  عودة 
الوقت احلا�رص، وف�سلت جميعها يف التو�سل اإىل اإيجاد حل لهذه الق�سية. فهل �ست�ستمر هذه 
الطروحات وتلك املواقف باملحتوى والتوجه من قبل الداعني لها؟ اأم اأن تغرياً �سيطراأ عليها؟ 
وما التغيريات التي ميكن اأن ت�ساف لها؟ وما الأ�سباب التي �ستدفع الأطراف املختلفة لتغيري 
مواقفها؟ وما الدور الفل�سطيني والعربي اإزاء ا�ستمرار هذه املواقف اأو جتديدها؟ هذه الأ�سئلة 
وغريها �ستحاول الدرا�سة الإجابة عنها بعد ا�ستعرا�ص اأهم الطروحات، التي �ستعاجلها حتت 

العناوين الآتية: 
اأوال- الطروحات االأمريكية والغربية: 

لقد اأيدت الوليات املتحدة الأمريكية قرار هيئة األأمم املتحدة رقم 194 ل�سنة 1948. 
اإل اأنها منذ ذلك احلني، مل تتخذ اأي قرار علني يلغي هذا التاأييد. وت�سري الأدبيات املتعلقة 
باملوقف األأمريكي من حق عودة الالجئني الفل�سطينيني. )ت�سوم�سكي، 2000( ، و )�سل�ص، 
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Hou-( و   ، واآخرون، 2008(  ، و )حنون  )املوعد، 2003(  و   ، )بيكر، 1999(  و   ،  )1999
اأنه وبالرغم من املوقف املوؤيد الوا�سح للقرار 194 الذي ين�ص  اإىل   ،  )welingen, 2011
على حق عودة الالجئني الفل�سطينيني اأو تعوي�سهم عن ممتلكاتهم اإذا مل يقرروا الرغبة يف 
العودة. فاإن املوقف الأمريكي طيلة العقود ال�ست املا�سية مل يختلف عن املوقف الراف�ص 
نفقات  حتمل  يف  ميانع  ل  الأمريكي  املوقف  اأن  �سوى  اإ�رصائيل،  تتبناه  الذي  العودة  حلق 
عملية التوطني لالجئني اأو تعوي�سهم ماديًا يف حني تطالب اإ�رصائيل بحقها يف التعوي�ص 
عن ممتلكات اليهود الذين هاجروا من الدول العربية اإىل فل�سطني وتنكر حتى ولو معنويًا 

اعرتافها بامل�سوؤولية عن هجرة الالجئني الفل�سطينيني جزئيًا اأو كليًا. 
اإن املتتبع ملواقف الإدارات الأمريكية املتالحقة منذ عهد الرئي�ص الأمريكي ترومان 
املواقف  يف  جوهري  تغيري  وجود  عدم  يدرك  اأوباما  باراك  احلايل  الرئي�ص  عهد  وحتى 
ال�سيا�سة  اأن  يتحقق  بل   .  )2005 )خ�رص،  الفل�سطينيني  الالجئني  ق�سية  جتاه  الأمريكية 
الأمريكية جتاه الق�سية الفل�سطينية غالبا ما ُتعالج حتت عنوان ال�رصاع العربي الإ�رصائيلي 
عقود  �ستة  طيلة  الأمريكية  الأدارة  ف�سلت  فقد  فح�سب،  هذا  لي�ص   .  )Donald, 1995: 78(
التاأثري  الفل�سطينيني ومن  الالجئني  لق�سية  اإيجاد حل  ترومان من  اإدارة  ف�سل  خلت ومنذ 
على اإ�رصائيل من تبني �سيا�سة اإن�سانية جتاه الالجئني الفل�سطينيني. وظلت �سيا�سة الوليات 
اأيزنهاور حتى بو�ص  الإدارات املتالحقة منذ عهد  لقد دعمت  ال�سمية كما هي.  الأمريكية 
للوليات  وال�سعبي  الر�سمي  . وظل ذلك هو املوقف  العامة رقم 194،  الأبن قرار اجلمعية 
يتزايد  الفل�سطينيني  الالجئني  بق�سية  الر�سمي  الهتمام  �سعف  ا�ستمر  ذلك  ومع  املتحدة. 
مع مرور ال�سنني. فعلى مدار العقود ال�ستة املا�سية، وخالل فرتة حكم الإدارات الأمريكية 
وكينيدي  جون�ستون(  اأرك   1956  -1953( اأيزنهاور  الرئي�سني  اإدارتا  كانت  املختلفة، 
)1961- 1962 خطة جون�سون( الوحيدتني اللتني تقدمتا بطروحات ومبادرات ملعاجلة 
ق�سية الالجئني الفل�سطينيني )Donald,1995: 80( . ومع ذلك مل تدع هذة الطروحات اإىل 
الالجئني  اإعادة عدد من  اقرتحتا  بل  القرار 194،  ورد يف  الالجئني طبقًا ملا  ق�سية  حل 
لالجئني.  امل�سيفة  العربية  الدول  يف  الآخر  الق�سم  وتوطني  مراحل،  وعلى  الفل�سطينيني، 
الإ�رصائيلية. ومع ذلك ُرف�ص الطرحان من  اأعداد الالجئني فقد قدرت طبقا للتقديرات  اأما 
�سيخلق  الفل�سطينيني  الالجئني  ال�سماح بعودة عدد كبري من  اأن  اإ�رصائيل حتت ذريعة  قبل 
م�سكالت اأمنية لإ�رصائيل. وكانت اإ�رصائيل ترد على هذه املقرتحات بعدم املوافقة و�رصورة 
حل ق�سيتهم من خالل التوطني يف الدول العربية امل�سيفة لهم دون حتملها لأي م�سوؤوليات 
مالية، لأن ذلك يعّد اإدانة لها، وحتميل لها للم�سوؤولية حتى ولو كانت امل�ساركة املالية يف 

التعوي�ص ر�سمية. 
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امل�ساريع،  هذه  رف�ست  و�سوريا  م�رص  وخا�سة  العربية  الدول  اأن  هنا  بالذكر  جدير 
الفل�سطينيني وفقا  واعتربتها متييعًا لق�سية فل�سطني. وطالبت بعدم حل م�سكلة الالجئني 
للطروحات الأمريكية تلك دون التو�سل اإىل حلول للحدود والأمن. اأما الفل�سطينيون فلم يكن 
لهم موقف ر�سمي م�سموع حتى تلك اللحظة والذي بداأ يت�سكل منذ نهاية عقد ال�ستينيات من 
القرن املا�سي وخا�سة بعد حرب عام 1967 وت�سكيل منظمة التحرير الفل�سطينية )خ�رص، 

2005( ، و )الهور، واملو�سى، 1983( ، و )الر�سدان، 2009( ، و )حنون، 2008( . 
اأي مواقف  اأن جموداً بخ�سو�ص اتخاذ  اأي�سا  الالفت للنظر يف الطروحات الأمريكية 
وزراء  رئي�ص  طلبه  بالتزام  مت  قد  الفل�سطينيني  الالجئني  ق�سية  ت�سوية  بخ�سو�ص  معلنة 
قائما  ذلك  ظل  فقد  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  من  1963م  عام  غوريون  بن  اإ�رصائيل 
الأمريكية مببادرات جديدة حلل  الوليات املتحدة  حتى نهاية عام 1968 عندما تقدمت 
ق�سية الالجئني من خالل ت�سوية للق�سية الفل�سطينية وللتو�سل اإىل معاهدة �سالم مع الدول 
العربية والتي رف�ست جميعها من قبل الدول العربية ومنظمة التحرير الفل�سطينية كم�رصوع 
هرني  وم�رصوع   ،1970 عام  له  املعدل  فرن�سا  وم�رصوع   ،1969 عام  فان�ص  �سايرو�ص 
كي�سنجر عام 1973، ثم م�رصوع ريغان واأخريا م�رصوع كلينتون. والذي اختلف عن جميع 
ما تقدمت به الإدارات بعد اإدارة جون�سون وطالب بعودة رمزية لالجئني، وذلك يف حماولة 
     ، )املوعد، 2003(  الفل�سطينية، ولدعم �رصعيتها يف املفاو�سات  الوطنية  ال�سلطة  لأر�ساء 

و )الهياجنة، 2003( ، و )الزرو، 2000( . 
ق�سية  جتاه  الأمريكية  وال�سيا�سات  باملوقف  املتعلقة  الأدبيات  مراجعة  من  ي�ستدل 
مناوئة  �سيا�سات  ومار�ست  مواقف  تبنت  قد  املتحدة  الوليات  اأن  الفل�سطينيني  الالجئني 
للفل�سطينيني مقابل �سيا�سات ومواقف موؤيدة وداعمة لإ�رصائيل. فقد نظرت الإدارات ال�سيا�سية 
الأمريكية للق�سية الفل�سطينية وللالجئني على الدوام على اأنها جمرد ق�سية اإن�سانية و�سعب 
م�رصد. وعلُيه فهم بحاجة للدعم املعنوي واملادي حتى يعاد تاأهيلهم وتوطينهم يف البلدان 
التي ا�ستقروا فيها. لقد تعاطت الإدارات الأمريكية املتعاقبة منذ عهد ترومان، وحتى الوقت 
العربية، والتعوي�ص للالجئني عما  البلدان  التوطني يف  احلا�رص مع ثالثة احتمالت هي: 
خ�رصوه يف احلرب، واإعادة تاأهيلهم ليتمكنوا من الإندماج مع املجتمعات امل�سيفة لهم يف 

البلدان التي هاجروا اإليها. 
الالجئني  بق�سية  املرتبطة  االأمريكية  املبادرات  تق�سيم  ميكن  القول  و�سفوة 

الفل�سطينيني تاريخياً اإىل ق�سمني هما: 
حيث   ،  ) - 1990  -1950( الباردة  احلرب  فرتة  خالل  �ساد  والذي  االأول،  الق�سم 
غلبت النظرة الأغاثية »الإن�سانية« جتاه ق�سية الالجئني. وحتقيقًا لذلك دعمت اإن�ساء وكالة 
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تقريبًا  موازنتها  ن�سف  بنحو  و�ساهمت  الأونروا«   « الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل  غوث 
كي تتمكن من تنفيذ مهّماتها. وحر�ست على ا�ستقرار عالقاتها مع الدول العربية من خالل 
معظم  اإبعاد  يف  منها  �سعيا  الفل�سطينيني  الالجئني  لق�سية  حل  باإيجاد  التم�سك  اإظهارها 
الدول العربية من التقرب من عدوها اآنذاك »الحتاد ال�سوفيتي«. )الهور، واملو�سى، 1983، 

�ص. �ص 65- 60( ، )املوعد، 2003: 468( . 
الت�سعينيات  مطلع  منذ  الأمريكية  الإدارات  تبنته  ما  فهو  الثاين،  - الق�سم  اأما 
وحتى الوقت احلا�رص. وقد ات�سمت هذه املبادرات بتطابق املواقف الأمريكية من املوقف 
الإ�رصائيلي اإىل حد بعيد. وبالرغم من حماولت اإدارة بو�ص الأبن وكلنتون اإخراج مو�سوع 
عدم  نتيجة  اإليه  و�سل  الذي  ال�سيا�سي  الأن�سداد  ماأزق  الإ�رصائيلي من  الفل�سطيني  ال�رصاع 
اأو�سلو وت�رصيحات زعمائها بانهيار  اإ�رصائيل باأّي من الوعود التي التزمت بها يف  التزام 
العربية امل�سككة بامل�سداقية والنزاهة  الر�سمية وال�سعبية  الأ�سوات  ال�سالم وتعايل  عملية 
ال�سالم وما تقدم به كلنتون من مقرتحات عام 2000 وما  الأمريكية كراعية ملحادثات 
تالها من مبادرات يف عهد بو�ص الأبن كخارطة الطريق وقبول حل الدولتني التي تبناها 
اأ�س�ص  اأي  املبادرات جوفاء ل حتمل يف م�سامينها  كلينتون، ظلت هذه  بعده خليفته  من 
عملية للتعاطي مع ق�سية الالجئني، بل اأجربت غالبية الأنظمة العربية على تبني مواقفها 
من خالل ما �سدر عنهم من مبادرات يف بريوت عام 2000 ويف مكة املكرمة عام 2007 
والتي تعك�ص يف م�سامينها الروؤية الأمريكية حلل م�سكلة الالجئني الفل�سطينيني )املوعد، 

2003: 482( ، )مقرتحات كلنتون، 2001( . 
ثانيا- الطروحات االإ�رضائيلية: 

لقد داأبت اإ�رصائيل منذ اإعالنها قيام دولتها عام 1948، ومنذ ولدة ق�سية الالجئني 
اإىل  فعليا  بالعودة  الفل�سطينيني  لالجئني  ال�سماح  عدم  على  الإ�رصار  على  الفل�سطينيني 
ديارهم، واإىل رف�ص العرتاف مب�سوؤوليتها عن الت�سبب يف م�سكلة اللجوء، وكانت بطريقة 
اأو باأخري ت�سع العراقيل، وت�سعى جاهدة لتاأخري احلديث يف هذه الق�سية. وهدفها من ذلك 
تذويب الق�سية واإنهاوؤها من خالل عامل الزمن من جهة، و�سيا�سة فر�ص الأمر الواقع من 
جهة اأخرى، مما يهيئ من وجه نظرها- على ح�سب ما ت�سري اآلية اأقوال زعمائها- فر�ص 
املنهجية الواقعية يف حال مناق�سة الق�سية، ورف�ص منهجية احلل وفق ثوابت ومرتكزات 
قانونية و�رصعية، واعتبارها ذلك منهجا مثاليا غري قادر على اإرجاع عقارب ال�ساعة اإىل 
على  القائمة  ال�سهيونية،  اإيديولوجيتها  �سي  كل  قبل  لها  يوؤمن  حل  اإىل  والتو�سل  الوراء، 

اأ�سا�ص اإن�ساء دولة النقاء العرقي اليهودي يف ظروف اآمنة قادرة على التهديد ل اأن تهدد. 
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اإل يف  الفل�سطينيني  الالجئني  م�ساألة  التعاطي مع  رف�سها  با�ستمرار  اإ�رصائيل  اأعلنت 
مبداأ  جتاه  املتكررة  مواقفها  يف  وا�سرتطت  الإ�رصائيلي،  العربي  للنزاع  عامة  ت�سوية  اإطار 
تعوي�ص الالجئني الفل�سطينيني، اأن ل ُيحت�سب التعوي�ص فرديًا، واأن ُيدفع التعوي�ص لتوطني 
الالجئني يف الدول امل�سيفة، �رصيطة توفري التعوي�ص من م�سادر دولية، دون اأن تتحمل 
منه اإ�رصائيل اأية تبعية. واأن يكون ذلك حتت اإ�رصاف منظمة دولية. باملقابل تطالب اإ�رصائيل 
مقابل موافقتها على ذلك اإدراج التعوي�ص عن املمتلكات التي فقدها اليهود اأو التي دمرت 
يف احلرب يف فل�سطني اأو يف الدول العربية التي هاجر منها اليهود اإىل فل�سطني. لي�ص هذا 
هو املوقف من مبداأ قبولها بالتعوي�ص لالجئني الفل�سطينيني فح�سب، لقد ربطت موافقتها 
اتفاقية  العربية  الدول  توقع  وان  لها،  املقاطعة  العربية  الدول  تنهى  اأن  ذلك �رصيطة  على 
فيها  ممتلكات  لهم  اأن  اليهود  يدعي  التي  العربية  الدول  تتكفل  واأن  معها،  �سامل  �سالم 
بتعوي�سهم عن هذه املمتلكات، اأ�سوة بالتعوي�ص الذي �سيقدمه العامل للفل�سطينيني وهذا ما 
اأقرت به جامعة الدول العربية يف مبادرتها عام 2007 ومع ذلك ما زالت اإ�رصائيل ترف�ص 
اأية مقرتحات اأو حلول حتت ذرائع عدة جت�سد يف حقيقتها الأيدولوجية ال�سهيونية لي�ص اإل 

)�سعد الدين، 2007( . 
ظلت هذه املواقف م�ستخدمة من اإ�رصائيل حتى مطلع الت�سعينيات، وا�ستخدمت اإ�رصائيل 
خالل تلك الفرتة الرف�ص العربي والفل�سطيني ذريعة لتمويه احلقائق، ولت�سادر اأكرب ن�سبة 
من م�ساحة الأرا�سي واملمتلكات يف فل�سطني، وان حتول دون عودة الالجئني ل�سنة 1948 
اأعداد املهاجرين اليهود لتوفر بذلك واقعًا مغايراً يخدم  اأو لعام 1967 واأن ت�ساعف من 

منهجية املمكن واأ�سلوب الرباغماتية يف التفاو�ص )زريق، 1997: 114- 118( . 
اأما مربرات مربرات الرف�س االإ�رضائيلي املدعوم اأمريكياً وغربياً فيمكن تلخي�سه 

مبا ياأتي: 
خطر عودة الالجئني الفل�سطينيني على اأمن اإ�رصائيل ومبادئها القومية.  - 

حدودها  خارج  وتوطينهم  �سكانها  من  ممكنة  ن�سبة  اأكرب  من  فل�سطني  تفريغ  - 
ال�سيا�سية من خالل برامج التعوي�ص. 

اإعتبار القرار 194 - قراراً غري ملزم من وجهة النظر والقراءة الإ�رصائيلية له، وغري 
وا�سح فيما يخت�ص بحق العودة. 

التوطني  مل�ساريع  الرف�ص  موقف  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  تبني  ا�ستمرار  - 
واإ�رصارها على ا�ستعادة حقوق الفل�سطينيني والثوابت الفل�سطينية. 

رف�ص اإ�رصائيل العرتاف ب�رصعية املطالب الفل�سطينية. واتهام العرب والفل�سطينيني  - 
باأنهم امل�سوؤولون عن الهجرة الفل�سطينية 
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غري مقيمني يف اإ�رصائيل عندما تركوا فل�سطني فهم  اعتبار الالجئني الفل�سطينيني  -
لي�سوا مواطنني اإ�رصائيليني ولهذا ل ينطبق عليهم حق العودة. 

تاليف احلديث يف مو�سوع الالجئني الفل�سطينيني خالل مراحل التفاو�ص الأوىل  - 
 )Singer, 1995( .وتاأجيله اإىل مرحلة مفاو�سات الو�سع الدائم النهائي

ثالثا- الطروحات العربية: 
الفل�سطينيني  الالجئني  توطني  مبداأ  برف�ص  واملعلن  الر�سمي  العربي  املوقف  متيز 
الإ�رصائيلي  واملوقف  للتوطني  الراف�ص  العربي  املوقف  بني  ال�رصاع  وا�ستمر  املهجر.  يف 
باري�ص عام 1951 وحتى  فل�سطني منذ موؤمتر  اإىل  الفل�سطينيني  الالجئني  لعودة  الراف�ص 
يومنا هذا. لقد ت�سعب ال�رصاع خالل تلك الفرتة بني الطرفني العربي والإ�رصائيلي لي�سبح 
اإت�ساعًا، ول يقت�رص على مو�سوع حق عودة الالجئني الفل�سطينيني  اأكرث  مع مرور الوقت، 
على  للعمل  طرف  كل  �سعي  اإىل  ذلك  اأدى  الطرفني.  بني  وجوديًا  �رصاعًا  لي�سبح  بل  فقط، 
الدولة  اأمن  ق�سية  واأ�سبحت  تبعات.  من  عليه  يرتتب  وما  الأمن  مو�سوع  على  املحافظة 
وبالذات مو�سوع الأمن الإ�رصائيلي مطلبًا يت�سدر اهتمامات اإ�رصائيل وكذلك الدول العربية. 
مما ا�ستدعى حر�ص كل من الطرفني على حتقيق التفوق الع�سكري وال�سيا�سي لتحقيق هذا 
املطلب. يت�سح ذلك من خالل ما تقوم به اإ�رصائيل حيث ترى اأن اأمنها ل تهدده دولة بحد 
ذاتها بل تهدده هذه الدول »العربية« ورمبا يف ظروف واوقات معينة »اإقليمية« �سواء ب�سكل 

فردي اأو جماعي. 
واملواقف  الطروحات  حول  العربية  الأدبيات  من  العديد  مراجعة  خالل  من  ويالحظ 
العربية من ق�سية الالجئني الفل�سطينيني كدرا�سة، الطويل )1996( ، وجرار )1997( ، واأبو 
عودة )1999( ، واأبو �ستة )2001( ، و اأبو جابر )2002( ، والهياجنة )2003( ، وامل�رصي 
)2008( ، واآخرين تراجع املواقف العربية يف جميع املرات التي حدثت فيها مواجهات بني 
اأدى  وقد  الإ�رصائيلي.   – العربي  ال�رصاع  ال�سلة والعالقة مبو�سوع  القوى والإطراف ذات 
ذلك يف نهاية الأمر اإىل اأن اأ�سبح املوقف الإ�رصائيلي من ق�سية الالجئني عام 1948، وما 
بعدها اأ�سبة بالثابت. كما اأن حال ال�سيا�سات واملواقف الغربية من هذا املو�سوع اأي�سا مل 
يكن خمتلفًا. فقد ات�سمت مواقف الدول الغربية ب�رصورة مراعاة الو�سع الراهن واملحافظة 

عليه، ملا يف ذلك من حفاظ على م�ساحلها. 
ومما ي�سرتعى النتباة يف هذا ال�سدد، اأنه يف الوقت الذي ت�ستمر فيه مواقف و�سيا�سات 
احلا�رص،  الوقت  وحتى  امل�سكلة  بداية  منذ  بالثبات  لها  الداعمة  الغربية  والقوى  اإ�رصائيل 
ي�سهد املوقف العربي من ق�سية الالجئني الفل�سطينيني تراجعًا �رصيعًا، وبالذات منذ حقبة 

ال�سبعينيات من القرن املا�سي. اإىل م�ستوى متدٍن للغاية. 
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ومن اجلدير ذكره هنا، هو اأن احلديث عن املواقف العربية ل يعني بال�رصورة اتفاق 
الدول العربية على موقف حمدد طيلة فرتة ال�رصاع، فقد اختلفت مواقف الدول العربية جتاه 
الدولية،  ال�رصعية  فقرارات  الفل�سطينيني.  الالجئني  ق�سية  وجتاه  برمته،  ال�رصاع  ق�سية 
ال�سادر  التعوي�ص  اأو  العودة  حق  واملت�سمن   ،1948 عام  ال�سادر   194 القرار  وبخا�سة 
 338 و   ،242 رقم  الدوليني  الأمن  جمل�ص  وقراري  املتحدة،  لالأمم  العمومية  اجلمعية  عن 
ت�سوية  اإىل حتقيق  احلاجة  يوؤكدان  اللذين  التوايل،  على  ال�سادرين عامي 1967 و1973 
فقرار  �سدورهما.  حال  العربية  الدول  كل  ل�ساحلهما  ت�سوت  مل  الالجئني،  مل�سكلة  عادلة 
الدول  انق�سمت  حني  يف  وم�رص  الأردن  هما  عربيتني  دولتني  �سوى  معه  ت�سوت  مل   242
املواقف  اختالف  على  الأخرى  الأمثلة  ومن   .338 القرار  جتاه  مواقفها  وت�سعبت  العربية 
العربية ما متخ�ص عن الأحداث التي تلت قرار 338 كاحلرب الأهلية اللبنانية عام 1975، 
واتفاقية كامب ديفيد الأوىل عام 1979، حيث انق�سم املوقف العربي الر�سمي اإىل اجتاهني 
الغلبة، مبادرات �ساعدت يف خدمة  الذي �سكل  رئي�سني تبنى الجتاه املناه�ص لالتفاقية 
الغربية  الباردة، وخدمت بالتايل املواقف  العظمى، ومدت من عمر احلرب  القوى  م�سالح 
اأكرث من خدمتها ق�سية الالجئني الفل�سطينيني رغم تراجع هذه املبادرات عن مطالبها عند 

ظهور امل�سكلة. 
وبالرغم من الرتاجع يف املوقف العربي وانق�سامه، فان ما مييز الطروحات العربية، 
التي واإن كانت تعرب اأ�سال عن موقف اإحدى هذه الدول وت�سدر يف النهاية با�سم جامعة الدول 
العربية، كمبادرة ا لأمري فهد بن عبد العزيز ويل عهد ال�سعودية عام 1981، اإل اأنها كانت 
خالية من اآليات حتدد كيفية البدء بالعملية ال�سلمية، عالوة على ما غلب عليها من تركيز 
على املبداأ دون التفا�سيل، مما جعلها فارغة امل�سمون. وعليه مل يكن وارداً يف طروحات 
�ساعد  مما  الالجئني،  مل�ساألة  جذرية  حلول  اأي  لها،  املوؤازرة  الدولية  ول  العربية،  ال�سالم 
التهيئة لعقد موؤمتر دويل  العقدين املا�سيني، منذ  على متييع امل�ساألة برمتها. فعلى مدار 
برعاية الأمم املتحدة، والذي دعت اإليه رو�سيا من خالل مبادرتي بريجينيف عام 1982، 
اإ�رصائيل  من  كل  اآنذاك  انعقاده  فكرة  عاأر�ست  والذي   ،1983 عام  الرو�سية  واملقرتحات 
والوليات املتحدة، ووقفت اإىل جانب فكرته غالبية الدول العربية. ومرورا مبوؤمتر مدريد 
اإ�رصائيل وبع�ص  لل�سالم عام 1990 وما متخ�ص عنه من اتفاقيات ومعاهدات �سلح بني 
ال�سعودية  التي تقدمت بها  العربية  للمبادرة  العربية  العربية، وحتى تبني اجلامعة  الدول 
يف موؤمتر مكة عام 2007، ظلت مواقف الدول العربية تطالب باإيجاد �سيغة توافقية تفي 
الأمن  جمل�ص  قرار  يف  وردت  كما  الفل�سطينيني«  الالجئني  مل�سالة  العادل  »احلل  بغر�ص 
الأطراف، وبالتحديد  لكل  اأن ل ت�سطدم مبفهوم امل�سالح املختلفة  رقم »242«، وحتاول 

مب�سلحة اإ�رصائيل. )الطويل، 1996: 92( . 
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اإن ما تتبناه الدول العربية من مواقف، وما تتقدم به من طروحات، قد تلقى قبوًل تارة، 
ورف�سًا تارة اأخرى، وبخا�سة طيلة فرتة احلرب الباردة، منذ مطلع اخلم�سينيات من القرن 
املن�رصم وحتى نهاية الثمانينيات منه، وما �سهده النظام الدويل من تغريات، اأو ما يطلق 
عليه ا�سم النظام الدويل اجلديد، الذي تتبواأ فيه الوليات املتحدة الأمريكية القمة، وت�سري يف 
ركبها دول املجموعة الأوروبية، وما ميز ال�رصاع العربي الإ�رصائيلي من تناف�ص على الأدوار 
يف املنطقة، ح�سب نوع ال�رصاع ال�سائد طيلة فرتة احلرب الباردة، حول ال�رصعية ال�سيا�سية 
لالأنظمة، فيما بني هذه الدول، اأو بني هذه الدول والدول املجاورة لها يف املنطقة، ويف ظل 
جو وواقع الهزمية املطلقة التي منيت بها الأقطار العربية بعد حرب عام 1967، وتعميم 
فكرة »القدرة والتفوق الإ�رصائيلية«، وما اأ�ساب املوقف الغربي من ت�رصذم وانق�سامات يف 
املواقف والروؤى جتاه ال�رصاع العربي الإ�رصائيلي برمته، وترك منظمة التحرير الفل�سطينية 
تتحمل م�سوؤولية التفاو�ص واأعباءها، وتبني الدول العربية موقف الدعم وامل�ساندة لها. كل 
تلك العوامل وغريها من ظروف وم�ستجدات على ال�ساحة القومية والقطرية، دفعت بال�رصاع 
العربي الإ�رصائيلي اإىل احتاذ منحى جديد قدمي، يتلخ�ص يف البحث عن اأدوار يف ال�سطفاف 
اإىل حتولت يف مواقف وتوجهات الدول العربية ذات ال�سلة  اأدى ذلك  الدويل اجلديد. وقد 
تلك  وبالتحديد  لهم.  امل�سيفة  الدول  وخا�سة  الفل�سطينيني،  الالجئني  مبو�سوع  املبا�رصة 
 :2002 واآخرون،  جابر  )اأبو  اإ�رصائيل  مع  منفردة  �سلح  واتفاقيات  معاهدات  اأبرمت  التي 

189- 199( ، )امل�رصي، 2008: 90( و )جرار، 1997: 129( . 
عودة  حق  مو�سوع  جتاه  العربي  املوقف  اأدبيات  مراجعة  خالل  ومن  �سبق،  مما 
الالجئني الفل�سطينيني، يبدو وا�سحًا اأن مواقف الدول العربية من هذه الق�سية ل تتجاوز 
يف واقعها املعلن، اأكرث من مواقف دعم وتاأييد معنوي، واأنها تخلو من خطط واإجراءات اأو 
مواقف لتحقيقها عمليًا. وهي واإن بدت موحدة املوقف ظاهريا، فاإنها اأنها منق�سمة املواقف 
وطروحاتها  الدول  هذه  مواقف  اأن  خافيًا  يعد  مل  ذاته  الوقت  يف  الواقع.  يف  والجتاهات 
ت�سكيلها �سغوطًا على  اأكرث من  الفل�سطيني  الر�سمي  املوقف  تغري  ت�سكل �سغطًا على  بدت 
املواقف الأخرى الدولية والإ�رصائيلية الراف�سة ملبداأ عودة الالجئني الفل�سطينيني والداعية 
اإىل التعوي�ص والتوطني. فمبادرات ال�سالم التي تبنتها الدول العربية يف كل من قمة بريوت 
عام 2002 وقمة مكة عام 2007 خرُي مثاٍل على ت�سخي�ص هذه املواقف. وباملجمل فاإن ما 
اعرتى املواقف العربية طيلة حقبة ال�رصاع من ه�سا�سة وهالمية وانق�سامات، ومن ا�ستمرار 
وترية ت�سبث هذا املوقف بن�سو�ص القانون الدويل، وقرارات ال�رصعية الدولية، التي تنظر 
اإليها القوي املوؤثرة بالتقادم تارة وبالواقعية تارة اأخرى، موؤ�رصات اأكيدة على �سعف تاأثري 
النهج يف  ا�ستمرار هذا  اإن  الفل�سطينيني.  هذا املوقف يف م�ستقبل مو�سوع عودة الالجئني 
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املواقف والجتاهات �سيوؤثر �سلبًا على املوقف الفل�سطيني » على الأقل الر�سمي«، الذي ظل 
موقفًا م�ستقاًل يف الظاهر تابعًا يف واقع الأمر، بل انعكا�سا للمواقف العربية. 

رابعا- الطروحات واملواقف الفل�سطينية: 
الر�سمية بني رف�ص ما هو دون تنفيذ  الفل�سطينية و�سبه  الر�سمية  تراوحت املواقف 
القرار 194 تنفيذاً كاماًل، اإىل تٌكيف اإزاء وجود اإ�رصائيل. وكانت نقطة التحول يف املوقف 
الفل�سطيني الر�سمي الذي متثله مواقف منظمة التحرير الفل�سطينية، قد برزت خالل دورة 
فقد   .1988 عام  اجلزائر  يف  ُعقدت  التي  ع�رصة  التا�سعة  الفل�سطيني  الوطني  املجل�ص 
كممثل  املنظمة  تولته  مميزاً  فل�سطينيًا  حتركًا  ذلك  �سوء  على  الفل�سطيني  املوقف  �سهد 
�رصعي ووحيد لل�سعب الفل�سطيني منذ موؤمتر قمة اجلزائر عام 1973 وموؤمتر الرباط عام 
املوقف  التحول يف  رافق  املتحدة عام 1976.  الأمم  قبولها مراقبًا يف  ثم  1974، ومن 
جديدة  م�ستجدات  من  طراأ  ما  عن  نتجت  الدويل  املوقف  يف  حتولت  حدوث  الفل�سطيني 
عدم  دول  جمموعة  اأحرزته  ما  امل�ستجدات  هذه  اأهم  من  كان  العاملي.  القوى  ميزان  يف 
النحياز من مكانة �سيا�سية، وما تبواأ بة الحتاد ال�سوفيتي من مكانة ودور يف ال�سيا�سة 
العاملية خا�سة بعد انفجار اأ�سعار النفط عام 1973، وظهور القوة املالية للدول العربية 
البرتولية. )الطويل، 1996: 86- 87( . لقد اأعطت هذه امل�ستجدات على ال�ساحة الدولية، 
ا�سطفاف  تبلور عنها ظهور مرحلة  العاملي.  امل�ستوى  العربية مكانة جديدة على  الدول 
من قبل دول جمموعة دول عدم النحياز اإىل جانب الدول العربية، واىل التنظيمات التي 
تلك،  ال�سطفاف  حركة  اأهداف  اأن  ال  الفل�سطينية.  التحرير  منظمة  اإطار  �سمن  تندرج 
دويل  ا�سطفاف  عملية  كانت  بل  الإ�رصائيلي،  العربي  النزاع  م�سكلة  حل  لغايات  تكن  مل 
الفجوة يف  اأ�سفر ذلك عن زيادة  الباردة.  الدوليني يف معادلة احلرب  القطبني  اإحدى  مع 
ق�سية  على  �سلبًا  واأثر  برمته،  الإ�رصائيلي  العربي  ال�رصاع  ق�سية  جتاه  العربية  املواقف 
الالجئني الفل�سطينيني حتى من وجهة نظر خمتلف تنظيمات منظمة التحرير الفل�سطينية 

التي اأ�سبحت هي كذلك جزءاً من عملية ال�سطفاف تلك. 
وعليه مل يكن املوقف الفل�سطيني نحو هذه الق�سية يختلف كثرياً يف ال�سكل وامل�سمون 
الر�سمي  املوقف  مت�سك  ا�ستمرار  من  وبالرغم  منه.  العربية  الأطراف  مواقف  عن  والتنوع، 
باإ�رصائيل  العرتاف  رف�ص  تنظيماتها  بكل  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  قبل  من  املمثل 
الالجئني  عودة  حق  م�ساألة  جتاه  الفل�سطينيني  موقف  فاإن  املنظمة،  ميثاق  يف  ورد  كما 

الفل�سطينيني مل يعد موحداً. )الطويل، 1996: 86 – 87( )زريق، 1997: 134 – 135( . 
انعك�ست التغيريات يف املوقف الفل�سطيني جتاه مو�سوع حق العودة ب�سكل جلي خالل 
اإىل  الفل�سطينيون  وجاء   ،1993 عام  اأو�سلو  اتفاقية  توقيع  تلت  التي  املفاو�سات  مرحلة 
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املفاو�سات متعددة الأطراف املخت�سة مبناق�سة مو�سوع الالجئني الفل�سطينيني دون ت�سور 
وا�سح لكيفية التوفيق بني اأهدافهم ال�سيا�سية، وولية جمموعة العمل اخلا�سة بالالجئني، 
ومعادلة مدريد )زريق، 1997: 134( . ومل يعط املوقف الفل�سطيني الر�سمي مواقف حمددة 
البدائل  والتوطني،  التعوي�ص  كم�سالة  الفل�سطينيني،  الالجئني  تتعلق مبو�سوع  م�سائل  من 
الأكرث قبوًل من وجهة نظر مواقف الأطراف الأخرى املعنية بامل�ساألة، . يف حني تقدمت 

اأطراف غري ر�سمية بخيارات عدة حول هذه املو�سوعات. 
الفل�سطينيني  الالجئني  ق�سية  جتاه  املعلن  الفل�سطيني  املوقف  يف  الوا�سح  التغري 
الإ�رصائيلي برمته كان نتيجة حتمية ملا طراأ من تغري يف املطامح  الفل�سطيني  وال�رصاع 
الفل�سطينية منذ مطلع ال�سبعينيات من القرن املا�سي، مروراً باإعالن وثيقة ال�ستقالل وما 
متخ�ص عنها، وانتهاء باتفاق اأو�سلو والعرتاف املتبادل بني منظمة التحرير الفل�سطينية 

 . )Said , 2001: 32- 91( ،واإ�رصائيل
بقراري  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  قبول  يف  الفل�سطيني  باملوقف  التغري  يتمثل 
242 و 338 اأ�سا�سا للمفاو�سات امل�ستقبلية مع اإ�رصائيل، رغم اأن القرارين كانا قد �سدرا 
ودعيا اإىل حتقيق ت�سوية عادلة مل�ساألة الالجئني الفل�سطينيني دون حتديد وا�سح لتعريف 
الالجئني الفل�سطينيني، مما جعل الفل�سطينيني وغريهم من الدول العربية يرف�ص قبولهما 
من  وبالرغم  املا�سي.  القرن  من  الثمانينيات  نهاية  وحتى  ال�ستينيات  نهاية  فرتة  خالل 
مع  التعاطي  مرجعيات  يف  اأ�سا�سًا   194 القرار  اإدراج  الفل�سطينيني  املفاو�سني  حماولت 
م�سالة الالجئني الفل�سطينيني، اإل اأن الفل�سطينيني مل يتمكنوا من اإدراج حق العودة لالجئي 
كانت  وملا  مدريد.  موؤمتر  بعد  والإ�رصائيليني  الفل�سطينيني  بني  اأبرم  اتفاق  اأي  يف   1948
بوجه  والغربية  والأمريكية  راف�سة،  الإ�رصائيلية  واملواقف  موؤثرة،  غري  العربية  املواقف 
عام ممالئة للموقف الإ�رصائيلي املتعنت والراف�ص حلق العودة، انتهج املوقف الفل�سطيني 
اأ�سلوب الوقائية يف الت�سدي لالأزمات واملبادرات اخلارجية التي مل يتعدَّ �سقفها  الر�سمي 
التعوي�ص اأو التوطني )كوثيقة روؤية ل مارك بريون/ فرن�سا، ومبادرة روبن�سون التي تدور 
الفرن�سية  )& Tansley, 1996: 1 Brynen()زريق. 1997:  تانزيل  التاأقلم ملعدتها  حول 
142( . يف الوقت ذاته ظل املوقف الفل�سطيني الر�سمي بوجه عام يفتقر اإىل برنامج عمل 
الفل�سطينيني  تنازل  من  بالرغم  الفل�سطينيني،  الالجئني  م�ساألة  جتاه  وا�سحني  وموقف 
)غازيت،  التعوي�ص.  م�ساألة  اإىل  ذلك  تغري  باإمكانية  والعرتاف  العودة  حتمية  عن  ر�سميًا 
1995: 121( . كما اأدى ال�سقاق يف �سفوف التنظيمات الفل�سطينية املندرجة حتت مظلة 
الإ�سالمي وجمموعات  لوائها ممثلة بالتيار  التحرير والأخرى غري املندرجة حتت  منظمة 
الفل�سطينية  واملواقف  الروؤى  يف  تباين  اإىل  واخلارج  الداخل  يف  لالجئني  املمثلة  ال�سغط 
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اأ�سفرت عن �سبابية يف املوقف واتكالية على قوى موؤثرة يف املنطقة ممثلة بدول اجلوار. 
و�سخ�سيات  ومفكرين  وقيادات  قوى  اإليها  دعت  ر�سمية  غري  مواقف  ال�سطح  على  وعلت 
فل�سطينية كاخلالدي )khalidi، 1990، 1994( و )اأبو زياد، 1994( و 2002 ون�سيبة وهيلر 
)Heller&Nussieibeh, 1991( . ابتعدت جميعها عن مبداأ الرف�ص املطلق ملا هو دون ن�ص 

القرار 194 ح�سب التف�سري الفل�سطيني والعربي له وركزت على مو�سوعات ال�سالم واإقامة 
فل�سطيني  فريق  قدمها  التي  مبادرة جينيف  كانت  الثقة.  وبناء  التعوي�ص  ومبداأي  الدولة 
بدعم من ال�سلطة الفل�سطينية اآخر هذة املواقف والتي جوبهت بنقد عارم من قبل معاأر�سي 
)وثيقة جينيف، 2005(  الالجئني  للدفاع عن حقوق  ال�سعبية  واللجان  اأو�سلو  فريق  طرح 

)اللجنة ال�سعبية للدفاع عن حق العودة، »عائدون«، 2003( . 
خام�سا- طروحات الباحثني واجلهات غري احلكومية: 

من  مبزيد  الفل�سطينيني  الالجئني  ق�سية  والأبحاث  الدرا�سات  من  العديد  تناولت 
الهتمام منذ ولدة هذه الق�سية وحتى يومنا هذا. وهناك العديد من الدرا�سات التي اأعدت 
ر�سمية لطريف  �سبه  واأفكاراً  �سكلت طروحات  اأبحاث  واأكادمييني ومراكز  من قبل باحثني 
ال�رصاع » الفل�سطيني والإ�رصائيلي« وبقية الأطراف ذات الهتمام امل�سرتك وبالذات الطرف 
الأمريكي. و�سكلت اأفكار هذه الدرا�سات وطروحاتها اإىل حد كبري، مرجعية اأ�سا�سية للتعامل 
-Ma (  مع ق�سية الالجئني يف مرحلة املفاو�سات التي مهدت لتفاقية اأو�سلو. وما تالها

sad, 1999( . تبنت هذة الدرا�سات املنهج الواقعي يف البحث على حد زعمها وحاولت قدر 

التحيز  عن  املمكن  قدر  والبتعاد  للمو�سوع،  تناولها  يف  املثايل  املنهج  تخطي  الإمكان 
 Rouba وامليل للمو�سوعية. لقد ُعر�ست مناذج من هذة الدرا�سات والأبحاث اأمثال: درا�سة
 )Alpher, j. , & Shikaki, K. , 1998( و )Houwelingen, 2011( و ، ) )Al Fattal, )2011

, و )Michal, Ch. , 2011( و )Khalidi,1999( و )Heller , & Nussseibeh, 1991( و ). 

Adelman, 1985, 1988, 1993,( )Takkenberg, 1995( , )Arzt,D. , 1996( )Quig-

 ، )ley، 1992( ، )Brynen,R. & Tansley, 1996للتعرف على مواقف الأطراف الأخرى 

التي تعاملت بحيادية مع مو�سوع حق عودة الالجئني الفل�سطينيني، و�سكلت دعما للموقف 
 )1( اأو�سلو  اتفاقية  تلت  التي  املفاو�سات  مرحلة  يف  الفل�سطيني  للموقف  اأو  األإ�رصائيلي 

واأو�سلو )2( حتى الآن. 
العودة  حق  مو�سوع  تناولوا  الذين  الباحثني  نظر  ووجهات  اأراء  مراجعة  خالل  من 
اأمثال: ميت�سل برين�ستانت وميت�سل جالو�ص وببيجن، وبريت�ص وراديل وهانيومو وتكنبريغ، 
اأن تو�سيات درا�ساتهم  يبدو جلياً  اآرتز وادملان، والفر وال�سقاقي وهيلر ون�سيبة،  ودونا 
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حول مو�سوع حق عودة الالجئني الفل�سطينيني مبوجب القرار 194 تتلخ�س باالآتي: 
اإىل  بالعودة  الفل�سطينيني  لالجئني  بال�سماح  الدرا�سات  هذة  غالبية  اإقرار  عدم  - 

ديارهم التي هاجروا منها.. 
ديارهم  اإىل  الفل�سطينيني  الالجئني  من  حمددة  جمموعات  عودة  اإمكانية  درا�سة  - 
اأمن  تعري�ص  عدم  ت�سمن  انتقائية  وبطريقة  العائالت،  �سمل  مل  برنامج  �سمن  )اإ�رصائيل( 

اإ�رصائيل للخطر. 
هذه  الأطراف  كل  تتحمل  وان  الالجئني  م�سكلة  م�سوؤولية  اإ�رصائيل  حتميل  عدم  - 
العملية  بامل�سوؤولية  الأخالقية  امل�سوؤولية  لإ�رصائيل، وتبديل  بدل من حتميلها  امل�سوؤولية، 
خالل  من  ل  التعوي�ص  خالل  من  م�سكلتهم  حل  يف  امل�ساهمة  من  اإ�رصائيل  تتمكن  حتى 

العودة. 
( اإىل الدولة  اإعادة اأعداد حمدودة من الالجئني )مهاجري 1948 ونازحي 1967 -
الفل�سطينية )ال�سفة الغربية وقطاع غزة( �سمن �سيا�سة املحافظة على التوازن الدميوغرايف 

والأمني لإ�رصائيل 
العمل على توطني الالجئني يف الدول امل�سيفة من خالل توفري فر�ص الندماج  - 

والتاأقلم لهم يف تلك الدول. 
م�ساركة اإ�رصائيلية يف التعوي�سات للفل�سطينيني مقابل تعوي�ص عربي لليهود الذين  - 
هاجروا من الدول العربية، واأن تدفع التعوي�سات ب�سكل جماعي ل ب�سكل فردي واأن يكون 

للدول امل�سيفة ن�سيب من هذة التعوي�سات ت�ستخدم يف تاأهيل الالجئني فيها وتوطينهم. 
الفل�سطينيني وت�سفية ن�ساطاتها ونقل  اإنهاء عمل وكالة غوث وت�سغيل الالجئني  - 

�سالحية عملها للدول امل�سيفة واعتبارها عقبة يف حل م�سكلة الالجئني الفل�سطينيني. 
باملقابل اأكدت درا�سة ميت�سل جالو�ص )2011( ، التي ا�ستعر�ص فيها بالتف�سيل ما 
املا�سية  عاما  الع�رصين  خالل  القانوين  اجلدل  ت�سمنه  وما  �سيا�سية  مقرتحات  من  ُطرح 
الفل�سطيني  ال�رصاع  �سلمي مل�ساألة  اإىل حل  التو�سل  اأنه ل ميكن  على  التاأكيد  اإىل  وخل�ص 
الإ�رصائيلي ما مل حتلَّ م�ساألة الالجئني الفل�سطينيني، واأن م�سالة الالجئني الفل�سطينيني ل 
ميكن حلها ما مل يتم التعاطي مع التفاق الفل�سطيني- الإ�رصائيلي من خالل روؤية متما�سكة. 

 . )Bocco, 2009(

حصيلة الطروحات واملواقف: 

ي�ست�سف من خالل ا�ستعرا�ص فحوى الطروحات ال�سابقة املعربة عن مواقف الأطراف: 
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العربية والفل�سطينية والإ�رصائيلية والأمريكية والغربية والأكادميية بخ�سو�س اإمكانيات 
حل ق�سية الالجئني الفل�سطينيني ما ياأتي: 

هنالك فرق كبري بني فهم الفل�سطينيني وتف�سريهم للقرارات الدولية املتعلقة بق�سية  1 .
الالجئني الفل�سطينيني، وفهم بقية الأطراف وتف�سريها له، وبالتايل اأ�سبح من غري الع�سري 
اإدراج هذه القرارات �سمن مو�سوعات النقا�ص والتفاو�ص والعرتاف بها دون العمل على 
بها  العرتاف  قبولها،  جراء  مادية  اأو  معنوية،  تبعية  اأي  اإ�رصائيل  حتميل  ودون  تطبيقها 

وا�ستخدامها ديباجة اأكرث من اعتمادها مرجعية تفاو�سية. 
العودة  حق  �رصوط  بتنفيذ  اإلزامها  دون  الفل�سطينيني  بحق  اإ�رصائيلي  اعرتاف  2 .
وتقدميها تعوي�سات معنوية للفل�سطينيني ت�سمح لهم بالعودة اإىل الدولة الفل�سطينية دون 
اأنى  للفل�سطينيني  فل�سطيني  �سفر  جواز  منح  الفل�سطينية  للدولة  ت�سمح  اأن  مقابل  �رصوط، 

كانوا. 
تعوي�ص الالجئني الفل�سطينيني بعد و�سع الأ�س�ص واملعايري والآليات على اأن يكون  3 .

التعوي�ص جماعيًا ل فرديا. 
دمج الالجئني وتاأهيلهم وا�ستيعابهم يف الدول امل�سيفة  4 .

�رصوط  �سمن  اإ�رصائيل  اإىل  الفل�سطينيني  الالجئني  من  حمدود  لعدد  رمزية  عودة  5 .
وموا�سفات انتقائية ت�سعها اإ�رصائيل تنفذ من خالل برنامج مل �سمل العائالت. 

بالرغم من اأن ما �سبق ذكره يعرب عن ت�سور واقعي حلل ق�سية الالجئني من وجهة 
نظر معظم الأطراف املعنية، فاإن جمموعة من الق�سايا تظل بحاجة اإىل التو�سيح، ويظل 
الق�سايا  اأما هذه  الق�سية.  اأية حلول لهذه  اإىل  التو�سل  عدم حتديدها عقبات حتول دون 

فهي: 
اأوال- ال�رضعية الدولية:  ♦ 

لقد ثبت بالقطع عجز القانون الدويل وقرارات ال�رصعية الدولية اإلزام الأطراف املعنية 
اإ�رصائيل بذلك. وبات وا�سحًا  اإلزام  اأو ما �سدر من قرارات وبالذات  مبا ورد من ن�سو�ص، 
اأن تطبيق مبادئ القانون الدويل وقرارات ال�رصعية الدولية لن يتم اإل من خالل اإرادة جادة 

وقوة فاعلة، وهذا ما مل يتوافر حتى الآن على امل�ستوى العربي والفل�سطيني. 
ثانيا- االأعداد:  ♦ 

ت�سكل ق�سايا اأعداد من يحق لهم العودة، اأو من �سي�سملهم التعوي�ص، وقيمة التعوي�سات 
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اإجابات  اإىل  بحاجة  اأ�سئلة  منها  امل�ستفيدة  واجلهات  دفعها،  واآليات  ا�ستحقاقها،  وتاريخ 
متفق عليها قبل التنفيذ. 

ثالثا- حق العودة )احلقيقي واملعنوي( :  ♦ 

هل �ستوافق اإ�رصائيل على العرتاف بحق العودة دون ان تلزم بتنفيذه؟ وكيف �سيتم 
التعامل مع ذلك؟ وكيف �سيتقبل الفل�سطينيون ذلك؟ وكيف �سيعر�ص عليهم؟ وكيف �سينفذ 

رمزيا؟ 
رابعا- التوطني:  ♦ 

ما مواقف الدول امل�سيفة من م�ساريع التوطني؟ ما اآليات التوطني والدمج؟ ما موقف 
الالجئني من ذلك؟ ما العقبات التي �ستعرت�ص عمليات التوطني؟ 

ميثل ما �سبق عر�سه من مواقف وطروحات وجهات نظر متباينة ترتاوح بني املثالية 
ما  وبالتحديد  واقعي،  غري  �سيظل  عمليًا  الطروحات  هذه  تنفيذ  فاإن  وبالتايل  والواقعية. 
يو�سف بالطرح املثايل الذي يطالب به الفل�سطينيون على حد زعم فريق مدر�سة الواقعية 
�ستبقى  هل  هو  عنه،  الإجابة  الدرا�سة  هذه  وحتاول  نف�سه،  يطرح  الذي  وال�سوؤال  واملمكن. 
ق�سية الالجئني الفل�سطينيني معلقة ب�سبب التباين يف املواقف والطروحات؟ وما املمكن 
اأن  اأدركنا  اإذا  لها؟  عادل  حل  لو�سع  الق�سية  هذه  مع  للتعامل  وعربيًا  فل�سطينيًا  تبنيه 
اأجل تنفيذ خمططات مر�سومة  اإطالة مدة تباين الروؤى ومتديدها من  اإ�رصائيل ما�سية يف 
وفر�ص �سيا�سة الأمر الواقع. واأن مواقف الأطراف الأخرى ت�سب جميعها يف خانة املوقف 
الإ�رصائيلي الراف�ص لهذا احلق وتداعياته، واأن فر�ص هذه املواقف على الطرف الفل�سطيني 
اإحلاق الظلم به واإنهاًء ومباركة دولية وعربية، فاإن هذا يقت�سي و�سع  وقبوله لها يعني 

ا�سرتاتيجية وا�سحة لق�سية الالجئني وم�سريهم. 
قبل اأن نعر�ص للمرتكزات والأ�س�ص التي من املمكن اأن ت�ساعد يف تطوير اأ�سرتاتيجية 
من  �سبق  ما  �سوء  على  الفل�سطينيني  الالجئني  ق�سية  مع  للتعاطي  عربية  بل  فل�سطينية 
معطيات تبنتها املواقف املختلفة �سنقوم با�ستعرا�ص اأكرث املواقف بروزاً من هذه املعطيات، 

والتي ميكن ت�سنيفها حتت اجتاهات ثالثة هي: 
الجتاه الأول: وميثل موقفًاً راف�سًا لأي مبادرات تدعو للتفاو�ص اأو عقد اأي اتفاقية  - 
ال�سيا�سية  القوى  من  حمدود  عدد  ميثله  والذي  الالجئني،  ق�سية  خاللها  من  حتلُّ  �سالم 
اإرجاع احلقوق  القوة يف  الوقت ذاته ل يطرح �سوى بديل  الفل�سطينية والعربية، ولكنه يف 

لأ�سحابها. 
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واقع املحلي والإقليمي  ال - الثاين: وُينادي بقبول املمكن يف ظل معطيات  الجتاه 
والعاملي، ويتقدم مبحاولت لتح�سني �رصوط التفاو�ص ويركز على مو�سوعات التعوي�ص 

والتوطني. 
الجتاة الثالث: ويدعو اإىل تاأجيل البحث يف مو�سوع الالجئني الفل�سطينيني اإىل ما  - 
بعد قيام الدولة والقرار بال�سيادة، وي�سعى اإىل توجيه مو�سوع العودة اإىل الدولة الفل�سطينية 

بدًل من العودة اإىل فل�سطني
الدروس املستقاة من الطروحات املعروضة، وأسس التعامل معها: 

تبنتها  التي  ال�سيا�سية  واملواقف  الطروحات  به  جاءت  ما  اأهم  ا�ستعرا�ص  اإطار  يف 
الدرا�سات  عنه  ك�سفت  وما  الفل�سطينيني،  الالجئني  عودة  مبو�سوع  العالقة  ذات  الأطراف 
العلمية من توجهات بهذا اخل�سو�ص، وما ت�سهده ال�ساحات الدولية، والعربية والفل�سطينية 
من تطورات، منذ توقف املفاو�سات الفل�سطينية وال�رصائلية ب�سكل معلن منذ كامب ديفيد 
الثانية وطابه عام 2001، يبدو جليًا اأن مواقف جميع الأطراف وطروحاتها وحتى الطرف 
�سبة الر�سمي الفل�سطيني )اأيلون- ن�سيبة، ووثيقة جينيف، وا�ستطالع اآراء الالجئني، وو�سع 
ل  اإنها  حيث  ال�سيا�سي،  للواقع  مغايرة  فهم  خلفية  على  اأتت  الفل�سطيني(  الد�ستور  م�سودة 
ت�ستند البتة اإىل احلقوق القانونية وال�سيا�سية والتاريخية لالجئني الفل�سطينيني، بل تعتمد 
الرباغماتية ال�سيا�سية كمدخل للتعاطي مع الواقع املعقد با�سرتاتيجيات البقاء التي يت�سلح 
بها الفل�سطينيون دومًا يف ن�سالهم �سد الحتالل. والغريب اأن هذه الطروحات وامل�ساريع 
تكتيكات  اأنها  اعتبار  على  الفل�سطينية  الوطنية  والثوابت  لالإ�سرتاتيجيات  تنظر  ما  غالبًا 

مرحلية من املمكن القفز عنها. 
اأمر  العودة  م�ساألة  بان  الفل�سطينيني  اإقناع  على  الطروحات  هذه  معظم  ركزت  لقد 
الفل�سطينيني املمكنة واملعقولة هي  غري ممكن، وبالتايل فاإن طريق حل ق�سية الالجئني 
التعوي�ص والتوطني. وعليه اأطنبت تلك الدرا�سات يف م�ساريع التوطني والتعوي�ص وو�سع 
العودة غري  اأن م�سالة  ت�سورات وخطط لتنفيذها وهي بدورها توؤكد بطريقة غري مبا�رصة 
ممكنة. من جهة اأخرى حاولت الطروحات وامل�ساريع والوثائق التي تناولت هذا املو�سوع 
اأن تربط بني م�ساألة القد�ص وق�سية الالجئني وق�سايا احلل النهائي واأن تتو�سل اإىل اأن حل 
هذه الق�سايا ميكن اأن يكون مقبوًل ومنطقيًا حال معاجلتها على هيئة رزمة واحدة على 
الالجئني من خالل حل ق�سية  اإىل حل ق�سية  بدورها تهدف  بال�سفقات وهي  مبداأ احلل 

القد�ص. 
وما  و�سبابية،  وانق�سام  �سعف  من  والفل�سطيني  العربي  املوقف  يعرتي  ما  اإن 
اإىل  يدعو  وامل�سامني،  الآليات  يف  فقر  ومن  ال�ستعداد،  درجة  يف  وقائية  من  به  يو�سف 
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اإ�سرتاتيجية  والبتعاد عن  والفل�سطينية،  العربية  الإ�سرتاتيجية  التوافق يف  م�ستويات  رفع 
و�سيا�سات ال�سطفاف واملحاور مع طرف دون اآخر عربيًا ودوليًا. 

لقد اأدى تاأجيل طرح الق�سايا الأ�سا�سية يف مو�سوع ال�رصاع الفل�سطيني– الإ�رصائيلى 
بع�ص  وتوقيع  والإ�رصائيليني،  الفل�سطينيني  بني  ال�سالم  اتفاقية  يف  النهائية  املراحل  اإىل 
مع  و�رصيعة  منفردة  معاهدات �سلح  الفل�سطينية  بالق�سية  الوطيدة  العالقة  ذات  الأطراف 
اأو جتنبها البت يف مو�سوعات ال�رصاع الرئي�سة حتت مربر خلق  اإ�رصائيل، واإرجائها البت 
اأجواء منا�سبة للثقة بني الأطراف، اإىل ك�سف �سعف املوقف الفل�سطيني واملواقف العربية 
الأخرى اأمام طرف ميلك اإ�سرتاتيجية معدة مدرو�سة ومدعومة من قبل اأطراف دولية متنفذة. 
اإ�رصائيل  ا�ستمرت  ال�سلم،  اإبراز مكا�سب حالة  الأطراف  الذي حاولت فيه جميع  الوقت  ففي 
اأطروحاتها ومواقفها عند مناق�سة ق�سايا  لتتنا�سب مع  الواقع،  �سيا�سة تغيري  ما�سية يف 
املرحلة النهائية. لقد ا�ستمرت يف خمططات ال�ستيطان، وتهويد القد�ص، وم�سادرة املوارد 
ويف تر�سيم احلدود، وظلت على الدوام تت�سدى لأي اعرتا�ص من خالل احلفاظ على الأمن. 

املوقف  خلل  يف  فل�سطينية  اأطراف  تبنتها  التي  وامل�ساريع  املبادرات  �ساهمت  لقد 
للدولة  التح�سري  م�ساألة  طرحت  حيث  الثانية.  انتفا�سته  مع  تزامنها  رغم  الفل�سطيني، 
امل�ستقلة ب�سيغة جديدة وخمتلفة عما كان مطروحا قبل ا�ستعالها، وطالبت باإنهاء الحتالل 
وان�سحاب اإ�رصائيل اإىل خطوط الرابع من حزيران عام 1967. وبالرغم من جتاوز املبادرات 
الأخرية )مبادرة جنيف، ، 2005 )على �سبيل املثال، حق عودة الالجئني الفل�سطينيني الذين 
ي�سكلون جوهر الق�سية الفل�سطينية، فقد قدمت هذه املبادرات تنازلت عديدة يف مو�سوعات 
للفل�سطينيني  �ساأن  اأي  املبادرات  تلك  تعر  مل  كما  واحلدود،  كالقد�ص  الفل�سطينية،  الثوابت 
من   %20 من  اأكرث  ي�سكلون  الذين   1948 عام  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  داخل  العرب 

�سكان اإ�رصائيل والذين يعانون من اإبعاد ق�رصي عن ديارهم. 
التعاطي  وا�ستمرار  اأو�سلو،  اتفاقية  توقيع  وبعد مرور نحو ع�رصين عامًا على  وعليه 
مع مو�سوع الالجئني الفل�سطينيني وحق عودتهم كق�سية موؤجلة من ق�سايا احلل الدائم، 
وبالرغم من القرارات وامل�ساريع املقدمة عربيًا، واملقبولة من وجهة نظر القيادة الفل�سطينية، 
وعامليًا  واإقليميًا  وطنيًا  الفل�سطينيني  الالجئني  عودة  حق  مو�سوع  مع  التعاطي  ي�ستمر 
اإىل مو�سوع من  ال�رصاع  انتقل من كونه مو�سوع  »با�ستحياء«، وكاأن املو�سوع ذاته قد 
مو�سوعات ال�رصاع. هذا التعاطي لن يكتب له النجاح و�سيظل مو�سوع حق عودة الالجئني 
ال�رصاع  ملو�سوع  �سلمية  حلول  اأي  ف�سل  اأو  لنجاح  واملقرر  الأهم  املو�سوع  الفل�سطينيني 

الفل�سطيني- الإ�رصائيلي. 
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أسس ومرتكزات اإلسرتاتيجية الفلسطينية والعربية: 

على �سوء ما تقدم ميكن القول اإُن م�سامني واآليات اإ�سرتاتيجية وطنية فل�سطينية قادرة 
والق�سية  الفل�سطينيني  الالجئني  بق�سية  املتعلقة  واملواقف  الطروحات  مع  التعامل  على 

الفل�سطينية برمتها ال بد واأن ت�ستند اإىل املرتكزات االآتية: 
اإعادة حق العودة اإىل موقعة الطبيعي، اأي موقع اجلوهر يف الق�سية الفل�سطينية. اإذ  ♦ 
ل �سالم ول نهاية لل�رصاع ما حتلَّ ق�سية الالجئني ب�سكل عادل وفق مبادئ القانون الدويل 

وحقوق الإن�سان التي ل ت�سقط حق ال�سعب والأفراد بالتقادم اأو التعديل. 
الإ�رصائيلي  العربي-  ال�رصاع  يف  ومركزيتها  الفل�سطينية  الق�سية  اإعادة  �رصورة  ♦ 
تن�سيق  و�رصورة  والأ�سرتاتيجي،  الطبيعي  عمقها  يكمن  حيث  الطبيعي  مكانها  اإىل 
الطرف  اأُحادية مع  اأي خطوات  اتخاذ  قبل  العربية  الأطراف  الفل�سطيني مع جميع  الطرف 

الإ�رصائيلي. 
�سياغة اأجندة �سيا�سية ووطنية لالجئني الفل�سطينيني من قبل ال�سعب الفل�سطيني  ♦ 
باأطيافة كافة: ال�سيا�سية والجتماعية ويف اأماكن تواجده كافة مبا ي�سمل ال�ستات )عربيد، 

 . )23 :2004
التم�سك بالثوابت واحلقوق الوطنية لل�سعب الفل�سطيني، وعدم تقدمي اأي تنازلت عن  ♦ 

احلقوق يف �سبيل حتقيق بع�ص املكا�سب واملنافع على ح�ساب تلك الثوابت. 
بناء اإ�سرتاتيجية طويلة الأمد قائمة على التعاطي مع الثوابت اأول، وعدم اللجوء  ♦ 
وا�سحة  اإ�رصائيل  اإ�سرتاتيجية  لأن  وطالب؛  خذ  مبداأ  على  الأجل  ق�سرية  ا�سرتاتيجيات  اإىل 
وتقوم على ال�سيطرة والتو�سع وق�سم احلقوق. لعجز قدرة احللول اجلزئية على اإنهاء ال�رصاع 

القائم. 
دعم �سمود الالجئني الفل�سطينيني والعمل على حماربة م�ساريع ومبادرات ت�سفية  ♦ 
ق�سيتهم، واإ�رصاكهم يف �سياغة مطالبهم وطرق الدفاع عن حقوقهم من خالل توفري ظروف 
العي�ص الكرمي واحلياة الكرمية لهم، ومن خالل ا�ستمرار دعم الدول امل�سيفة لهم، وزيادة دعم 
وكالة غوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني، ودعم ا�ستمرار وجودها اإىل حني حل ق�سيتهم 

)اللجنة ال�سعبية، 2003: 46( . 
على  التعريفات  ويف  الثوابت،  ح�ساب  على  التف�سيالت  يف  اخلو�ص  عن  البتعاد  ♦ 
بخ�سو�ص  الالجئني  وجلنة  الرباعية  اللجنة  مفاو�سات  خالل  حدث  كما  احلقوق  اأ�سا�ص 

تعريف الالجئ والنازح. 
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رف�ص م�ساريع التعوي�ص وال�سكان وكل حماولت التوطني خارج فل�سطني �سمن  ♦ 
حركة توعية وحوار جماعي خالق. التم�سك بوحدة ال�سعب الفل�سطيني اأينما تواجد �رصيط اأن 
ل تكون هذه الوحدة �سعار حق يراد بة باطل، واأن تكون دللت هذه الوحدة وا�سحة حمددة 
وم�سامينها تقوم على وحدة امل�سري وبرنامج التحرير واللتزام بالثوابت الوطنية لل�سعب 

الفل�سطيني ون�سالتة الطويلة. 
تكون  واأن  وامل�سري،  ال�سعب  الفل�سطيني حتت مظلة وحدة  ال�سعب  ن�سال  ا�ستمرار  ♦ 

روافد ن�سالية ت�سب يف خدمة الهدف ال�سرتاتيجي يف حترير الأر�ص والإن�سان. 
الن�سال �سد كل حماولت اإ�سعاف الهوية الوطنية واللت�ساق بالأر�ص وحماربة  ♦ 
لها  والت�سدي  حقوقه  وا�ستالب  ال�سعب،  وحدة  من  للنيل  تكر�ص  التي  والأفكار  امل�ساريع 

مب�ستويات من الوعي والتح�رص وواأدها )عربيد، 2003: 26( 
العودة،  حق  تنفيذ  اإمكانية  عدم  اإىل  الداعية  ال�سيا�سية  ال�سفقات  منطق  رف�ص  ♦ 
وا�ستبدال ذلك باإقامة دولة فل�سطينية، فالدولة الفل�سطينية اأ�سبحت ا�ستحقاقًا واأمراً واقعًا، 
ول داعي للتنازلت التي ته�سم حقوق الالجئني الفل�سطينيني، اأو التي ت�ستثني القد�ص من 

ق�سايا احلل النهائي. 
عدم النظر للتعوي�ص كبديل عن حق العودة بل هو متمم له، ويجب اأن يتم التفاو�ص  ♦ 

على التعوي�ص باأن له �سكلني اأحدهما فردي والآخر جماعي. 
من ال�رصوري اأن تعرتف اإ�رصائيل بجرميتها التي ارتكبتها �سد اأبناء هذا ال�سعب،  ♦ 
اإقرارها بتحمل امل�سوؤولية التاريخية متاما كما طالبت اإ�رصائيل بالتعوي�سات  وهذا يعني 

من اأملانيا واأ�سبانيا والعراق. 
دورها  توؤدي  اأن  الأردن  وبالذات  لالجئني  امل�سيفة  العربية  الدول  على  ♦ 
هذا  يف  املهم  دورها  من  الرغم  فعلى  الالجئني،  مب�ستقبل  يتعلق  فيما  احلقيقي 
على  عمل  اإ�رصائيل  مع  وقعتها  التي  ال�سلح  معاهدة  على  ترتب  ما  فاإن  املو�سوع، 

 )53  :2003  . )الهياجنة،  حتديد دورها 

خامتة: 
الالجئني  بق�سية  العالقة  ذات  الأطراف  التي قدمتها  الطروحات  اأهم  ا�ستعرا�ص  بعد 
العودة  القانوين من حق  املوقف  وا�ستخال�ص مرتكزات كل منها. وتو�سيح  الفل�سطينيني، 
وتلخي�ص واقع الالجئني ومعاناتهم يف املنايف، وعلى اأر�ص فل�سطني. وتلخي�ص الدرو�ص 
تو�سلت  معها.  للتعاطي  ومعايري  اأ�س�ص  ر�سم  بهدف  الطروحات  تلك  من  امل�ستقاة  والعرب 
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الدرا�سة اإىل اأن غالبية الطروحات التي تتبناها الأطراف ذات الجتاه املمكن والعملي، جتمع 
على اأن تطبيق حق العودة م�ستحيل وغري ممكن، واأن اأف�سل احللول هو تعوي�ص الالجئني 
وتوطينهم خارج فل�سطني. وبينت اأن معظم الطروحات املقدمة من قبل الدول الغربية تظهر 
يتعلق باملواقف  اأما فيما  العودة.  املتعنتة من مو�سوع حق  الإ�رصائيلية  للمواقف  تبنيها 
العربية، فقد بينت الدرا�سة ه�سا�ستها و�سبابيتها وافتقارها للم�سامني واملحتويات. وبينت 
اأن املوقف الفل�سطيني لي�ص موؤهاًل لتحقيق ت�سوية عادلة من خالل ا�سرتاتيجيات التفاو�ص 
التي تبناها حتى الآن. وعلى �سوء ذلك اقرتحت الدرا�سة بع�ص الأ�س�ص واملعايري ال�رصورية 

لإعادة �سياغة اإ�سرتاتيجية عربية فل�سطينية فاعلة. 
من  ذلك  يرافق  وما  تو�سيات،  من  ورد  وما  ا�ستخال�سات،  من  تقدم  ما  �سوء  على 
تطورات مت�سارعة على اأر�ص فل�سطني من �سيا�سات تهويد واقتالع، وما يواكبها من تغريات 
اجلوار  دول  ت�سهده  ما  وبخا�سة  العربي«،  »الربيع  مرحلة  يف  العربية  الأنظمة  بنية  يف 
وبالذات م�رص و�سوريا والعراق، وتاأثري ذلك على املنطقة العربية برمتها، بل على توجهات 
وتعميق  التجذير  من  املزيد  نحو  ي�سري  ال�رصاع  اأن  يوؤكد  ذلك  كل  اجلديد،  العاملي  النظام 
التناق�سات، مما �سيوؤدي اإىل املزيد من ال�ستقطاب وحركات ال�سطفاف. مع الأخذ بعني 
بل رمبا  فقط.  اأو عربيا  فل�سطينيا  يكون  ولن  �سهاًل  يكون �رصيعًا ول  لن  احلل  اأن  العتبار 
�ساقة وطويلة حيث ل يلوح يف  �ستكون  اأن رحلته  �سيكون احلل طويل املدى، عالوة على 
الأفق القريب اأي بوادر على نتائج �رصيعة وحا�سمة يف هذا املجال. وعليه بات من املهم اأن 
ندرك هذا الواقع جيدا، واأن ي�سكل قاعدة اأ�سا�سية يف ح�ساباتنا وبراجمنا و�سيا�ساتنا كي ل 
نظل �سحية التفكري الرعبائي، وكي ل نهدر طاقات ال�سعب الفل�سطيني والعربي وت�سحياته 

نحو ق�سيته امل�سريية. 
اإن رف�ص اإ�رصائيل الدائم حلق العودة للالجئني الفل�سطينيني منذ ن�ساأتها عام 1948 
العزل  �سيا�سات  انتاهجها  وا�ستمرار  تغيري موقفها،  اأمل يف  اأي  يومنا هذا، وغياب  وحتى 
الدولتني  مببداأ  وقبوله  اأو�سلو  بعد  الفل�سطيني  الر�سمي  املوقف  وتراجع  والت�رصيد،  وال�سم 
وقبوله تاأجيل مو�سوع الالجئني الفل�سطينني، والإ�سارة اإىل اأن مو�سوع حق العودة مو�سوع 
غري عملي، والكتفاء بقبول م�سطلحات واهية للتعبري عن هذا احلق، كما ورد يف املبادرة 
العربية وموافقتها على اإيجاد حل عادل للم�سكلة، وما ترتب على ذلك من انق�سامات على 

ال�ساحة الفل�سطينية حيال ذلك، اأدى جميعا اإىل خيبة اأمل لالجئني الفل�سطينني. 
اإهمال  اأن  اأ�سا�سيًا، ويرون  يعد  باإيجاد حٍل مل�سكلتهم  اإ�رصاكهم  اأن  الالجئون  ويعتقد 
كبرياً.  وخطاأً  ف�ساًل  يعد  املوؤثرة  القوى  قبل  من  اأو  التحرير  منظمة  قبل  من  �سواء  موقفهم 
فمطالب الفل�سطينيني حتوي مطالب فردية واأخرى جماعية، ولن ينجح اأي حل ما مل يتعاط 
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مع كل هذه املطالب، وعليه ل بد من اإ�رصاك الالجئني يف اأي حل، بل ل بد من اإ�رصاك جميع 
اإىل حكومات هذه الدول بالطبع. ومع ذلك واأهميته  اإ�سافة  الالجئني يف الدول امل�سيفة، 
من  الفل�سطينيني  الالجئني  م�سكلة  حل  مو�سوع  بحث  رف�ص  اأو�سلو  ومنذ  اإ�رصائيل  حتاول 

خالل م�سار متعدد، وت�رص على بحثه على امل�سار الثنائي الفل�سطيني/ الإ�رصائيلي. 
و�سوريا  لبنان  من  كل  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  ملو�سوع  العميق  لالرتباط  ونظرا 
والأردن، ل ي�ستطيع، بل من امل�ستحيل على كل من الفل�سطينيني والإ�رصائيليني اتخاذ اأي قرار 
ب�ساأن اأي حل لق�سيتهم دون دعم من قبل الأطراف كافة. فما دام موقف لبنان جليًا وثابتًا 
يف رف�ص توطني الالجئني، وما دامت �سوريا راف�سة للتفاو�ص اأمام التجاهل الإ�رصائيلي 
من  الغالبية  موقف  فاإن  والتوطني،  البديل  الوطن  حلل  راف�سًا  الأردن  زال  وما  حلقوقها، 
اأي اتفاق بني منظمة التحرير  اأن  الالجئني يف الوطن وال�ستات يعرتيه القلق واخلوف من 
من  املزيد  اإىل  يوؤدي  م�سترت  حل  جمرد  اإىل  فقط  �سينتهي  واإ�رصائيل  الفل�سطينية«  »ال�سلطة 

التهجري. 
اإن اإهمال العرب والالجئني يف طرح م�سار الدولتني الذي مت تبنيه منذ بداية اأو�سلو، 
مروراً بخريطة الطريق، فاملبادرة العربية يف موؤمتر القمة يف بريوت ومن بعد يف الريا�ص 
عام 2007، وانتهاء بت�رصيحات بو�ص البن وباراك اأوباما واإ�رصار اإ�رصائيل على عدم تقدمي 
اأي تنازلت يف موقفها جتاه هذه الق�سية واعتماد القيادة الفل�سطينية ملنهج الواقعية يف 
التعاطي مع هذه الق�سية خالل املفاو�سات، وتاأجيل احلديث فيها اإىل ما بعد قيام الدولة 
الفل�سطينية اأدت جميعًا اإىل عدم اإحراز اأي تقدم حقيقي، واأثبتت جميعها اأن ظاهرة اللجوء 

ميكن فقط وجودها وقبولها عند القوى ال�سيا�سية يف ال�رصق الأو�سط. 
وبالرغم مما تقدمه الدول املختلفة من م�ساعدات اإن�سانية، فال بد من اأن يتم الرتكيز 
على اجلانب ال�سيا�سي والقانوين لالجئني عالوة على اجلانب الإن�ساين. وهذا يتطلب اإ�رصاك 

القوى ال�سيا�سية الفاعلة التدخل يف اأي حلول ومقرتحات حلل ق�سيتهم. 
توفري  على  قادر  الأطراف  متعدد  �سيا�سي  دميوقراطي  اأ�سلوب  توفري  هو  املطلوب 
اأقل  هي  التي  احلالية  الطروحات  ظل  ويف  ولالأ�سف  اأنه-  اإل  لق�سيتهم.  ودائم  عادل  حل 
بكثري من هذا املطلب املثايل- �سيظل م�ستقبل الالجئني الفل�سطينيني غري وا�سح كما كان 
دومًا. واأن ل يقت�رص احلل على الفل�سطينيني اأو الإقليم بل يكون �ساماًل قادراً على ا�ستيعاب 
معطيات  تر�سمها  التي  القامتة  ال�سورة  من  وبالرغم  والعاملي.  والديني  القومي  العامل 
فاإن  بوجه عام،  الفل�سطينية  والق�سية  الفل�سطينيني  الالجئني  م�ستقبل ق�سية  الواقع جتاه 
ال�سعب الفل�سطيني ما زال متم�سكًا بثوابته، راف�سًا التفريط بها وعلى راأ�سها حقه يف العودة 
ال�سيادة  ذات  امل�ستقلة  دولته  واإقامة  وطنه  تراب  على  م�سريه  تقرير  يف  وحقه  وطنه  اإىل 

وعا�سمتها مدينته املقد�سة اإن �ساء اهلل تعاىل. 
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