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 مقدمة 
منن  1948تمكنت الحركة الصهيونية مع نهاية عام بعد أن الفلسطينيين نشأت قضية الالجئين 

الضنفة  في ،تبقى من أراٍض فلسطينية ماوزعوا على ألف فلسطيني، تثمانمائة تشريد ما يزيد عن 

ربينة وعندد منن الندول الع ،األردن وسورية ولبننان بشنكر رئني  الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى

 المهجر. بلدن األخرى و

ين، ساسة الهم األكبر الذي يشغر الفلسطيني -وما زالت-ذ ذلك اليوم شكلت قضية الالجئين نوم

 الدولننة "إسننرائير"ديين، ذلننك أنهننا واجهننت مننلامرة عالميننة تزعم هننا ومقنناومين ومننوا نين عننا

م نسنيان المغ صبة، وساندتها أ راف دولية غدت صاحبة القرار األول واألخير في العالم، مع عند

 بعض المواقف اإلقليمية والفلسطينية ال ي تساوقت مع ال وجه العالمي..

ا درجنة سنخون ها ارتبا ن وارتبطنتخنة، وقد مرت هذه القضية بمحطات تاريخية وسياسية سا

ارا، سننلما ، صننعودا وهبو ننا، يميننا ويسنناالحن الل غيرات السياسننية والميدانينة لنندى دولننة وثيقنا بننال

 مرتبط أساسا بما تعيشه الساحة السياسية اإلسرائيلية. هاجعر مسار مماوحربا، 
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ن قضية ف اإلسرائيلية مولما كان األمر كذلك، فقد غدا من الضرورة بمكان البحث في المواق

 حن الل فنيالالجئين، ساسة وأحزابا ونخبا ثقافية وإعالمية، فضال عن السنلو  المينداني لقنوات اال

 .1948راضي المح لة عام األو ،الضفة الغربية وقطاع غزة

 ،يخينةال ار اهإلنى جنذور ا، والعودة بهقضية الالجئينفي تفاصير لغوص تأتي هذه الدراسة لو

لهننا  لم عاقبننة،القناعننة الحقيقيننة بننأن المواقننف السياسننية اليننوم ال نني تعلنهننا الحكومننات ا مننن انطالقننا  

الخطنو   أرضية تاريخية قديمة، وبال الي لم ولن تس طيع أي حكومة إسرائيلية قادمة الخروج عن

 ، مهما سمعنا عن اج هادات هنا وهنا  داخر الساحة الحزبية والسياسية.االعامة له

 على النحو ال الي:مباحث وفصول عدة إلى ة قسمت الدراسة موقد جاء      

 : مدخر لقضية الالجئين الفلسطينيين الفصر األول

ور، : بننين ينندي اللجننوء، اننروف مننا قبننر النكبننة، ال وا ننل البريطنناني ووعنند بلفننالمبحننث األول

 الدولة العثمانية ودورها في مقاومة المشروع الصهيوني، الهجرات اليهودية...

ريننف حننث الثنناني: قضننية اللجننوء ببعننديها العننالمي واإلنسنناني، أهننم ال جننار  فنني ذلننك، تعالمب

، مفهنننوم الالجنننا الفلسنننطيني، سنننبت االخننن الف فننني تعرينننف الالجنننا، ال عرينننف الالجنننا عالمينننا  

 ،واجندهمعندد الالجئنين، أمناكن ت، ومنا ينبنني علنى ذلنك ،وتجاهله لل عريفات األخرى ،اإلسرائيلي

 والسبت في ذلك. ،األعدادالخالف في تقدير 

ي القننانون المبحننث الثالننث:حقوال الالجئننين الفلسننطينيين فنني القننوانين والدسنناتير الدوليننة، البعنند

م  لندولي، أهنالقضية الالجئين الفلسطينيين، حقوال الالجئين فني القنانون الندولي والقنانون اإلنسناني 

النندول  لعربيننة الصننادرة عننن جامعننةقننرارات األمننم الم حنندة الم علقننة بننالالجئين، أهننم القننرارات ا

لالجنا االعربية والقرارات الصادرة عن القمم العربينة مثنر قنرارات قمنة الربنا ، بينان كنون حن  

 فردي أو جماعي وأثر ذلك . 

وانين قنن: قننانون العننودة اإلسننرائيلي ونكننرة الكيننان لقضننية الالجئننين والعننودة، الرابننعالمبحننث 

 ائيلية لحنرقنانون حنارأ أمنال  الغنائبين، أهنم المبنادرات اإلسنراالح الل الم علقة بنالالجئين مثنر 

 قضية الالجئين. 

سنطينية : قضية الالجئين والفصائر الفلسطينية، الالجئنين فني المفاوضنات الفلالخام المبحث 

 اإلسرائيلية، مفاوضات الحر النهائي. 

 دتهم:ولية في مساعنروا والمنكمات الدوالفصر الثاني: دراسة جغرافيا الالجئين ودور األ

 المبحث األول: الالجئون الفلسطينيون في فلسطين المح لة

ينننة " سننن  م دراسنننة األبعننناد الجغرافينننة واإلنسنننانية والحقنننوال المدنينننة واألوضننناع االج ماع 

عنرض توالصحية وال عليمية لالجئين في منا   تواجدهم، وتعريف جغرافي بأماكن تواجدهم، ما 

 ل ي خرجنوااجدهم  يلة الف رة الماضية، كما سي م الحديث عن المنا   اله الالجئون في أماكن تو

لهوينة امنها، وشهادات حية من أهلها، ودراسات ميدانينة إن أمكنن، كمنا سني م الحنديث عنن فاقندي 

 وأسبا  المشكلة وحلولها ."

 .1948المطلت األول: الالجئون في فلسطين المح لة سنة         

 : الالجئون في الضفة الغربية .  المطلت الثاني        

 المطلت الثالث : الالجئون في قطاع غزة .       

 المبحث الثاني :الفلسطينيون في الش ات.

 المطلت األول: الفلسطينيون في لبنان.

 المطلت الثاني : الفلسطينيون في سوريا.

 المطلت الثالث: الفلسطينيون في األردن.

 في الخليج والعراال. المطلت الرابع : الفلسطينيون 

 المطلت السادأ: الفلسطينيون أوروبا وأمريكا.

 المطلت السابع :الفلسطينيون في بقية دول العالم .
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ل أسني  روا من انوالمبحث الثالث: دور المنكمات الدولية في خدمة الالجئين وعلى رأسها األ

 .ح ى ال قليص

 

 لالجئينالفصر الثالث: الحرا  الشعبي والرسمي تجاه قضية ا

ع الننت، المبحث األول: الحرا  الشعبي، الملسسات العاملة في هذا النطاال، الملتمرات، مواق

 الحركة الثقافية وال أليف ...

 المبحث الثاني: الحرا  الرسمي

كثينر وقد اخ  مت الدراسة بعدد منن المالحن  ال ني شنعرنا بأهمي هنا وضنرورتها ل وثين  ال -

حاتها، سننواء كانننت جننداول إحصننائية، أو خننرائط مننن المواقننف ال نني وردت خننالل صننف

دخر توضننيحية، أو مقنناالت تحليليننة لك ننا  إسننرائيليين بألسننن هم وأقالمهننم، بعينندا عننن تنن

 الباحث وتصرفه.

 

ية مر منع قضناع القرار الفلسطيني لل عانآمر أن تقدم الدراسة شيئا جديدا للمك بة العربية، وص

 ب نتفقند أثعلى  اولة المفاوضنات منع اإلسنرائيليين،  بهذه الجدية والخطورة،وخاصة حين تطرح

 ال جربة عقم االنطالال من أي تفاوض باالس ناد للنوايا الحسنة من الطرف اآلخر..

، فننن تمكننت في أبهى حلة، وأفضر مضمون، أرجو أن تكون الدراسة قد خرجت وفي الخ ام

صنعوبة وبعض من عندم الوضنوح، ها وإن شاب، هللا أوال، ورضا الوالدين ثانيامن ذلك فهو توفي  

 الوصول إلى المعلومة وتوصيلها، فهو  بع البشر في النقص وعدم الكمال.
 

 

 مراعدنان أبو عد.

 2011 أبريل – غزة

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
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 توطئة تاريخيةأوال: 

مننن  1948تمكننت الحركننة الصنهيونية منع نهاينة عنام أن  بعندنشنأت قضنية الالجئنين 

شننهدت وهكننذا ، قريننة ومدينننة 532ألننف فلسننطيني، هننم سننكان ثمانمائننة تشننريد مننا يزينند عننن 

فلسطين أكبر عملية تهجير عرفت في ال اريخ الحديث، حين اس طاعت أقلية أجنبينة منن  نرد 

مننا   داخنر الخنط لم، سنواء فني بقاع مخ لفة من أنحناء العناعلى  تتوزع ،األكثرية الو نية

فيما بعد بالضفة الغربية وقطاع غزة، إضنافة  ترفع ،األخضر وما تبقى من أراٍض فلسطينية

بنناقي دول وعنندد مننن النندول العربيننة األخننرى و ،إلننى األردن وسننورية ولبنننان بشننكر رئنني 

ن لندى يملينون مسنجل 3.7مننهم  ،أصبح عددهم اليوم أكثر من خمسة ماليين الجنا، والمهجر

 (1)األمم الم حدة.

، بنر اسن مرت  يلنة نصنف القنرن 1948إالّ أن مسألة الالجئين لم ت وقف عند حنر  

 منننهمحيننث اضننطرت موجننات عدينندة مننن  ،واإلبعنناد والقمننعال ننالي، بسننبت سياسننات الضننغط 

علمنا للهجرة خارج فلسنطين ن يجنة لهنا، واهنرت تسنميات مخ لفنة لهنذه الموجنات المهناجرة، 

لذلك اليوم الذي قررت فيه عود ت أصر مشكلة الالجئينترى أن  مصادر ال اريخيةبعض البأن 

وأصدرت على أثره ال زامها السياسني النذي  ،فلسطينببريطانيا تبني إقامة و ن قومي لليهود 

 لمشروع الصهيوني.لوتبنيها  هاتضمن تعا فالذي  (،2)تمثر في وعد بلفور

                                                

 ،ةالنكبن منننصنف قنرن بعند فلسنطين  حلقنة بحنث حنول: ،ح  الشنعت الفلسنطيني فني العنودة ة، سلمان، أبو س( 1

 .30/6/2001ملسسة عبد الحميد شومان، عمان، 

 إلى اللنورد روتشنيلد 1917 /2/11جيم  بلفور ب اريخ بعث بها وزير الخارجية البريطانية ( وهو الرسالة ال ي 2

أول خطوة ي خنذها الغنر  وهي وعرفت فيما بعد باسم وعد بلفور،  ،أحد زعماء الحركة الصهيونية في تلك الف رة

 ،وقد قطعت فيها الحكومة البريطانية تعهدا بنقامة دولة لليهود في فلسنطين ،إلقامة كيان لليهود على ترا  فلسطين

جندا أن أبلغكنم بالنيابنة عنن حكومنة جالل نه، ال صنريح سرني ، يعزيزي اللورد روتشيلد وفي ما يلي نص الرسالة:

ال الي الذي ينطوي علنى العطنف علنى أمناني اليهنود والصنهيونية، وقند عنرض علنى النوزارة وأقرتنه: إن حكومنة 

صاحت الجاللة تنكر بعين العطف إلى تأسني  و نن قنومي للشنعت اليهنودي فني فلسنطين، وسن بذل غاينة جهندها 

، على أن يفهم جليا أنه لن ينلتى بعمنر منن شنأنه أن ينن قص منن الحقنوال المدنينة والدينينة ل سهير تحقي  هذه الغاية
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مننن  كننان علننى األرض فريقننان ،لننى فلسننطينقننررت بريطانيننا إنهنناء ان نندابها عحننين و

ي نازعننان علننى الننبالد، ولننم يجنند أهننر فلسننطين بنند مننن النندفاع عننن أرضننهم  العننر  واليهننود

قبنر سن ة أشنهر منن  اليهنوديالعملينات العسنكرية ضند الوجنود  فبندءوا ،ووجودهم ومقندراتهم

يولينو  18ى واسن مرت ح ن، 1947، إذ بدأت العمليات مع مطلع شهر ديسنمبر إسرائيرإعالن 

  (1)عندما قبر العر  الهدنة ال ي فرضها مجل  األمن الدولي. 1948

كننان وقعننه بننين الجيننوع العربيننة والعصننابات اليهوديننة،  (2)عننندما أذيننع نبننأ الهدنننةو

إذ انفجننرت مكنناهرات فنني  ،علننى العننر  جميعننا   بننر ،كالصنناعقة لنني  علننى الفلسننطينيين فقننط

مجلن  األمنن ووننادى الم كناهرون بسنقو  الهدننة  ،وبغداد وبيروت والقناهرة وعمنان دمش 

اللجننة السياسنية للجامعننة العربينة ال ني قبلننت بهنذا االق نراح نيابننة عنن النبالد العربيننة، إال أن و

 (3)الملامرة كانت أكبر من أن توقف باالح جاج واالس نكار والمكاهرات الغاضبة.

  مننن خنننالل المجنننازر اتبننع اليهنننود أثننناء الحنننر  وسننائر منننن شنننأنها إرهننا  العنننر

شنية من ضمنها مجزرة دير ياسين ال ي اسن خدمت منع منا تالهنا منن األعمنال الوحو ،الم عددة

أعنداد بوتهجينرهم  ،ال ي قامت بها المنكمات الصهيونية أداة إلخراج الفلسطينيين منن دينارهم

 .ضخمة

سنكان  وتصف الباحثة اإلنجليزية "إتير منانن" بشناعة المأسناة فيمنا روتنه عنن تهجينر

ألفنا  جنراء  50من أن عدد الذين ماتوا أثناء الهجرة من هاتين البلندتين بلن   ،مدينة اللد والرملة

ضربة الشم  والجوع، وشرد الباقون على وجنوههم فني الصنحراء بنال منأوى وال غنذاء وال 

نهننا صننورة لننم ترهننا البشننرية مننن قبننر وال تخيل هننا وال يقبلهننا الضننمير "إ :كسنناء، وتضننيف

أدت هذه األعمال إلى تفري  معكم األراضي من سكانها، ووصر عدد من لقد ني الحي، اإلنسا

  (4).الجاألف  740تر  أرضه خارج فلسطين آنذا  ما يزيد عن 

أسنننطورة فنننراي فلسنننطين منننن شنننعبها، بهننندف ال سنننهير وال مهيننند  "إسنننرائير"لفقنننت لقننند 

سنن نبا  الخطننط الصننهيوني فنني ا هنند الفكننر جالننذلك  ،لمشننروعها االسنن يطاني اإلجالئنني اإلحاللنني

، ال نني تمكنننت العصننابات (5)"دالننت"بخطننة توجننت ومننن أهلهننا،  الننبالدي افننرإلالمشنناريع الهادفننة 

مننن  ننرد غالبيننة الشننعت الفلسننطيني، الننذي أصننبح الجئننا خننارج  1948سنننة بموجبهننا الصننهيونية 

 لقيام الدولة. في المرحلة السابقة ذلك بالطبع وكر، دياره، ومش  ا في أربع رياح األرض

على عامنر الوقنت، م نوهمين أن جينر النكبنة سنيموت، فيمنا  اإلسرائيليونبعد ذلك راهن  

، واالن قنال ل نفينذ هنذه األرضاالسن قرار فني  هنمسينسى الجير الذي يليه فلسطين، وبنذلك ي سننى ل

 ا وريننةإمبرعشننية إعننالن الدولننة بأنهننا  "بننن غوريننوندافينند "المرحلننة الثانيننة ال نني أعلننن عنهننا 

اتجنناه ل كننري  األمننر الواقننع  أكثننر منننالعمننر فنني  الم عاقبننةا تطلننت مننن الحكومننات مننإسنرائيلية  م

الجديد الذي تمثنر بننفراي فلسنطين منن أهلهنا، فرفضنت عنودة الالجئنين، وعملنت علنى اس صندار 

، عنن لمنرء الفنراي النذي خلفنوهموازاة اتخناذ اإلجنراءات الهادفنة القوانين القاضية بمنع عودتهم، ب

                                                                                                                                       

ال ي ت م ع بهنا الطوائنف غينر اليهودينة المقيمنة اآلن فني فلسنطين وال الحقنوال أو الوضنع السياسني النذي ي م نع بنه 

 .بهذا ال صريحوسأكون مم نا إذا ما أحط م االتحاد الصهيونى علما ، اليهود في البلدان األخرى"

، أيلنول 105االق صنادي، العندد مجلة صامد العربية وقضية الالجئين، الدول جامعة  ،محمد حسن( عبد الحافظ، 3

 .129، ص1996

الننار،  ( صدر القرار بعد الضغو  الدولية الكبرى ال ي مورسنت علنى الحكومنات العربينة للقبنول بوقنف إ نالال1

ن القصنند أوسننيط النندولي مننن تقننديم االق راحننات لحننر النننزاع المسننلح، إال ورغننم ان المطلننت النندولي كننان تمكننين ال

 تم فعال. الخفي كان تمكين الصهاينة من اس قدام الطائرات والدبابات والمدافع واألسلحة والذخائر، وهو ما

، وت، الملسسننة العربيننة للدراسننات والنشننر، بيننر1948 –1939فلسننطين واالن نندا  البريطنناني  ،فننالحعلنني، ( 2

 .275، ص1،1980 
3)Zafarul Islam Khan, Palestine Documents,First Ed 1998 Pharos media publishing  , NewDelhi, p63. 

و المديننة، كبر عدد ممكن من البلدان والمدن من موا نيها، عن  رين  محاصنرة البلندة أأ فري  لهدفت الخطة ( 4

سنطينيون د منطقة خالية من القوات الصهيونية، يس طيع الفلعلى هيئة حرف "د" أو حدوة حصان، مما يعني وجو

 .من خاللها اإلفالت
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من الصعوبة بمكان، إن لم  ة الالجئين ري  جلت المزيد من اليهود وإسكانهم، وجعر إمكانية عود

  (1)تكن مس حيلة، ب دمير بيوتهم وقراهم تدميرا شامال.

ائر منننذ قيامهننا، االسنن جابة إلرادة المج مننع النندولي فنني تسننوية المسننالدولننة رفضننت  منناك

ن تهربنا منينهنا باتفاقينات تسنوية بغية الوصول إلنى  ،مجاورة لهاالالعربية العالقة بينها وبين الدول 

، أو 1947لعنام  181 رقنم دودها، ال ني حنددها قنرار ال قسنيمإعنالن حنها  ، وفني مقندمهااسن حقاقات

 اسنن مر الموقننف اإلسننرائيلي، و1948لعننام  194 رقننم عننودة الالجئننين ال نني نننص عليهننا القننرار

 فننعممننا د ،بعينندا عننن هننذا االع بننار أي حننر نجنناحعنندم  ىالننرافض لعننودة الالجئننين  وال أكينند علنن

 .المح لة قضية ي جاوز حدود فلسطينللبحث عن حّر للن ياإلسرائيليب

 نفسنها وجهنا "إسنرائير"، حينث وجندت 1967عنام  رأ ن يجة عدوان  إالّ أن تطورا هاما

دأت فبنن ،حننر لالوجنه أمننام الالجئننين، الننذين يشننكلون معكننم سنكان األراضنني ال نني اح ل هننا ن يجننة 

 قضية وآثارها. الباتخاذ إجراءات اع قدت أن من شأنها محو مالمح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترحيل في المشروع الصهيوني الثانيا: 

ارزة اح لت فكرة اق الع الفلسنطينيين منن أرضنهم وتنرحيلهم لرقطنار المجناورة، مكاننة بن

ي فنة ال رحينر الم احنة ت بنين مكاننة فكنر ، ولدى مراجعة الوثنائ  واألدبيناتاإلسرائيليةلدى القيادة 

 في فلسطين.  "المسألة العربية"ما أ ل  عليه ، كحر للديهاالفكر وال خطيط والعمر 

 تهجينننرلنننذلك لنننم يكنننن  ،االسننن يالء علنننى األرض بالضنننرورة فكنننرة ال رحينننرى اسننن دعو

السياسية  بر ثمة  الفلسطينيين مجرد فكرة ثانوية في أذهان اآلباء الملسسين من النخبة الصهيونية

فصناح عنن خططهنم المسن قبلية للعمنر وفني معنرض اإلهنم الكثير منن الشنواهد، ال ني تشنير إلنى أن

 هجيننر واقن الع وترحيننر ب افكنرولمشناريع االسن يطان فنني المجنال  الداخلينة للحركننة الصنهيونية، 

مام قينام المشنروع فالحي فلسطين بان كام، وإعادة تو ينهم في البلدان المجاورة، ل مهيد الطري  أ

  (2)الصهيوني.

تمثننر الحلننم الصننهيوني فنني دولننة لليهننود فقننط، ح ننى قبننر إعننالن منننذ البدايننة ذلننك أنننه 

، ي الف نرات األولنى لصنياغة المشنروعوقيامها، وإن لم يعلن عن ذلنك بصنورة جلينة فن "إسرائير"

                                                

، 1992، 1، ملسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت،  1948-1882 ( مصالحة، نور الدين،  رد الفلسطينيين1

 .45ص

 .54( المصدر الساب ، ص1
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قاعنندة أساسننية منننذ مطلننع القننرن العشننرين تضننمن هننذه الفكننرة ال نني مثلننت السياسنني  لكننن الخطننا 

  (1)دولة.الللموقف من قضية الالجئين بعد قيام 

اء هم قبنر إنشنحلم القادة اإلسرائيليون بدولة يهودية خالصة، ولم يغادر هذا الحلم مخيل لقد 

ال ني  لمعلننةالمواقف افنن هنا  الكثير من ا ذهمع و ،ضرورات تك يكيةلالدولة، وإذ لم يعلنوا عنه 

 ال سبت بمشكلة الالجئين، ومنها:الواضح في  هموقفمتعد قاعدة راسخة ل

وم إال الصهيونية بأن الدولة اليهودية لنن تقنحركة األ  الروحي لل "هرتزلتيودور "يرى  -

 ،وشن حر  إبادة ضد السكان األصليين ،باالس يالء على األراضي العربية

 أننه ال ىرأو ه،فني رأين "هرتنزل" شنار " المنكر الصهيوني الشنهير، سرائير رنغويري" -

 مفر من إجالء العر  ونقلهم إلى البالد المجاورة بقوة السيف، 

لالسننن يالء علنننى  رئننني  مجلننن  إدارة الصنننندوال اليهنننودي "منننناحيم أوسيشنننكين"دعنننا  -

ن أعلنننى اع بنننار  ،للنننبالد المجننناورة فيهننناوترحينننر العنننر  القنننا نين  ،األراضننني العربينننة بنننالقوة

 فكة على مئات األلوف من الفالحين العر ، من المحا "أعلى وأنبر"المشروع الصهيوني 

األكثر وضوحا  واس جالء لرهداف اليهودينة، فهنو لنم يهن م  "أبراهام شارون" الكاتت كان -

أراد منرء الفنراي النناجم بسنكان يهنود يشنكلون القاعندة بنر ، فقنط من فلسنطينفقط بنخراج العر  

تحنت عننوان "اإلمبريالينة العربينة"  1930مقناال  عنام  نشنر حيثالبشرية للدولة المزمع إنشاؤها، 

تفري  النبالد السن يعا  اليهنود  أي ي مثر بنقر العر  للدول المجاورة،ذكر فيه أن الحر الذي يراه 

علننى أن ينن م هننذا النقننر تنندريجيا  لضننمان ان قننال الع نناد واألمننوال واألمننال   ،ن إليهننايالجنندد القننادم

  (2)،حكومات العربية والدوليةال منتسندها خطة تموير  ،بصورة م ف  عليها

لمشنناريع  الممننول الننرئي  "إدموننند روتشننيلد"فنني القننرن ال اسننع عشننر أعننر  البننارون  -

 ،هائيا  فلسطين للعراال ن ونغادريل قديم العون المادي للعر  الذين  اس عدادهعن  ،االس يطان

يهودينة لنن ل رحير العر  من فلسنطين، ملكندا  أن الدولنة ال "فالديمير جابوتنسكي" وةدع -

يمكن أن تكون غالبية يهودية، وبعدها دولنة يهودينة، فقنط هكذا ، وهمال رحير اإلجباري لبتقوم إال 

 (3)،قوى السكان المحليّون على تحطيمهبرعاية القوة، ومن وراء جدار حديدي ال ي

بعنند شننهور مننن  حركننة،قيننادة الل "فاي سنني"الناشننط الصننهيوني قنندمها ال نني عمننر الورقننة  -

ال يهندف إلنقناص  الفلسطينيين تهجيرن إ :، قال فيها(4)1937ام ع الملكية ير لجنة بيرصدور تقر

 السنن يطانصننالح ال "تحريرهننا"وهم، فننراي األراضنني الزراعيننة منننبننر ي طلننع إل ،فحسننت همعنندد

ليبقى خالصا  لنا، إن السبير الوحيد هو  ،الخالص لن يأتي إال بخالص البلد فلسطين، ألن اليهودي

علينا العثور على اآلذان المصغية في أمريكا، ثم في بريطانيا ، واق العهم من الجذور قطع العر 

 (5)ثم في البالد المجاورة، وهنا  سيحر المال المشكلة".

 اع برو يلة حياته السياسية النجاز هدف  رد العر  من فلسطين،  "بن غوريون" عمر -

والمخنرج لحنر  االنطنالالأن "نقطنة  1938دارة الوكالة اليهودية عقندت فني حزينران إلفي جلسة 

تمهند الطرين   ،منع الندول العربينة اتفاقينةمسألة العر  في الدولة اليهودية تكمن في ال وقيع علنى 

أهنم منن جمينع  العر  ترحير"ن مرة أأكثر من وأكد يها، إلخراج العر  من "الدولة اليهودية" إل

منن بنين اهرانيننا اآلن ونقلهنم إلنى  همإخنراج انننابنمك... وإذا لم يكنن الدولة مطالبنا لزيادة مساحة

هنذا  ،تق رحه لجنة ملكية بريطانية، فلن يكون بمقدورنا القيام بذلك بسهولة وهو مامنا   عربية، 

                                                

 .27، ص2002، 1، بيروت،  1948( ملسسة الدراسات الفلسطينية، األحياء العربية ومصيرها في حر  2
زة، أغسط  ات، غ، مجلة رؤية، الهيئة العامة لالس عالماإلسرائيلية حول مشكلة الالجئين ت( عدوان، عا ف، األ روحا1

 .28، ص2006

، 2001، 1( عوض، عثمان، العنصرية الصهيونية، مركز حقوال اإلنسان لمساعدة السجناء، القاهرة،  2

 .38ص

ين يم فلسطوفدت إلى فلسطين لحر االضطرابات الناجمة بين العر  واليهود، وأوصت ب قسلجنة بريطانية ( 3

 بين الطرفين.

 .143، ص1996، أيلول 105صامد االق صادي، العددقضية الالجئين، مجلة ، هعبداألسدي،  (4
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إذا أمكننا القيام بذلك أصال  بعد إنشاء الدولة، عندما يكون كر العنالم المعنادي لننا ينكنر إليننا بسنبع 

 (1)تجاه أقلي نا. عيون، لمراقبة تصّرفنا نحن

موقفنه فني آرائنه حنول "بن غوريون"  شار منّكر اليسار الصهيوني  "بيرل ك سنلسون" -

النقنناع حننول توصننيات لجنننة بيننر، ذكننر فنني اج منناع اللجنننة وفنني خضننم  وال رحيننر، مننن الطننرد

هننر هننو مسننموح أم  :همسننألة ال رحيننر أثننارت نقاشننا  حننادّا  لدينن ال نفيذيننة للمنكمننة الصننهيونية، أن

هنم لنن يخسنروا عنند نقلهنم، ونحنن  ،جار بعيد خير من عدو قرينت ،منوع؟ ضميري مرتاح جدا  م

لصالح  هذا األمر يع بر في نهاية المطاف إصالحا  سياسيا  اس يطانيا   وبذلك فنن ،بال أكيد لن نخسر

خننارج العننر  كنننت اع قنندت بننأن هننذا أفضننر الحلننول، ولكننن لننم ينندر بخلنندي أن نقننر  ،الطننرفين

آمنت وما زلت أؤمن بأنهم سينقلون في المسن قبر إلنى فقد  ،يعني النقر إلى جوار نابل  "رإسرائي"

  (2)سوريا والعراال".

أنهنا لنم إال ، مبكنرا ةينافكنرة تهجينر العنر  منن فلسنطين فني أذهنان الصنه ورغم حضور

وهكنذا  هم،وهيئنات همملسسناتشنروع النذي يطنرح علنى جندول أعمنال تأخذ صنبغة البرننامج أو الم

أول  ،21/8/1937-3بنين خ يزينورالنذي عقند بمديننة  الملتمر الصنهيوني العشنرين، اع باريمكن 

ويمكننن إجمننال المناقشننات ال نني شننملها المننلتمر  ،مننلتمر للمنكمننة العالميننة يبحننث فكننرة ال هجيننر

طنرح يألننه  ،"بينر"لجننة دراسنة مشنروع لغالبية الملتمرين  ريفضت  هجير الفلسطينيينب الخاصة

علنى أهمينة فكنرة ترحينر  وامك سبات كبيرة ت مثر في قيام دولة يهودية مع رف بها، وركزمزايا و

وقينادة حنز   "بنن غورينون ،ناحناييم وايزمن"ومنن أبنرزهم  ،العنر  تحنت عننوان تبنادل السنكان

المننلتمر، ولعبننت زعامننة  علننىتيننار تهجيننر العننر  مننن فلسننطين  نن   حيننث ،بنناي بصننفة عامننةام

رغنم وجنود   نه،وهنو منا ورد فني كلمنات معكنم الم حندثين فني أروق ،ذلنكحز  دورا  كبيرا  فني ال

 (3)فكرة.لأقلية عبرت عن رفضها ل

، ي بنننيّن تنننزامن نشنننوء فكنننرة ال رحينننر منننع نشنننوء ولننندى مراجعنننة الوثنننائ  الصنننهيونية

المس و نات األولى في فلسطين، ونشوء الصهيونية السياسية  بنر ينذهت بعنض المنلرخين ألبعند 

منذكرة  1845عنام  "ادوارد مي فنورد"السابع عشر تحديدا ، عنندما قندم البريطناني  لقرنلمن ذلك، 

يطلنت فيهنا إعنادة تنو ين اليهنود فني فلسنطين بنأي ثمنن، وإقامنة دولنة خاصنة بهنم تحنت   هلحكوم

النننذين تعرضنننوا للوجنننود البشنننري  "الصنننهاينة األغينننار"منننن أوائنننر  وهنننو ،الحماينننة البريطانينننة

  (4)وتو ينهم في أجزاء أخرى من الدولة العثمانية. همالفلسطيني، فاق رح إجالء

 ىجننروالبدايننة بعبنارات هادئننة،  صنيغت فننيلكنن فكننرة ال رحيننر لندى الصننهاينة األوائننر، 

وخنننالل  ،الصنننوتهنننا ألن الوقنننت ال زال مبكنننرا فننني حنننال ارتفعنننت نبنننرة ئال نبينننه لضنننرورة إخفا

ال جمنع الصنهيوني السنائد فني  وهنو "أحندوت هعفنوداه"عشنرينيات القنرن الماضني، انن هج حنز  

 ،إشننارة للمسننألة العربيننة فنني بيانننات الحننز  وتصننريحاته السياسننية تجنننت أي"الييشننوف سياسننة 

 (5)االس يطان الصهيوني.وتصاعد  ،المقاومة للهجرة اليهوديةفي ار تزايد خاصة 

ين نيأصنبح الننهج القائنر بوجنو  ترحينر الفلسنطي ،ينات واألربعينيناتالثالثينسننوات وفي 

ر كمننا اهنرت أصنوات مثنن ،أساسنية اسن ندت إليهننا خطنط ال رحينرخنارج الدولنة اليهودينة، ركيننزة 

دن، للعنراال، ولني  إلنى سنوريا وشنرال األرب رحينر الفلسنطينيين  يننادت "روتشيلد وجابوتنسنكي"

 . "إسرائير"حيث اع برت هذه المنا   جزءا من أرض 

  فعنند البحنث الصنهيوني 1930ر مننذ وتكهر الوثائ  اإلسرائيلية خطط الييشوف لل رحين

العربينننة معنننا، خطنننا  "المشنننكلة الديموغرافينننة"، و"مسألة األرض"المحمنننوم عنننن حنننر جنننذري لننن 

                                                

 .299، ص1974 ،1  ،أبيت تر، عام عوفيددار المجلد الرابع،  ،مذكراتدافيد، البن غوريون،  (5

 .361، ص1962، 1  ،أبيتتر ، عمالالحز  منشورات ، 12المللفات، المجلدبيرل، ك سنلسون، (1

 .1992، دمش ،8مجلة األرض، ملسسة األرض للدراسات الفلسطينية، السنة ال اسعة عشرة، العدد  (2

 ، الكويت،لمعرفةم ا، عالفرنسية ح ى نهاية الحر  العالميةاالس يطان اليهودي منذ الثورة ال، أمين( محمود، 3

 .24، ص1،1984 

 .65، ص1،1991الهجرة اليهودية حقائ  وأرقام، دار الجلير للنشر والدراسات واألبحاث، عمان،  ( 4
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توليننه قيننادة المنكمننة الصننهيونية وعضننوية الهيئننة ال نفيذيننة للوكالننة اليهوديننة،  خننالل "ناوايزمنن"

يطانيين، تمثلت باق راح يندعو ووزراء بر مسئولينخطوة أخرى باتجاه ال رحير أثناء محادثاته مع 

  (1)عائلة، إلى شرال األردن.30.000ل  عددهم ال رحير المزارعين الفلسطينيين الب

خاصنة  وجاء هذا االق راح على خلفينة االشن باكات بنين الفلسنطينيين والمهناجرين اليهنود،

صنناعد ، أسننبا  ت1930لل حقينن  فنني تقريرهننا المقندم فنني مننارأ " شنو"وال ننر بعندما حننددت لجنننة 

ه دية وضع يلدي نمنو االسن يطان فيناالضطرابات في صفوف الفلسطينيين، وألقت الضوء على ج

 ، وازدياد أعداد الذين ال أرض لهم. نزع الملكية ح ما عن الفالحينل

، أبندى 4/3/1930ب ناريخ  وزينر المسن عمرات البريطناني "دامونند شنيلز."وفي لقاء مع د

ر يطننوقننام ب و ،القائنر أن ترحيننر عننر  فلسننطين أمنر مسنن حت هترحيبننا حننارا باق راحنن "ناوايزمن"

 "دباسنفيل"وزير المس عمرات البريطاني اللنورد لقائه مع ، وأثناء ج ماعاالاالق راح بعد يومين من 

 (2)لعر شرال األردن يمثر حال.، ولذلك من الواجت أن تس قر األوضاع في البلد قال:

لنى إالفلسنطينيين بهندف الوصنول  منعمجابهة الصهيونية للالحركة ، دعت وفي هذه الف رة

هيونية القينادة الصنن وغنندتالعسنكرية ال ابعننة لليشنوف،  "الهاغانننا"تنم بننناء منكمنة  حيننث ،ال رحينر

لقنننوة ا خنننالل ال ي حقننن  إال منننن "المشكلة الديموغرافينننة العربينننة"بنننأن الحنننر األساسننني لننن مق نعنننة 

 .س يطانية في فلسطينوخل  الحقائ  االق صادية والعسكرية واال ،العسكرية

في اج ماع اللجننة المركزينة لحنز  مابناي بنالقول:  1936غوريون سنة  ما أكده بنوهذا 

لينز جا وصنلنا نحنن أوال ل فناهم منع االنلي  ثمة منن فرصنة للوصنول إلنى تفناهم منع العنر  إال إذ

  مننا النذي يننرغم العننر  علنى الوصننول التفنناال مشنن ر ،بحينث نصننبح القننوة العكمنى فنني فلسننطين

معنا؟ الحقائ ...فقط بعد نجاحنا فني إقامنة حقيقنة يهودينة كبنرى فني هنذا البلد...عنندها فقنط سنيلبى 

 (3)الشر  المسب  للمفاوضة مع العر .

اإليطالية، فقد رأت أن الحركنة الصنهيونية اع بنرت، فني غزوهنا  "ياسووليلي"أما ملسسة 

تباعهننا نفسننيا لفكننرة اسنن عمال العنننف االسنن يطاني لفلسننطين منننذ بدايننة القننرن الماضنني أن إعننداد أ

صننهيونية وال ندر  علننى األسنلحة، واالل ننزام بالحصنول عليهننا أمنر ال مننناص مننه... وأن نكننرة ال

عملنت علنى و ،للعسكرة، ال تهدف إلنى تجنيند أتباعهنا فحسنت، بنر تشنمر كنر يهنودي فني فلسنطين

هلت والدة مجموعنات سنوإقامنة الفنرال الم خصصنة فني الق نال، و ،تشجيع ال ندريت علنى األسنلحة

وأن تلنك المجموعنات المسنلحة لنم تكنن علنى  ،على درجات ال خصص العسنكريجديدة وصلت أل

أهبة االس عداد لل دخر السريع ضد عر  فلسطين فحسنت، بنر ضند أي  نرف تسنول لنه نفسنه أن 

 (4.)يعرقر مسيرة األهداف الصهيونية، ح ى ولو كان يهوديا  

ر العر  مح هماألمر أن هنا  حلوال ممكنة لل مكن من إحاللوقد تبين للصهاينة منذ بداية 

ديموغرافي الننباحننث ال "روبيرتننو بنناكي"فنني فلسننطين، وضننعها البروفيسننور مننن أصننر إيطننالي 

 ني للعننر  واليهننود فنني أرضالخاتمننة السياسننية ألبحنناث ال طننور السننكا"، صنناحت ك ننا  البننارز

 ، والحلول هي:إسرائير"

، بشننكر ال يجعننر مننن مشننكلة ال زاينند "إسننرائير"ي ألرض ينبغنني تحدينند اإل ننار السياسنن -1

 عبين،بين الش السكاني أو لعبة األكثرية واألقلية عقبة في سبير إحالل السالم، وال فاهم الم بادل

                                                

مشن ، شن اء د، مجلة الفكر السياسني، اتحناد الك نا  العنر ، اإلسرائيليةالالجئون والسياسات ( شريح، أسمهان، 1

 . 193، ص2006

، 1  ، بيروت،الملسسة العربية للدراساتن حقوال اإلنسان وحدود المنط  الصهيوني، ( غباع، حسين، فلسطي2

 .67، ص1987

 .23/8/1927ابراهام شارون، مالحكات ليست في صلت الموضوع، هآرت ،  (3

، 1 ،  رد الفلسطينييين من ديارهم، ملسسة ليليوياسو، ترجمة نور الدين حميد، دار األقصى، دمش(  1

يطالي، إليفه ا  من أفضر من وث  النكبة الفلسطينية وبداية حكاية الالجئين، السيما وأن تأ، ك 43، ص2001

 بمعنى ان غير منحاز مسبقا للرواية الفلسطينية.
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د ياسننية للعمننر علننى تسننهير ان قننال أكبننر عنندسالقيننام ب حركننات لخلنن  أوضنناع اق صننادية و -2

دال ه الشرال ببحيث ي جه ال زايد السكاني للعر  باتجاممكن من العر  سلميا إلى البلدان العربية، 

 من الغر ،

إذا لم تفلح المساعي السياسية في تقسيم البالد بين الشعبين عن  رين  ترحينر العنر ، أو  -3

في حالة ال قسيم، فمن الواضح أن أقلية عربية داخر حدود المنطقة اليهودية قند تصنبح منع النزمن 

عمننر علننى السننماح للعننر  أن يرحلننوا ثريننة اليهوديننة، لننذا يجننت التجمعننا سننكانيا كبيننرا يهنندد األك

  (1للمنطقة العربية، بينما تمنع هجرتهم من المنطقة العربية إلى المنطقة اليهودية.)

ة في النصف الثناني منن عقند نفيذية للحركة الصهيونيقد بينت مناقشات أعضاء الهيئة ال و

دأ، تبنني سياسنة غينر معلننة وسنرية ي نرّوج لهنا بصنورة غالبي هم تساند من حيث المبن الثالثينات أن

غورينون بنالقول: إذا كنان منن  عبر عنه بنن لبقة في المحادثات مع أعضاء اللجنة الملكية  وهو ما

، فلمناذا يسن حير نقنر يهودا "االسم اإلسرائيلي للضفة الغربية"المسموح نقر عربي من الجلير إلى 

لنذي هنو أقنر  بكثينر؟ ثمنة مسناحات شاسنعة مننن األرض عربني منن الخلينر إلنى شنرال األردن، ا

لشننرال األردن شننر  أن مننندو  السننامي يوافن  علننى ال رحينر ح نى ال ،هننا  ونحننن هننا مك كننون

فسننلغي مشنكلة األرض  ،وحكومنة لنندن "ربين"وإذا وافقنت لجننة  ،نوفر األرض والمنال للفالحنين

لفلسطينيين في المفاوضات المرتقبنة اق راح ترحير ا ه علىوبذلك ي ضح عزم ،من جدول األعمال

  (2)مع اللجنة الملكية.

ما يهمننا فني هنذه القنراءة ال اريخينة المعمقنة لبندء نشنوء قضنية الالجئنين بأيندي إسنرائيلية 

دون فنني يومياتننه ب نناريخ وبننن غوريننون علنن  أهميننة بالغننة علننى ال رحيننر القسننري، باألسنناأ، أن 

ودية ال ابعة للدولة اليهودية المق رحة يمنحنا شيئا لنم : إن ترحير العر  قسرا عن األ12/7/1937

ون الجلينر خالينا الثناني  أي أن يكنواألول  ينيكن لنا قط عندما وقفنا على أقدامنا خالل أينام الهيكلن

نفينذ ال رحينر  لورأى أنه إذا مارأ الصهاينة الضغط على سنلطات االن ندا  ، من السكان العر 

هنذه الن يجنة لللوصول  ةثابرالمعلينا و، ون تنفيذ خطة ترحير مماثلةالقسري، فلي  ثمة ما يحول د

 (3)علينا أن نحضر أنفسنا للقيام بال رحير.، ان زعنا وعد بلفوركما 

كفنناح مننن أجننر الدولننة اليهوديننة والسياسننة  " بعنننوان:جوزيننف هيللننر"جنناء فنني ك ننا  و

لنك فني ت ترامناقشنات ال ني دمجموعة من الوثائ  ت عل  بال ،1948-1936الصهيونية بين عامي 

ية فوال كنر إقامة دولة يهود كانلحركة الصهيونية الشاغر لشغر أن الإلى  ، مشيراالسنين الحاسمة

 وإن الوصول لهذا الهدف تطلت ترحير السكان العر . ،ال را  الفلسطيني

، أخننذت القيننادة الصننهيونية بناإلعالن عننن خططهننا واق راحاتهننا الداعيننة 1937مننذ سنننة و

رحير الفلسطينيين، بعدما شعر الييشوف بالقوة والثقنة بنالنف  ن يجنة ازديناد رسنوخه عنددا وقنوة ل 

مننا أدى م ،عسنكرية منن جهنة، وتلقينه دعنم حكومنة االن نندا  والجنين البريطناني منن جهنة أخنرى

  (4)ومفصلة. صهيونية إلى خطط ومشاريع م كاملةل طور مق رحات ال رحير ال

إلننى أن  1937ر عبننر مق رحننات وخطننط مبرمجنة منننذ سنننة وهكنذا تطننورت فكننرة ال رحين

، ومنا 1948واقعينة مننذ سننة  ، ثنم أصنبحت سياسنة"دالنت"أصبحت خططنا عملينة توجنت بخطنة 

جمناع إننات من ذروته، تشّكر فني نهاينة الثالثي اإلسرائيليمع اق را  الصراع الفلسطيني و، بعدها

ا ني إلننى النندول العربيننة، خاصننة سننوري ننرد الشننعت الفلسننطي اليهوديننة علننىقننومي بننين األحننزا  

ننذ مإسنرائير، والنذي قناد الحركنة الصنهيونية  "بنايام"حنز   اإلجمناعتزّعم هنذا  حيث، والعراال

 .1977إلى العام  1933العام 

                                                

 .27( المرجع الساب ، ص2

،القناهرة، ( عوي ، عبد الحليم، الفكر اليهودي بين تأجيج الصراعات وتدمير الحضنارات،مركز اإلعنالم العربي1

 .67، ص2003، 1 

 .21ص، 1997، 1أرض أكثر وعر  أقر، ملسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت،  نور الدين،  ( مصالحة،2

 .45، ص1992، دمش ،8، العدد 19مجلة األرض، ملسسة األرض للدراسات الفلسطينية، السنة ( 3
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، أول رئنني  "وايزمننان"بزعامننة  "الصننهيونيين العمننوميين"الطننرد قننادة حننز  كمننا أينند 

  (1)كما هي انجل را انجليزية. ،يهودية نقية تماما  لدولة  حوير فلسطين ل، الذين هدفوا لدولةل

فني البنند وجناء  ،، بطنرد الفلسنطينيينحّريةالالمحاربون من أجر " ليحي" البت منكمة و

  (2)ي ّم عبر تبادل السكان. "الغرباء"نص واضح يلكد أن حر مشكلة ها من مبادئ 14 ال

 "ابوتينسنكيغ"بنالطرد، بانضنمام صهيوني ينادي  إجماعوبان هاء عقد الثالثينيات، تشكر 

وفي هنذه الكنروف، اهنر  ،للداعين إليه، في رسالة بعث بها عشية موته ألحد أعوانه في فلسطين

أبننرزهم د.  ومننن ،نكننرهم الخاصننة فنني المسننألة اتبعننض النشننطاء المسنن قلين الننذين أدلننوا بوجهنن

عننر  نهائيننا  إلننى لطننرد الة "الصننهيونية الشرسننة"، الننذي دعننا صنناحت نكرينن "براهننام شننارون"أ

سوى عندد ضنئير جندا  منن األفنراد والنوعيّنات النذين يسن حير  "دول نا"العراال، بحيث ال يبقى في 

 (3)نقلهم بأية وسيلة.

األراضنني  احنن اللفنني  اينندعي اإلسننرائيليون أن لهننم حقننبنندأ ، 1948-1947ومنننذ عننام 

ع عن الننف  ضند الجينوع بحجة أنهم في وضع الدفا ،مخصصة للدولة العربية في قرار ال قسيمال

، ولني  بفعنر اإلرهنا  الجينوعتلنك أن الالجئنين فنروا بنناء علنى أوامنر منن  ادعنواكمنا  ،العربية

ة لينه األمنم الم حندإالنذي اسن ندت  "برننادوت"ل قرير الذي أعده الكوننت ، وهو ما فنده ااإلسرائيلي

م ويهجننروا مم لكنناتهم ن عننر  فلسننطين لننم يغننادروا ديننارهإ: يننهجنناء فو ،194فنني إصنندار القننرار 

ضنند اليهوديننة  العصنابات، بنر ن يجننة ألعمننال العننف واإلرهننا  ال ني قامننت بهننا اخ يننارا وعنا  أو 

قضية فلسطين ال يمكنن حلهنا إال إذا أتنيح لالجئنين العنودة إلنى دينارهم فنن  ، وهكذاالعر  اآلمنين

 (4)ومم لكاتهم.

القنرار النذي تضنمن  11/12/1948 قرينر أصندرت الجمعينة العامنة ب ناريخ الوبناء علنى 

 ،عندة مهنام إليهناأوكلنت  "،تشكير لجنة ثالثية تندعى "لجننة األمنم الم حندة لل وفين  بشنأن فلسنطين

دفنع و، واالج مناعي االق صناديأهمها تسهير إعادة الالجئين وتو ينهم من جديد، وإعنادة تنأهيلهم 

 (5)مفقود وضرر. وعن كر هراعدم العودة إلى دي يقرر منال عويضات عن مم لكات 

لية كيفينة ، وتباحثت منع الحكومنة اإلسنرائيفي العام ال اليزارت اللجنة المذكورة تر أبيت 

ضية فلسنطين، بأن حر مشكلة الالجئين مرتبط بال سوية النهائية لقجاء رد لكن ال، 194قرار التنفذ 

 على رفض تنفيذ القرار ما لم يسب  ذلك عقد صلح نهائي مع العر . اصرم

إلرسننال مننندوبين  "إسنرائير"دعنت اللجنننة الحكومننات العربينة وحكومننة لننذلك، سن جابة وا

علنى  "إسنرائير"وقعنت  ،األ نراف، وبعد محادثات منفردة بنين يةسويسراللوزان مدينة عنها إلى 

وحقهننم فنني  ،عننودة الالجئننين تضننمن عنندة مننواد أهمهنناو ،12/5/1949 ب نناريخبروتوكننول لننوزان 

  (6)وح  ال عويض للذين ال يرغبون في العودة. ،كهمال صرف بأموالهم وأمال

ي توقيعهننا، فمننا أن قبلننت الجمعيننة العامننة عضننوي ها فنن "إسننرائير"لننم تح ننرم ومننع ذلننك، 

نننة ولمننا عجننزت لج ،رفضننت تنفيننذ مننوادهو ال زاماتهننامننن ح ننى بننادرت لل نكننر  الدوليننةمنكمننة ال

 .لهشر ملتمر لوزان وإنهاء أعماف عن علنأ ،به ال زمتباإليفاء بما  إقناعهاال وفي  عن 

موشنيه "خارجينة الوزينر  هرفضنالنذي إلعنادة الالجئنين،  "برنادوت"وفي رد على  لت 

بمسنح القنرى والمندن  يا في الوقت ذاتنهوصم، ون خارج فلسطينين الالجئيو  ب اطالب، م"شاريت

                                                

  www.arab48.com:48، موقع عر  ال رانسفير واألبرتهايدوالصهيونية ، محمود، محار ( 4

، بيتأ -، ترلاألوالمجلد  إسرائير،لجنة نشر ك ابات ليحي )جمع وتحرير(، وثائ  المحاربين من اجر حرية ( 1

 .27، ص1959، 1 

 .19/2/1988يوسي ملمان ودانيئير رفيف، هذا تاريخ ال رانسفير، ملح  دافار، ( 2

 .143، ص1981، 1  ( البديري، هند، أراضي فلسطين، جامعة الدول العربية، القاهرة،3

ي، عدد الثان، الماتلالس عالالهيئة العامة  ،مجلة رؤية ،الموقف اإلسرائيلي من قضية الالجئين البابا، جمال،( 4

 .78، ص2000أيلول 

بيع ر 26عدد ال ، مركز البحوث، نابل ،السياسة الفلسطينيةمجلة مس قبر قضية الالجئين، محمد، ( صالحات، 1

 .143، ص2000



 12 

 "إسرائير "لنن  أن إعنادة العنر اكندملال ني سنكنها العنر  ح ننى ال ت نر  أثنرا  ينربطهم بأرضننهم، و

 (1ها.)يهدد نقاء

ح ى  ،سكان العر  أمر بعيد المناللأن الخروج الطوعي ل الساسة اإلسرائيليونلقد أدر  

 إسن راتيجيةفهم لم تنقصهم الرؤية لوضنع  ،معهاوإن صرحوا برغباتهم في تعاون المحيط العربي 

قند و، لة يهودية نقينة عرقينا  و دووه ،الطرد واإلخالء موضع ال نفيذ كي يصلوا إلى الهدف الرئي 

فنرد  ،تجاه سنكان فلسنطين العنر  همسأل أحد الضبا  اإلنجليز ضابطا  يهوديا  عمر معه عن نوايا

سننقوم بعنندة  :بسنرعة وعفوينة وكأننه نناقن هنذا األمنر سنلفا  مننع آخنرين ووضنعوا لنه خطنة ل نفينذه

 (2!)وح ما سيفر القسم اآلخر" ،مجازر رهيبة نقضي بها على قسم منهم

لننم تكننن دينر ياسننين أبشننعها وال أشرسنها، إذ ق ننر فنني ، مذبحنة 25رتكننت اليهننود بالفعنر او

قنام الجنين بننخراج  ، كمنابالبلطناتهم هشنموا رؤوسن ، حنينعربيا  بشكر بشنع 350قرية الدوايمة 

قرينة تحنت  50أهنالي  وا نردو ،قبنر انسنحا  القنوات البريطانينةألف فلسطيني من دينارهم  413

  (3)قرية بسبت الخوف من الهجمات اإلسرائيلية. 38و ،مضغط هجوم قاد

% مننن الفلسننطينيين 70وثننائ  األرشننيف األمريكنني أن وتلكنند الوثننائ  اإلسننرائيلية فيمننا 

ولني  كمنا ينزعم القنادة اليهنود  ،غادروا ديارهم مكرهين بفعر ال رويع والبطن واإلرها  النفسي

  (4)ة.من أنهم تركوا ديارهم بنيحاء من الدول العربي

 ، نهوجمع المج مع الدولي منذ البداية على حدوث واقعة تشريد الشعت الفلسطيني من أو

 عكنمأ، كمنا تع بنر منن اإلنسنانيةخطر جرائم الحنر  والجنرائم المرتكبنة ضند أبشع وأواحدة من ك

 .بشكر خاص اإلنسانيوالقانون  ،خطر االن هاكات للقانون الدولي بشكر عامأو

 التهجير مالتسرائيلية لحالرواية اإل: اثالث

لمنا سنب   ، وفقنا  تهجير الالجئنين بشأن اإلسرائيليةفي هذا السياال، يمكن إيجاز اإلدعاءات 

ورع، مناري سنيركن، جنان ديفيند كيمحني، لن وأبرزهم: وأن دونه ملرخو الدولة العبرية األوائر،

وفقنا   تنتأن من دينارهم، ن هجرة الفلسطينييرواية ال اريخية ال ي تشير إلى أوجوزف شخ مان، بال

ال إفساح المجنوالب عاد السكان المدنيين عن ساحات الق ال، ت وأوامر القادة العر ، الداعية لنداءا

جهنزة ألعب نه  ومنا، 15/5/1948 ب ناريخلدخول الجيوع النكامية وتمركزها عند ان هناء االن ندا  

ر حالنة سهم في نشنأ مماصهيونية، اإلعالم العربية عبر المبالغات في وصف األعمال العسكرية ال

طين، فني ويحملون المسلولية للدول العربية ودخول قواتها العسكرية إلى فلس، الرعت بين العر 

ل عناين اعلنى وقت يلكدون فيه  يبنة النواينا الصنهيونية إزاء السنكان الفلسنطينيين، وعنزم قنادتهم 

 في اس قرار وأمان!!هم المش ر  مع

علننى تلننك الروايننة،   أكينندالاإلسننرائيلية خننالل السنننوات الماضننية ومننا دأبننت الدبلوماسننية 

وفقنا  ل لنك الرؤينة، و ،ما سب  لهلالء الملرخين وأن ك بوه مننذ بندايات الخمسنيناتترديد وتبرير و

سنن قالال  و نيننا ، دون أن تحنناول رؤيننة الجانننت ال راجينندي فنني ذلننك ال نناريخ ا فنني "إسننرائير"رأت 

بقيننت هننذه ال علننيالت وال فسننيرات قائمننة فنني الخطننا  حيننث  ،فلسننطينيةالنكبننة الب الم مثننرالحنندث 

، النذي حناول "بني موري "السياسي وال اريخي ح ى اهور ما يسمى بالملرخين الجدد، أبرزهم 

لمق ضننيات الجدينندة، واسنن نادا  للوثننائ  العبريننة ا، وفقننا  للمعطيننات و1948عننام إعننادة قننراءة حنندث 

 (5)علمية في تحلير وقائع ما حدث.األصلية، واع ماد المناهج ال

ودراسن ه لوقنائع وأحنداث معركنة  1980عملينا ، مننذ عنام  "بنني منوري "بدأت نشا ات 

توصننر لن ننائج مغننايرة لمننا سننب  للمننلرخين أن توصننلوا و، 13/7/1948-12 ب نناريخ اللنند والرملننة

، بعد سقو  طينيينالفلسأساليت الحر  النفسية في نشر الرعت بين السكان  ا منالحظ نوعو ،إليه

                                                

 .541، ص1984 ،1  بيروت، سوعة الفلسطينية، المجلد الرابع،المو (2

 .42ص بيروت، دار النشر للجامعيين،  لو  باشا: جندي مع العر ، ترجمة عفيف حسن العمري،( غ3

 .8/1/1996 ،القاهرة ،المركز العربي لبحوث ال نمية والمس قبرمحاضرة حول الالجئين، عقدت في  (4

 .17، ص 1996، أيلول 105عدد ال ،صامد االق صاديمجلة ة الالجئين، قضيأسبا   ،ماجد( كيالي، 5

 .86، ص1992، 1( غروسمان، دافيد، حاضرون غائبون، المك بة الحديثة، تر أبيت،  1
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حمنر السنكان المحلينين علنى الرحينر منن  فنيالهندف  وتمثنرالقصف البري والجنوي، كالمدين ين، 

علنى وثنائ  صنهيونية أصنلية تلكند  "بني موري "إضافة ل رويع السكان اآلمنين، عثر ، وديارهم

 70-50إرغنام منا ي نراوح بنين وشنخص منن سنكان اللند،  300-205إقدام القوات على ذبح زهاء 

بنن "تنفينذا  صنريحا  ومباشنرا  ألوامنر  ،ألف نسمة من أهالي المدين ين علنى الرحينر خنارج بالدهنم

 (1)، رئي  الوزراء ووزير الدفاع آنذا ."غوريون

ر  العنر  علنى تن إلجبنارضمن هذا اإل ار، بدأت المنكمات الصهيونية تنفيذ عملياتهنا و

لنى قنرار الموافقنة ع تهناقيادلنى النرغم منن إبنداء عو ،ديارهم، وتفري  القرى والمدن من موا نيها

 يالئها علنى فنرض األمنر الواقنع، باسنلللمراوغنة، من منناورة  أكثرال قسيم، إال أن المسألة لم تكن 

 ،فحسنت يناوعلنى ذلنك تنم قبنول القنرار ااهر ،القرى والمدن العربينة وتعزينز وجودهنا العسنكري

 طين، بلدة تلو األخرى.فيما واصر اليهود  ريقهم لالس يالء على فلس

 بالهجمات العربية ال ي وقعنت فني "األرغون"، تذرعت منكمة 1947في أوائر ديسمبرو

 ،عندة ، فني قنرى ومندنالفلسنطينيينال اريخ نفسه لشن هجماتهنا ال ني تسنببت فني مق نر الكثينر منن 

ل هننذه خنناليننه فنني تلننك الحقبننة قننائال : إن جننر مننا أقلقننني رأ "احيم بننيجنمننن"المنكمننة قائنند أوضننح و

ة ثنلكاربننا ا حرسن عنندها  ،قنرار ال قسنيمالخناص بالشهور، أن يقبر العر  مشروع األمم الم حندة 

 الكبرى، دولة يهودية صغيرة جدا، بحيث ال تس وعت جميع يهود العالم.

علمننا بننأن العصننابات الصننهيونية ال ننني اسنن خدمت ضنند السننكان الفلسننطينيي إلخنننراجهم 

 أسماؤها، لكن أهمها ي لخص في المنكمات ال الية:وترحيلهم، تعددت عناوينها و

 ،سرائير جاليلىيقوات "الهاغاناه" بقيادة  -أ

 "االرغون" بقيادة مناحيم بيغن،  ةمنكم - 

 ،ش يرن بقيادة فريدمان يللينمنكمة  -ت

 (2ة.)الدولبنقامة فلسطين للمشاركة ى لإ ين دفقالمن والم طوع -ث

 هذه األهداف:تحقي  ، واس هدفت 1948مايو14إلى برير أمطلع  نمالعمليات اس مرت و

 سرعة السيطرة على مساحة الدولة اليهودية المنصوص عليها في قرار ال قسيم، -1

 تفري  فلسطين من أكبر عدد ممكن من موا نيها،  -2

 ، هاتأمين شبكة المواصالت البرية والبحرية ال ي تخدم أهداف -3

 ،ار ال قسيماالح فاا بالمس و نات داخر وخارج القسم اليهودي من قر -4

 ،  هماس يالء اليهود على قرى ومدن تقع ضمن حدود دول -5

 ،في تو ين عدد كبير من اليهود في القرى والمدن المفرغة ةساهمالم -6

 (3).الدولةز الوضع العسكري للمنكمات الصهيونية، ثم جين الدفاع عقت يعزت -7

جنوم الهت سياسنة اتبعنالعسنكرية الصنهيونية  اإلسن راتيجيةتكشف الفقرة السنابقة عنن أن و

 "دالنت" نفينذ الخطنة ب وشنرعت، 1948رينر بوتفري  فلسطين من موا نيهنا العنر ، مننذ مطلنع أ

ان األركننقيننادة مننن قبننر  10/3/1948ب نناريخ  تقننروأ ،ال نني وضننعت تفاصننيلها قيننادة "الهاغاننناه"

 ال ي أوكلت لها:ومن العمليات  ،العليا

 ،لة المقاومة إبادة القوة المسلحةتدمير القرى، والقيام بعمليات تف ين، وفي حا -

 اح الل األحياء العربية المنعزلة في المدن،و رد السكان خارج حدود الدولة،  -

 السيطرة على  رال الخروج من المدن، والدخول إليها، -

 في حال المقاومة يطرد السكان إلى المنا   البلدية المركزية للعر .  -

                                                

 .68، دمش ، ص1( فنلكس ين، نورمان، صعود وأفول فلسطين، ترجمة أيمن حداد، دار كنعان،  2

، 2001، 1ن،  للمجازر الصهيونية، مركز دراسات الشرال األوسط، عما ( الحمد، جواد، في الذاكرة اإلنسانية1

 .135ص

 .65، ص1985، 1( السعدي، غازي، من ملفات اإلرها  الصهيوني في فلسطين، دار الجلير للنشر، عمان،  2
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قبيننر دخننول الجيننوع ، منهننا تنفيننذ عنندد اسنن طاعتالخطننة إلننى عمليننات عنندة  ئننةجزتننم تو

بننين تمننت عمليننة، 18فلسننطين ل اإلنجليننز ةغننادرمقبننر  هننابلنن  مجموع، حيننث العربيننة إلننى فلسننطين

20/12/1947-8/5/1948.(1) 

ئم ، قامت بارتكنا  الكثينر منن الجنرا1984ومنذ صدور قرار ال قسيم وح ى ان هاء حر  

 ،هلهناد المدنيين العزل، بهدف بث الرعت بين أوالمذابح، ونكمت عشرات العمليات العسكرية ض

منا كنان م ،كما مارست الحر  النفسية االن قامية ،وتدمير حياتهم وقراهم ،وترحيلهم عن أراضيهم

 ثر كبير في نزوح مئات اآلالف من أبناء فلسطين.أله 

قريننة  420ب نندمير  ،وضننمن الخطننط العسننكرية تجلننت إحنندى صننور اإلرهننا  الصننهيوني

% 85وشكلت في حينه  ،أو القصف المدفعي أو الجوي ،أو فروا ن يجة المذابح ،ا بالقوةجلي أهلهأ

فننني نهاينننة الحنننر  ضنننمن حننندود دولنننة وقعنننت منننن مجمنننوع القنننرى العربينننة فننني المننننا   ال ننني 

  (2).قرى فلسطين يلاجمإ% من 50و ،"إسرائير"

ات شننهدت عملينننو ،14/5/1948-29/11/1947األحننداث الدمويننة منننا بننين تصنناعدت و

ن منتمكننت  حينث، ناهيك عن المجازر ال ني اق رفنت ،وانفجارات القنابر وهجمات مدبرة عسكرية

 .في إخالء القرى والمدنما نجحت  أكثرالفلسطينيين، ونجحت  لدىزرع الذعر 

مبي ة ومخططة سلفا ، ونفذتها مع سب   في كونهافي هذه الجريمة  األهمالعنصر  كما تمثر

ولنم  ،مقاومنة ذ جرى حرال وتدمير قرى لنم تبند أيإمنكمة،  إسرائيليةوحدات عسكرية  اإلصرار

المحروقنننة والطنننرد،  األرضة سياسنننفيهنننا  تغينننر نكامينننة، واسننن خدموتنننلوي أينننة قنننوات نكامينننة 

محلنننة سنننكنية  نننرد  532منننا يزيننند علنننى و ،مجنننزرة بحننن  الفلسنننطينيين 25 أكثنننر منننن توارتكبننن

 1950ر ومسننحها عننن الوجننود، وبحلننول عننام بالكامنن تقريننة دمننر 420ن منهننا، بينهننا والفلسننطيني

  (3).آنذا الم حدة  رمموفقا  ل قرير المفوض العام ل ،الجا من و نه ألف 960اق لع 

بلننن  عننندد الالجئنننين النننذين تركنننوا أراضنننيهم قبنننر وأثنننناء وبعننند الحنننر  العربينننة وهكنننذا 

، مايوهر شريطاني في أكثر من نصفهم قبر نهاية االن دا  البغادر  ،الجاألف  800اإلسرائيلية، 

 مصنادرمنذابح قندرتها بعنض اللالعصابات اليهودية   اعلى تر  قراهم ومدنهم بعد ارتك واأجبرو

وال الندفاع عنن حقن اءونقنر المحنامي واكنيم واكنيم أحند نشنط، وحده 1948مذبحة خالل عام  33ب 

ى مذبحننة علنن 90رتكبننت أكثننر مننن ا المح لننة شننهادة يهوديننة بننأن العصننابات الالجئننين فنني فلسننطين

 غرار مذبحة دير ياسين.

د الحربيننة العدوانيننة ضنناسنن كماال لهننذا النننهج النندموي، واصننر جننين االحنن الل أعمالننه و

، جرى تشريد ما يقار  نصف مليون الجا من الضفة الغربية وقطناع غنزةو، 1967العر  عام 

نن تهجيننر خالفننا  لمننا هننو سننائد، فننو، م مننا يزينند علننى خمسننة ماليننين الجننااليننو همعنندد صننبحلي

لندول ين  الفلسطينيين من أراضنيهم ومم لكناتهم، بندأ عملينا  مننذ اإلعنالن عنن قنرار تقسنيم فلسنطين

ئنر الصنهيونية أواالحركنة سنوقت كمنا يهودينة واألخنرى عربينة، ، إحداهما 29/11/1947ب اريخ 

 لووجدت ترجمة ميدانية لهنا منن خنال ،القرن العشرين مقولة "أرض بال شعت لشعت بال أرض"

 .طرد سكان فلسطين وإحالل اليهود محلهملجوء لال

ذ اتخنا، بدأت القوات الصهيونية بال نسي  مع القنوات البريطانينة ال قسيم قرار ومنذ صدور

إجنننراءات ميدانينننة، ل فريننن  المننننا   المخصصنننة لليهنننود منننن العنننر ، عبنننر عملينننات تخريبينننة 

 الئنع الهجنرة منن  وتشنكلتارهم، خنارج دينة، ترتت عليها هجرة الفلسنطينيين ومضايقات م نوع

شننعروا بسنخونة الحندث، ومننا ين كنر مندنهم مننن  بعند أنكبنار ال جنار وأصننحا  رؤوأ األمنوال، 

 (4).1949عام بدايات ح ى قر، واس مرت عمليات ال هجير حرو  وقال

                                                

 ر.ل رحي( جدول إحصائي من إعداد الباحث يوضح أهم عمليات خطة دالت، ل وضيح دورها في تنفيذ فكرة ا1

 .78، ص1969، 1السعدني، مصطفى، أضواء على الصهيونية، مطابع األهرام ال جارية، الثاهرة،   (2

 .5، ص1953، ال قرير السنوي لمدير االونروا (3

، 1ن،  ، عما( الحمد، جواد، مس قبر الالجئين الفلسطينيين وفلسطيني الش ات، مركز دراسات الشرال األوسط1

 .167، ص2002
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صننحيح أن موجننات ال هجيننر الكبننرى حصننلت عمليننا ، إبننان الحننر  العربيننة اإلسننرائيلية 

ذلنك أن  ،أيضنا  ها وام ندت بعند ،هناوما بعندها، إال أن بندايات ال هجينر بندأت قبل 1948 عام األولى

قيام الدولة العبرية، لم يجري علنى األرض المخصصنة لليهنود وفقنا  لقنرار ال قسنيم، بنر ام ند ليشنمر 

% منن مسناحة فلسنطين، 80منا   واسعة، مخصصة للدولة العربية، وبلغت نسبة ما أخذته نحو 

 (1)ألف شخص. 850المهجرين الفلسطينيين نحو  في وقت بل  عدد

للنكنر  حياتنهمنن  اشنهوريرلنندي، اإلمللنف الصنحفي وال "إرسكين تشيلدرأ"كّرأ وقد 

عندم وجنود أي وتأكند اإلسنرائيلي حنول ال نصنر منن مسنئولية إيجناد قضنية الالجئنين،  االدعاءفي 

انية في كّر الشرال األوسط من الصحة، حيث فحص سجالت المراقبة األمريكية والبريطله أساأ 

واحد حول إخنالء العنر  لمسناكنهم  اق راحما كان هنا   لت أو نداء أو  هوقرر أن ،1948خالل 

هنننا  تكننّرار ل سننجيالّت مننن إن بننر  ،عربيننة داخننر أو خننارج فلسننطين إذاعننةمننن قبننر أّي محطننة 

 (2)اإلذاعات العربية، تطالت المدنيين في فلسطين بالبقاء.

إذا أراد أحنند ، بأنننه وسننياكاتننت يهننودي هنناجر مننن روهننو  "اثننان تشوفشننين"صننّرح فيمننا 

 - حنرالسنن فني فلسنطين منن النذين شنهدوا ن كبنار اليوأننا أحند المسن و ن- معرفة حقيقة ما حدث

كنان قند ل ،تر  مندنهم وقنراهمى لعأجبرنا العر  حيث نا نحن اليهود، بأسلوب هيمكن أن أخبركم أن

 إلنى الجئنين، همجئننا وحّولننا، سننة 1300أرضنهم ألكثنر منن  هنا شنعت عناع فني بينوتهم وعلنى

 ،منا عملنناعليهم والطعن بهم ل لويث سمع هم، بدال من أن نخجنر م لالف راءونحن ما زلنا ن جاسر 

، ونبنّرر  همعلنى حنر قضني تهمونحاول تصحيح بعض من الشر النذي قمننا بنه عنن  رين  مسناعد

 أفعالنا الفكيعة ونمجدها.

قرية  400 من إلى تدمير ما يقر  "إسرائير"، ح ى سارعت دف ال هجيرهن تحق  إوما 

 ،بهندف تغلينت الصنفة اليهودينة فني فلسنطين سنكانيا  وثقافينا  وحضنناريا   ،1952-1948بنين عنامي 

% فقنط، فنني وقنت لنم ينزد عنندد اليهنود ح نى العننام 16ألقلينة ال تزينند نسنب ها عنن وتحوينر العنر  

حننر  الوغننداة  ،% مننن مسنناحة فلسننطين7 لكننون أكثننر مننن يهننودي ال يمألننف  650، علننى 1947

% من فلسطين، ولم يبن  منن 80على  "إسرائير"وتهجير الفلسطينيين عنوة من ديارهم، سيطرت 

 (3)فقط. ألفا 150مليون موا ن سوى الفلسطينيين البالغين 

هربنوا ن أن الفلسنطينييتشير إلنى لما حدث، ولعر مراجعة تاريخية لل فسيرات اإلسرائيلية 

وعلنى هننوامن هنذا المفهننوم، أخنذت الدراسننات  ،فلسنطين فارغننة منن السننكانبنندت منن دينارهم، و

لعربية واألبحاث تضخم من الدور العربي في مناشدة الفلسطينيين تر  أراضيهم، ودور الجيوع ا

 عن ديارهم إبان الحر  العربية اإلسرائيلية األولى. همفي ترحيل

قبيننر قيننام الدولنة وسننائر غيننر إنسنانية الب ننة، للنن خلص مننن لقند اتبعننت الحركننة الصنهيونية 

تروينع وق نر  انجم عننه خلن  قضنية الالجئنين، ومنهن مماالفلسطينيين أصحا  األرض األصليين، 

 (4.)ضرورة إفراي األرض من أصحابهال ،هماآلمنين من

 ا، ت طلت تفحصا دقيق15/5/1948-29/11/1947إن األحداث ال اريخية ال ي وقعت بين 

 مر الواقع،فيما بعد في تحقي  األ "إسرائير"لمعرفة الدوافع ال ي خلقت قضية الالجئين، وساعدت 

 على النحو ال الي:

الجينوع العربينة كاننت ، قرىالواح لت المدن لقوات اإلسرائيلية في الوقت الذي هاجمت ا -1

م تح نر مسن و نة أو فل ،جين اإلنقاذكفي هذه الف رة خارج فلسطين، أما المنكمات شبه العسكرية 

 باف خنار 12/12/1948 ب ناريخذكر بنن غورينون أمنام تجمنع صنهيوني وقد ، مدينة يهودية واحدة

                                                

 .58ص ،2002، 1، خطيئة إسرائير األصلية، ملسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت،  ( دومينيك، فيدال2

، 1994، 1( الطحان، مصطفى، فلسطين والملامرة الكبرى، المركز العالمي للك ا  اإلسالمي، الكويت،  3

 .89ص

، 1هللا،   امرالش ات الفلسطيني: هجرة أم تهجير، مركز الالجئين والش ات الفلسطيني، شريف، كناعنة، ( 1

 .54، ص2000

 .56( بدر، حمدان، تاريخ منكمة الهاغاناه في فلسطين، منشورات فلسطين المح لة، بدون تاريخ، ص2



 16 

ال حرينر منن دفناع إلنى هجنوم، مهمنة ر ينحوساعد فني ت 1948 أبرير حدث في"ما ما حدث قائال:

"القسننطر" الحصننن المنيننع قننر   ومنهننا ،بعننض المنندن والقننرىمننن االسنن يالء علننى  اتمكننن حيننث

وعندما تر  البريطانيون فلسنطين لنم يندخر العنر  أو يسن ولوا علنى أينة مسن و نة مهمنا ، القدأ

 برينننة وحيفنننا ويافنننا  "حنننررت"مواقنننع عربينننة كبينننرة، و هانننناغكاننننت بعيننندة، بينمنننا اح لنننت الها

 (1.)وصفد"

خطنط  بنر، المسنئولةغينر كن من صنع المنكمات اإلرهابية إن اح الل المدن والقرى لم ي -2

ويمكنن دعنم هنذا اإلدعناء بال أكيند  ،"إسنرائير"سطة السلطات ال ي أصبحت فيما بعند دولنة لها بوا

، الينند العسننكرية الرسننمية للوكالننة اليهوديننة، وال نني هاانننغعلننى أن هننذه الهجمننات قامننت بهننا الها

 خشننن يرن والبالمنننامثنننر  المسنننلحةأصنننبحت فيمنننا بعننند جنننين الننندفاع اإلسنننرائيلي، أو المنكمنننات 

 (2).البعضبعضها بال عاون مع قامت واألرغون، حيث 

تبننين بمننا ال ينندع ، "إسننرائير"يومننا  بعنند إنشنناء  11جميننع ال شننريعات ال نني اتخننذت خننالل  -3

، وكنان (3)29/11/1947اع برت نفسها فني حالنة حنر  فني الف نرة اع بنارا  منن ها مجاال  للشك أن

 تننناريخ هودينننة قبنننرالقنننوات اليمنننن قبنننر ه لننناح الثنننم  ،فلسنننطينمنننن  الجنننزء النننذي تمنننت مهاجم نننه

منندين ي يافننا وعكننا،  ومنهنناللدولننة الفلسننطينية بموجننت قننرار ال قسننيم،  اخصصننم ،15/5/1948

، فضنال بنناء علنى تعليمنات القينادة الرسنمية فني فلسنطينلهنا  القوات اليهوديةجاء اح الل وبال الي 

 (4)أجزاء من المساحة المخصصة للقدأ المدولة.عن اح الل 

ال نني  فيهنا القنوات اليهوديننة بمهاجمنة واحن الل أجنزاء منن المننا   فني الف نرة ال ني قامنت -4

 عننن حفننظ األمننن فنني مسننئولةخصصننت للدولننة الفلسننطينية، كانننت الحكومننة البريطانيننة مننا زالننت 

ر مجلن  فلسطين، أوال  بموجت صك االن ندا ، وثانينا  بموجنت قنرار ال قسنيم، وثالثنا  بموجنت قنرا

 . 17/4/1948ب اريخ األمن 

طنن للندول العربينة المجناورة إلنقناذهم منن بالوقت توجه أهر فلسنطين بننداءات  في نف 

ي فنندخلنت الجيننوع العربينة، وهننذه المالحكنة  حينثالعصنابات اليهودينة و ردهننا لهنم وتشنن ي هم، 

إلنجلينز منهنا فقنط بعند انسنحا  المننا   المخصصنة للدولنة الفلسنطينية ومنا تبقنى لغاية األهمية، 

ينة أحماينة أرواح أهنر فلسنطين، لكنهنا لنم تندخر علنى اإل نالال بقصند ، 15/5/1948 ب اريخها من

 . 1948مساحة مهما صغرت من المنا   المحددة للدولة اليهودية في قرار ال قسيم عام 

مننن الناحيننة شننرعيا عننالن الدولننة اليهوديننة منفننردا  مننن قبننر يهننود فلسننطين إ لننم يكننن -5

ة السكان ال أقلي هم، واألكثرية من الفلسطينيين العنر ، تقرره أكثري هان مصيرأل، القانونية البح ة

ات قنوعند شنهرين منن انسنحا  البأي ثلثي السكان، كما أن مشروع ال قسنيم أوصنى بقينام الندول ين 

، وخنننالل هننذه المننندة كنننان منننن 15/7/1948، أي لننني  قبننر تننناريخ 15/5/1948البريطانيننة فننني 

بعند الوسنيط الندولي ب نولي المسنلولية عنن إدارة  المفروض أن تقنوم لجننة ال وفين  الدولينة، وفيمنا

 (5)البالد.

، 1955-1945 بنين عناميولعر قنراءة دقيقنة م أنينة فني الوثنائ  الصنهيونية والبريطانينة 

رحينر الفلسننطينيين عنن دينارهم جنناء وفن  خطنط مدروسننة تمنن شنأنها أن تندلر بوضننوح علنى أن 

 اسنن خالص عنندة ، ويمكنننين اإلسننرائيلينية، ومننن بعنندها الجننسننلفا ، نفننذتها العصننابات الصننهيو

 أبرزها:من ، و1948 هم عامشاملة ل رحيلالخطة اللوجود فرضيات تشير 

لعسنكرية المجازر ال ي ارتكب ها القوات اإلسرائيلية لنم تحندث عفنوا  أو حسنت الم طلبنات ا -1

 ،ل رحير الفلسطينيينزمنية م كاملة ترمي ي إ ار خطة جغرافية بر أتت فالمباشرة، 

                                                

 .530إعادة مولد ومصير إسرائير، صدافيد، بن غوريون، ( 1
2 )British Govt. Palestine ,Statement of information relating to acts of violence, July,1946 ,page 3 .           

 .1952، وقانون الجنسية لعام 26/5/48ب اريخ  4جين اإلسرائيلي، رقم ال الع نكام ( 3

، 1989، 2 مان، ع( ربابعة، غازي، القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي، مك بة الرسالة الحديثة، 4

 .67ص

 .76، ص1984 ،1( شامير، إسحاال، المذكرات، دار الجلير، عمان،  1
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 ،هنااغب نسي  تام مع الها هابعمليات تما"المنشقة" قالصهيونية يسمى بالمليشيات ما  -2

 (1)،ل رحير األهاليبحيث تلدي ح ما  تم رسمها خطط مهاجمة القرى العربية  -3

امنر الخطنط واألوتم صياغة و ،ن خطة م قنة لحر  نفسية هدفها ال رحيرواإلسرائيليأعد  -4

 ، تطلت ال رحير كن يجة ح مية لكن تنفيذها ية،وإس راتيجمصطلحات أمنية بالعسكرية 

نشنر الرعنت ك ،قيام الصهاينة باس خدام أسناليت م نوعنة لحمنر الفلسنطينيين علنى الرحينر -5

 ،همخص منن سنكان اللند بعند دخنول قنواتشن300ذبنح قرابنة ، القصف الجوي والبري، همفي نفوس

  (2)حملهم على الرحير.ونشر أنباء هذه المجازر إلرها  السكان و ،ارتكا  مجازر أخرى

بنننين النننذي حننندث ال السنننبا -كمنننا يسنننميها بعنننض المنننلرخين-1948قصنننة ربينننع  تنننرويو  

 لسنطينف، وال طنورات العسنكرية فني منن جهنة ال طورات السياسية والدبلوماسية في األمم الم حدة

 لجنأه، ر فينلغناء ال قسنيم، أو إعنادة النكنتمينر إل المنكمنة الدولينة، وعندما تبنين أن من جهة أخرى

ية توصنن منن تغييننر توصني ها، أو جعنر أي هنابقعنة بعند األخننرى لمنعالحنن الل اليهنود فني فلسنطين 

، ال ني واقنعالمنر أمنام سياسنة األ جديدة غير ذات جدوى، أي أن الصهيونية كعادتها وضعت العالم

 .اتبع ها  وال الوقت منذ نشأتها

 2/10/1947يننة كننأمر واقننع، ففنني قبننر ال قسننيم نننادى بننن غوريننون بننشنناء الدولننة اليهودو  

وفي كلمة ألقاها أمام الجمعية المن خبة للصهيونية في القدأ قال: هنا  إمكانية قوينة فني المسن قبر 

ه لالقريننت أن نجنند أنفسنننا فنني فننراي سياسنني، إن السياسننة تكننره الفننراي، وإذا لننم نمننره نحننن فسننيمل

قنرار لرمنم الم حندة، كمنا أنهنا لنن تعارضنه، نها لن تطب  أي أأكدت لنا بريطانيا علما بأن غيرنا، 

 (3)نحن نقول لكر العالم بأننا سنطبقه، وأننا على اس عداد الس الم مقاليد الحكم فورا .

الف رة ال ني وقعنت بنين اتخناذ قنرار ال قسنيم ال ي شهدتها الصهيونية  اإلس راتيجيةهذه هي   

بط أي النر، 15/5/1948 ب اريخلسطين انسحا  القوات البريطانية من فو ،29/11/1974 ب اريخ

كري النذي بين ال طورات الدبلوماسية والسياسية في األمنم الم حندة منن جهنة، واألمنر الواقنع العسن

 فرض ه، من جهة أخرى.  

لقرى والمدن العربينة ا وقد ذكرت المصادر ال اريخية العديد من اإلحصائيات ال ي تناولت  

تعيد النكنر  بينما كانت األمم الم حدة ،15/5/1948قبر  ةرائيلياإلسال ي هوجمت واح ل ها القوات 

، ألمننعنن النكنام وا مسنئولةزالنت القنوات البريطانينة  منافني الوقنت النذي في مس قبر فلسطين، و

بعض األجننزاء ال نني خصصننت للدولننة لنن دخننول القننوات العربيننةو ،"إسننرائير"وقبننر إنشنناء دولننة 

 .الفلسطينية بموجت قرار ال قسيم

 منطقة الجلير نالها قسط كبير من عمليات ال دمير وال هجير، على النحو ال الي:ا بأن علم 

 قرية، 68قرية في قضاء صفد تم هدم  73من بين  -1

 قرية، 21قرية في قضاء عكا تم هدم  51من بين  -2

 قرية، 20قرية في قضاء  بريا تم هدم  23من بين  -3

 قرية، 17قرية في قضاء بيسان تم هدم  19من بين  -4

 قرية، 32قرية في قضاء حيفا تم هدم  40من بين  -5

 (4قرى.) 4قرية في قضاء الناصرة تم هدم  23من بين  -6

 لي:، على النحو ال اواقع ال ي أفرغت من سكانها ودمرتناقض ااهر في تحديد المكما اهر ت

قرينة وبلندة، ويقندم تناريخ وانروف إفراغهنا منن سنكانها،  369يذكر أنها  "بني موري " -

  (5)غير أرشيفية،ت على مصادر إسرائيلية أرشيفية وفي الغالمع مدا 

                                                

 صدر ساب .( السعدي، غازي، م2

 .55، ص1997، 1( شاحا ، يسرائير، حقيقة بيغن وشركائه، منشورات فلسطين المح لة، بيروت،  3

 .162ص، 1،1951،  دار هنري شومان، نيويور  ،الثورة قصة األرغون ،مناحيمبيغن،  (4

 .260، ص2005، 1ن القيم، دمش ،  ( جمير، محمد، نكرة في واقع اإلحالل الصهيوني، مك بة اب1

2 )Morris,The Birth of the Palestinian Refugee Problem,1947-1949. 
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قريننة، إال أن هننذا الننرقم يسنناوي فقننط نصننف مجمننوع عنندد  418ولينند الخالنندي يقنندم رقننم  -

 (1)،يةالقرى في فلسطين االن داب

قنع اقرينة، وت ضنمن قائم نه المو 531في ف رة أحدث، قدم سلمان أبو سن ة قائمنة محدثنة بن  -

 (2)والخالدي.ال ي أدرجها موري  

كني بعد فشر  نرال كثينرة، لوالق ر، رها  لإل هون والهاجاناغراألعصابات لجأت  وهكذا

 ا األرغننون، ومنن أبنرز المننذابح ال ني نفنذتهمسنلّحين ل نر  بيننوتهمالتندفع الفلسنطينيين العنّزل غيننر 

ينر دمذبحنة  -كنيسنتمعارضنة فني الالوزراء وزعنيم النأصبح الحقا رئني  الذي -ينغتحت قيادة بي

 .قدر عدد الق لى بثالثمائة شخصو، 1948 أبريرياسين قر  القدأ في 

المنندو  الرئيسني للصنليت األحمنر الندولي،  "جنا  رينينر"عينان الشناهد  ا لما ذكنرهفقوو

 اسن فزازبندون أّي سنبت عسنكري أو الفلسطينيون  ذبحفقد ثار المذبحة، آالذي وصر القرية وشهد 

، مواليد جدد ق لوا بشكر وحشي بالقنابر والسكاكين من ز، أ فاال، نساء، عجائمن أّي نوع، رجاال

ت ألقيننشخصننا ،  250أكثننر مننن المذبحننة وصننر عنندد ضننحايا ، حيننث ونغننقبننر قننّوات عصننابة األر

، وضعوا في شناحنات جابنت بهنم شنوارع القندأ، أمنا القرينة م في بئر القرية، وما تبقى منهمجثثه

 كمنا، نفسه منا حندث ب فناخر ودون وخنز ضنمير "نغبي" نفسها فقد دمرت عن بكرة أبيها، ويروي

ع بنر األكثنر ت ةأن الحادثنالحرفني ذكنر بنالنص  النذي "جون كنيمن"الصحفي  المذبحةروى قصة 

 (3)حالكة في ال اريخ اليهودي.

 علنى، وإجبنارهم غيرهنا إفنزاع السنكان وعشراتكان الهدف وراء مذبحة دير ياسين لقد 

قبنننر و ،اإلرهنننا  إلنقننناذ حيننناتهم هم خشنننيةعننندد كبينننر منننن وهنننر  ،الخطنننةأفلحنننت و ،لهنننرو ا

العديند  اليهنود اح نر، مسئولة عن إدارة فلسطينالحكومة البريطانية ما زالت  وفيما، 15/5/1948

 منم الم حندةال ي خّصصت بقنرار األ األقاليمكبيرة من القرى داخر  اوأعداد ،يافا وحيفاكمن المدن 

 .فلسطيني من بيوتهمألف  300ر من أكث واو رد ،للدولة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبرز المذابح المتسببة بنشوء قضية الالجئينرابعا: 

" مننن شنناحنة األرغننونألقننت قننوات "حيننث  :30/12/1947بتززاري  الشززي  ةمجزززرة بلززد -1

صغيرة ثالث علت محشوة بالم فجرات علنى مجموعنة منن العمنال العنر ، قنر  مصنفاة 

وفي تلك الليلة وقع هجنوم وسنط المديننة،  ،آخرين 42 وجرحت منهم 6ب رول حيفا فق لت 

                                                
3 )Khalidi,Walid, All That Remains, Washington,Institute for Palestine Studies, 1992.  

 .Abu sitta, Salman,The Right to Return, London,Palestinian Return Center, 2000,p12( ي4

، 1ش ،  ( محيي الدين، صابر، الالجئون: جوهر الصراع وعقدة ال سوية، مركز دراسات الغد العربي، دم1

 .99، ص2003
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بعملينة دموينة فني بلند  منت "الهاغانناه"ثنم قافلسطينيا وجننديين بريطنانيين،  11أدى لمق ر 

 فلسطيني، خالل نصف ساعة. 100لق ر ما يقر  من الشيخ أدت 

الثنة اق حمت سرية "للبالمناخ" تابعنة للك يبنة الثحيث  :15/2/1948بتاري   مجزرة سعسع -2

م ، قريننة سعسننع وقامننت بنندفع العبننوات الم فجننرة فنني البيننوت، ثنن"موشننيه كالمننان"بقيننادة 

 الننارالجننود نحو عشرة بيوت، وق ر العشرات من العنر ، كمنا فن ح  تتفجيرها، ف صدع

 دون تمييز في جميع االتجاهات.

قريننة الشنننت "الهاغاننناه" هجومننا علننى حيننث  :18/12/1947 بتززاري  مذبحززة الخصززا  -3

اليهود، اللبنانينة، عنندما عبنرت القرينة سنيارتان محمل نان بن –ريبنة منن الحندود السنوريةالق

ق نر وهي تطل  نيران الرشاشات، وتقذف القنابنر اليدوينة علنى اآلهلنين، ونن ج عنن ذلنك م

 أ فال، عندما نسف منزل مخ ار القرية. 5وفي اليوم ال الي ق ر فلسطينيين،  10

غربي مديننة القندأ، وتعرضنت ألبشنع البلدة تقع  :9/4/1948بتاري   مجزرة دير ياسين -4

مذبحننة فنني تنناريخ الشننعت الفلسننطيني، علننى ينند عصنناب ي "االرغننون" و"شنن يرن"، حيننث 

اسن غلت العصنابات وأصوات مكبرات تدعو األهالي إلخالء القرية بسنرعة، ب هافوجا أهل

وجند حينث بلحسنيني، الصهيونية مشاركة رجال القرية في تشييع جنازة القائد عبد القنادر ا

، وقامنت بأعمنال الق نر منن قبنر أفرادهنا أهالي القرية أنفسنهم محنا ين منن جمينع الجهنات

هم فرصة للدفاع عن أنفسهم، حيث ذبنح ائعطإتم اإلجهاز عليهم دون ووال مثير باألهالي، 

 25 وصنال، وبقنرت بطنوناألفلسطينيا فني هنذا الهجنوم ومثنر بأجسنادهم، فقطعنت   250

امنرأة وف ناة  60، ومثنر بنحنو همأوصنال وقطعنت  فنال 25 وذبنح ،نسناءالمنن  امرامرأة ح

ردوهن منن مالبسنهن، جنقيند الحيناة منن النسناء العربينات وأخرى، وجمعوا من بقى علنى 

ووضعوهن في سنيارات مف وحنة، و نافوا بهنن فني الشنوارع اليهودينة منن القندأ، حينث 

 (1)هان هن.إعرضن لسخرية الجماهير و

وا وراء ي البدايننة تفسنيرا للحنادث يقننول أن العنر  أنفسنهم كننانفن وكالننة اليهودينةالوقند الزمنت 

عنن  ولةالمسنئالمذابح، إال أنها أصدرت بيانا الحقا اع رفنت فينه بنأن منكمنات يهودينة منشنقة هني 

األثنر  منا بث نه منن رعنت فني قلنو  الفلسنطينيين،لو ال ني كنان لهنا، دير ياسنينبنالوحشية  ةمجزرال

فني حربهنا  ةالدعاينة الصنهيوني هاتركوا قراهم ومندنهم، كمنا اسن غل الذين  الكثير منالكافي لهجرة 

 النفسية ضد الفلسطينيين، ب هديدهم بمالقاة مصير دير ياسين.

دير ول إن ما اخ رع ح :هلوقب، هااالس راتيجي ل همجزرة تقييمال المشرف علىن غبيقدم و

هننذه قنند سنناعدتنا فرض المعركننة، أمة علننى الن صنناراتنا الحاسننياسننين سنناعد علننى فنن ح الطرينن  

ال نني صنندت كننر  جميننع المنندنسننطورة بصننفة خاصننة علننى إنقنناذ  بريننا، وفنن ح حيفننا، كمننا أن األ

قسنطر، مع االس يالء علنى ال وساعد سقو ها، هجمات "الهاغاناه" أخليت ليال، وسقطت دون ق ال

م ادصنطاالخوفنا قبنر  يفنرونة ننواحي اإلقلنيم بندأ العنر  على فن ح الطرين  إلنى القندأ، وفني بقين

 بالقوات اليهودية.

% 60وقندر عندد الق لنى بنسنبة  :10/4/1948بتزاري   مذبحة بيت الخزور  ونصزر الزدين -5

 من مجموع سكان القري ين.

رين  ارتكب ها قوات "البالماخ" بعد سنيطرتها علنى  : 22/4/1948بتاري   مذبحة الرامة -6

لقرينة ل وبعند احن الل "البالمناخ" ،ي الرامنةجعنر المندافعين يل حقنون بأهناليهم فن مماصفد، 

 17ن رجال تراوحت أعمارهم بي 40، واخ ار القائد الصهيوني  هاجمعوا األهالي في ساح

 تم ذبحهم.وسنة، وأخذوهم في شاحنة  40و

فنني غضنون أسننابيع منن سننقو   برينا، خطننط الصنهاينة لالسنن يالء  :مجززرة عززين زيتزون -7

جننود "البالمناخ" بالقنابنر ألقنى لمعنار  فني القرينة، على قرية عين زي ون، وحنين دارت ا

                                                

، المجلد 1999، 1( المسيري، عبد الوها ، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، دار الشروال، بيروت،  1
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المجنارير، ويصندر عننه  هاس خدموا مدفع هاون بدائي منن  نراز "دافيندكا" يشنبواليدوية 

 دوي هائر بقصد إفراي القرويين. 

وهم هنددوفني باحنة كبينرة، هنا وعندما سيطرت القوات على القرية قنام الجننود ب جمينع أهل

ا اق يند بينمن ،اصنبيا عشنوائي 37باخ ينارضنبا  القنام أحند  همما تنذمر أحندباإلعدام الجماعي، وعنند

قنا عنن لنم يسنمع إ الو ،هنالي عننوة واح جنزوا فني غرفنة المخنازن ال ابعنة لمسنجد القرينةاألباقي 

ربني منن للطنرف الغ جننودالأمنا النسناء واأل فنال فاق يندوا علنى يند  ،الشبا  النذين جنرى اق ينادهم

فننوال رؤوسننهم إلجبننارهم علننى الهننر ، حيننث سننيلدي لجننوءهم للقننرى القريننة، وأ لقننت النننار 

 المجاورة أن ينشر الذعر والخوف.

الننذي زخننات الرصنناص عليهننا انهالننت حيننث  :14/5/1948بتززاري   مجزززرة أبززو  و ززة -8

صالح لسمت المعركة تخللها قصف بمدافع الهاون على القرية والمدافعين عنها، وحينما ح

 بقينت على كر شيء م حر  أمامهم دون تمييز، ولمنا ود النار، أ ل  الجنهااليهود ودخلو

المطنناردة  وأثننناء ،عننددهن تسننع عجننائزوالنننار علننيهن  تف حنن ،بعننض العجننائز فنني القريننة

د إال أن إحدى الدور لالخ باء، فما كان من الجننوئها خر القرية، دخلت مجموعة من أبنادا

وعقننت  ،أشنخاص 8–6هم مننن تننراوح عنددوأردوهننم ق لنى، وضنربوا رؤوسننهم بالبلطنات 

علننى عنندد مننن الشننبا ، وسنناقوهم معهننم وأمننروهم باالصننطفاف، ووجننوههم  واذلننك قبضنن

اسنن مرت عمليننات الق ننر والننذبح أسننبوعا كننامال، وكانننت و ،للحننائط ورشننوهم بالرصنناص

 س ين ق يال.  هاحصيل

اقنن حم موشننى دايننان مدينننة اللنند بك يبننة مننن : حيننث 11/7/1948بتززاري   مجزززرة دشمزز  -9

أن جننديا جنال فني شنوارع اللند واعندا عبنر  ،أعضناء "البالمناخ" وينذكر أحندوماندور، الك

لنداخر مسنجد ف دف  مئنات العنر   ،امنآمكبر الصوت بأن من يدخر أحد المساجد سيكون 

سنجينا عربينا بقينت جثنثهم م عفننة عشنرة  80بق نر أكثنر منن إال أن الجننود قناموا  ،دهمن

وقنند  ،اللنند، كمننا تجلننى العنننف ذاتننه فنني مدينننة الرملننة أرعبننت هننذه المجننزرة أهنناليو ،أيننام

وأن  ،أ نرى قائنند الجبهنة الوسننطى إيغننال ألنون علننى داينان بوصننفه أنننه قنام بهجننوم جننر 

 (1)الرملة هو األعكم من بين الهجمات ال ي تمت آنذا .–هجوم اللد

ة بقينت القرينة صنامدوالهدنة وحاصرت الطينرة،  "إسرائير"اخ رقت : مجزرة طيرة حيفا -10

–تنر أبينت مسنطرة علنى الطرين  الرئيسنيثالثة أشهر بعد سقو  حيفا، ولما كانت القرينة 

الحنننر  النفسنننية، فمنننن هنننا بمنننا فيالح اللهنننا كنننر الوسنننائر حيفنننا، اسننن خدمت "الهاغانننناه" 

إلننى قصننف القننوات  ،لالس سننالملقيننت مننن الطننائرات داعيننة األهننالي القصاصننات ال نني أ

، 16/7/1948 يهننا ب نناريخة، إلننى أن تننم االسنن يالء عل، والغننارات الجويننة والبريننالبحريننة

 ،بضنع عشنرات أو مئنات منن األشنخاص سنرعان منا هجنروا بقنيوبعد أيام من اح اللها، 

 ،عنندد محنندود مننن الشننيوخ والمكفننوفين والمقعنندين، وبضننعة أفننراد لخنندم همهننا واننر في

وحملنوا فني حافلنة مع قدين أن اليهود لن ي عرضوا لهم بسبت شيخوخ هم، إال أنهم اق يندوا 

 وجندواو ،شخصا، غير أن أحدا  لنم ينرهم الحقنا 30 وهم ،اتجهت بهم صو  قرية اللجون

وتلكد روايات أهالي القرية أن اليهنود وضنعوهم فني ، جميعا محروقين في حالة يرثى لها

 ري  به قن هشيم، وسكبوا عليهم مادة مشن علة، ثنم أ لقنوا علنيهم رصاصنا  تحقر بجان

 (2).بهموا جميعا عندما اش عر الحقر حارقا فاح رق

وتع بننر مننن أكثننر المجننازر وحشننية، وقعننت عننندما : 1948أكتززوبر فززي  مجزززرة الدوايمززة -11

رغنون صناب ي األع أفنرادوتألفنت منن  ،زدة سرية تابعة لك يبنة الكومانندواس ولت على البل

ا شنقوا رؤوأ األ فنال وشنجوهلقند  ه:لنوقب السنرية ىأحند قندام الحندثوصف و ،وش يرن

ثنننم سننناال الجننننود النسننناء والرجنننال إلنننى مننننازل  ،، لنننم يوجننند مننننزل دون جثنننثيبالعصننن
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هنذا حندث  :يضنيفو، ا عام، ثم فجروا المننازل بمنن فيهن أبقوهم دون ماء أووكالقطعان، 

تشنير تحقيقنات وفيمنا  ،كأسلو  للطرد واإلبادة، فكلما قر عندد العنر  البناقين كنان أفضنر

، ولكنن ضنحاياهالمنراقبين عجنزوا عنن تحديند عندد  أن اإالاألمم الم حدة لوقوع مجنزرة، 

 من المدنيين ذبحوا في البلدة. 300من المرجح أن 

بقننى جننين اإلنقنناذ بقيننادة فننوزي القنناوقجي فنني : 29/10/1948بتززاري   مجزززرة عيلبززون -12

القرينة  حنين دخلنتال ني  ة،إلسنرائيليقوات اعيلبون لف رة من الزمن، لكنه لم يصمد أمام ال

 ، ورفعننواالكنيسنن ين الموجننودتين فنني القريننة نسننمة، إلننى 750وعننددهم وها يحيال جننأ مسنن

ننه يضنع أأعالم االس سالم، كما أعلن األ  حننا داود راعني األبرشنية الكاثوليكينة للجننود 

السنكان  لكن القوات لم تجت  لبه، وأمر القائند بجمنع ،"إسرائير"القرية تحت حماية دولة 

خننذوا ثالثننة آخننرين، أأربننع شننبا  بالرصنناص و جنننودهأردى وكلهننم فنني سنناحة القريننة، 

وام نندت  ،شننابا 13ومننع الصننباح بلغننت حصننيلة الق لننى  ،وقضننوا علننيهم فنني حقننر مجنناور

 ل طال المم لكات والمقدسات.هم أيدي

قرية صغيرة تقع على إحدى الطرال ال ي : وهي 29/10/1948بتاري   مجزرة صفصاف -13

،  يناتفاخ ناروا أربنع و،  هاال جمنع فني سناح هنالمنن أه ت لبو، اإلسرائيلية القواتسلكها 

فني القرينة  للمنازل الخالينة نهواصطحبإال أنهم  ،و لبوا منهن مرافق هم للبئر لجلت المياه

رمينا بالرصناص، بعند م مننه 70، حينث ق نر بأفضرشبا  الولم يكن مصير ، الغ صابهن

 جثثهم في النهر. تثم رمي ،أن عصبت أعينهم واحد تلو اآلخر

 ةوقعننت أثننناء تنفيننذ عملينن: 31/10/1948بتززاري   البعينززة وديززر األسززدقريتززي  ةزرمجزز -14

د وعنندما أمنر قائن ،امنسنيطرت عليهو،  ينقنريالحيرام، حيث حاصرت القوات الصهيونية 

 تنننر  الرجنننال همننابمكبننرات الصنننوت، ال جمنننع فنني السنننهر الفاصنننر بين همننناالعمليننة أهالي

رون ن ماء أو  عام، وحين بندأ األ فنال ي ضنووالشيوخ والنساء واقفين ساعات  ويلة دو

لمناء، البئنر القرينة لجلنت منن الشنبا  النذها  جوعا ، ويلحون في  لت الماء،  لت القائد 

 فان هز الجنود الفرصة، وق لوهم عند البئر.

فلسنطيني، ألنهنم رفضنوا االن قنال للقسنم القنديم منن  100بنح :  حينث ذمجزرة مدينزة عازا -15

 (1)ء منازلهم وتر  أراضيهم.المدينة، رافضين إخال

ر  تمثنر فني الحن، إلى جانت العمليات العسنكرية أساليت ال هجير وال رحيرشكر آخر من 

 من خالل:، بيرة، كحيفا ويافا و بريا وغيرهاي المدن الكالسيما فالنفسية الدعائية، 

 بنخالء المدن والقرى،  تطالت ة لدير ياسين عبر منشوراتبمذابح مماثل هديد ال -1

  ،إلى تثبيط همة الفلسطينيين ةدفاهالشاعات نشر اإل -2

مناذج وتوضنح بعنض الن ،لقيادات الفلسطينية وحسن قيادتهاابك اإلذاعات الصهيونية يشكت -3

 ، المدن العربية تعبيرات هذه الحر من 

 الم طوعين العر  في جين ال حرير بمرض الجدري، إصابة -4

 وجود صراعات ونزاعات بين القادة العر ، -5

 لبالد،لاأل باء الفلسطينيين  درةمغا -6

 ( 2)عمر ضد الفلسطينيين.ع اإلنجليز والالدول العربية متآمر  -7

 الننذي كننان موجننودا فنني مدينننة حيفننا خننالل الحننر  بقولننه: "رثننر كوسننلرآ"ويعلنن  الكاتننت 

 ئومةالمشنناسن خدمت "الهاغانناه" اإلذاعنة والشناحنات المحملنة بمكبنرات الصنوت إلذاعنة األخبنار 

 .وت وعدهم كما راحت تهدد العر  ،من األسواال العربية ةعلى مقرب

ها فنني حننربهم والضننابط فنني "الهاغاننناه" عننن األسنناليت ال نني اسنن عمل "هننايمن ليننو"ك ننت و

النفسننية ضنند العننر  بقولننه: جنناءوا بسننيارات تحمننر مكبننرات للصننوت، وراحننوا يبثننون تسننجيال  
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عربننات اإل فنناء، يقطعهننا  يننت النسننوة العننر ، ورنننين أجننراأحألصننوات صننرخات، وأنننين ون

وعمندت  ،صوت جنائزي مناشدا باللغة العربية "أنقنذوا أرواحكنم أيهنا الملمننون، اهربنوا ل نجنوا"

 .الغازات السامة، واألسلحة الذريةالعر  من أن اليهود يس عملون ل حذير هذه المكبرات 

ن مننلقنابنر كمنا عمندت القنوات ل فجيننر تجمعنات األسنواال ال جارينة واألزقننة، واسن خدمت ا

، ا شنوة بمنزيج مننن الم فجنرات وزينوت الوقنود، عننند اصنطدامها بالجندران واألبننوالمحالبرامينر 

 نفجارات كثيرة.اكانت تحدث صواع  من اللهت و حيث

وبناء على ما سب ، تم تفري  واحندة منن أكبنر المندن العربينة منن أهلهنا فني إ نار الهجنوم 

ففنني  ،وتكننرر مننا حنندث فنني حيفننا فنني بقيننة المنندن ،الشننامر والقصننف والحننر  النفسننية والشننائعات

رغنون" بالسنيارات المصنفحة مخ رقنة شنوارع الطالبينة، وهني تنذيع القدأ جالت مجموعنات "األ

"إذا لم ت ركوا بيوتكم، فننن مصنيركم سنيكون  :إنذارا للعر  بضرورة الرحير، وجاء في النداءات

 (1)وحة".انج بنفسك، فنن الطري  إلى أريحا مف  ،مثر دير ياسين

العربيننة، تحننذر العننر  مننن اللغننة كميننات كبيننرة مننن المنشننورات بوزعننت وفنني  بريننا 

 لهاغانناه"باسنم "ا ةوقعنالموفي أحند البياننات  ،قاومينمعارضة مشروع ال قسيم، أو ال عاون مع الم

هم كني : "على الناأ النذين ال يريندون الحنر  أن يرحلنوا جميعنا، ومعهنم نسناؤهم وأ فنالفيه جاء

 . كون حربا قاسية ودون رحمة، وال ضرورة ألن تخا روا بأنفسكم"نها سألوا بأمان، يكون

للملصنقات علنى الجندران فني القندأ ويافنا وحيفنا وزعت منشورات في الجلينر، إضنافة و

 وغيرها من المدن والقرى وحملت معكمها:"ارحر من أجر سالم ك"!

لوبائيننة، كمننا حنندث فنني حيفننا علننى إذاعننة تفشنني األمننراض ا لت الحننر  النفسننيةغاشنن كمننا 

، تحننذيرا لعننر  المدينننة مننن مننرض الجنندري 26/3/1948ب نناريخ عنندما أذاع راديننو "الهاغاننناه" 

حملنوا الوبناء معهنم منن  النذين، وأن حالة اك شفت بنين رجنال "جنين اإلنقناذ" هاالذي بدأ ين شر في

ين حاصننرت قننوات ، حنن18/5/1948و ،28/4كمننا نشننر راديننو "الهاغاننناه" فنني  ،سننوريا والعننراال

     (2)"البالماخ" مدينة عكا، بيانا ادعى فيه أن مرض ال يفوئيد ان شر في المدينة.

 "تطهينر"تمثنر فني فني هنذه الف نرة هندفا  "إيغنال ألنونوضنع "صنفد، مديننة عقت سقو  و

البالمناخ" "أن الحنظ ولمنا  ،الجلير األعلى قبر ان هاء االن دا  البريطاني ودخول الجيوع العربينة

 ومنها:تكبدت خسائر فادحة، قرر اس خدام جملة من الشائعات، 

ف جمع كر مخاتير المس عمرات اليهودية، الذين كنانوا علنى اتصنال منع العنر  فني مخ لن -

 ذان العر  بأن تعزيزات يهودية كبيرة وصلت الجلير، آم  في الهو لت إليهم  ،القرى

 القرى في سهر الحولة، جميع وأن اليهود سوف يحرقون  -

ت اإليحاء للعر  بوصنفهم منن أصندقائهم، أننه منن األفضنر لهنم الهنر  والنجناة فني الوقن -

 جماعي.النزوح الوهكذا ان شرت اإلشاعة في سائر أنحاء الحولة، فحدث  ،المناست

العمليننات العسننكرية، وهكننذا تضننافرت جميننع أشننكال اإلرهننا  الصننهيوني مننن المننذابح و

  ر  ديارهم، والنزوح منها.لفلسطينيين لى دفع اآلالف من اوالحر  النفسية، عل
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 دولةالام يما بعد قخامسا: 

د عما دول ه على الجزء األكبر من فلسطين، وبمساحة تزيلالمشروع الصهيوني  ةقامإبعد 

العنودة  منن الالجئنينحدده لها قرار ال قسيم، شرع في سن القوانين واتخاذ اإلجراءات بهندف مننع 

 رحلنة تعنيّنوهننا بندأت م ،إرها  القوة المسنلحةوال ي شّردوا منها ن يجة المجازر ألماكن إقام هم 

 ،صنليينمعها على الدولة اليهودية الحفاا على الوضع الناشا عنن تفرين  فلسنطين منن سنكانها األ

ق راحنات مرء الفراي الذي خلّفه ترحير الفلسنطينيين، كمنا رفضنت االلفقامت بعدد من اإلجراءات 

 مقدمة إلعادة الالجئين، أو ح ى قسم منهم إلى ديارهم. والحلول ال

 وهكذا تحق  الحلنم الصنهيوني ب فرين  فلسنطين منن أصنحابها، وبنات علنى زعمناء الدولنة

ة ال ني في المرحلو ،ذلك ل ثبيتالحفاا على هذا الوضع الناشا، فعملوا على عدة خطو  م سايرة 

 منع عودة الالجئين.  أعقبت قيام الدولة مباشرة كان أول قرار اتخذته

أمنام قينادة حننز   "بننن غورينون"ذكنره األولنى، منا  وممنا يعنزز هنذا الموقنف منننذ بداياتنه

، قبر إعنالن الدولنة بثالثنة أشنهر فقنط، حنين قنال: إن العنر  لنديهم منا 6/2/1948الماباي ب اريخ 

منا حندث ودأ، فني حيفنا، ويافنا، والقنخسروا، وخسارتهم ليسنت بالقليلنة يخسرونه، والحقيقة أنهم 

 (1في هذه المدن قد يحدث في أجزاء كبيرة من البالد، إذا حافكنا على صالب نا.)

ة يناإلعطناء صنورة عنن تفكينر القنادة الصنه هو كنافال يع بر هاما فحست، بر  هإن كالم

 ت رغباتهنا،ولبنال ني سنادت قناعنات الإلينه، وهنو حنديث يعكن   توعن أعمالها، ومنا النذي  محن

رد  نن فننيجميعهننا  فنن  اح ننوت علننى عبننارات مخ لفننة تهننا وال نني تبادل أن الرسننائر وتبننين فيمننا بعنند

وهني عبنارات شنديدة الوضنوح تصنت كلهنا فني هندف  نرد  ،السكان، مثر: إجالء، إبعاد، ترحينر

 السكان العر ، وخل  مشكلة الالجئين فيما بعد.

للبحنث فني ، 1948 يونينوفني اج معنت الحكومنة اإلسنرائيلية أن  "بني منوري "ذكر  كما

برنادوت، وسيط األمم الم حندة، ومنن  بدءا ب وجيهات الكونت ،لها تال ي تعرض الضغو  الدولية

كلمنة  "بنن غورينون"ألقنى  حينث ،لبينوتهمجانت الواليات الم حدة، بشأن عودة جماعات الالجئين 

أقنول أننه يجنت  :الئبشأن الالجئين، قاها ألفكار ال ي س ع مد عليها قراراتشديدة اللهجة شرح فيها ا

إن  ،الحنر  هني الحنر  ،كنون مديننة يهودينةل يجت عليننا تنو ين اليهنود فني يافنا،  ،منع عودتهم

 ،سنأار أعنارض عنودتهم ح نى بعند ان هناء الحنر ، وإعادة العر  ليافا لي  فيها عدل، إنما غباء

 (2).1948حكومة الف ية عام المن أهم القرارات ال ي اتخذتها وهو 

  عنرن: يجنت أن هفي االج ماع المذكور بقول "شرتو " وزير الخارجية تمثر موقففيما 

ه هني لكن العر  لن يعنودوا وهنذ ،ا لدفع تعويضات عن األراضي العربية المهجورةنعن اس عداد

 لجلسةان في هذه الرجلي، أصبحت أقوال 16/6/1948ومنذ ان هاء جلسة يوم  ،لن يعودوا..سياس نا

 لجنننةبام نعننت عننن الرضننوخ للضننغو  الدوليننة ممثلننة ، حيننث "ائيرإسر "السياسننة الرسننمية لننهنني 

 ."اتشيسون"األميركية ممثلة بوزير خارجي ها الضغو  و ،ال وفي 

وتمهينندا النعقنناد مننلتمر لننوزان أجننرى سياسننيون وموافننون إسننرائيليون لقنناءات لرسننم 

دين، إي نان، ات، يبن غوريون، شاري"في الملتمر، اش ر  فيها كر من  تباعهااالسياسة ال ي يجت 

، ألن عنددا قلنيال جئين ب وسنعولم ي م بحث مشكلة الال "،وأعضاء لجنة ال رانسفير، ساسون، إي ان

 (3)الوفود العربية على رأأ جدول األعمال. هامن المشاركين توقعوا أن تطرح

                                                

 .28بن غوريون، ديفيد، حر  االس قالل المذكرات، تر أبيت، ص( 1

 .68ص، 1،1993 عمان، بني موري ،  رد الفلسطينيين ووالدة مشكلة الالجئين، ترجمة دار الجلير، ( 2

 .1252-1249، ص1969ملف وثائ  فلسطين: الجزء الثاني، وزارة اإلرشاد القومي، القاهرة، ( 1
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حنر ل 194منن قنرار األمنم الم حندة  11رة ، ل طبي  الفق27/4/1949عقد الملتمر ب اريخ 

ن منضنمت كنال   هنذا الغنرض لجننة ال وفين لشنكلت قند المنكمنة األممينة  وكاننت، ة الالجئنينمشكل

ن ومصنر.. واألردن وسورية ولبننا "إسرائير"جانت لالواليات الم حدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، 

 هننايإلوأسننندت  ،ويالحنظ هنننا غينا  ممثلنني الشنعت الفلسننطيني، الطننرف المعنني مباشننرة بالمشنكلة

 ."إسرائير"وث عن الوسائر الكفيلة بنحالل "سالم ايجابي" بين العر  مهمة البح

ئية تمثلنت ، اصطدمت اللجنة بعقبة اجراالجانبينقبر البدء بالمباحثات غير المباشرة بين و

ين وفن  اتفقت الوفنود العربينة علنى أولوينة حنر مشنكلة الالجئن ففي حين ،بأولويات جدول األعمال

نناول لسالم قبنر تعلى أولوية ا "إسرائير"أصرت ، ية مباحثات سالم، كشر  مسب  أل194القرار 

كومننة وسنع الحبكننان ، علمننا بأننه لجننة نفسننها أمنام حلقننة مفرغنةالوهكنذا وجنندت ، مسنألة الالجئننين

 لجنننةحسنت رأي ال ،تقننديم اق نراح بنناء للمسناهمة فنني حنر المشنكلة الجمنود عبنر اإلسنرائيلية كسنر

نحنو  ،ارهم فورا  دي إلىح اتخاذ تدبير إلعادة ربع الالجئين اق ر حدة المما دفع بالواليات الم ذاتها،

ى أصنرت علن األخينرة، إال أن مباحثناتالتجناه  "إسنرائير"ألف الجا كبنادرة حسنن نينة منن  200

فني بنه لمندولقول في رسالة موجهة منه ل "ترومان"أزعج األميركيين وحمر الرئي   مماموقفها، 

 ،لالجئنينامشمئز منن الطريقنة ال ني ي نناول اإلسنرائيليون بهنا مشنكلة  نيإ: "مار  إثريدجاللجنة "

 .مالخصوص بحضور سفيرهبهذا  ما أع قده لهملقد قلت 

الننرفض عشننية المننلتمر، أخننذ المننندو  األميركنني يحننث اإلسننرائيليين علننى هننذا وعقننت 

درة أن ه المبناكان من شأن هنذو، 194م ساهر يقبر مبدأ العودة الذي  رحه القرار  إعالن إصدار

  الوفند لكنن رئني ،تلثر في المندوبين العر  وتدفعهم باتجاه المصالحة والسالم، على حند تعبينره

خ ب نناريأشننار بوضننوح منننذ أول لقنناء رسننمي لننه مننع أعضنناء اللجنننة،  "وال ننر اي ننان"اإلسننرائيلي 

 : بأس  هذه المواقف اذكرم لم ت غير، أن مواقف حكوم ه كما هي عليه إلى، 3/5/1949

عنن وضننع الالجئننين بننأي حنال مننن األحننوال، ويجننت  مسننئولةال تع بننر نفسننها  "إسنرائير" -1

 ،ضوا الفلسطينيين على الفرار من ديارهمرلعر  الذين شنوا الحر ، وحلتوجيه اللوم 

أوى منال من الالجئنين ممنن ألفا   550كدولة في الشرال األوسط بوضع ال  "إسرائير"ته م  -2

 عننادة األمننم  ننهألننف الجننا الننذي قدم 800لننرقم إسننرائيلي لرفننض  ىبمعننن إنسننانية،لهننم ألسننبا  

 ،الم حدة

 مننن وجهننة نكننر اج ماعيننة، أو مننن سننواءمسنن حيلة،  "إسرائير "لننالالجئننين عننودة هننلالء  -3

وسننعهم ال عننرف بهننر  العننر  جعننر البلنند أرضننا  يهوديننة لننن يكننون ذلننك أن  ،وجهننة نكننر عمليننة

  ،خطوة للوراء سياسيا  واج ماعيا   وسيكون السماح لهم بالعودة بمثابة ،عليها

أنه يجت تو ين الالجئين في البالد العربينة ألسنبا  اج ماعينة وسياسنية  "سرائيرإ"تع قد  -4

 (1.)ودينية واق صادية

رفضننا فنني اللقنناء الرسننمي األول، رافضننا   الموقننف اإلسننرائيلي تبلننوره األسنن  علننى هننذ

للجنة فني ا إليها، وهي الن يجة ال ي خلصت 194من القرار  11صريحا  للمبدأ الذي  رح ه الفقرة 

راوغننة فنني الم ، واتبنناع نهنجل راجنع قلننيال  ل إسننرائيرغيننر أن االن هازيننة السياسنية دفعننت ، تقريرهنا

، ا" مواقفهن"تلينين إلنى تفي األمم الم حدة، فعمد هاالجمعية العامة قبول ناقشت، عندما 1949ايو م

 ،194رار ، دون إلزامها ب نفيذ القنلرسرة الدولية هامجانت انضماللى ال صويت ععضاء األلحمر 

لننإلدالء ب صننريح غننامض عننن موقننف  "ناأوبننري إيبنن"مثلهننا فنني األمننم الم حنندة مأوعننزت ل حيننث

 ."جديد" من مشكلة الالجئين أمام اللجنة السياسية للجمعية العامة، ال يلزمها بشيء

 :ئ  الخارجية اإلسرائيليةوهذه هي الخطو  العامة لهذا الموقف، كما وردت في وثا

 ،مأساة الالجئين عنتأكيد مسلولية الدول العربية  -1

                                                

يسمبر دهرة، ( عبد الكريم، إبراهيم، قصة تأسي  إسرائير، مجلة شلون عربية، جامعة الدول العربية، القا1
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 ،حنالل السننالم فني الشنرال األوسننطإقبنر لمشنكلة الالجئننين لني  هننا  حنر مننرض ممكنن  -2

 (1.)عن ال سوية النهائية للنزاع هاال يمكن فصر حلبحيث 

شنيئا   أنهنا لنم تفعنر النرغم مننمه مة بالمساهمة في حر مشكلة الالجئين، على  "إسرائير" -3

ة فنني ، وألنهنا تنرى لنفسنها مصنلحة حيوينيهاقيننة لندخالأأمنر نناجم عنن اع بنارات و ، وهنيجادهناإل

 ،اس قرار الشرال األوسط

غينر  ،لمبندأ األسناأ لحنر مشنكل هماعادة تو ين الالجئين في المننا   المجناورة ر إاع با -4

 الجمعية لعودة، وف  الشرو  ال ي نصتأنه من غير الممكن، منذ اآلن، تحديد عدد الراغبين في ا

جملنة بفمندى هنذه المسناهمة مرهنون  ،العامة عليها، في ضوء االع بنارات االق صنادية والسياسنية

 ،الدول العربيةبين و "سرائيرإ"قامة سالم رسمي وعالقات حسن جوار بين إمنها  ،شرو 

راضنني المهجننورة عويضننات عننن األأن أعلنننت قبولهننا ال ننزام تقننديم ت "سرائيرإ "سننب  لنن -5

ه فني الوقنت النذي تسنوى فينوية مسنألة ال عويضنات بال فناوض ويمكنن تسن ،فني السناب  ةعوزرمال

 ،مسألة ال عويضات عن أضرار الحر  أيضا  

 داخر حدودها. ئفال زامها حماية األشخاص ومم لكات الطوا "سرائيرإ" تأكيد -6

فنني رسننالة وجههننا  انترومنن، ك ننت "اإليجابي"الننذي وصننف بنن وتعقيبننا  علننى هننذا الموقننف 

  (2)ن قبر مبدأ العودة.ا: يبدو أن السيد ايبقائال لكاردينال سبيلمان، أسقف نيويور ل

منن  11 قلبت  بيعة الفقنرة ،الشرو بعض ب رف ألهذا المبدأ  "سرائير"إقبول والواقع أن 

 ن:مناقشات لوزان، اق راحي فيوإلاهار "نواياها الطيبة" قدمت  ،القرار رأسا  على عقت

فني ف ،إليهناي عل  بضنم قطناع غنزة، بكنر منن فينه منن الجئنين ومنوا نين : األولاالقتراح  -1

 القديمنة حندوداق رح الوفد اإلسرائيلي على اللجنة الدولينة رسنميا  أن تصنبح ال 20/5/1949تاريخ 

وفني هنذه الحالنة  ،عنن مصنر "سرائيرإ"فصر تي  ال ودالحدهي فلسطين عن مصر،  تال ي فصل

شننكلة موبهننذا تقنندم وفقننا  لعبننارة ممثلهننا، "مسنناهمة مرموقننة فنني حننر  ،المقيمين فيهنناتلخننذ غننزة بنن

بننر نقننر اإلسننرائيليين، قأبلغننت للجنننة الدوليننة المشننرفة علننى المفاوضننات علمننا بننأن ا، الالجئننين"

هنا حيث رفض ه مصر بحكنم إدارت ،وهو ما حصر ،به ضعيف لقبوالن األمر بأاالق راح للعر ، 

 أوكذلك فعلت باقي الوفود العربية عا ،للقطاع رفضا  قا 

 هألبعند الحندود، وأعط ن "إسنرائير"قنن ه  حيث، ي عل  بجمع شمر األسر :الثانياالقتراح  -2

جعل نه غينر واقعني، واع برتننه الواحنندة ن أو ثالثنة لرسنرة يفنردبحيننث أن  ،تفسنيرا  أوروبينا  ضنيقا  

 (3)ولم تعط رأيها فيه. يه،العربية علالوفود فيما لم تعل   ،من  رفها اومفر  انهائي تنازال

 ألن ،اإبنان قيامهن "إسرائير "إعادة الالجئنين مسنألة حيناة أو منوت بالنسنبة لن شكلتوهكذا 

لالجئنين ان عنودة أ مما يعننياس يعا  المهاجرين الجدد من اليهود  تمثر في  هاالشاغر حين هاشغل

 .همبط فرص اس يعابس ح

هنا إال أناإلسرائيلي المعلن والقا ع لعودة الالجئنين،  الرفضفي الوقت الذي تواصر فيه و

لندعم القنوى العكمنى بمخ لنف األعنذار والحجنج، مسن ندة  اس خدمت أسلو  المراوغنة، وتنذرعت

لنديارهم بنالعودة  هنمالقاضني بالسنماح ل 194 قنرارال نصر من ال زامها أمام األمم الم حندة ب نفينذ لل

لن  وقنائع لخبينما هي في الحقيقة تلعت على عامر الوقنت  ،اومم لكاتهم ال ي أجبروا على مغادرته

  (4).تهمجديدة على األرض ل قضي على إمكانية عود

أن عننودة  "شنناريت"، أعلننن 7/2/1949اعننه مننع أعضنناء لجنننة ال وفينن ، فنني لنندى اج مو

 أن اع بنرصراحة عودة أحند، لكننه  يرفضم رغم أنه لو ،الالجئين ليست واردة قبر إحالل السالم

                                                

 .78، ص1977، 1( جري ، صبري، تاريخ الصهيونية، مركز األبحاث، منكمة ال حرير، بيروت،  2

، رام سرائيليةات اإلركز الفلسطيني للدراس( ياهاف، دان، مسألة الالجئين الفلسطينيين، المشهد اإلسرائيلي، الم1

 .2006هللا، يناير 

مش ، ية، د( قهوجي، حبيت، اس راتيجية االس يطان في فلسطين المح لة، ملسسة األرض للدراسات الفلسطين2

 .79، ص1978، 1 

 .187ص، 1973، 1( توما، إمير، جذور القضية الفلسطينية، مركز األبحاث، منكمة ال حرير، بيروت،  1
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على واقعنة  اشددم ،ب و ينهم في الدول العربيةأتي البحث عن الحر يو ، هملمشكل لعودة حر سياا

وجعل هنا  "إسنرائير"عن خروج الالجئنين  فضنال عنن أن الحنر  غينرت  مسئولينكون المع دين 

للوضع السناب  باتنت فنن العودة  وعليه ،بلدا يهوديا مخ لفا بالكامر عن البلد الذي عاع العر  فيه

يجنت  وبال نالي ،وأمنينة يسن حير ال غلنت عليهناوتطرح مشكالت سياسية واق صادية  مس حيلة كليا،

 (1)دراسة إمكانية تو ينهم في شرال األردن وسوريا والعراال.

ن  لجننة ن كان يراد مإ، ولالجئين حماية إنسانية وقانونية وسياسية 194لقد ضمن القرار 

مننال  قامننت بننجنناز عمننر كبيننر مننن حصننر وتقيننيم أل هنناأن اال وفينن  تننوفير الحمايننة السياسننية، علمنن

ان كننو فشننر مهامهننا،ألكننن الننرفض اإلسننرائيلي الندائم ، إعننداد آليننات لعنودتهموالالجئنين وعننددهم، 

 ها.ي المثول لقرارات ها فلدلير األكبر على عدم جدياملتمر لوزان 

 ،حر لقضية الالجئنين لجنة مع اإلسرائيليين أدراج الرياح بشأن أيالوبذلك، ذهبت جهود 

صنر وومسنلولية ضنياع فرصنة ال سنوية، " ل حمنيلهم مار  أثريدجمما دفع بالمندو  األمريكي "

حيال مشكلة الالجئنين، لكنان فني  ية،توافق مجرد بادرة ،بادرة اإلسرائيليونلن يجة مفادها: لو أبدى 

  (2)لعمر في وجهة السالم.لز مهم ها انجإوسع اللجنة 

خر لننى أن الموقننف اإلسننرائيلي مننن الالجئننين يوشننك أن ينندإميركنني بسننرعة تنبننه الوفنند األ

، فنني مننذكرة "سننرائيرإ"ي بننالالمفاوضننات فنني  رينن  مسنندود ال خننروج منننه، فعمنندت حكوم ننه إل

الوالينننات ذا مننا واصننلت رفننض النصننائح الوديننة، س ضننطر إ، أنهننا 29/5/1949حملننت تنناريخ 

 ةق رحنمم، قبول عودة عدد مهم من الالجئين لدياره على هاحث و ،هالمراجعة موقفها إزاءالم حدة 

 نقاذا  لمباحثات لوزان، ال ي وصلت لطري  مسدود.إبدء ذلك فورا  وبنسبة معقولة 

ا منمنع  الم حندة بوقنف المسناعدات لالجئنين كية، وتهديد األمنميوعقت هذه الضغو  األمر

ي  ترومنان اق راحا  للنرئ "ايالت أ."في واشنطن  يسرائيلاإلسفير اليعنيه هذا من مضاعفات، قدم 

ذا النرقم لنف الجنا، علنى أن يضنم هنأجنة ال وفين ، بنعنادة مائنة لقدم ليووزارة الخارجية، قبر أن 

ذي األعلنى الن الرقم الحدة هذا ع برم ،"سرائيرإ "أفراد األسر العائدين بجمع الشمر "والم سللين" ل

ن منلحر الصنحيح للجنزء األكبنر اأن في  تلخص "وريونغن "ب رح علما بأن ، تقبر بهيمكن أن 

انطلقنت قنف وفني الشنروح اإلسنرائيلية لهنذا المو ،نعادة تو ينهم في الدول العربينةبيكمن لة أمسال

 منها: ،في المجال العربي، اق صاديا وسياسيا، من تفضيالت معينة همعملية إدماج

نن لنم فن، ينة اإلقليمينةمنن الناح "إسنرائير"في نقا  بعيدة عن جغرافينة  همأن يجري تو ين -أ

ر العننالم لننداخن دفننع الالجئننين بعينندا، أل ،يكننن ممكنننا، فنننن األردن يمثننر مكانننا مناسننبا لهننذا الحننر

 ، ويزير فكرة العودة من رؤوسهم ،يهقطع فكرة ال واصر مع الو ن والحنين إليالعربي، 

 ،عنر "  ومبدأ "أنهم عر  سوف يعيشنون بنين في إ ار إقليمي عربي ي هم فأن إدماج  - 

مننن  ونوفني هنذا اإل ننار لنن يعنان ، مكن مننن اسن يعابهمسن والمنطقنة العربينة مليئنة بننالموارد ال ني 

 (3)صدمة لغوية أو قومية أو ثقافية حضارية.

جهنا، قضية داخر األمم الم حدة وخارالفي موقفها من جهود تسوية  "إسرائير"وقد ذهبت 

 منها:اسيا واق صاديا، ب طورات إقليمية واسعة النطاال أمنيا وسي لربطها

نننه أ ةع بننرم ،النندول العربينة مننن جميننع هننذه الجوانننتمننع تهننا اعالقهننذه الجهننود بتطنال أن  -1

 حست شرو ها،قضية ضمن تسوية سلمية مع العر  ويمكن النكر في ال

 ،"إسرائير"عودة الالجئين يمكن أن تقوض األمن والنكام في  -2

لعنر  اثنار أن إهودينة فني الندول العربينة، مشكلة المم لكات الي ةثاربمكان إمن الضرورة  -3

 قضية ال عويض لالجئين،

  (1)محدودة الموارد.يها،وهي اق صادية عل سيطرح مشاكر "إسرائير"ل  عادة الالجئينإ -4
                                                

 .450ص،1،1971  تر أبيت، عام عوفيد، ، دار1938 -1936يوميات سياسية  ،موشيه( شاريت، 2

 شريح، أسمهان، مصدر ساب .( 3

, 1978يويور  , منشورات االمم الم حدة, ن1977-1967مم الم حدة , منشأ القضية الفلسطينية وتطورها األ( 1

 .52ص
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لحننر قضننية الالجئننين فنني سننياال أن هننذا الموقننف اإلسننرائيلي ينندعو  مننن الواضننح تمامننا

ويبدو ذلك أكثر وضوحا في الربط بين بحنث  ،مةترتيبات إقليمية مع الدول العربية إلى حد المساو

فني النندول بنين مصننير مم لكنات اليهننود و، هنناالقضنية وإقننرار تسنوية سننلمية يع نرف فيهننا العنر  ب

ة كبننرى بننين  رفنني هننذه المعادلننة: يضننمننا ينطننوي علننى إجننراء مقاو، العربيننة ومصننير الالجئننين

م، علمننا  بننأن المصننادر اإلسننرائيلية ن اليهننود ومم لكنناتهووالالجئنن ،ومم لكنناتهم ن العننر والالجئنن

وكنذا ال قنديرات الخاصنة  ،علنى تقرينت المسنافة العددينة بنين هنذين الطنرفين -تزال وما- حرصت

 (2)بمم لكاتهما.

لشن  ا فنيالموقنف اإلسنرائيلي أكثنر مروننة  بنداوكحافز على القبول العربي بهذا الطرح، 

 هناعا يفي الدول العربية، سيسهر تهم  ينإلى أن ال عا ي مع توألمح حيث ، الخاص بال عويضات

إعنادة  حكومة مساعدة منهنا فني تموينر مشناريعالجاء في أحد هذه ال قارير "إن و ،مع ال عويضات

جرهنا ال و ين لالجئين في الدول العربية المجاورة، مسن عدة لندفع تعنويض عنن األراضني ال ني ه

 إسرائير"."العر  والموجودة في 

نهننا كانننت علننى ترتيبننات وجننراء بشننرو  أخننرى تنندل علننى أن عيقرنننت هننذا اإل هننابينند أن

ال فناوض بشنأن تسنوية سنلمية عامنة كإقليمية موازية لحر قضية الالجئين بال و ين مع ال عويض، 

، وإثبننات الالجئننين 1948مننع العننر ، وال عننويض العربنني عننن الخسننائر اإلسننرائيلية فنني حننر  

النت الم صنلة مطلعربينة عنهنا، ووضنع حند نهنائي لللحقوال الملكينة، ورفنع المقا عنة االق صنادية ا

 (3)بقضية الالجئين.

دوافع بن 194مع أن إسرائير كان بوسعها ال حاير على تطبي  حن  العنودة وتنفينذ القنرار و

و منندن وقننادرة علننى إجننراء تغييننرات هيكليننة كبننرى فنني البنيننة األساسننية الفلسننطينية بمحنن ،مخ لفننة

كثيننرا علننى حننر قضننية الالجئننين مننن منكننور  تة، وعولننوقننرى مننن الخار ننة كمننا سننبقت اإلشننار

 .إقليمي، إال أنها لم تكن في موضع يمكنها من تمرير هذا الحر األخير

ينث حقدم رسميا  للجنة ال وفي ،  حينهذا االق راح، ضمن "شرو  تعجيزية"  ةغاصيتم و

وقنف ه تبننت الموم نأن حكرئي  الوفد اإلسنرائيلي فني مباحثنات لنوزان،  "رؤوفين شيلواح"أعلن 

 ال الي:

 ،لمناقشة مسألة الالجئين خارج سياال تسوية نهائية للنزاع الفلسطينيس عداد اال -1

الجئنين قبول عندد محندد منن ال -ذلكبذا رغبت اللجنة إ- فاوضاتالم خالل الل زام رسميا  ا -2

 ،دون اإلشارة لرقم معين

 العودة الفعلية لالجئين المذكورين لن تبدأ قبر:ومع ذلك فنن  -3

 ،هاخطة عامة لعودتهم وتو ينهم، وضمان وسائر تنفيذ ةغياص -

لن تصر على  "سرائيرإ"لكن  ،ال يقن من تحقي  تقدم فعلي تجاه تسوية المسألة الفلسطينية -

 (4).معاهدة سالم بحست األصول

نص علنى "أن تندور المفاوضنات بشنأن ين هذه الالئحة بشنر  ثالنثوفي اليوم ال الي أرف  

النقطنة  هتقديم هذ فضتلكن اللجنة ر ،بين العر  واإلسرائيليين بحضور اللجنة" الالجئين مباشرة

ألن االتفناال النذي تنم  عنرض عليهنا بصنورة غينر رسنمية رفضن ه، وحنين ،للوفود العربية كشنر 

                                                                                                                                       

جامعة  لبحوث السياسية,ل دة اال راف, الملتمر السنوي فاوضات م عدمن في الولالجئرضا، اشحادة, ( 2

 .26, ص1992القاهرة,

 .56، ص1963، 1 الدار القومية للطباعة والنشر, القاهرة,  ،مشكلة الالجئين العر ادوارد، سيدهم,  (3

, 1996, 106ع ،صامد مجلة الثوابت والم غيرات في موقف الواليات الم حدة من الالجئين,حمد، الموعد, ( 1

 .219ص

 .12، ص1998، 2زري ، إيليا، الالجئون الفلسطينيون والعملية السلمية، بيروت،   (2
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أعلننت الوفنود العربينة،  وفني تطنور "مفناجا"، نص علنى مبندأ المفاوضنات غينر المباشنرة ابينهم

 (1.)سرائيلية كقواعد لمناقشة مشكلة الالجئينالشرو  اإل هالوقب 2/8/1949ب اريخ 

، راحق نلمعرفنة الحندود الحقيقينة لال "شنيلواح"وعقت هذا القبول العربني اسن دعت اللجننة 

 ع بنارهال هناممنا دعا ،كحند أعلنىالجا أخبرها رسميا  أن ما تفكر حكوم ه فيه هو مائة ألف  حيث

 شنعارير اإلبنبالغهم إيناه علنى سنب ية فمكوفود العربية، نقله رسميا  لل ةفضاغير مرض، ر اق راحا

 رفضه العر  بدورهم بوصفه "مخالفا  للشرعية الدولية". حيث ،فقط

ننة ، وتعلين  جلسنات اللج15/9/1949ب ناريخ الفشنر الن هناء منلتمر لنوزان هنذا أدى  قدو

، السياسنية الوسنائرهنا بمكانينة حلإوبهنذه النهاينة أسندل السن ار علنى  ،المعنية بحر مشكلة الالجئنين

المطروحنة  الموقف اإلسرائيلي من الحلنولملتمر يمكن اس ن اج الوتأسيسا  على ما تقدم من وقائع 

 ما يلي:لحر قضية الالجئين في تلك المفاوضات ك

كست الوقت، وتضنفي ل راوغت في المباحثات  حيث ،تصرفت تصرف الطرف المن صر -1

اسن طاعت تحقين  ، وفني مجنال رفنض عنودة الالجئنينة خاصنعلى مكاسنبها  نابع األمنر الواقنع، 

نينة، مينة الثاأهدافها بهنذه األسناليت مسن فيدة منن النكنام الندولي الجديند النذي نشنأ بعند الحنر  العال

 خاصة، ومع أهداف الحركة الصهيونية في فلسطين ،الم عا ف مع اليهود عامة

الخاصنة  الشنرعية الدولينةتكنري  سياسنة األمنر الواقنع، وتجميند قنرارات في ما ساعدها  -2

لوفود العربية، فنرغم شنعورها بمنرارة الهزيمنة، فقند سنعت فني بداينة لالالجئين، األداء الضعيف ب

ال قينند بننه وتنفيننذ  "سننرائيرإ"، إللننزام 194ممثلننة بننالقرار  لل سننلح بالشننرعية الدوليننةالمفاوضننات، 

، بحيث أخذت تقندم ال ننازل واشنطنال أنها فشلت بسبت الضغو  ال ي مورست عليها من إبنوده، 

 ،لنم تقنو علينه وهو منا ،لى أن شعرت أن المطلو  منها هو االس سالم دون شرو إ هاتلو اآلخر ل

الوفنود فني تلك لخالفات ال ي دبت بين واغيا  ممثلي الشعت الفلسطيني عن المفاوضات، كما أن 

 (2،)يسرائيلاإلموقف الوقوى  هامطالبضعف أ مرحلة الحقة،

علنى تثبينت  تالل الوثائ  ال ني أمنيط اللثنام عنهنا أن الوالينات الم حندة حرصناهر من خ -3

به العنر  ي مثنر فني عنودة قسنم صنغير  ىرضيسياسة األمر الواقع اإلسرائيلية، مقابر ثمن بخ  

علنى مصنالحها النفطينة واإلسن راتيجية فني المنطقنة منن الخطنر السنوفي ي ، وحفاانا من الالجئنين

أن غيا  األمن وعدم االس قرار السياسي بسبت الالجئنين، ربمنا سيسناعد  تالمزعوم، ألنها تخوف

 (3)على "تغلغر الشيوعية في الشرال األوسط".

بننني " يلكنندوافقننت علننى عننودة عنندد محنندد مننن الالجئننين،  "إسننرائير"وعمننا يقننال بننأن 

 حندة لمأنه بينما كانت محادثات لوزان جارية، أعر  بعض الدبلوماسيين في الوالينات ا "موري 

علنى ه ال العنوبنالنكر ، الس يعا  عدد من الالجئين وإبداء بعض المرونة يعن اس عداد إسرائيل

 ،لك المرحلةبحقيقة الموقف اإلسرائيلي من قضية الالجئين في ت إلمامه جيداووثائ  تلك المرحلة، 

اه ، أو ربمنننا وهنننم تمننننننننت تلنننك تلميحنننات مخطنننط لهنننا سنننلفاربمنننا كا عبنننر عنننن اع قننناده بأننننه فقننند

 األميركيون. 

تنرفض  الدول نه ن أفني األمنم الم حندة  يسنرائيلاإلمنندو  ال "أبنا إيبنان"ومردّ ذلك، قنول 

لميحننا  تن لسننماع ولننو و لهفننمال- ن مننا النن قط السياسننيون األميركيننونوسننرعا ،مبنندأ عننودة الالجئننين

ر مننن لكنن صننريحات ونقلوهننا هننذه ال -تجنناه هننذا الموضننوع الحاسننممرونننة أي احنندا  يشننير إلننى و

، همة في منوقفاألميركيين بشأن مرونما اع بره اإلسرائيليون أمرا يولد انطباعا لدى م ،اج معوا به

 .ها على كر األحوالوهو أمر مفيد ل

                                                

سب مبر ،  105االق صادي ، العدد صامد جامعة الدول العربية وقضية الالجئين،  ،محمد حسنعبد الحافظ،  (1

 .129، ص1996

وسيا, قينبحاث منكمة ال حرير, أركز , م1965 -1948جامعة الدول العربية وقضية فلسطين  مروة، جبر, (2

 .54، ص1989

 .2001. نيسان 5ير غير الدورية رقم نشرة مركز بد (3
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بينت أتر إالّ أن هذا ال ضلير سرعان ما اف ضح، وأدر  واضعو السياسة األميركيون بأن 

ن بنن"أحنند مس شنناري  "تينندي كوليننك" فننع مننا دم ،لننم ت راجننع أبنندا عننن معارضنن ها لعننودة الالجئننين

 ل مويننر مشنناريع "منناركوأ زيننف"نهم السننير بيننبريطننانيين قننادة فنني لننندن مننع  عىللسنن "غوريننون

 يبنندو أن مشننكلةقننائال: تطننوير فنني الشننرال األوسننط تننوفر مصننادر عمننر لالجئننين، علننى أن يك ننت 

زعمناء لل  وسنالم ،جينةالالجئين س صبح بطريقنة أو بنأخرى، المشنكلة الرئيسنة فني عالقاتننا الخار

 ئين.عالن عن اس عدادها إلعادة عدد محدود من الالجاإلب اإلسرائيليين اتخاذ موقف إيجابي

وكمحصننلة لهننذه الوقننائع، نشننأ وضننع الجمننود الننناجم عننن رفننض العننر  مناقشننة أي حننر 

ن ال فكيننر فنني حلننول وقبننول عننودة الالجئننين، ورفننض اإلسننرائيلي "إسننرائير"شننامر، قبننر أن تعلننن 

 "كلننود دي بوازانجيننه"ا دفننع الدبلوماسنني الفرنسنني مننسننالم، مالاتفنناال بل العننر  ومشننكلة قبننر قبننلل

، يقننوم علنى دمنج قننرارين واإلسنرائيلي لطننرفين العربنيللل قندم بمبنادرة تضننمنت اق راحنا تجميعينا 

، واالع نراف الم بنادل الالجئينبنخناص ال 194والقنرار  ،قنرار ال قسنيم 181رمم الم حدة، وهمنا ل

، أو بروتوكننول "بروتوكول بوازانجيننه"عرفننت هننذه المبننادرة بنن و ،، وتنندوير القنندأالجننانبين ينبنن

 (1).12/5/1949 ب اريخ يينسرائيلاإلتم توقيعه من قبر العر  ووالثاني عشر من مايو، 
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 والمشاريع الموقف اإلسرائيلي من القرارات 

 جئينالالب الخاصة الدولية

                                                

 .82عبد السالم، جعفر، من أوراال القضية الفلسطينية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص( 1
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 المواثيق الدولية المتعلقة بالالجئينأوال: 

ينيين، مننن خننالل  ننردهم مننن علننى الجريمننة ال اريخيننة ال نني ارتكبننت بحنن  الفلسننط ارد

 تهمدالمطالبنة بعنوالقنرارات الدولينة وتشريدهم في مخيمات اللجوء، صدرت العديند منن  أراضيهم

 جئنين بشنكر عنام ألو نانهم حن  مضنمون بموجنت مواثين العنودة لال ألراضيهم، السيما وأن ح 

 .دولية أخرى

لي النندوعهنند مننن ال 12والمننادة  ،مننن اإلعننالن العننالمي لحقننوال اإلنسننان 13و 9ن افالمادتنن -

ماينننة منننن اتفاقينننة جنينننف الرابعنننة الم علقنننة بح 49و 35والمنننادتين  ،للحقنننوال السياسنننية والمدنينننة

 ،ديارهملالعودة بعها على ح  الالجئين األشخاص المدنيين في زمن الحر ، تلكد جمي

  فني الحكنقانونية دولية منفصلة أقرت ح  العنودة:  مجاالتهنا  أربع فنن وفي الحقيقة  -

ملينة، تنم ومنن ناحينة ع، قنوانين الالجئنينوقنوانين حقنوال اإلنسنان، والقانون اإلنساني، و ،ال جنّ 

 ،بقةفيا السناالسنالم فني يوغسنال اتاتفاقيك ال أكيد على ح  العودة في أكثر من اتفاقية سالم دولية،

 ، وغيرها ،  رواندا  موزمبي   غواتيماال وكمبوديا1995عام  "داي ون"اتفاقية  خاصة

"كنر شنخص هناجر خنارج البلند النذي بأننه لالجنا فني وصنفها أشارت اتفاقينة جنينف كما  -

لالضنطهاد بسنبت وسببت خوفنا  لنه منا يبنرره منن ال عنرض  ،يحمر جنسي ه، ن يجة ألحداث وقعت

وال يسن طيع أو  ،عرقه أو دينه أو جنسي ه أو ان مائه لفئة اج ماعية معينة، أو بسبت آرائه السياسية

ال يرغت في حماية ذلك البلد بسبت هذا الخنوف، أو كنر منن ال جنسنية لنه وهنو خنارج بلند إقام نه 

 (1)لذلك البلد".و ال يرغت بسبت الخوف من العودة وال يس طيع أ ،السابقة

تخنرج فني مضنمونها  ملن ،عرفت بعض المنكمات اإلقليمية الالجنا ب عريفنات أخنرى كما -

 ،الجئنينل 1951ومعاهندة  ،وأدبينات المفوضنية العلينا لالجئنين ،تعريف األمم الم حندة بهعما أتى 

 ، 1967 عامين الصادر وبروتوكول الالجئ

                                                

 ،1994 ،بل نايا، باسية، الجمعية الفلسطينية األكاديمية للشلون الدول ،الالجئون الفلسطينيون، اجح( جرار، ن1

 .10ص
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ى كنر شنخص أرغنم علنى نكمة الوحدة األفريقية ترى أن الالجا "هو تعبير ينطب  علنفم -

مغادرة مو نه األصلي بحثا  عن مالذ في مكان آخر خارج و نه المنشأ أو األصر، ن يجة عدوان 

أو أحداث خطرة تهدد السنالمة العامنة فني جنزء منن و ننه أو  ،خارجي أو اح الل أو غزو أجنبي

 (1)كله".

راغبين وألسنبا  النقنادرين أو غينر الغينر روبني فينرى أن الالجئنين "هنم أما الميثاال األو -

 (2)العودة إلى أو انهم المنشأ".بعدة 

 هذه ال عريفنات الم عنددة وغيرهنا ال تخنرج عنن جنوهر مفهنوم الالجنا، حينث تل قني علنى

كمنا  وال يسن طيع ،كر إنسان اضطر ألسبا  خارجة عن إرادته لمغادرة و نه لمكان آخر هاع بار

  لذلك الو ن.ال يرغت بالعودة 

فقند عرفنت وكالنة غنوث وتشنغير الالجئنين  الفلسطينيين بصورة خاصة،أما عن الالجئين 

بأن "الالجا هو الشخص الذي كانت فلسطين مكنان إقام نه المع ناد لمندة حندها األدننى  "األونروا"

ن يجننة لهننذه الحننر  فقنند بي ننه و، 1948اإلسننرائيلية عننام -سننن ان علننى األقننر قبننر الحننر  العربيننة

ويالحننظ أن هننذا ال عريننف ينسننجم فنني مضننمونه مننع مضننامين ، (3)ومصننادر رزقننه وتننر  بننالده"

 ال عريفات السابقة لالجئين.

 تعننريفهمفنني مجموعننة العمننر الخاصننة بننالالجئين المفنناوض وقنند حنندد الوفنند الفلسننطيني 

 ننردوا مننن مسنناكنهم أو أجبننروا علننى  ممننن ،ومننن تحنندر منننهم ،"أولئننك الفلسننطينيون همباع بننار

عليهنا فني  "إسنرائير"، منن األراضني ال ني تسنيطر 1949 سنمبرودي 1947 ننوفمبرمغادرتها بين 

 (4)ال اريخ األخير".

جنا على موقف األمم الم حدة فني قضنية تعرينف الالبعض الدراسات القانونية  كما علقت

ثنت اسنن  1951الخاصننة بوضننع الالجئننين عننام  اتهننااتفاقي مننن حيننث أن ،وعالق هننا باتفاقيننة جنيننف

جئنين وأعفت المفوضنية العلينا لشنلون الال ،فلسطيني من تعريفهابشكر صريح ومقصود الالجا ال

ي صنون مما يساعد ف ،وتم ال أكيد على دور األونروا في مساعدتهم ،يهمشراف علمن مسئولية اإل

 قضية الالجئين من مخا ر اإلذابة.

الننذين  ، هننم أولئننكالصنننف األول مننن الالجئننينات الرائجننة أن  عريفننال تحننددوفنني حننين 

وهنذا ، ضهم وديارهم في نهاية األربعينيات ألسنبا  الخنوف والرعنت والحنرو  الندائرةتركوا أر

 بمننا فيهننالكثيننر مننن بلنندان العننالم،  ئهمتشننعبات لجننو تم نندا، حيننث همالعنندد يمثننر الجننزء األكبننر مننن

قطاع الالذين تركوا فلسطين في الضفة وأولئك هم أما الصنف الثاني ف ،الضفة الغربية وقطاع غزة

 (5.)1948ال سماهم البعض "النازحون" تمييزا  لهم عن الجئي أو ،1967 ثر حر إ

 "ئيرإسنرا"الحقنوال، إال أن وتميينزا  فني االسنم  تورغم ال حفظ على ال سمية ألنهنا تضنمن

نعكنن  علننى مسنن وى الحقننوال ا ممننا، يةفاوضنن فنني معالج هننا ال 48النن  ميننزت بينننهم وبننين الجئنني

 ما. أدى لالع قاد بوجود مصائر مخ لفة لكر منهو ،حةوالضمانات الثانوية والسياسية الم ا

 ،48أراضيهم بعد حنر  والذين بقوا في بيوتهم  هممن الالجئين، فالصنف الثالث أما عن 

أكثنر منن هننا  و، باق العهم وإعادة تو ينهم في منا   داخر فلسطين المح لنة "إسرائير"قامت و

اضنيهم وان قلننوا    معيننة ثنم صننودرت أرفني منننا اشنواع ممنننربنع ملينون الجننا داخنر النو ن، 

 وإقامنننة % منننن القننرى80ب نندمير أكثنننر مننن  االحنن اللثننر قينننام إتننم اقننن العهم و ،راٍض أخننرىأل

 (6)بعد أن سجلت على أنها أراضي دولة. ،مس و نات على أنقاضها

                                                

 المادة األولى الفقرة الثانية.      ،1969،يثاال منكمة الوحدة األفريقية( م2

 .11، ص1997وت،ملسسة الدراسات الفلسطينية، بير ،الالجئون الفلسطينيون والعملية السلمية، يليا( زري ، إ3

، 1م ،2ج، ينيةالموسوعة الفلسط، 8/12/1997ريخ الصادر ب ا 302قرار الجمعية العامة لرمم الم حدة رقم ( 1

 .339ص

 .15مصدر ساب ، ص ، إيليا،زري ( 2

 .13، صومفاوضات الوضع الدائم والنازحونالالجئون ( 3

 .10/6/2000رام هللا، لجنة إحياء ذكرى النكبة، صحيفة األيام، ( 1
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 بكنر ةمعنينالدراسنة هنذه وبغض النكر عن ال عريفات المخ لفة، وال سميات الم عددة، فنن      

 ي منننا  فن هناواضننطروا للهجنرة خارج ،النذين حرمنوا قسنرا  منن االسنن مرار فني العنين بنديارهم

ن منيعنانون منن فقندان دينارهم وأراضنيهم، وحرمنوا  م، باع بنار أن جمنيعهأخرى بسبت االحن الل

ن وجئنانة "الالتحت خ همكل يقعاإلسرائيلية الم كررة، وبال الي -العودة إليها ن يجة للحرو  العربية

ن، ولي  لحر عادل ليمارسوا حياتهم العادية شأنهم شأن اآلخريأوضاعهم بحاجة و ،لفلسطينيون"ا

 . 1967أو  ،1948فقط أولئك الذين هجروا في حر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المركز القانوني لالجئين ثانيا: 

 ،181قررت األمم الم حدة تقسنيم النبالد ب بنيهنا قنرار ال قسنيم رقنم  29/11/1947ب اريخ 

فولنك "كلفنت الكوننت  هاعن ال صويت، إال أن 10بينما تغيت  ،13دولة ضد  33عليه  توافقالذي 

ر يتسننه "إسنرائير"ذكنر فني توصننياته أن علنى فني القننرار، وال عنديالت بعننض بننجراء  "برننادوت

وتأكينند وتنفيننذ حنن  الشننعت البننريء الننذي  ننرد مننن بي ننه  ،عننودة الالجئننين فنني أقصننر وقننت ممكننن

إذ تنم ق لنه منن قبنر العصنابات  ،، علمنا بنأن هنذا الموقنف كلفنه حياتنهالنهت بالعودة لبي نهبالرعت و

 (1الصهيونية.)

لقضنية بنارزة وضناغطة علنى وعلنى ضنوء تحنول قضنية الالجئنين  "إسنرائير"المثير أن 

ننص  181أنَّ القنرار  تلقرارات الشرعية الدولينة، فادعن ال فسير خاص به تالصعيد الدولي، لجأ

فني  مم لكناتهمديارهم ولننَّ المطالبنة بعنودة الالجئنين بال نالي فننو ،ام دول ين يهودية وعربينةعلى قي

هنود فقندوا يعنني أنَّ الي ممنالدولنة ذات أغلبينة عربينة، ا اهسيّحول ،حودهاأي داخر  ،1948منا   

 ن ال دولة واحدة. يدول هم، وان الفلسطينيين بات بحوزتهم دول 

الفلسطينية ال ي سن قوم علنى أجنزاء منن  لدول هملالجئين ودة ابع يطالتهذا ال فسير لجاء و

قطناع، منع االسن درا  بضنرورة تقننين هنذه العنودة ح نى ال ينلدي ال ندف  غينر الالضنفة و يضاأر

                                                

1) Fred J.khouri, The Arab Israeli Dilemma, 2nd Edition, Syracuse university press, 1976, New York, P56.. 
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 كون لهننا سننإلننى حصننول اضننطرابات اق صننادية واج ماعيننة وأمنيننة،  المنندروأ لالجئننين لنندول هم

 (1)."إسرائير"انعكاساتها السلبية على 

كمنا  ،"رؤي نه لن "الدول ين "جنورج بنوع"وعلى قاعدة هذا ال فسير بنى الرئي  األميركي 

 ب ننناريخ "شنننارون"أريئير  ه الموجهنننة لننن كننند فننني رسننالحنننين أ ،بنننى موقفنننه منننن قضنننية الالجئننين

ل و ين الالجئين في الدولة داعيا  في الوقت نفسه ، الدولة اإلسرائيلية "يهودية"على  14/4/2004

 (2)."إسرائير"بدال  من  الفلسطينية

جئنين، الخاصنة بعنودة الالاألمم الم حدة ويمكننا اس عراض أبرز القرارات ال ي أصدرتها 

 وصوال إلى مناقشة ال عامر اإلسرائيلي معها:

 11/12/1948الصادر في  194قرار ال -1

في  واأقامألغلبية الساحقة من الفلسطينيين الذين اواضحا  بشأن  رد ي موقف األممالكان 

: تقننرر الجمعيننة ، وجنناء فنني القننرارالمنننا   المخصصننة للدولننة الفلسننطينية بموجننت قننرار ال قسننيم

العامة أن الالجئين الراغبين في العودة ألو انهم والعين بسالم مع جيرانهم، يجنت أن يسنمح لهنم 

يجنت دفنع تعنويض لمم لكنات النذين ال يرغبنون فني العنودة، وبذلك في أول فرصة عملية ممكننة، 

ألهلهنننا منننن قبنننر ا  المم لكنننات ألصنننحابها وإرجاعهنننا تعنننويض للخسنننارة والضنننرر النننذي أصنننو

المنكمة الدولية دأبت و، "، بناء على قواعد القانون الدولي والعدالةالمسئولةالحكومات والسلطات 

 (3)األمريكي.و يسرائيلاإلع راض االعلى تأكيد القرار كر سنة بالرغم من 

 :كونه من خالل 194نونية للقرار القيمة القاويمكن إبراز 

 ،ينص صراحة على وجو  العودة أو ال عويض لمن ال يرغت في العودة -أ

 ،يع بر األساأ للموقف الدولي والجماعي والفردي - 

 ،قرارات مناقضةمقابله لم تصدر  -ت

لننم ت ننبن النندول مننا يننناقض هننذا األسنناأ، وخصوصننا  موقننف الواليننات الم حنندة وأوروبننا  -ث

 (4.)والصين واليابان

 فنني "إسننرائير"قنناع  ، تعبيننرا عنن تقننرارالعلنى ألمننم الم حنندة اأكندت الننذي  وفني الوقننت

ن يجة لنذلك و ،اس مرت في إنكارها لح  الالجئين في العودة و/أو ال عويض األخيرةأن إال ال نفيذ، 

ول، م هذه النديعيشون حالة العوز والحاجة في البالد العربية ال ي نزحوا إليها، حيث قدمت له وابق

منن  عيننهم مئنات اآلالفأبنأم  ونينروهي دول نامية، كر ما اس طاعت من عون ومسناعدة، بينمنا 

 .ويس قرون فيه لمجرد أنهم يهود ،اليهود يح لون و نهم

 1950عام الصادر  393القرار  -2

ن إن مجلنن  األمننن يقننرر أنننه يجننت السننماح للمنندنيين العننر  الننذين أجلننوا عنن"جنناء فيننه: و

 معينة العامنةيث تابعنت الجح، ، بالعودة حاال  لديارهم"إسرائير"عة السالح من قبر المنطقة المنزو

سني  علنى تأ النذي ننصبشنأن الالجئنين، ذلنك القنرار فأصدرت  ،مناقشاتها في القضية الفلسطينية

 تنفيذ العودة وال عويض.و، صندوال إلعادة دمج الالجئين

 1967عام الصادر  237قرارال -3

 عمنالاألل سهير عودة السنكان النذين فنروا منن المننا   بداينة  األولى عا في فقرتهالذي د

م عنا هاعندوان الالجئين الذين شنردوا خنالل بنعادة "إسرائير"الحربية، ووفقا  له فان القرار يطالت 

 الفلسطينية والسورية والمصرية.  لرراضي 1967

  1967عام الصادر  242قرار ال -4

                                                

رة، ية، القاهلسياساجمعة، حازم، مفهوم الالجئينذفي المعاهدات الدولية واإلقليمية، مركز البحوث والدراسات  (2

  .22، ص1996

بد عقي   ،خطة فك االرتبا ك ا   نص رسائر بوع إلى شارون في ةراجع، يمكن م2004-5-18( معاريف، 3

 .365ص ،2005 ،آذار ،1  ،ركة دار ال قدم العربي والدار الو نية الجديدةشوآخرون،  الكريم

 . 4/10/1956 ب اريخ ، A/3199وثيقة األمم الم حدة رقم:( 1

 .5، ص2000-7-11، 2شمر، العدد مركز، 194 الموقف اإلسرائيلي من القرار، محمد، هواع( 2
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 ،مجلنن  ب حقينن  تسننوية عادلننة لمشننكلة الالجئننينالطالننت ي، مننن القننرارالثانيننة فقننا  للفقننرة و

لعدوانيننة اخننالل العمليننات ، و1948الننذين شننردوا عننام يضننم جميننع  هننالحل أوسننع إ ننارايننوفر و

جنناء لهننذه المرحلننة، بننالالجئين  األمننرالقننرار لننم يحصننر فنني ضننوء أن ، و1967عننام  يةإلسننرائيلا

    (1).لالجئين بشكر عاماالنص دون تحديد زمني شامال  

 لقرار الوحيدإذ أنه ا، 194لقرار  د منطقيا  بر ويكاد يكون أحاديا  الجزء من القرار يقوهذا 

نسنبة  حقي  بالوبالرغم من أن العدالة بمعناها المطل  غير قابلة لل ،الذي تكرر تأكيده مرات عديدة

بننر  ي منننافيهم،، الننذين لننم يفقنندوا مم لكننات ومننوارد رزال فقننط، وعننانوا سنننوات  ويلننة فننلالجئننين

ر خيننا هموفقندوا فنوال كنر ذلنك "و ننا "، فلني  أقنر مننن ينوفر لهنم حقهنم الشنرعي والطبيعني بمننح

 لعنودة، والالعودة مع ال عويض، أو ال عويض الكامر بمفهومه المادي والمعنوي للنذين ال يمكننهم ا

 .في ار الكروف واألحوال الراهنة يرغبون فيها

ه تطبين  القنرار، بشنقي رين  فني  "إسرائير"وضع ها  ال يعت اصمالقد نبعت ومع ذلك ف

 العودة و/أو ال عويض تنبع من سببين بارزين هما:

بنالرغم  بكر قواها لمنع تطبي  القرار ألسبا  تندعي أنهنا "أمنينة" وديموغرافينة، هاوقوف  -1

  واهنايفري الصهيونية من محالقرار وغيرهم، وأن  يتيالسوفيهود المن وصول أعداد غفيرة من 

 ،الش ات، أي اع بار كر يهود العالم في المنفىيهود   جميعباألصلي 

، يهنايمكنن أن تمنارأ ضنغطا  علال ني الواليات الم حدة القوة العكمى الوحيدة، ن  ها بأثق  -2

 فنني ت بنننى فكننرة عنندم الخننوض أصننال   بننرال تننرفض فقننط إمكانيننة النكننر فنني القيننام بهننذا الضننغط، 

فني األمنم الم حندة  1948ذلك مواقفها السابقة الم كررة مننذ عنام ، مخالفة  بموضوع العودة وبحثه

 (2).ة بذلك األعراف والشرائع الدولية، وناقض194والم علقة بالقرار 

 1969عام  الصادر 2535القرار رقم  -5

ت عنن الذي ذكر أن الجمعينة العامنة لرمنم الم حندة تقنر بنأن مشنكلة الالجئنين العنر  نشنأ

  لكد الحقوال الثاب ة للشعت الفلسطيني.لتعود هي وإنكار حقوقهم السابقة، 

 1974عام  الصادر 3236قرار ال -6

ي حندث وأهمينة خاصنة ألننه يعطني فكنرة عمنا سنبقه ولحقنه منن قنرارات، ذو يع بنر الذي 

ي فننإن الجمعيننة العامننة وقنند نكننرت " ، وممننا جنناء فيننه:بشننكر شننبه شننامر عننن الحقننوال الفلسننطينية

ن جديند منتلكند و، هنال  أنه لم ي م ح ى اآلن ال وصنر لحنر عنادل لقضية فلسطين، يقلقها عمي  الق

 : غير القابلة لل صرف، وخصوصا  حقوال الشعت الفلسطيني 

 ،الح  في تقرير مصيره دون تدخر خارجي -أ

 ،الح  في االس قالل والسيادة الو نيين - 

م ومم لكنناتهم ال نني شننردوا ه  الفلسننطينيين غيننر القابننر لل صننرف، فنني العننودة لننديارحنن -ت

 (3)واق لعوا منها، وتطالت بنعادتهم.

ذكر قننرارا بصنني  مخ لفننة تنن وأربعننينتسننعة لرمننم الم حنندة تبنننت الجمعيننة العامننة وهكننذا، 

لعننندم حصنننول العنننودة  أسنننفهاوتعنننر  عنننن  ،وتلكننند علنننى مضنننمون حننن  العنننودة ،194بنننالقرار 

رار منن القن 11ح  العودة الذي تضنمن ه الفقنرة رقنم  أنيلكد  مما ،وال عويض المنصوص عليهما

 . 242يشكر مف اح العدالة المنصوص عليها في القرار و ،يبقى مس حقا 194

 

 

 

 

                                                
1 . )Zafarul – Islam Khan, p 63 

 .56 ص، 1996، بيروت، 1قه،  يح  العودة للشعت الفلسطيني ومباد  تطب، رمضان، وآخرون، بابادجي( 2

،  1974 – 1947اإلسننرائيلي  –ربننيعالم حنندة بشننأن فلسننطين والصننراع ال رارات األمننم(  عمننة، جننورج، قنن1

 .87، ص1975، 2سات الفلسطينية، بيروت،  ملسسة الدرا



 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاصة بالالجئين المشاريع الدولية أبرزثالثا: 

ي فننأدر  المج مننع النندولي منننذ النشننأة األولننى لقضننية الالجئننين، أن هنننا  معضننلة نشننأت 

دفعنه  منايين، مسنرائيلاإلء الصراع على حاله بنين العنر  والمنطقة، وأن بقاءها دون حر يعني بقا

 .حلهالوضع العديد من المشاريع والمق رحات الدولية واإلقليمية ل

البننند بداينننة منننن تقنننديم فكنننرة مخ صنننرة عنننن أبنننرز المشننناريع، للوصنننول إلنننى الموقنننف و

 اإلسرائيلي منها مج معة:

 13/9/1950بتاري  مؤتمر باريس للسالم   -1

 ، أهمها:من "إسرائير" الملتمر العديد من المطالت الدولية جاء في مقررات

 ،هااق صادبفي فئات يمكن دمجها على إعادة تو ين عدد محدد من الالجئين  ةوافقمال -أ

 ،عنهنننا الالجئننون ليعننناد تنننو ينهم ىعنننن المم لكنننات ال نني تخلننن تااالل ننزام بننندفع تعويضنن - 

  ،ال وفي الالجئين ال ابع للجنة   ال عويضات على أساأ القيمة ال ي يحددها مك تاح ساو

للفنة وضع خطة تراعى فيها قدرة الحكومة اإلسرائيلية على الدفع من قبر لجنة خاصة م  -ت

 ،من خبراء اق صاديين وماليين يقوم بننشائها وصي تابع لرمم الم حدة

 تدفع ال عويضات على  ريقة المطالبة الفردية.  -ث

  مشروع باروخ  -2

د ت نولى مهمنة إيجنا ،ل شنكير لجننة دولينة لالجئنين ادعنو ،اع غنزةالجئي قطوهو مشروع خاص ب

 :حلول دائمة ومعقولة من بينها

 ،"إسرائير"جهود إلعادة بعض الالجئين إلى البذل  -أ

 ،بعض اآلخر في مصر وسوريا ولبنان والعراالالاس يعا    - 

 ،وكندا والواليات الم حدة وسواها لباكس انالثالث  بعضللالهجرة أمين ت  -ت

 ،هنناتنأمين بينوت مجانينة ودائمننة لالجئنين فني منزارع تسن ثمرها تكفني إلعال علنى ر عمنال  -ث

 ،األفالم السينمائية والمك بات العامة لهذه القرىكوتأمين ضرورات ثقافية 

  مشروع جونستون -3

اه نهنر في اس ثمار مي "إسرائير"هدف ل صفية قضية الالجئين عن  ري  تعاون الدول العربية وو

الل خن "ايزنهناور"النرئي  األمريكني مبعنوث  "أريك جونس ون"، أعلنه ا مش ركااألردن اس ثمار

 .1955خريف في ثم عاد لزيارتها ثالث مرات آخرها  ،1953 عامزيارته للمنطقة 
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  1955مشروع انطوني ايدن  -4

 كننر منننونننادى ل قننديم الضننمانات الرسننمية الالزمننة لاألسننب ، رئنني  الننوزراء البريطنناني وهننو 

 .التفاال هدفه موضوع الحدود بين الطرفينية إذا ما تم ال وصر لدول العربوا "إسرائير"

 

  1956س مشروع داال  -5

 :يوت لخص ف ،اه القضية الفلسطينيةبالده تجحدد سياسة  الذيي، مريكاألارجية وزير الخ

ممنا يسن دعي تنأمين حيناة كريمنة لهنم عنن  رين  العنودة لنو نهم  ،وضع حند لبنلأ ملينون الجنا -

 وتو ينهم في المنا   العربية الموجودين فيها، ،حدود الممكناألول ضمن 

 فيها، ي مكن الالجئون من العمرلمشاريع الري بس صالح المزيد من األراضي ا -

 . رفا فيهالواليات الم حدة  ، تكونقرض دولي عبردفع تعويضات لالجئين ي م تحويلها  -

 مشروع جاما   -6

وجنو  موافقنة ص فني الفقنرة الثانينة مننه علنى ونن، يةمصنرال 1952يولينو  23بعد ثورة جاء 

، إال أن الننذين يرغبننون فنني العننودة إلننى منننازلهم الالجئننينمننن حيننث المبنندأ علننى قبننول  "إسننرائير"

  (1)مناقشة ال فاصير بال نازالت اإلسرائيلية. "غوريونبن "مات ودفن ن يجة رفض  المشروع

  1962 مشروع جونسون -7

جديندة  دراسنة بننجراء ، حيث كلف ه اإلدارة األمريكينةالعالمي غي للسالميرئي  ملسسة كارن وهو

 :اق رح مشروع حر تضمن ما يلي، و2/10/1962ب اريخ عن الالجئين، و

ار الحر، وبمعنزل عنن أي ضنغط منن أي يكر ر  أسرة من الالجئين فرصة االخ  يعطى -أ

 ،لفلسطين أو ال عويضبين العودة مصدر 

 ام باألمور ال الية:على علم ت الجابغي أن يكون كر ين - 

ة كمينو ،ودة بيعة الفرصة الم احة له لالندماج في حياة المج مع اإلسرائيلي إذا اخ ار الع -

اأ قيمنة علنى أسن هاسناب حوا ،حينث هنوالبقناء أو قيمة ال عويضات ال ي سي لقاها كبندير إذا اخ نار 

 ،مضافا إليها الفوائد المس حقة 1948المم لكات كما كانت عام 

اإلسنهام ب "إسنرائير"واليات الم حدة والندول األعضناء فني األمنم الم حندة بمنا فيهنا تقوم ال -

خ ار ي جيءالكشف أمني على كر  اءجرإ هامن حقو ،في توفير األموال الالزمة لدفع ال عويضات

 ،العودة إلى أرضه

يسنن فيد الالجئننون الننذين لننم يكننن لهننم مم لكننات فنني فلسننطين مننن تعننويض مننالي مقطننوع  -

  ،على االندماج في المج معات ال ي يخ ارون ال و ين فيها لمساعدتهم

علنى  ،يح  لكر حكومة االنسحا  من المشروع إذا اع برت فيه تهديد لمصالحها الحيوية -

ل خلنني عنننه فنني من صننف الطرينن  لننن ي ننر  الالجئننين فنني ا ألنبصننورة تدريجيننة،  هينن م تطبيقننأن 

 (2).وضع أسوأ مما كانوا عليه قبر الشروع في تنفيذه

 المشاريع الدولية واإلسرائيلية منفلسطينية الرابعا: المواقف 

 المواقف الفلسطينية -1

 :مشاريع الدوليةهذه العلى فلسطينية مالحكات وضع عدة  يمكن

ية واالق صناد طبيعة المشكالت االج ماعيةل ،قطاع غزة ئيبدرجة كبيرة على الج انصبت -أ

اتنه ضنعف منوارده وإمكانألصنليين، واعندد سنكانه النذي اسن وعت أضنعاف ، هاونالحادة ال ي يعان

 ،االق صادية

 ،ينوهدفت لطمن  قضنية الالجئن ،أو بدعم منها ،من قبر الواليات الم حدة هاقدمت معكم - 

 ،ها في إ ار مشاريع تسوية سياسيةوجاءت العديد من

                                                

روت، بي ،لنشراوضات الوضع الدائم، دار ال قدم العربي للصحافة واومف والنازحونالالجئون  ،رمزيرباح، ( 1

 .11، ص1996، 1 

 .38ص، 1998 ،، مركز ال خطيط، غزة1948– 1947منكمة ال حرير الفلسطينية، مك ت الرئي ، النكبة  (2
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 ،االل فاف عليها تحاوللشرعية الدولية وامعكمها خالفت  -ت

 (1)لو ني والسياسي.ا ينالبعد ة جاهلم ،ةواالق صادي ةد اإلنسانيابععلى األركزت  -ث

 ائهاعفإو ،الالجئين قضيةمساعدتها في تجاوز  ت، وحاول"إسرائير"في صالح جاءت  -ج

 ،سلولية السياسية والقانونية عنهامن الم

 ،جامعة العربيةالمن قبر  اوتعا ي ،من بعض الدول العربية اتجاوبها بعضوجدت  -ح

واجهنت رفضنا  شنعبيا   فننهاانحسار العمر الو ني والقومي، ي ف رة برزت فنها رغم أ -خ

  (2)اتخذ شكر المكاهرات والعرائض والملتمرات.

  ةقف اإلسرائيليالموا -2

الحن " "ال يعطني  194األممني قرار الالك ّا  اإلسرائيليين بأن الساسة والعديد من  ادعى

 ،الجئنينلض حنال  معيننا  معهنودا  يفنر ن بنأن القنراروآخنر ساسنةوجنادل  ،ديارهمللعودة بالالجئين 

ر الحنر تلكند ثالثنة حقنوال تمثّنر جنوه 11فالجملة األولنى منن الفقنرة  ،واضح ال لب  فيه هرغم أن

 لننىإوبلغننة واضننحة "العننودة  ،اسنن عادة الحقننوالومبنندأ العننودة،  وهننيالنندائم والشننامر لالجئننين، 

 منازلهم"، وتلقي ال عويضات عن األضرار المادية والمعنوية. 

 تهدشن ةد األخينروأن العقنتلك القرارات وال وصيات القانونية، وبنالرغم منن بالرغم من و

لنندول اعننودة ماليننين الالجئننين إلننى ديننارهم فنني جنننو  أفريقيننا، ناميبيننا، موزامبينن ، وغيرهننا مننن 

دنهم منلوأخينرا عنودة الجئني كوسنوفو  ،لدول آسيا الوسطى، وجنوبي شرال آسياإضافة  ،األفريقية

ين الالجئننن، إال إن "ال دخر اإلنسننناني "منننا يسننمى بننن أور ال ننندخر العسننكري الننندولي وقننراهم بفضننن

ن النذين الوحينديوا وبقن ،خطر قضية الجئين في العالم بقيت دون حنرأأقدم و وقضي همالفلسطينيين 

منع  ،رهمديالنمالينين منن العنودة المكننت و ،لم تشملهم ال طورات االيجابينة ال ني حندثت فني العنالم

 .تهمدوبعالم حدة تأمر  األممدين الذين يم لكون قرارات دولية واضحة صادرة عن الوحيهم أن

 ثالثة عوامر: لال عامر اإلسرائيلي والموقف من القرارات الدولية، وربما يعود 

ال ننني  ،الفلسننطينية لرراضننيعقينندة االسنن يطان الصنننهيوني والضننم الزاحننف والمحمنننوم  -1

 آخننرشننعت  وإحنناللوتمثلننت فنني اقنن الع شننعت  ،ةاسنن عماري أيديولوجيننةنهضننت علننى مرتكننزات 

 سرائيليةاإلبمخ لف الوسائر، ثم جاءت السياسة العدوانية  أرضهمالفلسطينيين عن  وإجالء ،مكانه

 وت نكننرن، رفض االع ننراف بوجننود قضننية الالجئننيالمدعومننة مننن النندول االسنن عمارية الكبننرى ل نن

 ،ديارهمللحقهم المشروع في العودة الطوعية 

مننن ، تخوفننا القيننادات الفلسننطينيةمننن قبننر الخننا ا والجاهننر مننع قضننية الالجئننين  ال عامننر -2

كاننت وراء ام ناعهننا عننن  ،فحسننت إنسنانيةقضننية  إلننىوتحويلهنا  ،فقندان الطننابع السياسني للقضننية

والمينادين منع قضنايا  األهندافلكنهنا م شنابكة  ،ال ركيز على قضية الالجئين كقضنية قائمنة بنذاتها

بطريقنة  تهاإدارالخاصة والم فردة، حيث توجت  وأبعادهالها آلياتها وقوانينها و، األخرىالصراع 

 (3)،مأساةال هذه صنعمن كبرى تضغط بكر ثقلها على  وإنسانيةقضية سياسية لتحولها 

الجهر بالنكام الدولي لحماية الالجئين وآليات عمله وسنده القنانوني وكيفينة ال عامنر معنه،  -3

 وأبعناده "إسنرائير"صنراع منع ال إدارةفي   همقضي ألهميةل قدير السليم دى الجهر وانعدام احيث أ

معركة بكر ما لديها من خصنائص وعوامنر وقنوانين ال إدارةالدولية، وانعدام الخبرة والقدرة على 

بننه رايننة عننودة اليهننودي  فاسنن أثرتمننن المسننرح النندولي،  تهمسننحت رايننة عننود إلننىخاصننة بهننا، 

منع قضنية  الفلسنطيني الرسنمي  عامنرالالمقارنة فحست بين  ريقنة ول سهير عقد  ،رض الميعادأل

فنني تضننلير الننرأي العننام العننالمي، دأبننت  يونسننرائيلاإل بعهننا يال نني مننا زالننت  واألسنناليتالالجئننين 

                                                

 14-12 ،غزة لملتمر الفكري والسياسي للدفاع عن ح  العودة،ا ،لالجئينامشاريع تو ين خالد، صافي،  (1

 .2006مايو 

كز ، تطورات اق صادية وسياسية واج ماعية وعسكرية، مر1967-1948أبو النمر، حسين: قطاع غزة  (2

 .48، ص1979أبحاث منكمة ال حرير، بيروت، 

 .2005يسمبرد، 96العدد ، 26السنة ، مجلة البرلمان العربي، ح  العودة .. مشكلة أم حر؟ ،زهير( صندوقة، 1
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ك نت علينه و "،نينشن اي"أملصن  يحمنر صنورة  أوبطاقة  إصدارالمنكمات اليهودية العالمية على 

  (1)الالجا. :كلمة واحدة فقط وهي

 ،سننب  وأن وافقننت لحاج هننا لالع ننراف النندولي علننى عننودة الالجئننين "إسننرائير"ومننع أن 

لقنرار اوال زمنت فني  لبهنا االنضنمام لرمنم الم حندة ب نفينذ  ،وتعويض من ال يرغبنون فني العنودة

وأكثنر  ،عنن مجلن  األمنن قرار صنادر 52أكثر من إال أنها عارضت  ،بشكر غير مشرو  194

 .ة لرمم الم حدةماعن الجمعية العصادر  قرار 110من 

دولينة موقفها من قضية الالجئين بشكر جذري، ففني منذكرة أرسنل ها للجننة غيرت وهكذا 

ألمنناكنهم ن عننودة الالجئننين إو ،للننوراءن عقننار  السنناعة ال تعننود إ :خاصننة بفلسننطين أكنندت فيهننا

ئي الننذي اب ليننت بننه هننر مننن المعقننول خلنن  ذلننك المج مننع الثننناوتسنناءلت: ، السننابقة شننيء مسنن حير

الساحة الفلسطينية  ويال  وأدى في النهاية إلى حنر  مكشنوفة؟ فني أحسنن األحنوال سينشنأ وضنع 

إن ، حيث يش ر  في دولنة واحندة شنعبان يخ لفنان فني العنصنر والندين واللغنة ،معقد وغير مس قر

دولية أو بدونها،  وبموافقة ،عن  ري  الهجرة  وعا  أو قسرا   هاحل ا تممعكم األوضاع الشبيهة به

حينث  ،في البالد العربية ال ي ت سع لهم همدمجلالجئين تكمن في المعالجة العقالنية الوحيدة  وباتت

  (2)ال مجال لنشوء مشاكر ازدواجية العنصر والثقافة.

ة اإلسننرائيلي مننع القننرارات الدوليننة ذات الصننل موقننفولكننن لننن نسنن طيع معرفننة أسننبا  ال

فني  ل عرف على خلفينات تاريخينة وسياسنية لعندد منن األ نراف المشن ركةبقضية الالجئين، دون ا

 هي:وهذا ال شدد في ال عامر مع القرارات،  هاهذا الملف، وجميعها منح

 ح اللاالدولة ف،  ابع فريد من نوعه لوجود اإلسرائيلي في فلسطينل: اإلسرائيليالطرف  -1

واالسننن يطان، وجلبنننت األرض  صنننناعة الملسسنننة الصنننهيونية، ال ننني جلبنننت "الشنننعت" بنننالهجرة

الفلسنطيني  ، أو المسناواة منع الشنعتاالنندماجقبنر فكنرة تلنم و ،القوة واإلرهنا بناالس يالء عليهنا ب

ذا هننعلنى تجاهنر حنن  العنودة تمهينندا  ل بديند  هاعلنى أسن  ديمقرا يننة، ومنع الننزمن تزايند إصننرار

 وال عامنر معنه كمجنردأفضت هنذه السياسنة ل غيينت الشنعت وإنكنار وجنوده،  حيثالح  و مسه، 

 ،له حقوال الجماعة القومية في تقرير مصيره ولي  على أساأ أن ،سكان

تم عننت و، لصننالحها الجهننود الدوليننةفنني توايننف  "إسننرائير"نجحننت : الززدوليالمجتمززع  -2

–كاننت وبال نالي، الوالينات الم حندةس قرار وال طور بفضر دعم الندول الغربينة وعلنى رأسنها باال

 ى القنراراتعلن تحايلهناوالحلينف األكثنر ثباتنا ، ممنا يفسنر ، للغر  فني المنطقنة ام دادا   -وما زالت

 ،"إسرائير"الالجئين، حيث اق نعت بضرورة إيجاد حر لهم خارج  قضيةالدولية بشأن 

علنى  "إسنرائير"شكر غير مباشنر بواقع الضعف وال ش ت العربي شجع : الصعيد العربي -3

العربني  النكناملنم يعند و، هر فني تطبين  القنرارات الدولينةوال سنا ،في العودة تجاهر ح  الالجئين

ال عبينر  ح المجال أمنام المسنارات ال ني تمكنن الالجئنين منني  لم، كما يهايشكر ضغطا  علالرسمي 

فيد المسنن  "إسننرائير"كانننت وسنناتهم المدنيننة، وتنكننيم أوضنناعهم، عننن هننوي هم الو نيننة وبننناء ملس

 ،األكبر من هشاشة هذا النكام العربي

خننالل مننن غيننا  الحركننة الو نيننة الفلسننطينية  "إسننرائير": اسنن فادت الصززعيد الفلسززطيني -4

النرأي العنام العنالمي، وعنندما بنرزت ولطم  ح  العودة أمام موا نيها المرحلة ال ي تلت قيامها 

الحركة الو نية في اروف ال شرد واالس ال ، لم تميز هذا الح  النذي تمناهى منع هندف تحرينر 

في إ ار مجموعة  ااّر محصوربر لثقافة سياسية شعبية، السياسي  لخطا ي حول ا ولمفلسطين، 

 (3)من المثقفين والسياسيين.

                                                

  نيت.على شبكة االن ر 194، موقع المجموعة ح  العودة مرجعية المفاوض الفلسطيني ، نافع،الحسن( 2
1) Elia Zureik: Palestinian Refugees and the peace process. Institute for Palestine studies , Washington 

1996 P 41 – 43. 

العربنني  واالتحنناد السننوفي ي تجنناه الصننراع ( عبنناأ، عبنند المنننعم، السننلو  النندولي المقننارن للواليننات الم حنندة1

 .67، ص1981اإلسرائيلي، رسالة دك وراه، جامعة القاهرة، 
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د إلنى يعنو، الالجئين الذي أقرته األمنم الم حندة ح  عودةالرسمي لرفض اإلسرائيلي إن ال

 ينعنننودة ماليننن فضنننال عنننن تخوفهنننا منننن ها،تهديننندا مباشنننرا  السننن قرارللقنننرار األممننني  هنننااع بار

 :يهثالث  ةرئيسسبا  أل ،الفلسطينيين وأبنائهم

ذي رائيلي النتأثير هذه األعداد الكبيرة من الالجئين على ال ركيبة السكانية والمج منع اإلسن -1

 ،أقام مدنه على بقايا مدن وقرى فلسطينية، مما يعرض الطابع اليهودي للدولة للخطر

فين" الفلسننطينيين فنني ضننر  ، ب عنناونهم مننع "الم طننرخطننرا علننى األمنننهم ر بعضننيشننكت -2

 ،المصالح اإلسرائيلية في الداخر

للمزيننند منننن أعنننداد  1948عننندم القننندرة االسننن يعابية ألراضننني فلسنننطين المح لنننة عنننام  -3

 ( 1الفلسطينيين، في ضوء تناقص المساحة الجغرافية من األراضي.)

وضنوح بير النذي يشنالينوم  "إسرائير "ال حلير السكاني لفي يكهر إن تفنيد السبت األخير 

 عدد من المالحكات اإلحصائية ال حليلية: إلى

 ،حولهنامنا و 1948هنا قبنر عنام وملكتأن تركيز اليهود فني الغالنت داخنر األراضني ال ني  -أ

 % مننن68يقطنهننا  اإلجماليننةمسنناحة ال% مننن 8تمثننر  2كننم16هنننا  منطقننة مسنناح ها اإلجماليننة و

فني  دولنةقينام القبنر بهنا  وامقناأا ال ي ، وهذه المنطقة هي ذاته1994حست إحصائيات عام  اليهود

 ،فلسطين تحت االن دا .

، ةاإلجماليننمسنناحة ال% مننن 57، وتمثننر 2كننم 1318المنطقننة الثانيننة مسنناح ها اإلجماليننة   - 

 تمثنر األراضني ال ني وهني منطقنة مخ لطنة ،% منن الفلسنطينيين20و ،يهنودال% من 10ويقطنها 

% 78ن أ منن خنالل تأكيندهاض األرقنام أينة ادعناءات ، وتندحيهنايم لكها الفلسطينيون الذين بقوا ف

 ،اإلجماليةمساحة ال% من 15يهود يعيشون في منطقة ال ت جاوز مساح ها المن 

وهنني باألسنناأ أراضنني  ،2كننم 17325مننا ي بقننى مننن األراضنني فمسنناح ها اإلجماليننة   -ت

يفضننح  ممنناألننف يهننودي فقننط،  154الالجئننين، ومعكمهننا منندن فلسننطينية يسنن غر أراضننيها نحننو 

 (2.)االدعاءات اإلسرائيلية ونكريات االس يعا 

، حينننث ذكنننر أن ويمكنننن أن نس شنننهد بمنننا أورده معهننند الدراسنننات ال طبيقينننة اإلسنننرائيلي

% أي نحنو 6تبلن   ،% منن مسناح ها65باسن ثناء النقنت النذي يشنكر  1995المساحة المبنينة لسننة 

مساحة المبنية للمسناحة الكلينة بمنا وإذا نسبت ال ،2020% سنة 8وي وقع أن تصر إلى  ،2كم 465

 (3.)% فقط3فنن نسبة المساحة المبنية س كون  ،فيها النقت

و خشنناه هنننإن أكثننر مننا : "آفنني بريمننور" السنناب  فنني ألمانيننا يسننرائيلاإلسننفير اليقننول و

دد أن عنن الكنند، منن علننى حنن  العننودة لالجئننيإذا مننا أصننر الفلسننطينيو، خاصننة االخنن الل السننكاني

 ن اليهنودمنسنيكونون أكثنر  ،الذين يسكنون في المنا   الواقعنة منا بنين النهنر والبحنر الفلسطينيين

حنند أيننار  خ: اويننرى أن هننذه المعطيننات ال تحمننر فنني  ياتهننا إال معنننى واحنندا   ،2015عننام  بحلننول

 أمرين مللمين:

 شخصي ها اليهودية،الدولة أن تفقد  -

 أو أن ت وقف عن االدعاء بأنها دولة ديمقرا ية. -

 ، يع بننر أسننوأ السننيناريوهاتلدولننةإن فقنندان الطبيعننة اليهودينة لالسننفير مس خلصننا: م ويخن 

  (4.)هاالمح ملة، وبداية النهاية ل

 :اهمنعني عودة الالجئين ألراضيهم، وال ي 194اآلراء ال ي تعلن أن القرار  ونورد هنا بعض

                                                
2 )Fred J.khouri, The Arab Israeli Dilemma, 2nd Edition Syracuse university press 1976 New York 

P56 

 ، مرجع ساب .ح  العودة مقدأ.. وقانوني .. وممكن (3

 .138، ص1996، 1يوجد حر للقضية الفلسطينية، ملسسة األسوار، عكا،   ( دمج، ناصر، هر1

 2003-7-15 ،يديعوت أحرونوت( 2
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بنذلك و، "إسنرائير"ة كلمنة يجادل بأن القرار لنم ينذكر أي منرّ  "يوسي بيلين"وزير القضاء الساب   -

أي مسننلولية إسننرائيلية بال ننالي لنني  هنننا  أي مسننلولية عننن خلنن  مشننكلة الالجئننين، و هننالننم يحّمل

 (1!)" همقرار لم يذكر أيضا  "جنسيال ، كما أنلحلها

"القنرار زعنم أن ، "شنلومو غازينت"يند م قاعند مرئي  جهاز االس خبارات العسكرية األسب ، الع -

 ،ن قرار الجمعينة العامنة لني  بنه أي إلنزام لوقفنة دولينةوأح  على اإل الال، ال يلس  أي  194

 (2!)بر إنها مجرد توصيات"

"القنرار ال يفنرض حنال  يرى أن  الجامعة العبرية،في بروفيسور القانون الدولي  "روث البيدوث" -

  (3)وال يحدد وق ا  معينا  ل نفيذ توصيات العودة ال ي ي ضمنها". ،معينا  

ة بحن  ع حصر القواسم المش ركة في الرؤية اإلسرائيلية للقرارات الدولينة الخاصنونس طي

 ة، بالنكر إلى أنها جميعا:دالعو

ي بشنكر قنانونسنواء تبعات اق الع الفلسطينيين منن أراضنيهم وتشنريدهم  مطل الرفض ال  -1

يت  ننذواللوم علننى الننبالد العربيننة ال نني لننم تقننم ببننوبنندال  عننن ذلننك تلقننى  ،بشننكر سياسنني وأ

دمج والقيننام بنن ،منهننا مباركننة االحنن الل  لننت مننا يعننني أن ممننا هننا،في مواسنن يعابه هموجننود

 ،الالجئين في مج معاتها وال سليم بما حدث

، ر عنن إمكانينة إعنادة عشننرات اآلالفومنا قين ،جمينع الالجئنينعنودة رفنض االع نراف ب  -2

راضني وقنع دخنولهم أفهي ت حفظ على أعنداد الم  ،من قبر ال ك يك ال فاوضي ال أكثركان 

دعي، كمنا تنحفاانا  علنى أمنهنا  ،وتريد أن تشرف على عملية إدخالهم ،السلطة الفلسطينية

 فلسطين المح لة؟ فكيف تواف  على دخول عشرات اآلالف إلى أراضي

 ،قنطفال ي نناول الفلسنطينيين  242ال لميح بأن موضوع الالجئين النذي تحندث عننه قنرار   -3

وع غادروا البلدان العربية، وترغت فني عمنر مقايضنة فني موضنيشمر اليهود الذين  هلكن

 الالجئين من كال الطرفين،ال عويض بحث تساوى بين مم لكات 

، 1948ن الننذين غننادروا فلسننطين عننام والالجئنن :ال مييننز بننين الالجئننين علننى نننوعين وهننم -4

 ،1967ثر حر  إن الذي خرجوا ووالنازح

 هنابمنا في ،القانونينة والسياسنية والمعنوينة لالجناالسعي ل فكيك المخيمات وإلغناء المكاننة   -5

 همى تنو ينالعمر علنو ،على المسلولية الدولية تجاه الالجئين ةشاهدألنها  ،إلغاء االونروا

 ،بالخبرة أو المشاركة المادية همالمشاركة في تأهيلو ،هابن يقيممفي البالد ال

 (4)ص على ذلك.الرغبة في إنهاء الصراع بنعالن رسمي بعد المفاوضات ين  -6

 ،هممقنن ال  ونهايننة لنندول الجئننين يمكننن القننول أن اإلسننرائيليين يننرون فنني عننودة الوهكننذ 

"بنيامين  ، وال تخ لف اللغة كثيرا  عندالدولةبأن ذلك يعني القضاء على  "شامير"إسحاال ويصرح 

ال النذي سلومع ذلك فنن ال "،أولمرتإيهود ، بارا إيهود بيريز، شمعون رابين، إسحاال  ،ن نياهو

 : من اإلسرائيليين يطرح نفسه على رافضي ح  العودة

النذي  ألي  من ح  الفلسطيني أن يعود إلى و نه كأي إنسان في هذا العالم؟ هر اليهنودي -

 لم يولد، ولم يعن فيها، له هذا الح ؟  ،ال عالقة له بأرض فلسطين

بننرر يننة قننيم إنسننانية تأوهننا اليهننودي؟ ئلننى نقاأيننة دولننة عنصننرية يرينندها هننلالء تحننافظ ع -

 إلنسان أن يح ر بالقوة بيت إنسان آخر؟ ل

أن العر  ي حملون مسنلولية محننة الالجئنين وتبنرر بهنذا رفضنها  "إسرائير"كيف تزعم  -

فهر يوجد قانون في العالم يسمح بمنع موا ن من العنودة إلنى و ننه ألننه هنر   ،إعادتهم لديارهم

بمعننى أن الفلسنطينيين تركنوا دينارهم  ،ه صنحيحمنه فني انروف الحنر ؟ لنف نرض أن منا تزعمن

                                                

 2000-12-25هآرت ،  (3

 2001-2-6م بوست، يالزجيرو( صحيفة 4

 2001-1-16معاريف،  (5

  مصدر ساب .( عدوان، عا ف، 1



 41 

 ،لديارهمم يعطيها الح  بمنعهم من العودة فهر هذا الزع ،بمحض إرادتهم اس جابة لنداءات عربية

 ويناقض كر القوانين المعروفة في العالم. ،ال يمكن لعاقر قبوله إنه تبرير

لنى كثينر عبقننا هنذا المقيناأ لنو  وها كدولة يهودينة، ئتزعم أنها تريد الحفاا على نقاكما  -

 ،ائفينةبر سيصبح العنالم سناحات مشنرعة للحنرو  األهلينة القومينة والط ،من الدول فننها س  فكك

ة البنيض دولنأنهنا لن صور الهند وقد أعلنت أنها دولة الهندوأ فقط، ولن صور أمريكا وقد أعلننت 

 فقط.

مناذا لإذا كنان األمنر كنذلك  ،أن فلسنطين غينر قنادرة علنى اسن يعا  الالجئنين تهايدعي قاد -

ر أو علننى األقننر خمسننة عشنن ،يهننودالن ييننبننأن تسنن وعت مالرؤسنناء الحكومننات الم عنناقبين يطالننت 

ل مليننون يهننودي مننن اسنن قباجفننن  ارف لهننتنندون أن  "إسننرائير"اسنن طاعت حيننث  ،مليننون يهننودي

سنمي  فنال روفني اح ،مع ضمان تأهيلهم االق صادي الكامر ،االتحاد السوفي ي خالل عشر سنوات

ا  ماليين فلسطين قادرة فقط على اس يعهر  ،أنه سيكون سعيدا  باس قبال مليون آخر "بارا "قال 

 !ال مكان لهم في و نهمأما العر  ف ،اليهود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعويضمسألة لموقف اإلسرائيلي من خامسا: ا

تننربط بينننه وبنننين و، اإلسننرائيلي منننن دفننع ال عويضننات لالجئننين بنننال حفظي سننم الموقننف 

، ةدولنالينام قال عويضات ال ي ترى ضرورة دفعها لالجئين اليهود الذين غادروا البالد العربية بعد 

بقيمنة  اتتعويضن "إسرائير" فقد تسلمتعلى سبير المقارنة وال دلير على سياسة الكير بمكيالين، و

ليهننود كننان لكمننا النننازيين!  لننه علننى أينندي وامليننار مننار  ألمنناني دفع هننا ألمانيننا لمننا تعرضنن 102

قنرار إغينر مرتكنزين ألي قنانون أو  ،حمالت ناجحة فني اسن عادة مم لكناتهم منن الندول األوروبينة

روبينة حلنف النناتو، واسن جابت الندول األوو ينكييسخرت لذلك اإلدارة والكونغرأ األمرودولي، 

 لمطالبهم تحت ضغط ال هديد بالمقا عة األميركية!

بشرو  على دفع تعويضنات لالجئنين بحينث  "إسرائير"وافقت  1950-1949وفي الف رة 

فني الندول  همدفع تعويض ل و ين من خاللال يكون دفع ال عويض فرديا ، بر على أساأ إجمالي، 

كما عرضت في تلنك  ،المضيفة، على أن ي وفر المبل  من المج مع الدولي وبنشراف منكمة دولية
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عادت وتراجعنت سرعان ما ، لكنها ث تشاءالجا وتو ينهم حيألف  100إلعادة  اس عدادهاالف رة 

 عن ذلك. 

للنكنر  هاسن عداد "موشنيه شناريت"أثنناء زيارتنه للوالينات الم حندة أبندى  1956وفي عام 

وبعنند تسننع  ،لمبنندأ ال عننويض شننريطة أن ينن م تننو ين الالجئننين فنني الننبالد ال نني لجننأوا إليهننابجديننة 

للندول العربينة ال ني ق نرح فينه تحوينر مبنال  مالينة انيسنت مشنروعا للك "ليفي أشنكول"سنوات قدم 

 (1).هامقابر ف ح أبوا  ال جارة أمام البضائع اإلسرائيلية في ها، بغية دمجهم فيهمتس ضيف

 خصنص فني المشنلون الشنرال األوسنط، وفني خبينر ال "دان بيرتيننر"البروفسنور ويع قند 

 لفلسنطيني،ض بشنأنها الطرفنان اإلسنرائيلي واالقضنية الوحيندة ال ني لنم ي فناو اأنه ،قضية الالجئين

يند تجنبنت ل عقيدها وكونها أسوأ عواقت النزاع، لدرجنة أن لجننة الالجئنين النابعنة منن منلتمر مدر

لجنننة م عننددة األ ننراف الحاولننت و ،مثننر موضننوعي العننودة و/أو ال عننويض هاالبحننث فنني أسسنن

حننث فنني البوبال ننالي اك فننت ب ،جنندوى ال ركيننز علننى النننواحي اإلنسننانية ال السياسننية للمشننكلة دون

 موضوع لم الشمر، وتحسين األحوال المعيشية لالجئين. 

 ،قضنية هنو موضننوع ال عنويض حينث االخ الفنات بشنأنه واسننعةاليقنول أن أحند جواننت و

 ؟عنهننا؟ وأي شننكر سنن أخذ ونعننن دفننع ال عويضننات، وأينة أمننال  سيعوضنن المسننئولمننن  :الئ سنام

ي مصندر  كر المشنكلة هنسن هنراليهود الذين تركوا البالد العربية؟  ماذا عن ال عويضات ألمال و

 ال عويضات، ومن أين س أتي األموال؟ 

عنن خلن  قضنية  المسنئولاإلسنرائيلي يف رض أن يدفعها الطنرف ال ي ويع قد أن األموال 

 علنى اسن عداد للمسناهمة فني دعي بأننهيننفني ذلنك نفينا  قا عنا ، ويرفض وين النذي منا زال، الالجئين

زئينف "الخبينر االسن راتيجي  النرأيعبنر عنن هنذا و، بعض ال عويضنات علنى أسناأ إنسناني فقنط

للندول العربينة ب عويضنات عنن أمنال  اليهنود النذين  "إسنرائير"ضنرورة مطالبنة ب اطالبنم"، شيف

  (2)الدول.هذه تركوا باخ يارهم 

 السؤال اآلخر شو: ما الذ  سيعوض عنه؟ 

تضننم  هنني األراضنني والمبنناني، وأخننرى منقولننة   ثاب ننةهنننا  نوعننان مننن األمننال : أمننال

 المعننندات الصنننناعية، والمعروضنننات ال جارينننة، والسنننيارات واألدوات الزراعينننة، والمح وينننات

لحدينند فنني مخلفننات االن نندا ، كسننكك االالجئننين  المعاننناة النفسننية، ونصننيت هنناليضنناف  ،المنزليننة

 لي. مال  اإلسرائياأل، وحارأ ال وفي  لجنةتح ويه سجالت  وما ،والمطارات ومصادر المياه

بننر تمثننر أمالكننا  أج "إسننرائير"مننن األراضنني ال نني أقيمننت عليهننا  %80أن لجنننة التقنندر و

لعنر  البندو عربينة اسن عملها ا اأمالكن وكاننت ،الالجئون على تركهنا منن قبنر العصنابات اليهودينة

 .مدة  ويلةألغراضهم 

علنى األرض،  االحن اللحقنائ  ال ني فرضنها قيمة ال عويضات بال أكيد ببعض الوس رتبط 

 -1948 عاميبين  أقيمتمس و نة  370أن  منمال  األحارأ اإلحصائيات الصادرة عن ومنها 

 1954ثالثة أرباع مليون من المهاجرين اليهنود عنام و، أقيمت على أراٍض عربية 350و، 1953

مديننة وقرينة  388كمنا أن  ،والمجندليافا وعكا واللد والرملة وبيسنان مثر اس و نوا مدنا  عربية، 

محنر  10.000عربية تضنم ربنع ملينون منن المبناني أصنبحت إسنرائيلية فني ذلنك الوقنت، وكنذلك 

  (3).1954تجاري، ونصف محصول الحمضيات في نف  العام 

 لمن تدفع التعويضات لو تمت؟ والسؤال األكثر أشمية: 

علنى أسناأ إنسناني فقنط الجئنين لأنهنا إن وافقنت علنى دفنع تعويضنات  "إسنرائير"تدعي 

يصننرف علننى أسنناأ إنشنناء ،  دفع مبلغننا  كليننا  ولنني  ألفننرادسنن، فننهننا سياسننيولنني  علننى أسنناأ 

أخفن  ألسنبا  سياسنية بنين  "جونسن ون"ع ومشنر علما بأن ،هموتو ين هممشاريع إسكان الس يعاب

                                                

 .34ص مصدر ساب ، ا،يلي( زري ، إ1
1 )The Palestine Refugees Issue-RAND-March ,1996  

 بيروت، يجية،مركز الدراسات االس رات ( فياض، علي، الالجئون من النكبة إلى المأزال، مجلة شلون األوسط،2

 .37، ص2000، شبا  92العدد 



 43 

الحكومننات أن ال عويضننات يجننت أن تسنندد لالجئننين وحينهننا علننى وا العننر ، حيننث أصننروالغننر  

، وهننو حقهننم الشننرعي واإلنسنناني وفقننا  تهمعننودالموافقننة علننى حنن   "إسننرائير"علننى والمضننيفة، 

 (1)االش را  في أية مشاريع إقليمية لل و ين. واوعليه رفض، لمباد  حقوال اإلنسان

وتشننير بعننض المصننادر اإلسننرائيلية إلننى أن قضننية ال عويضننات  رحننت فنني مفاوضننات 

 50 لرسرة الواحدة فني الخنارج هنيال عويض قيمة  اع مدت، حيث 2000عام  كامت ديفيد الثانية

مننن  عننويض ال ت رحننهننا ، علمننا بأنألننف دوالر لرسننرة الواحنندة فنني الننداخر 40و ، رألننف دوال

وتبندي اسن عدادها للمسناهمة  لني  أكثنر، رسنفلعما بدر منها تجاه الالجئين إبنداء  ةنفسيالناحية ال

 (2)يات ال عويض.في صندوال دولي يشرف على عمل

حصننلت علننى مليننارات النندوالرات تعويضننا  مننن ألمانيننا هننا ، ورغننم أنأخننرىمننن جهننة 

عومنة واألمال  العربينة بحجنج مز األراضييقضي بمصادرة  اإلسرائيلياالتحادية، نجد المشرع 

جئننين الال أمننال االسنن يالء علننى  لنفسننهالغننائبين أجنناز  أمننال وتلفيقننات قضننائية، وبموجننت قننانون 

لنندولي قانونيننة م عننارف عليهننا فنني القننانون ا وأعننرافمبنناد   م جنناهال، نقولننة وغيننر المنقولننةالم

  والقانون الطبيعي.

 تسننوية ال يمكننن أن تكننون عادلننة وكاملننة مننا لننم ينن م االع ننراف مننن قبننر ولهننذا فنننن أي

ازلهم مننلفني العنودة  هنمقضنية بكنر جوانبهنا، وبحقالالقانونية والسياسنية عنن  ة "إسرائير"بمسلولي

 فسية. وتعويضهم عن خسائرهم المادية والن ،واس عادة أموالهم ومم لكاتهم ،ال ي  ردوا منها

االع ننراف بننالقرارات الدوليننة ذات الصننلة،  يسننرائيلاإلرفض الننالغريننت فنني األمننر، أن  

 تهمودعنتحاول تحميله لالجئين، فضال عن أسبابها الخاصة، بحيث تشيع في كثير من المحافنر أن 

ر لنبالدهم منرة أخنرى بعند أكثن هنمغير عملي فعال من جهة، ومن جهة أخرى لنن يعنود معكمأمر 

 أو جنوازا   لو أعطوا تعويضا  مناسنبا  واع رافنا  بالمعانناة ال ني منروا بهنا، وجنسنيةمن نصف قرن، 

 .لربدال هذا الملف غالبال الي إعن ح  العودة، و ن نازلوفهم سيي نقلون به، 

تبننين أن واعم فنني الكثيننر مننن الدراسننات الموضننوعية العلميننة، وقنند تننم دحننض هننذه المننز

ن نائج اتفاقنات منن مقنوالت وسوى تنصنال إسنرائيليا منن تطبين  القنرارات الدولينة،  تليس هامعكم

الشيء النذي يغينت عنن هنلالء المشنككين علما بأن  ،أوسلو ومروجة لها، بما تالها من إحبا  عام

ويحن  لكنر الجنا أن  ،يرة سياسية تفقد مفعولها بعد زمننولي  رخصة أو تأش ،هو أن العودة ح 

وال عالقننة لننه برغب ننه فنني العننودة أو  ،ال يسننقط بال قننادمهننو حنن  يمننارأ هننذا الحنن  م ننى شنناء، و

وال نحست أن األترا  في ألمانيا، واللبنانيين فني األمينركي ين، واليوننانيين  ،ممارس ها في وقت ما

أخذوا ولبالدهم لو عاشوا في تلك البالد سنوات  ويلة، العودة  د العالم يفقدون حقهم فيفي كر بال

جنسي ها، ويكفي مراجعة تقنارير المفنوض العنام لوكالنة غنوث الالجئنين علنى مندى خمسنة عقنود، 

   (3).لالجئين على العودة للو نلنرى كيف يبدو إصرار ا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 . 3/3/2000 أ، ب اريخوكالة قدأ برل ( تقرير صحفي3

 .20/7/2000االس قالل، صحيفة  ؟هر أصبح ح  العودة في خبر كان( 1

 مصدر ساب .، العودة مقدأ وقانوني وممكنح   (2
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 الفصل الثالث

 

 الموقف اإلسرائيلي من حق العودة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والبحثية الرسمية تاألطروحاأوالً: 

تدرأ الوضع في فلسطين مسن ندة لرؤينة لرمم الم حدة أخذت اللجنة السياسية للجمعية العامة 

فخلصننت لمشننروع أقرتننه الجمعيننة  ،الننذي قننام بعملننه الحقننا   "رالننف بننانن"و "برنننادوت"الكونننت 

يسمح لمنن يرغنت و ،الالجئين بقضية الخاص 194وهو القرار رقم  11/12/1948 ب اريخالعامة 

أمنا النذين ال يرغبنون ف ندفع لهنم تعويضنات  ،بالعودة إلى ديارهم والعين بسالم مع جينرانهمهم من

بمق ضننى القننوانين الدوليننة ولمننن أصننابهم الضننرر فنني مم لكنناتهم، وعلننى لجنننة ال وفينن  ال نني نننص 

 (1.)همواس قرارتهم في فقرته األولى تسهير أمر إعادعليها القرار 

سنين مرات خالل خم (110) الذي عرف فيما بعد بح  العودة ح هذا الأكدت األمم الم حدة و

نكمنات مر معنا اس عراض القرارات الدولية الصادرة عنن الم وقدعاما  وفي إجماع غير مسبوال، 

ئيلية، رااإلسنية تبنت جميع القيادات السياسية واألمن الدولية، الداعية جميعها لعودة الالجئين، حيث

ودة عننسياسننة رافضننة ل ح ننى اليننوم 1948وجميننع األ ينناف السياسننية بشننكر شننبه كامننر منننذ عننام 

 .يشكر خطرا  على مس قبر الدولة ذلكمع برة أن  ،لالجئينا

د ينتهدبحجنة عندم  ،بني الموقنف اإلسنرائيلي الرسنمي علنى أسناأ رفنض عنودة الالجئنينوقد 

لوجينة يويدأعلنى نقائهنا العرقني انطالقنا  منن مبناد   ةكنحافبالموالرغبنة  ،دولنةلالصبغة اليهودينة ل

 جمينننع الحكومننات الم عاقبنننة فننني سياسننناتها الم بعنننة تجننناه هوقننند كرسننن ، مصننبوغة بصنننبغة دينينننة

دة إذا منا إلى اش را  تخلني الفلسنطينيين عنن حقهنم فني العنو هتجاوزت، أكثر من ذلك، فقد الالجئين

 .معهاأرادوا ال وصر ل سوية سياسية 

                                                

 .20/7/2000الحياة اللندنية، موسم بيع القضية،  ،فهمي( هويدي، 1
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 علننى أن الجيننرراهننت عامننر الننزمن، إذ علنى اللعننت  اسن ندعننودة الالجئننين رفنض بننأن علمنا 

ر تاركننا  الجينن ،القننديم الننذي ارتننبط بننأرض فلسننطين وغادرهننا سننيفنى خننالل مرحلننة زمنيننة قصننيرة

 باإلضنننافة إلغنننراءات ال نننذويت فننني ،ومننننا   السنننكنى الم فاوتنننةات الشننن ات، الجديننند فننني م اهننن

ذا إفني حالنة و ،وبال الي فنن المطالبة بح  العودة سن خ في تندريجيا   ،هاالمج معات ال ي يعيشون في

  .كر ما يمكن أن ت حمله هو ال عويض، وما وافقت على تخيير بعضهم للعودة فلن يقبلوا

بنننن "منننع مننندير الصنننندوال القنننومي اليهنننودي،  "فننناي  ييوسننن"ال قنننى  5/6/1948وب ننناريخ 

 خلن اشن ملت و ،دون عودة الالجئين لمساكنهم خطة تحول اق رحم ،أول رئي  حكومة "غوريون

 هي:تهم، وحقائ  تعمر على اس حالة عود

 ،تدمير أكبر عدد ممكن من القرى العربية بعمليات عسكرية -1

 ،ورة، بما في ذلك الزراعة والحصادمنع العر  من العمر في أراضيهم المهج -2

 ،ورةى العربية المهجالمدن والقردون قيام فراي يجعر اليهود يس و نون في  ةوليلالح -3

 تهم، النهوض بحملة دعائية تمنع عود، وتهمإصدار قوانين تمنع عود -4

 (1)هم.مساعدة الدول العربية في اس يعاب -5

على بنود الخطة كلها باس ثناء بندها األخير، الذي لنم يكنن  من جه ه واف  "ن غوريونب"

، 26/8/1948 منناع عقنند فنني ب فصننير أكثننر فنني اجآنننذا  علننى سننلم أولوياتننه، لكنننه ننناقن الخطننة 

 اينةعلنى الندول العربينة رعوح لالجئين بالعودة ألنهم سيكونون  نابورا  خامسنا ، اسمال عدمأعلن و

علنى ننا حنال حندوث ذلنك، وإذا أجبرذعن ألي ضغط تمارسه األسرة الدولية نأال  وعليناشلونهم، 

سننمح أبنندا  بعننودة أي مننن ن نا لنننننسننمح بعننودة عنندد محنندود مننن سننكان المنندن، لكننا سنننفنن تهمإعنناد

 (2)القرويين.

هنا عاملنة منن ننوع خناص ال تنازع ييندأفني اسن قدام  ه رغبلهذه  ه رؤيالسبت في عود وي

رع ملكينة األرض، فنالمزارع ال يسن طيع العنين دون العمنر فني األرض ال ني اسن ولى عليهنا مننزا

ناء فننن فني حالنة االسن ث، لكنه في نهاية المطاف وضع القاعدة وهي الرفض، أما هبايهودي في غي

 هي ال ي يجت أن تحدد من الذي سيعود؟  الدولة

الهادفنة   كار المشاريع واألفكنارمنذ نشوء قضية الالجئين، اج هد الفكر الصهيوني في ابو

اضنحا و اتصنورتقندم و ، نازل عن الثوابت الم مثلة برفض الوجود الفلسطينيالدون  هم لحر قضي

ن بداينة لواقعنة بنيضية، وبال الي كيفية حلها، على ام داد الف رة الزمنية اقلعن المفهوم اإلسرائيلي ل

 لمفاوضات ال سوية.وصوال  1948بشكلها الصارخ سنة  هااهور

معالجننة أوضنناع ل عشننرات المشنناريع "إسننرائير"فنني  تمخننالل هننذه الف ننرة الزمنيننة قنندف

الندولي   نا  وفقهناء القنانونكثير منن الك أسهم حيث ،في الخارجو المح لة الالجئين داخر األرض

رسنمية منن منع النرؤى ال تع ك اباتهم أنها تطابقيجمل ، وكان القاسم المش ر القضيةبك ابات حول 

 ،ن فيهنال و ينهم في المنا   ال ني ي واجندووالدعوة  ،حيث رفض ح  العودة لديارهم ومم لكاتهم

لنى تحنول إسن لدي  يهنان إعنادتهم إلأو في منا   ي م اخ يارها في البالد المجناورة، ألنهنم ينرون أ

 . ةما سيلدي بال الي إلى دمار الدولم ،كبير في المج مع اإلسرائيلي

قضنية ينأتي منن خنالل تنو ينهم البكر قوة تثبيت فكرة أن حر  هاتعلى الرغم من محاوالو

حنر   تطرح بقنوة منن قبنر الساسنة اإلسنرائيليين بعندفقد بدأت في الدول العربية ال ي لجأوا إليها، 

منا يمثنر مشنكلة م ،منن الالجئنين اآلالف، حيث وجدت نفسها مسيطرة على مئنات 1967حزيران 

المقابننر تصننورت أن لننديها فرصننة لفننرض حلننول فنني و ،المنكننور اإلسنن راتيجيفنني غرافيننة وديم

هم، ممننا دفعهننا الق ننراح العدينند مننن المشنناريع قضنية بصننف ها مسننيطرة علننى هننذا العنندد الكبيننر مننلل

 (3)والمخططات.

                                                

 .62، ص1997، 1( سالم، وليد، ح  العودة..البدائر الفلسطينية، مركز بانوراما، رام هللا،  1

 .مصدر ساب  ، إيليا،زري ( 2

 .54ي، ملسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ص( تماري، سليم، مس قبر الالجا الفلسطين1



 46 

لطبيعنة المناقشنات ال ني حكينت ،ال طرال من الضرورة بمكان قبنر اسن عراض المشناريعو

 تت منها.ي أن بين الخلفية ال ل، ت البرلمانية والحزبية والحكوميةقضية في أروقة النقاشاالبها 

ء الكنيسنت، سنوا وننوا ، اتشغلت قضية الالجئين حيزا هاما من اه مام أعضاء الحكومن

 عكسننت هننذه المناقشننات والك ابننات آراءو ،، أو علننى صننفحات الصننحفبرلمانيننةهم الفنني نقاشننات

ذه القضنية ، وبال نالي عبّنرت عنن السياسنة اإلسنرائيلية تجناه هنالبرلمانينةومواقف أحنزابهم وكن لهم 

 .الهامة، كما بيّنت المصلحة في إقصائها، وإنهائها

منن الموقنف القنائم علنى  اعانطلن  النقن، 1968فأثناء المناقشات األولى في الكنيست عام 

هنذه بيننت مناقشنات الكنيسنت ، وكمنا إالّ فني أمناكن إقنام هم أن ال حّر لمشكلة الالجئين كليا اع بار

وممننا رشننح عننن هننذه ، سنن يالء علننى أراضنني الضننفة والقطناعفني اال هنناكشننفت نوايافقنند ، السياسنة

ن فني سنيناء، كمنا أشنار مبام، تنو ين الالجئني من حز  "شلومو روزن" رح النائت  ،المناقشات

للننبالد  تهمإلننى أن هنننا  ممننن يوصننون بسياسننة اق صننادية معينننة، تننلدي فنني النهايننة ل شننجيع هجننر

 (1).العربية

 إقامنة أحيناء "األحنرار المسن قلون" منن حنز  "جندعون هناوزنر"اق رح النائنت  في حين

ي موشن"ائنت يما ألقى النف ،إن اجية بالقر  من المدن في الضفة الغربية، وتفري  مخيمات الالجئين

اليهود منن  المفدال بالمسلولية على الدول العربية، وكرر مقولة ال ماثر بين هجرةمن حز   "أونا

ق نداء االويها، فا البلدان المضيفة ل و ينهم يعاالبلدان العربية، وتهجير الفلسطينيين من فلسطين، د

 في تو ينها للمهاجرين اليهود.  "إسرائير "ب

تننه المركننز الحننر، فيعننود ليننذكر بأقوالننه واق راحامننن حننز   "شننموئير تميننر"ت أمننا النائنن

 لحكنم العسنكريالممارسات اإلسرائيلية بح  الشنعت الفلسنطيني وأرضنه  حينث بنار  إجنراءات ا

لننذين ، ال نني تمثلننت فنني عمليننات الطننرد وهنندم البيننوت وعنندم السننماح بعننودة افنني المنننا   المح لننة

ي المننا   مبنادرة لحنّر مشنكلة الالجئنين فنب و النت، لي  كافياه ع برلكنه ا ،غادروا أثناء الحر 

تننه ار بنرادالواقعنة تحننت السننيادة اإلسننرائيلية، سننواء عننن  رينن  دفننع تعويضننات سننخية، لمننن يخ نن

لنة ة لهنا، وعاجمبادرة كهذه، إلى جانت مبادرة موازين ألن ،تأهير من يريد البقاءمغادرة البالد، أو 

سنرائيلية دي الشامر فني المننا   المح لنة، منن شنأنها أن تفنرض السنيادة اإلجدا، لالس يطان اليهو

 كاملة على هذه المنا  .

يحنر مشنكلة ولنن من حز  العمر بأن مرور الوقنت لنم  "موشي ارام"اع رف النائت كما 

اآلن، وبعد حر  األيام الس ة، بقيت مشكلة الالجئنين قائمنة، تواجنه وت حندى شنكر  :الئالالجئين قا

مشنناريع تنميننة فنني ، وفنني إقامننة هموتننو ين هموإن كننر مبلنن  يسنن ثمر فنني تننأهيل ،الدولننةرة وصننو

 (2)، سيكون له مردود مضاعف من الناحية األمنية.المنا   المح لة

 هاع قندفي المقابر، سمعت تحت قبة الكنيست أصوات مغايرة للسياسة الرسمية، ومنها منا 

أن مشنكلة الالجئنين ملّحنة وجدينة، وهني منن ، "ازينههناعوالم ه"ك لة من  "أوري أفنيري"النائت 

مشكلة السالم في المنطقة كلها  وأن حلّها ي ّم من خنالل إقامنة و، "إسرائير"المف اح لمشكلة أرض 

مشننكلة يكننون ممكنننا فقننط، إذا جنناء وفقننا لرغبننة ورأي ل: إن حننال حقيقيننا لقننائالدولننة فلسننطينية، 

يجت أن تكون جزءا من اتفاال شامر ، ل جهود مش ركةالفلسطيني، من خالوالشعبين، اإلسرائيلي 

، والجمهورينة "إسنرائير"، عن  ري  وضنع ميثناال بنين الندول ين، دولنة ينهي حالة الحر  همابين

  (3)ما يفهم منه رغبة في مقايضة ح  العودة بالدولة. ،الفلسطينية ال ي س قام

الحكومننة تجنناه ياسننة س)راكنناح( علننى مننن الحننز  الشننيوعي وحمننر النائننت توفينن   ننوبي 

: كان بودّي فهم المشاعر اإلنسانية ألصنحا  االق راحنات منن ولهقاها بجدوعدم الالجئين، مشيرا ل

 ،فنني اق راحنناتهم لالع ننراف بننالحقوال األساسننية والمشننروعة لالجئننين ونالنننّوا   عننندما ال يسنن ند
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فننننهم  ،و نننهم حقهننم فنني حريننة االخ يننار بننين الحصننول علننى تعويضننات، أو العننودة للسننكن فننيو

 (1).يحصلون على أجوبة ساخرة ومل وية، على غرار إجابة رئي  الحكومة

 نرام إن ردّ الحكومة على هذه االق راحات، مبني في األساأ على عندم احوواصر قائال: 

اق لنع نصننف  1967ففنني أعقنا  حنر  عننام  ،حقنوال الالجئنين، بننر تجاهنر هنذه الحقننوال وإنكارهنا

ال  ااروفنناآلن ، يعيشننون 1949-1948يننة، معكمهننم مننن الجئنني عننام مليننون الجننا للمننرة الثان

  إنسانية.

ي يمكن االس ن اج من هذه المناقشنات، أنهنا لنم تكنن جدينة، بنر سنعت السن عراض إعالمنو

د، أمنام الننرأي العننام العننالمي بنندعوى الديمقرا يننة، فنني حننين تننم إدخننال وحنندات مننن حننرأ الحنندو

 رة. ، وبال الي دفعهم للهجالالجئين اع لقمع السكانووحدات من سالح المكالت للضفة والقط

 

 

 

 

 مشاريع عقب قيام الدولةثانيا: 

فنني   سننويةلن الوصننول العقنندة ال نني تحننول دو "إسننرائير"بقينت قضننية الالجئننين بعنند قيننام 

، بهنندف حثهننا علننى إعننادة يهنناورغننم الضننغو  الدوليننة واألميركيننة ال نني مورسننت عل ،المنطقننة

ولمنا اشن ر ت األمنم الم حندة ، بحنزم قليلنة مننهم علنى األقنر، إال أنهنا جابه هناالالجئين، أو أعداد 

ل عضننوي ها فنني المنكمننة وقبننل، الننذي تضننمن حنن  الالجئننين بننالعودة، 194القبننول بننالقرار يهننا عل

ا هنن، الننذي منح237لمراوغننة والمما لننة ح ننى تمكنننت مننن اس صنندار القننراراسنن خدمت ا ،الدوليننة

، مشنكلةلذلنك أخنذت ب قنديم المشناريع والخطنط القاضنية بنيجناد حنر ل بعند، عضوية األمنم الم حندة

 (2).194لديارهم ومم لكاتهم ال ي  ردوا منها، كما نص القرار  ضمن عودتهم تأن  دون

طينية ي األراضني الفلسن، وسنبقت احن الل بناق1948وفي الف رة ال ي أعقبت إعالن الدولة عام 

، تنفيننذها توحاولنن،  هممشنناريع للنن خلص مننن قضنني، قنندمت العدينند مننن ال1967عننام خننالل حننر  

ينت ربينة ال ني بقوهني األقلينة الع ،"عنر  إسنرائير"بشكر أساسي إلى ما اصنطلح علينه  توجهوت

 لصننالح مء علننى أراضننيهالواالسنن ي هم،حيننث هنندفت المشنناريع للنن خلص مننن ،داخننر حنندود الدولننة

 المهاجرين اليهود الجدد، والسعي نحو دولة يهودية فقط.

باه مننام بنال  لنندى ، الننذي حكني الجناألننف  100جناء اق ننراح الن ر هنذه الكننروف، فني انن

شننكلة تننر أبيننت ولننندن، وأوحننى بننأن ثمننة حننال  لهننذه الموالدبلوماسننيين والسياسننيين فنني واشنننطن، 

 !لدولة العبريةبالنسبة ل المزعجة

 ي لخص المشروع، بنقر السيادة على قطناع غنزة، النذي ينرابط فينه الجنين المصنري مننذ

 "ينونبنن غور"أيند  ،، للسيادة اإلسرائيلية منع كنر منا فينه منن سنكان محلينين والجئنين1948 مايو

، ةإسنن راتيجيثننروة  "إسننرائير"كننان سننيمنح  تطبيقننهالعدينند مننن المننلرخين أن المشننروع، ويع قنند 

لمشنروع الكنن ، بنصنيبها بالنسنبة لعنودة الالجئنينوبنف  الوقت يمكنها من االدعناء بأنهنا سناهمت 

 نأله، ثنم منا لبنث اإلسنرائيليون أن رفضنوه بندعوى أنهنم اك شنفوا  يمصرالرفض البسبت ف توق

ذا موا ن أصلي، منا يجعنر اسن يعا  هن ألف 65و ،الجا ألف 211عدد السكان الحقيقي فيه وهو 

 . الدولةالعدد الكبير من الفلسطينيين أمرا يفوال  اقة 

يات الم حندة ولجننة ال وفين  سنوى عنن ون يجة لذلك، لم تثمر الضغو  ال ي مارس ها الوال

أمام الكنيست قنائال:  15/6/1949 ب اريخ هعن "شاريت"حيث أعلن  ،مشروع جمع شمر العائالت
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 مكينننهم مننن اسنن عادة نسننائهم ل "إسننرائير"نكر بنيجننا  لطلبننات العننر  الننذين يعيشننون فنني نسنن نننانإ

   (1)سنة، والبنات غير الم زوجات. 15ون سن د ،وأوالدهم الصغار

 أسهت اإلسنرائيليون فني إ نراء المشنروع وال نرويج لنه  فصنوروه أننه يسناهم وعلنى كما

 ني اع نرف إال أن الحقيقنة، وال ،نطاال واسع في تخفيف معاناة عدد كبينر منن العنائالت الفلسنطينية

غيرة مننن العننائالت  إذ أنننه ح ننى لننم يخفننف سننوى عننن حفنننة صنن أن المشننروع "بننني مننوري "بهننا 

  .الجئا فقط 1965 "إسرائير "ل ، عاد20/9/1951

بهنا  تبمثابنة منناورة سياسنية، قامن هننوك لنم ي عند السنياال، ي ضنح أن هنذا العنرضهذا في 

الموقنف  هندف، حينث وهنو منا تبيننه العديند منن المراجنع ،، بهدف ج  نبض األميركيينالحكومة

حيننه عنن قينام منا أسنفر فني محندث بالفعنر،  وهنو منا  عليهناوقف الضنغط األميركني اإلسرائيلي ل

راض جندا عنن  النرئي نبالي اإلسنرائيليين أن ب "رومان"تأحد مساعدي الرئي   "جون هيلدرن "

بعندها، أبلن  اإلسنرائيليون  ،قند يسناهم فني كسنر الجمنود ألنف 100ق راح، ويع قد بأن اق راح الن اال

بوضنع العراقينر، إالّ أنهنا أخنذت  ،الجا ألف 100رسميا، باس عدادها الس يعا   الواليات الم حدة

فاشن ر ت الموافقنة علنى مشننروع شنامر ل نو ين الالجئنين مننن جديند، وحصنولها علنى ملشننرات 

عارضنت جمينع الحركنات واألحنزا  اإلسنرائيلية هنذا  كمنا ،حقيقية من شأنها أن تلدي إلنى سنالم

 (2).الحكومي الرسميالعرض 

 ي:ثم بدأت المشاريع ل صفية قضية الالجئين تعرض على النحو ال ال

 1950 عملية يوحنان خطة -1

 ،مدير دائنرة اسن يطان األراضني فني الصنندوال القنومي اليهنودي "فاي   ييوس"وضعها 

عائلة عربينة  20ترحير أكثر من بحيث ي م  ،"إسرائير"ل رحير إرادي لرقلية العربية في  توهدف

وراسنر  ،راءوزالنرينون" ومعكنم والقنت دعنم "بنن غو ،الجلينر إلنى األرجن نين ىمسيحية من قر

فشنلت ألن الفلسنطينيين النذين  الخطةلكن  ،"يعكوف تسور"السفير في األرجن ين  بشأنها "فاي  "

 (3.)1953أوائر سنة ها  رحير فقدوا اه مامهم ببالعبّروا بداية عن رغب هم 

 1958-1953 خطة العملية الليبية -2

 و ين فلسنطينيين منننلخطننة بديلنة تقنوم علننى تن "فناي  "سنعى  ،الخطنة السننابقةبعند فشنر 

ء حينث ين م شنرا ة،ليبيناألراضني العر  إسرائير والجئي فلسطين من بلندان عربينة مجناورة فني 

كمنا  ،بيناالمس و نين اإليطاليين الراغبين فني تنر  ليمن خالل سرائيليين اإل لصالحأراض واسعة 

، خصشن 3500 اليحوهنا  وهم ي م تبادل ألمال  العر  في إسرائير مع أمال  اليهود المقيمين 

 سي م تشجيعهم للهجرة إلسرائير.  نوالذي

الواقعننة تحننت  اليبينوتنم ال فكيننر بهنذه الخطننة اسن غالال  للوجننود البريطنناني واألمريكني فنني 

شنرال مس الدبلوماسني وال "موشني ساسنون"وتبنى الخطة  ،السيطرة والهيمنة البريطانية األمريكية

ن لوشننللوأصننبح الحقننا  مس شننارا  لننرئي  الحكومننة  ،وزارة الخارجيننةبننفني دائننرة الشننرال األوسننط 

يهوشنننوع "و ،"موشنني شنناريت"القننت الخطننة تشننجيعا  مننن قبنننر وزيننر الخارجيننة و ،ةالفلسننطيني

 (4).مس شار رئي  الحكومة للشلون العربية "بالمون

برئاسنننة وزينننر  13/5/1954ب ننناريخ المصنننادقة علنننى الخطنننة فننني اج مننناع عقننند  تتمنننو

والمندير  ،"بيرأ نف نالي"لزراعة او ،"ليفي إشكول" المالية اءكة وزرومشار "شاريت"الخارجية 

مردخنناي شننن ر وشننموئير "، ومس شننارا الشننلون العربيننة "بنحنناأ سننابير" العننام لننوزارة الماليننة

الخطننة بشننكر سننري لمنندة أربننع  اسنن مر العمننر ل نفيننذ ، حيننث"يوسننف فنناي  "ر وحضننب، و"ديفننون

                                                

 .107، ص1979، 1يه، المذكرات الشخصية، معاريف للنشر، تر أبيت،  ( شاريت، موش2
، بينروت ، الملسسة العربية للدراسات والنشنر1948 – 1939فلسطين واالن دا  البريطاني  ، فالح،خالد على (1

 .275، ص1980

 ، ملسسنننة1969-1949مصنننالحة، ننننور الننندين: أرض أكثنننر وعنننر  أقنننر، سياسنننة ال رانسنننفير فننني ال طبيننن  ( 2

 . 33، ص1997، 1بيروت،   الدراسات الفلسطينية،

 .79، ص1965، 1فاي  ، يوسف، يومياتي ورسائلي إلى األوالد، دار مساده، تر أبيت،   (1
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-1954فني الف نرة بنين المنطقنة ت ال طنورات السياسنية فني ، إال أنها فشلت في النهاية بسنبسنوات

وتنم مالحقننة العناصنر اإلسنرائيلية فني ليبينا منن قبننر  ،تفاصنير الخطنة للصنحافة ت، وتسنرب1958

  (1)رجال المف ي محمد أمين الحسيني.

 1956عملية حفرفيرت  -3

منن  لطنرد الفلسنطينيينعلنى مصنر العندوان الثالثني حينث  1956الس غالل حر   تهدف

 هننافنني إ اروتننم  ،فنني الحننر  المح ملننة معننه ،عننر  إسننرائير مننن المثلننث الصننغير إلننى األردن

 .فلسطينيا  من القرية 49راح ضحي ها و ،29/10/1956 ب اريخمجزرة كفر قاسم لال حضير 

 ،"بنن غورينون"وبعلنم منن  "يناناموشنى د"ب وجيه من رئي  األركنان للخطة تم اإلعداد 

وبالرغم منن  ،بسبت إلغاء خطط الحر  مع األردن تم إلغاء عملية ال رحير مرإال أنه في نهاية األ

 1956يمكن النكر إليها كجزء من االتجاه العام فني الملسسنة اإلسنرائيلية السن غالل حنر  ها فشل

ومننع ذلننك  ،السننيما فنني ال جمعننات الموجننودة علننى الحنندود ،ل نفيننذ عمليننات  ننرد لعننر  إسننرائير

معكمهنم منن  فلسنطيني 5000-2000نحنو  تل أجنواء الحنر  و نردفي اس غال الحكومة تنجح

  (2)قري ي كراد الغنامة، وكراد البقارة الواقع ين جنو  بحيرة الحولة إلى سورية.

 1957-1956خطة لجنة دانين  -4

 وهني ،قطناع غنزة يرئي  اللجننة الرسنمية إلعنادة تنو ين الجئن ن"عزرا داني" ل ةبونسم

 لدراسنة مق رحنات تنو ين مئنات اآلالف منن 1956في ديسنمبر  "يونبن غور" شكلهالجنة سرية 

وان ل العندخنال 29/10/1956 ب ناريخ هاحنياج بعند أن تنم  ،قطاع في أماكن أخنرىالالالجئين من 

يننه فلكنهننا وأمننام تكنندأ الالجئننين  ،ضننم القطناع إليهننال هنناايواوصنندرت تصننريحات عننن ن ،الثالثني

ك العرين وبنالد عربينة أخنرى، وكنذلكني أمناكن أخنرى سعت إلعادة تو ين مئات اآلالف منهم ف

 .دول أوروبية من خالل اللجنة الحكومية المش ركة للهجرة األوروبية

 1957فني منارأ  همنن "إسنرائير"تدخر الخطة حيز ال نفيذ بسنبت انسنحا  لم  ،ومع ذلك

 (3)السيما االتحاد السوفي ي والواليات الم حدة. ،ن يجة ضغو  دولية

   1964ون طة  ارخ -5

عننندما  لننت الكولونيننر  ،1964تطغننى علننى السننطح سنننة الالجئننين عننادت قضننية  ننرد 

ألركان في القيادة الشمالية أن يعرف عدد الباصات والشاحنات ال ني اهيئة رئي   "أرئير شارون"

أن  ذلنكقصند منن و ،ألف منوا ن عربني خنارج النبالد 300تلزم في حال وقوع الحر  لنقر نحو 

ه بمعنننى أنهننا محاولننة مننن ،يا يننة معنندة وجنناهزة لل نفيننذ فنني حننال وقننوع الحننر تكننون خطننة اح 

وهني  ،يندفع بنالموا نين العنر  خنارج النبالد باسنم األمننلس غالل وضع الحر  مع بلند عربني ال

 (4)."حفرفيرت"بذلك تسير على نهج عملية 

 1965مشروع أ اول  -6

 تسنوية، ل حقين  17/5/1965 ب ناريخفي الكنيسنت  "ليفي أشكول"تقدم به رئي  الوزراء 

تحنندث عننن توجيننه جننزء مننن المننوارد الضننخمة للمنطقننة باتجنناه إعننادة و، "إسننرائير"بنين العننر  و

علنى اسن عداد  هتو ين الالجئين ودمجهم في بيئ هم الو نية الطبيعية، أي الدول العربية، ملكندا  أنن

الحننر الوحينند الننذي يناسننت للمسنناهمة الماليننة مننع النندول الكبننرى فنني عمليننة تننو ينهم، باع بارهننا 

 (5)مصالحهم األساسية والحقيقية، ويناست المصالح اإلسرائيلية أيضا.

                                                

، 4يروت،  ب، المك بة العصرية، 1974-1934الحلول السياسية والمسألة الفلسطينية ، مهدي، عبد الهادي( 2

 .211، ص1992

  وبرأك، 24العدد  الهيئة العامة لالس عالمات،مشاريع ال و ين، مجلة رؤية، لالنكري  البرعي، روال: اإل ار( 3

 .72، ص2003

 .51ص، 1988، 1 الحائط الحديدي، ترجمة ناصر عفيفي، ملسسة روز اليوسف، القاهرة،  ،شليم، آفي (1

، 29/11/1999ه، ح ى تاريخ 1948 لفلسطينيين من عامامركز غزة للحقوال والقانون: مشاريع تو ين ( 2

 .14ص

 .549الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، المجلد األول، ص  (3
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 1955مشروع  اريت  -7

زيارتنه للوالينات  خنالل 21/11/1955ب اريخ  "موشيه شاريت"تقدم بها وزير الخارجية 

لجمنع األمنوال  سن عداداال :ق رحنهاوممنا  العربي اإلسرائيلي، الم حدة، ل حقي  تسوية سلمية للنزاع

القنرض النذي عرضن ه الوالينات الم حندة للمسناهمة فني إعنادة  قبنولالالزمة ل عويض الالجئين، و

 (1)في الدول العربية. هممع ال أكيد على ضرورة تو ين ،إسكانهم وتو ينهم

 

 

 

 

 1967العام حرب مشاريع بعد  لثا:ثا

سننرائيلي منننن قضنننية ، تغيينننرا  علننى الموقنننف اإل1967يونينننو عننام  أحنندثت ن نننائج حننر 

دت وجن، بحينث هماس ولت عليهنا عنددا كبينرا منن األراضي الفلسطينية ال ي ضمتالالجئين  حيث 

صنول الو  هملم يعند الهندف منن  نرح الحلنول لقضنيمباشرة، وبال الي  هم نفسها في مواجهة مشكل

 ، خاصننة أن مخيمننات الالجئننين فنني الضننفة"إسننرائير"إلننى سننالم، بننر اهننر مفهننوم ضننمان أمننن 

 .إلى حاضنة للمقاومة الشعبية ضد االح الل غزة تحولت وقطاع الغربية

، حيننث لننم تعنند قضننيةالوهكننذا حنندث تحننول فنني الهنندف مننن وراء  ننرح مشنناريع حننر 

 ،حن اللاليومي، والهاج  األمنني لالمطروحة لمخا بة المج مع الدولي، بر غدت جزءا  من الهم 

قضني ي ، ومنن ثنم صادية كمدخر لحر يزير المخنيموتمحورت الحلول حول ال نمية الزراعية واالق

 على صفة اللجوء.

اإلسننرائيلية  روحننات أعطننت دفعننة قويننة لر 1967حننر  وقنند يكننون صننحيحا أن ن ننائج 

ثنم  ،نيبسبت تصاعد بدير ال سوية السلمية واالع راف العربي الضمن ال خلص من الالجئين، بشأ

 القطاعة وئة الفلسطينية في رحا  االح الل للضف، ووجود فرص ل غيير معالم البيهاالعلني بوجود

 هذا االتجاه. بمحاوالت فعلية  ووجود ،ومخيمات الالجئين فيهما

 المنادينة، وفرة في المشروعات اإلسنرائيلية 1967شهدت سنوات ما بعد  ،وعلى كر حال

ننا  وه الالجئين، فكرة ال عاون وإعادة الهيكلة اإلقليمية، االق صادية والسياسية كسبير لحر قضيةب

قاسنم المشن ر  بنين بعضنها النبعض وبينهنا وبنين منا سنب   رحنه فني ، المشروعات مماثلة أخرى

شنرا  جهننات عربيننة دوليننة فنني حننر القضننية إومحاولننة  ،ف نرات سننابقة، عنندم العنايننة بحنن  العننودة

وإغنراء  السياسني فني القضنية،البعند االق صادي من منطلقنات إنسنانية علنى  البعد إقليميا، وأولوية

  (2)الدول المعنية بهذه الصيغة بالعوائد ال نموية من مشارك ها في تطبيقها.

 :عقت هذه الحر  ومن أهم المشاريع ال ي تداول ها الدوائر السياسية اإلسرائيلية

 1969س يتفامشروع  -1

 -1963رئنني  قسننم االسنن يطان فنني الوكالننة اليهوديننة فنني الف ننرة بننين  "رعنننان فلينن  "

عنددا منن قندم و ،وعضو مجل  أمناء معهد ال خنيون فني حيفنا ،ازراعي اهندسم عمر ،1984

، فني مراحنر مخ لفنة، تناولنت جميعهنا مشنكلة الالجئنين بشنكر مباشنر وغينر مباشنر المشناريع

علننى تقننديم مق رحننات لحننر  يقننومالننذي ، "مشننروع فنناي  "وجمعننت كلهننا الحقننا تحننت عنننوان 

و ينهم تنعنادة إلاتهم في الضفة الغربية وقطاع غنزة الف من مخيماآلباق الع ، مناديا مشكلةال

ألننف الجننا بعنند تصننفية مخيمنناتهم المن شننرة علننى  600تننو ين  اق رحننم ،فنني مواقننع جدينندة

 .هماألشكال الدالة على وجودإلنهاء جميع  ،األراضي الفلسطينية

                                                

 .49، ص2001 ،1  الجندي، إبراهيم: الالجئون بين العودة وال و ين، دار الشروال للنشر وال وزيع، عمان،( 4

 مصدر ساب .و، منير، الهور( 1
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ألنف  600 إضنافة لن ،ألنف الجنا 400عودة  الت بحين  عدل مشروعهف رة الحقة، وفي 

 ( 1.)إعادة تأهيلهم ودمجهم في المج مع الفلسطيني مق رحا المنا  ، فيدين موجو

فكرة االس فادة من ميناه نهنر الليطناني إلقامنة مشنروعات فني الضنفة والقطناع، بكما نادى 

: أن ي م نقنر فنائض ميناه الليطناني عنن  رين  الفكرةوملخص ، بهدف تشغير الالجئين واس يعابهم

وع المياه اإلسرائيلي القطري ل طوير األقناليم العربينة المح لنة، وإنشناء األنابيت، ودمجها في مشر

س يعا  مليون الجنا، الإنشاء منطقة تجارية حّرة في غزة  ومشروعات زراعية وصناعية فيها، 

  (2)خارج المنا   المح لة.من ألف  400بما فيهم 

ألنف  50ين ، وتحندثت عنن تنو 1969أما الخطو  العريضنة للمشنروع فقند نشنرت عنام 

علننى تخفيننف الكثافننة السننكانية داخننر المخيمننات،  اركننز، مالجننا فنني العننرين والضننفة الغربيننة

% في الزراعنة، والبناقي فني الحنرف الصنناعية والخندمات العامنة، فني 10 وتو ينهم على أساأ

 حاجة للمال لشراءبومن ثم دفع تعويضات لالجئين الذين سيكونون  ،أماكن ثاب ة تقام لهذا الغرض

فيهنا، علنى  هممن الممكن، إيجاد مننا   فني الضنفة ين م تنو ينو ،المساكن وترتيت حياتهم الجديدة

  (3)أساأ تجمعات صغيرة، وربما م وسطة، على أن ال تأخذ  ابع المخيمات.

 1968 مشروع ألون -2

ر ل عامنلأول منن بنادر و ،نائنت رئني  النوزراء ووزينر الهجنرة واالسن يعا "يغآل ألنون" 

شنروع مطالبا  بال "يفي اشكولل"لرئي  الحكومة  1967حيث توجه فور ان هاء حر   مع القضية،

بنات و، قطناعالفورا  بدراسة وسائر حر وتصفية قضية الالجئين، خاصة الم واجندين فني الضنفة و

بنيجناد  النشنغاللبعد الحر  دفع قادتها  همعلى أعداد جديدة من "إسرائير"أن سيطرة من الواضح 

لننى عقضننية أنننه بعنند انقضنناء شننهر واحنند فقننط البلنن  اه مامننه بو،  همجدينندة لمشننكلبنندائر وأوضنناع 

أفكنناره لحننر قضننية الالجئننين،  ا ضننمنم "مشننروع ألننون"أصنندر ك ابننه يوليننو  شننهر فننيو ،الحننر 

 خاصة. ، واألردنعامة سلمية مع الدول العربيةباع بارها مدخال لل سوية ال

 ،هنناالعننر  ب ا همننم ،عننن المشننكلة ودوامهننا "إسننرائير"مشننروع علننى إنكننار مسننئولية اليقننوم 

القدرة االس يعابية إلعادة الالجئين وتو ينهم في ضنوء قندوم عندد  الدولةأنه ال يوجد لدى  اكدملو

 (4.)الجانبين بين اسكاني هذه العملية تبادال اع برممن البالد العربية، اليهود من المهاجرين 

كلة بأسننرها، أو الجننزء األكبننر منهننا مننن وحنندها ال تسنن طيع حننر المشنن "إسننرائير": وقننال

 نحنننن ،فالمشننكلة تقننع فنني خاننننة تبننادل السننكان ،احي االق صننادية والسياسننية والديموغرافينننةوالننن

 (5)وعلى أساأ أثني قومي. ،اليهود، والدول العربية اس وعبت الالجئين بنف  العددنا اس وعب

، تضننمن تصننورا  1968عننام  مشننروعا م كننامال لل سننوية مننع األردنعلمننا بننأن "ألننون"  ننرح 

 النقا  ال الية: ت ضمنلمشكلة الالجئين و ريقة حلّها، 

 ،الالجئين من غزة إلى جانت الالجئين من الضفة الغربية في الضفة نفسها همتو ين -أ

ة علنى م فورا، ببناء قرية نموذجينياقالواألفضر  ،في شبه جزيرة سيناءهم تو ين جزء من - 

 ،ون مثال وبرهانا للعالمالخاص، كي تك "إسرائير" حسا 

 ،مشكلةالفي تحمر مسلولية حر  نادانفرام بهذا العمر دون أن يفسر على ياقال -ت

، ولني  لمنطقنة االسن قالل "إسرائير "بعد تفري  قطناع غنزة منن الالجئنين، يجنت ضنمه لن -ث

 هنابنر يجنت ضنمه ل ،وال موجت إلعادته للحكنم المصنري ،إذا وجدت بعد ذلك منطقة كهذه الذاتي

 (6)الجئين.دون 

                                                

 7/10/1967 ،صحيفة عر همشمار( 1

 .20/8/1971 ،معاريف (2

 .26/7/1971 ،معاريف( 3

ركز مشلون فلسطينية، مجلة ، 1978 -1967مكرم، المشروعات اإلسرائيلية ل و ين الالجئين ( يون ، 1

 .109، ص 1979، يناير86األبحاث في م. ت. ف، بيروت، العدد 

 .115المصدر الساب ، ص( 2

 .3121 -3120،ص 7/8/1968 اإلسرائيلي، محاضر الكنيست( 3
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تكثيف الزراعة وال نمية الصناعية وتطوير الخدمات المالئمنة فني المننا   المح لنة ح نى  -ج

بضننرورة  ىموضننع ال نفيننذ نننادالمشننروع وكنني يضننع  ،للضننفةدمين يمكننن اسنن يعا  الالجئننين القننا

 (1)إيجاد تموير دولي لحر المشكلة في البالد العربية.

 1968 مشروع أبا إيبان -3

فني ، قدم مشروعه في خطا  أمام األمنم الم حندة 1967بان حر  العام إوزير الخارجية 

إلنى خطنة خمسنية فني إ نار سنالم دائنم يبندأ بمنلتمر دولني يضنم دول الشنرال ، مس ندا العام ال الي

 ،عنودتهم لبينوتهم وأراضنيهمبوالحر ال ين م  ،األوسط مع الحكومات ال ي تساهم في إغاثة الالجئين

  (2)دولية وإقليمية. ةلجوء ال ي يعيشون فيها بمساعدتو ينهم في أماكن ال عبر

 

 1973 ديان همشروع مو ي -4

، 1967مناصت عسكرية رفيعة، خاصة رئي  أركان الجين خالل حنر  "دايان" شغر 

ة فني نشنأ تسنببت ألنها ،، وشغل ه قضية المخيمات كهاج  أمني1973حر   خاللوزير الدفاع و

ت قند غلنف ،غينر م كامنر لحنر قضنية الالجئنين عنن كوننه فضالوالمشروع  ،المقاومة واس مرارها

  عليه الجانت األمني، بمعنى الشروع في اتخاذ إجراءات أمنية بهدف تحقي  ثالث ن ائج:

شكر ب ،خاصة مخيمات قطاع غزة ،تصفية المخيمات بذريعة تخفيف الكثافة السكانية فيها -أ

العقننا  كبصننف ه وزيننرا للنندفاع،  فنني عنندد مننن القننوانين، أصنندرها اتجسنند هننذا عمليننو ،تنندريجي

وعندم  بنث النذعر والهلنع الجماعي، اإلبعاد ونسف البيوت، وش  الطرقات األمنية في المخيمنات،

خننارج حنندود  بهنندف دفننع الالجئننين للهجننرة للضننفة الغربيننة، وربمننا وهننو األفضننر ،االسنن قرار

 ،فلسطين

فضننر، والخنندمات توزيننع الالجئننين فنني قننرى جدينندة، عننن  رينن  اإلغننراء بالمسنناكن األ - 

 ،غير، وبال الي تحقي  الهدف نفسهالعامة، وأماكن ال ش

 ممنا ،وإسنكانهم وتشنغيلهم ،تجريد الالجئنين منن صنفة الجنا بعند ننزوحهم منن المخيمنات -ت

كمنا  هنا،من البحث عنن حلنول ل "إسرائير"في تصور الرأي العام العالمي، ويعفي  هم يسقط مشكل

 ات سالم، أو تسويات جزئية أو شاملة.يسقط بند الفلسطينيين في أية مفاوض

مشننروع إلعننادة تننو ين الالجئننين فنني قطنناع غننزة، وشننرع فنني ال وفنني ال فاصننير، هنندف

الننذي  "بنيننامين ن نينناهو"وحسننت تصننريح نائننت وزيننر الخارجيننة حينهننا  ،تطبيقننه أوائننر الثمانينننات

بننا مسنناهمة طالم ،فننننه سننيكلف مليننار دوالر ،1998-1996أصننبح رئنني  الننوزراء بننين العننامي 

، فيمننا وعنندت الواليننات الم حنندة ب حمننر % مننن الرصننيد اإلجمننالي15يننة بنسننبة الحكومننة البريطان

  (3)ال و ين. مشاريعما يبيّن ضلوع أميركا وبريطانيا مبكرا، في  ،بعض نفقاته

% من 15.3ألف الجا من سكان القطاع، أي ما نسب ه  300خطط المشروع ل و ين لقد 

جا، أي الألف  46 آنذا  بل لم ي حق  ألن عدد الالجئين خارج المخيمات  هنلك ،مجموع الالجئين

ية قامنت السنلطات اإلسنرائيل، % منن مجمنوع سنكان المخيمنات، وفني إ نار تنفينذه18.4ما نسنب ه 

 ، على النحو ال الي:مخيمات قطاع غزة ضدبنتباع اإلجراءات ال الية 

الشيخ رضوان، حيث حصلوا علنى  حيل ه: تم نقر بعض الالجئين من سكانمخيم الشاطئ -أ

  ، ألف نسمة 16عدد الموا نين ، وبل  ية، مقابر تسليم منازلهم للسلطاتوحدات سكن

لمشنروع حني األمنر المقنام علنى أرض  هنسمة من الجئي 8500: تم نقر مخيم خانيونس  - 

 ، وحدة سكنية 1026على  دونم، وتح وي 500مساح ها 

تنر وإسكانهم في مشروعي البرازينر وه جئيالضا ، من نسمة أي 8500 تم نقر :مخيم رفح  -ت

 ،ثالثة أقساملم مشروع البرازير شرال رفح، وقسم يأق حيثالسلطان، 

                                                

 .17، ص1996، أيلول 105عدد ا  قضية الالجئين، مجلة صامد االق صادي، ال( كيالي، أسب4
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مردخنناي بننن "فنني مشننروع النزلننة، الننذي أعننده  ه: تننم إسننكان بعننض سننكانمخززيم البززري   -ث

 (1.)1984حكومة شامير عام خالل عهد  "فودان

ان الالجئنين، علنى أمنر أن ينلدي لنسنيسنكانها وهكذا عمر على تبديند المخيمنات وتشن يت 

 حينث الشنكر، عنن المشننروعات مشنروع وإن كننان مخ لفنا  مننالن ، ومنع أسنبت لجنوئهم، ونكبن هم

 ،فعر عنيفة يم از عنها بعدم إثارته لردودبر يحق  أهداف المشاريع األخرى ذاتها، فننه ، األخرى

بسنبت  لنول للعنائالت ال ني تهندمت منازلهناال ينص على تو ين الالجئين، بنر علنى إيجناد الح هوف

 .العقا  الجماعي، أو ش  الطرقات األمنية، وتخفيف كثافة السكان

ربما في تكون في العرين، و إلى أن أماكن السكن المعدة ربما "دايان" أشارإضافة لهذا، 

القطنناع  منن مخيمنات الالجئننين فني ننناأخرجننا لنو أن، قننائال: كلينا   "إسنرائير"، وربمنا خننارج الضنفة

فسن نخفض دون أدننى شنك عملينات  ،هم فني مندن الضنفةنناألف الجا كمرحلة أولنى، ووزع 150

 .خاصة وأن في مدن الضفة أماكن كافية للسكن والعمر ،في القطاعاإلسرائيليين ق ر 

 لمشروع على الشكر ال الي: ل ال الية األهدافوبذلك يمكن اس خالص 

 ،عاونون مع الفدائيين في المخيماتسكان الذين ي تدابير ردع وعقا  جماعي ضد ال اتخاذ -أ

 ،لسيطرة األمنية عليهاتوزيع الالجئين في منا   جديدة تسهر ا - 

 ،بعد تركهم المخيمات  همتجريد الالجئين من صف ي مثر فيتحقي  هدف سياسي  -ت

خاصننة فنني قطنناع غننزة علننى أن ينن م ذلننك  ،تصننفية المخيمننات تحننت سنن ار تخفيننف كثافننة السننكان -ث

 ،رفحجباليا، الشا ا، ك في القطاع المخيمات الكبيرة اق رحم ،تدريجيا  

ا شننوارع عريضنننة ذات إقامننة أحينناء سنننكنية جدينندة تخ رقهنن، منننن خننالل إعننادة تأهيننر الالجئننين -ج

 ، أونفسها، بر يمكن أن تكون في الضفةلي  ضروريا  أن تكون في المخيمات و ،مواصفات أمنية

  (2).4/6/1967لما قبر  "سرائيرإ"حدود في العرين، لكن لن تكون داخر 

وممنا ورد فني الصنحافة:  "داينان"وقد قدمت الصحف اإلسرائيلية غطناء كنامال  لمشنروع 

مخيمات يجعر مهمة قوات األمن صعبة للغاية، حينث إن أكثنر منن عشنر سنكان الإن االزدحام في 

، هذا المخيم الذي ألف نسمة ي جمعون في مخيم جباليا 350 البال  عدد سكانها مخيمات قطاع غزة

، والسنكان ال "المخربين"فنالمخيم منزدحم بن  ،وقعت فيه معكم عمليات الفدائيين ضد قنوات األمنن

 (3).يساعدون في أعمال الكشف عنهم

 1971 مشروع  ارون -5

عه واق صنر مشننرو ،قائند القننوات العسنكرية فني قطناع غنزة منصنتفني هنذه الف نرة شنغر 

لمكننان آخننر ألننف شننخص مننن مخيمننات القطنناع  40قننر ن اق رحننم ،علننى تهدئننة األوضنناع األمنيننة

خيمننات ل خفيننف االزدحننام السننكاني الننذي يثيننر القالقننر األمنيننة، وقننام فعننال  بشنن  شننوارع فنني الم

أصنحابها  فأدى ذلك لهندم آالف البينوت ونقنر ،وتسهير حرك هايها الرئيسة ل يسير دخول القوات إل

 وقعننت اتفاقيننة السننالم مننع مصننر لننم توافنن  وعننندما ،إلننى مخننيم كننندا داخننر األراضنني المصننرية

  نداسنن، وقنند ا  أضننيف إلننى سننجر الالجئننين السنناب وشننّكلوا جسننما  جدينند ،علننى عننودتهم "إسننرائير"

 شارون في مشروعه هذا على األس  ال الية:

، 48، سواء النذين يسنكنون داخنر أراضني الن "إسرائير"الفلسطينيون يشكلون خطرا وجوديا على  -أ

 قطاع، أو في الضفة وال

، أراض محننررة، ووحنندة واحنندة مننن الناحيننة 1967و 1948 يعنناممح لننة اع بننار األراضنني ال - 

وجند الجغرافية والسياسنية، فنال وجنود لخنط أخضنر، وال يوجند منا يسنمى بالضنفة الغربينة، فقنط ي

 يهودا والسامرة،

                                                

 اء ش، 49دد الدراسات الفلسطينية، بيروت، الع، معطيات أساسية.. الفلسطينيون الالجئون ،نبير( السهلي،1

 .104، ص2002

يلول أ ،105دد عالصامد االق صادي، مجلة ، جذور المشكلة وآفاال الحر، قضية الالجئين، أيمن محمود( عطايا، 2

 .116، ص1996

 .26/7/1971 ،معاريف( 1
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 (1تكثيف بناء االس يطان وتوسيعها في كر وقت، ألن ذلك مانع لل نازل عن األرض.) -ت

 1973 اليليغشروع م -6

، لوضنع برننامج ان خنابي للحنز ، 1973خالل المناقشات ال ي جرت في حز  العمر صيف 

ن وزراء بني الالتفنا 12/8/1973 ب ناريخأواخر ذلك العام، تنم ال وصنر ة مقررن خابات التمهيدا لال

 ،الينةحز  العمر حول السياسنة ال ني سنوف ت بنع فني المننا   المح لنة خنالل السننوات األربنع ال 

أو  "سنابير-اتفاال دايان"على االتفاال الذي عرف باسم ه صادقت سكرتاريا الحز  وملسسات حيث

ر كنالذي وضنع صنيغة المشنروع بشنكر ي ضنمن  "يسرائير غاليلي"، نسبة للوزير "وثيقة غاليلي"

ط خنوهكنذا تكنرأ  ،إرضاء للحمائم ارة لفكرة ضم المنا   المح لة، دون اإلش"الصقور"مطالت 

م حننز  آنننذا ، وسننكرتيره العنناالأحنند أقطننا   "آرييننه إلينناف"ي وصننفه ذالنن المشننروعدد فنني ال شنن

 ."وثيقة الضم الزاحف"األسب  بأنها 

 :مشروعوأهم ما ورد في ال

اتفنناال وزراء حننز  العمننر حننول سياسننة جنناء ن يجننة  ذيالنن يع بننر المشننروع : الالمقدمززة -أ

صنيات تو و  وال جمع العمالي، وإنما هنفي المنا  ، قرارات مصادقا عليها من الحز "إسرائير"

الحننز ، ال جمننع : حننز ، وس عرضننه رئيسننة الحكومننة علننى الملسسننات المخولننةالمننن وزراء 

ن خننابي وسنني م ال عبيننر المبنندئي عننن هننذه النقننا ، فنني البرنننامج اال ،العمننالي، والحكومننة إلقننراره

 لل جمع العمالي، ويجري تضمينها في خطة العمر العامة للحكومة. 

ة ال ني العمنر فني المننا   المح لنة علنى أسناأ السياسنب: تس مر الحكومة المقبلة المبادئ  - 

  يطان. تن هجها الحكومة الحالية، خاصة فيما ي عل  ب طوير الخدمات، والحكم العسكري، واالس

: توضننع خطننة عمننر ألربننع سنننوات، تهنندف ل أهيننر فززي غزززة تأشيززل الالجئززين والتطززوير  -ت

ننشنناء المسنناكن، وإصننالح المخيمننات، وال نندريت المهننني كقطنناع غننزة،  الالجئننين وال طننوير فنني

علنى أن تقننوم الحكومنة بنعطننائهم  ،السننماح ببنناء بيننوتهم خنارج المخيمننات، مننن خنالل والخندمات

أراد الالجا البناء داخنر  اإذوومن ثم تزويدهم بنمكانيات مادية قليلة،  ،قطع األرض الالزمة لذلك

 حينث، والهدف هو تحوير المخيمات إلى مدن وإلحاقها بالمدن المجاورة ،المخيم فال مانع من ذلك

ع قطنع أرض لسنكان مخيمني ينوزت منن خنالل ،ن ب نفيذ هنذا المشنروع جزئينا  وحكام العسكريالقام 

هني بهذا العرض الالجئين أدى لقبول بعض وربما ما جباليا والشا ا في منطقة الشيخ رضوان، 

 ،حيننث لننم تجنند األسننرة مكانننا  كافيننا  ألفرادهننا ،صننت بهننا المخيمنناتحالننة االزدحننام الشننديد ال نني غ

  (2).األزمةهذه  "إسرائير"فاس غلت 

ل طننوير البنيننة ال ح يننة توضننع خطننة عمننر ألربننع سنننوات، تهنندف : ةالتطززوير فززي الضززف  -ث

الطننرال، االق صننادية، والخنندمات وشننبكة المينناه، وال علننيم المهننني والعننالي، والكهربنناء والنقننر و

 والصناعة.  والحرف

علننى  م تسننهيالت وحننوافز ل شننجيع المبننادرين اإلسننرائيلييني: تقنندتسززهيالت لرسززرائيليين  -ج

 الضفة والقطاع.  ة في منا  يإقامة مشاريع صناع

، منع إينالء قطناعالالموجودين فني الضنفة وبنموضنوع الالجئنين  "اليلي"غاخ زل وهكذا، 

ية السكان، ورأى أن حر مشنكل هم ين لخص يشكلون غالب الذيناه مام خاص بوضع الجئي القطاع 

منع مالحكنة أن ال طنوير فني الضنفة كنان أشنمر،  ،في ال أهير وال طوير، وتحسين اروف السنكن

وهنو نهنج اتبعنه جمينع أصنحا   ،ا يكشف مبكرا النوايا اإلسرائيلية تجاه الضفة لضمها مسن قبالمم

 (3)مشاريع ال سوية الحقا.

 

                                                

، 1 روت، ( أرونسون، جيفري، سياسة األمر الواقع في الضفة الغربية، ملسسة الدراسات الفلسطينية، بي2

 .87، ص1990

 ،1984مش  دألولى، اهيئة الموسوعة الفلسطينية، الطبعة الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، المجلد الثالث، ( 1

 .384-383ص
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 1982 بن بوراتمشروع مردخا   -7

ام وزارينة عن ةأ لجننأوتنم تكليفنه ب نر ،منصت رئي  منكمة اليهود القادمين من العراال غرش

ن لجننة خطنة مفصنلة اسن هدفت تنذويت وجنود الالجئنيالقندمت والالجئين،  قضيةللنكر في  1982

 لمح لنةاوتحقي  االس قرار األمني للقوات العسكرية في المننا   من جهة،  وما يدل على وجودهم

 . من جهة أخرى

 منا ينوازي ،مخيمنا  فني الضنفة والقطناع 28بنقنر  السنلطاتتقنوم وجاءت تفاصنير الخطنة بنأن 

كنر بعبارة عنن مندن جديندة  بر ،إلى منا   جديدة على أن ال تحمر شكر المخيم الجاألف  250

 كبن بي ا :رلالجئين في المخيمات على بناء بيوتهم بأيديهم تحت شعااوتقوم ب شجيع  ،معنى الكلمة

ا  علنى خوفن ، قلر تجناو  النناأ منع الفندائيين وأعمنال المقاومنةسنأن هنذه الخطنوة  مع قندا ،سكبنف

نينة طنة زمخ اق رحن، مبيوتهم منن ال عنرض للهندم فني حالنة كشنف ال عناون بنين السنكان والفندائيين

فيهننا مننن وجننود الالجئننين فنني الضننفة والقطنناع بشننكر  "إسننرائير"خمنن  سنننوات تن هنني تسنن غرال 

 : ةاليخطوات ال بالل قيامها ، من خالم درج

 % من الالجئين على مساكن جديدة في السنة األولى،5نسبة ل والعمر على حص -أ

%، وفني 25بعنة %، وفي السننة الرا25%، وفي السنة الثالثة 15 لنسبة رتفع التفي السنة الثانية   - 

 ، %30السنة الخامسة 

 لبناء القديمة في المدن، المدن الجديدة مكانة بلديات مس قلة بجوار منا   امنح   -ت

وإيجاد ال نسي  منع األمنم الم حندة كني  ،مواءمة نشا ات األونروا مع ملسسات الحكومة المماثلة  -ث

 (1)تن هي هذه العملية بننهاء وجود األونروا داخر األراضي المح لة.

بحيننث يصننبح سننكانها مننوا نين ولنني   ،ضننم مخيمننات الالجئننين فنني قطنناع غننزة للقننرى والمنندن  -ج

 :، من خالل اإلجراءات ال اليةينالجئ

 ،ادية جباليلبيضم األول منها لبلدية بيت الهيا، ويضم الثاني ل ،لقسمينتقسيم مخيم جباليا  -

 ،نصيرات لمدينة دير البلحال البريج، ضم مخيمات المنطقة الوسطى المغازي، -

 ، ضم مخيم خانيون  لبلدية خانيون  -

 ، بلدية رفحلضم مخيم رفح  -

 (2).بلدية غزةل ا م مخيم الشاض -

 صننفية مخيمننات الضننفة لمننن أخطننر المشنناريع ال نني  رحننت يعنند مشننروع ورغننم أن هننذا ال

تجمنع علنى أن ، هملينار دوالر ل نفينذ 1.5قررت الحكومة في حينه رصند مبلن  وبعد أن  ،والقطاع

فني  اهنلنم ينر الننور بسنبت تور  هبيند أنن ،من الواليات الم حندة واالتحناد األوروبنيباقي ال كاليف 

، وخشي ها من قيام هبة شعبية بين سكان المخيمات لمحاربة المشروع فيما 1982حر  لبنان عام 

 (3)هي مشغولة بحربها.

 تاميرأبراشام مشروع  -8

دم قنن، "إسننرائير" فنني اإلسنن راتيجيةمننن كبننار األدمغننة و ،األمننين العننام لننوزارة الخارجيننة

 جناالألنف  750ب نو ين ويهندف للليكنود، واتف  عليه كنال الحنزبين، العمنر وا للحكومةمشروعه 

  .الحقا  الجا على أن يرتفع هذا العدد إلى مليون  ،في لبنان

قطاع إلنى المن الضفة والجا ب رحير نصف مليون  الحكومةتقوم ويقضي المشروع بأن 

وأرسنننر علنننى أن ي حمنننر المج منننع الننندولي تكننناليف تنننو ينهم وإعنننادة تنننأهيلهم،  ،لبننننان واألردن

ر حنوارا  غينر مباشنر بنين مسنئولين ادأالنذي  "نيكنوالي شاوشيسنكو"رئي  الرومناني لنالمشنروع ل

إسننرائيليين وفلسننطينيين، مع بننرا  أن األوضنناع الدوليننة الجدينندة باتننت ملهلننة لننوالدة كيننان سياسنني 

 (4)وحر مشكلة الالجئين بال و ين. ،قطاعالفلسطيني في الضفة و
                                                

 .45، صمصدر ساب  إيليا،( زري ، 1

 ( المصدر الساب .2

 مصدر ساب .( شريح، أسمهان، 1

 ( المصدر الساب .2
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 مشروع رحوبوت -9

 وروالبرفيسن "ليئيبناروخ كنوني"من: ونة كر قضية الالجئين ملحرسمية لجنة شكلت الحكومة 

تطننوير المنننا    هااسنن هدف مشننروع، "رحوبننوت"لجننة  أ لنن  عليهننا اسننم "عناموأ دي شننيلف"

 ننه للخنارجوزيادة اإلن اج ليكون باإلمكان ال صدير م ،المح لة من خالل رفع مس وى حياة السكان

 اللجنننةقنندمت ، ولجننذ  الجئنني قطنناع غننزة إليهنناوتطننوير الضننفة الغربيننة  ،بقصنند جلننت األمننوال

 وتضمن س ة بنود هي: ،"نا   المح لةالمالالجئون وتطوير "عنوان با همشروع

 ،ينحنّر عملني لقضنية الالجئنيشمر المشروع سكان المنا   كافة، وهدفنه الحقيقني إيجناد  -أ

  مننا المسنلولية المباشنرة لرفنع مسن وى حيناة السنكان فني ال "إسنرائير"تقع علنى بحيث 

لعمنال ا، فننن تشنغير هنامه مة ب طوير المننا   نفسنها، وإلنى أن ت هينأ حلنول فيوالمح لة، 

 ،عناصر خارجية في عملية ال طوير كما يجت إشرا ، مقبول "إسرائير"العر  داخر 

ي ناح إلسراع في رفع مس وى سكان المنا   المح لنة وزينادة اإلن ناج، لليهدف المشروع   - 

تقنديم حنوافز ومغرينات وويس هدف جلنت رؤوأ أمنوال خارجينة،  ال صدير منه للخارج،

  ،غزة لجذبهم إلى الضفةللعمال من الجئي 

تكنننون مصنننادر ال موينننر لهنننذه المشننناريع حسنننت قائمنننة األفضنننليات ال الينننة: منننن العنننر    -ت

 ،ن عناصر عربية دولية، وإسرائيليةالمحليين سكان المنا   المح لة، وم

بننة بنن : الصننناعة، الننورع، الزراعننة، السننياحة، ال سننوي ، ت حنندد مجنناالت العمننر المطلو  -ث

ت م المساعدة على إقامة مكاتنت عمنر على أن  ،لبناء، اإلسكان والخدمات العامةال جارة، ا

لننك الوسننائر إقامننة ومننن ت ،قننوة تنفيذيننة اعليننا ل طننوير المنننا   المح لننة، بحيننث يكننون لهنن

  (1).المنا  هذه في ، ن، وملسسات لل موير، وشركات لإلسكاشركات اق صادية

ا، خمسنة آالف عائلنة سننوي -ولما اف رض المشروع أن سرعة اإلخالء ت راوح بين أربعنة

 لحر مشكلة الالجئين في غضون ثماني سنوات.ننها س لدي ف

 مشروع دوف زاكين  -10

مشنروعه لحنر مشنكلة الالجئنين فني وقندم ، "باماالم"عضو ساب  في الكنيست عن حز  

 واش مر على النقا  ال الية: أوائر السبعينات،

ن  قنديم مسناككتدريجيا عنن  رين  مننح حنوافز اق صنادية، من الالجئين إفراي المخيمات  -أ

العامنة  وتحسنين الخندمات ،في منا   قريبة من أماكن ال شغير ال ي سي م إنشناؤها ةر رمزياسعأب

 ،تمدن الضفة والقطاع بهدف خل  حوافز لالجئين تدفعهم لمغادرة المخيمافي 

بع من شنرة فني المندن، تجنبنا إلمكانينة أن تحمنر  ناالحوافز والخندمات ن تكون ضرورة أ - 

 ،ةدة اإلسكان في المخيمات المخالجانت الحرص على الحيلولة دون إعابتجمعات الالجئين، 

 ،عة في زيادة العمال سيكون ضئيالاالن باه إلى أن إسهام الزرا -ت

حدوديننة قطنناع الصننناعة فنني المنننا   ال حننديث عننن  رينن  ال صنننيع خاصننة، نكننرا لم -ث

 سننهير إقامننةمننا يسننهم فنني تمالمح لننة، وقربهننا مننن السننوال، ووجننود أينندي عاملننة رخيصننة نسننبيا، 

 ل طوير الصناعات الموجودة. صناعات جديدة، إضافة 

اسنن نادا ألبحنناث ميدانيننة، أن مخيمننات الالجئننين فنني أوضنناعها الراهنننة المشننروع الحننظ و

إخننالء  يشننكردا علننى االح فنناا بالمشننكلة  وفنني هننذه الحننال ينبغنني أن آنننذا ، تشننكر عننامال مسنناع

المخيمننات هنندفا للسياسننة اإلسننرائيلية  وإن لننم ينن م لهننا ذلننك عننن  رينن  وضننع الحننوافز ل شننجيع 

وإالّ يجت القيام بعمر مباشر ينلدي إلنى تجميند المينزة االق صنادية  ،الالجئين على مغادرتها  وعا

الحنذر منن خلن  انطبناع بنأن منن شنأن هنذه السياسنة القضناء علنى وه منع ال نبين ،للسكن في المخنيم

  (2)وضع الالجا.
                                                

، 1982مش  ولى، د، ملسسة األرض، الطبعة األةإسرائير تجاه المنطقة العربي حبيت، إس راتيجيةقهوجي،  (1

 .39ص

، خريف 106د صامد، عمان، العدمجلة  ،1967الالجئون في المشاريع اإلسرائيلية بعد عام فا مة، شعبان،  (2
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ن، وهكننذا تميننز هننذا المشننروع عننن غيننره باإللمننام بننبعض ال فاصننير الم علقننة بحينناة الالجئنني

  وبال الي المحاذير ال ي يجت تجنبها إلتمام عملية تفري  المخيمات من سكانها. 

 مشروع مناحيم بيغن -11

قنندم رؤي ننه لل سننوية م ضننمنة ، وصنناحت اتفاقيننة كامننت ديفينند مننع مصننر، ءرئنني  الننوزرا

لثناني االمنلتمر خنالل  ،1973االن خنابي عنام  هانطالقنا منن برنامجن اق راحه لحر مشكلة الالجئنين

جموعننة نقننا  تمثننر وجهننة نكننر أقطننا  الحننز  تضننمن مو، 1975 عننامعشننر لحننز  الليكننود 

جئننين ينه لقضننية الالذل الجهننود إليجناد حننر م فنن  علبنن علنىه ونصننت النقطنة الرابعننة مننن ،لل سنوية

 ."إسرائير"  مسألة مم لكات اليهود الذين تركوا الدول العربية وهاجروا لومم لكاتهم، و

 هناموقف ال ني ال زال  قضنيةالعلنى حنر  "إسرائير"، اش را ه موافقة مشروعالالجديد في 

فني ال نكننر لحقننوال  تأمعننن اهنبننر إن، هنان حلمنناسن مرار المشننكلة بندال  يعننني  ممنا، تهمعننودل افضنار

مقابنر أمنال  اليهنود  هنممقايضنة أمالك اال عنويض بطرحهن معليه ت، وأنكرمفي و نه ينالفلسطيني

 (1.)بمحض إرادتهم اس جابة لطلت الحركة الصهيونية ةالعربي الدولالذين غادروا 

واة ال دريجينة ، حنول المسنا14/8/1977ب ناريخ وفي إ نار السياسنة الجديندة ال ني أقرتهنا 

والمنا   المح لة، كشفت حكومة الليكنود أنهنا تعند لمشنروع ي ضنمن  "إسرائير"في الخدمات بين 

إلنى أن جهننودا كبينرة سن بذل لجمننع أمنوال مننن  ةريشننم ،حنال لمشنكلة الالجئننين وتصنفية المخيمنات

، مشنكلةالح نى منن المسناهمة المادينة فني حنر  هاوهو ملشنر جديند علنى تنصنل ،العالم بهذا الصدد

 (2)خشية أن يفسر ذلك على أنه شكر من أشكال اإلقرار بمسلولي ها عن هذه المشكلة.

 ، ال قنى بننيغن"إسنرائير"وفني إ نار أجننواء المصنالحة ال ني سننادت العالقنات بنين مصننر و

قطناع العلنى مننح سنكان الضنفة وننص و، مشنروعال رح حيث ، 25/12/1977ب اريخ السادات ب

 نارون ذين يخ، مقابنر مننح الحن  نفسنه للعنر  النهماام ال  أرض فيبين ح  االخ يار بين الجنسي 

ننذ عنام م المح لنةوفي هذا الطنرح ثمنة خديعنة حقيقينة، ت مثنر بنأن األراضني  ،الجنسية اإلسرائيلية

ى منن هنذا ، هي ملك عام للصندوال القومي اليهودي والحكومة اإلسرائيلية  وبال الي فال يبق1948

فنني و، ليين ب ملننك أراضنني الضننفة والقطنناعشنن  الم علنن  بالسننماح لإلسننرائيالطننرح لل نفيننذ سننوى ال

  فاصننير يكهننر أن كننر مننا هننو مطننروح علننى الفلسننطينيين مجننرد إدارة مدنيننة، مقابننر اح فننااال

أولئنك   نىلموضنوع الالجئنين، ح اتام تجاهالأبدى  هأنويالحظ  ،بالسيادة على المنا   "إسرائير"

 .فاع برهم جميعا  سكانا  مقيمين، الضفة والقطاعالمقيمين في 

ينضنوي فني ه وبذلك فنن مشروع ،مة بيغن هي أول حكومة ليكوديةالجدير ذكره أن حكو

، حنال 1977إبان وصوله لسدة الحكنم للمنرة األولنى عنام  الذي  رح، إ ار السياسة العامة لحزبه

يمناتهم فني الضنفة تصنفية مخلقضية الالجئنين ي ضنمن تنو ينهم فني أمناكن إقنام هم، والعمنر علنى 

أرض إسنرائير لشنعت إسنرائير، "كما اهرت دعوات عن أعضاء الحنز  تحنت شنعار ، والقطاع

 (3).تدعو ل رحير الفلسطينيين "بموجت ك ا  إسرائير

 مشروع لجنة برونو  -12

ه علنى منرحل ين: تن م المرحلنة األولنى مننع مشنروع "ميخائينر بروننو"البروفيسنور وضنع 

قنندم تصننورا  لحننر قضننية الالجئننين فنني حيننث  ،1969ع أواخننر عننام ، والثانيننة منن1968بدايننة عننام 

مننع إفننراي المخيمننات  "إسننرائيربننين "وهننا تحريننر ال جنارة بينوينننص علننى  ،قطنناع غننزةالالضنفة و

وإقامننة تنميننة  ،تنندريجيا  مننن سننكانها عننن  رينن  منننح حننوافز اق صننادية لهننم، وإقامننة مسنناكن لهننم

 (4)يها، وخل  فرص عمر لهم ب موير دولي.وا إلأزراعية وصناعية في المنا   ال ي لج

                                                

 .11يروت، ص، ملسسة الدراسات الفلسطينية، ب1978 -1967مشاريع ال سوية اإلسرائيلية إلياأ، شوفاني، ( 1

 .43، ص83ة اإلسرائيلية للمخيمات، صامد االق صادي، العدد نواف، مشاريع ال صفيالزرو،  (2

، 1984ولى بعة األالموسوعة الفلسطينية، القسم العام، الجزء األول، هيئة الموسوعة الفلسطينية، دمش ، الط( 1

 .422ص

 ،1  هللا،ام لة، رالالجئون وحلم العودة إلى أرض البرتقال  الحزين، مركز المعلومات البدي ، صالح،عبد ربه (2
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زت السياسننية فنني تلننك المرحلننة ال اريخيننة ام ننا المشننروعاتبقيننت اإلشننارة إلننى أن جميننع 

 بالنقا  ال الية:

 ولننم تننأت عرضننا  أو ،نفسننها اتث الخبننراء ب كليننف مننن الحكومننابحننألننى ركننائز إ اسنن ندت -

  ،ن يجة اج هادات فردية

 ،ولي  الحر السياسي ،ضمن المنكور األمنيقضية الالجئين ل حر أرادت وضع -

داخر  نجراءات تنقرشملت القيام ببر  ،1967دولة قبر اللم ت ضمن عودة الالجئين لحدود  -

 هنايفوتوزيعهم على قنرى ومندن ينذوبون  ،وتفري  سكان المخيمات من مخيماتها ،قطاعالالضفة و

 مع مرور الزمن،

قضنية ل السياسني جوهرالوال ت علن  بن ،ديةعلنى تنمينة اج ماعينة واق صنات معكمهنا س ندا -

  (1)الالجئين.

 

 

 

 

 

 

 الحجارة انتفاضة  خاللمشروعات : رابعا

عامننر ضننغط نفسنني ومننادي ، 1987الحجننارة ال نني انطلقننت أواخننر العننام شننكلت ان فاضننة 

أن معكننم أعمننال  "إسننرائير"وعملنني علننى الوجننود اإلسننرائيلي فنني المنننا   المح لننة، وقنندرت 

ال ب خفينف لنن تن هني إ وبال ناليبنلر المج منع الشنبابي، ألنهنا  ،ي من داخر المخيماتاالن فاضة تأت

ال حنال  للمنأز علهنا تقندمال صنفوية لن ل قنديم المشنروعات ين اإلسنرائيلييسئولفع الد مما، هاال وتر في

 رئي  الوزراء. شاميرإسح  مشروع ، هامهأومن ، الذي تمثر في االن فاضة

ادى ننو ،4/4/1989ب ناريخ زيارته للواليات الم حدة  فييج له لل رومشروعه شامير أعد 

علنى أن  ،ليوتقديم األموال الالزمة من قبر المج مع الدوالالجئين، بعقد ملتمر دولي لحر مشكلة 

تأكيد  هوو ،ل جرب ها في تو ين اليهودمس ندة  همتقديم الخبرات ل و ينفي  حكوم هت مثر مساهمة 

ل نكنر امشكلة على الجانت النكري، إمعانا  في إصرارها علنى الفي حر على أن تق صر مساهم ها 

 أوال ، واس مرارها ثانيا .  ئهالمسلولي ها عن سبت نشو

 20بغالبينة  14/5/1989فني جلسن ها المنعقندة ب ناريخ المشنروع أقرت الحكومنة بعد أن و

لوالينات بمناشندة ا ،فاعلنداوالحقا  وزير ، واشنطنفي  سفيرال "موشيه آرن "قام ، صوتا  ضد س ة

 .الم حدة لجمع ملياري دوالر إلعادة تو ين الالجئين

اسنن مرار مسننيرة السننالم  ةعالجننلملحكومننة لة يأسنن  المبننادرة السياسنن المشننروعطننرح يو

ضنافة إقطاع والسنالم منع األردن  الو الضفةوالحر لعر   ،وإنهاء حالة الحر  مع الدول العربية

 وهنيشنية، وإعنادة تنأهيلهم، ي حسنين أوضناعهم المعل، هناجئنين فير مشناكر سنكان مخيمنات الاللح

اسن مرار ووعندم جدي نه،  مشنروعهوفني توضنيح الحن  ل، مس عدة ألن تكون شريكا  في هذا الجهد

النكر أل راف الصراع المقابلة، علنى أنهنم أعنداء، رغنم كنر منا بندر منهنا منن تننازالت، وحسنن 

 ب نناريخأمننام اج منناع للحاخامننات عقنند  "شننامير"  أجننال سننوية  للوصننول نوايننا ورغبننة حقيقيننة 

ن ح  العنودة : إعن عودة الالجئين لديارهم ومم لكاتهمالمح لة حين سئر  في القدأ 27/7/1989

حن  العنودة فقنط لليهنود القنادمين  نأل ،وهذه عبارة فارغة ال معننى لهنا ،للفلسطينيين لن ي م مطلقا  

 (2)ألرض إسرائير.

 

                                                

 .لملتمر الفكري والسياسي للدفاع عن ح  العودةا ،لالجئينامشاريع تو ين ( 3

 14/5/1992 ،اليم بوستزالجيرو( 1
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 عقب اتفاق أوسلومشروعات خامسا: 

 لقني عنن ل، "إسرائير "مخرجا تاريخيا مبندئيا لن 13/9/1993الموقع ب اريخ تفاال االشكر 

ال اريخية والسياسية، بعد أن تم ترحير البحث فني  تء تحمر قضية الالجئين من الناحي يننفسها ع

بحينث من موضوع إسرائيلي فلسطيني بحت، إلى مرحلة ال فاوض م عددة األ نراف،  همموضوع

تبندى ذلنك منن خنالل و، لوحدها، مسئولية إيجاد حر عملي ومقبولت حمر جميع األ راف، ولي  

مهم في رمزي ه فقط بالنسنبة  194إلى أن القرار  "يوسي بيلين"نائت وزير الخارجية آنذا  إشارة 

 (1).وهي لهجة فيها نوع من ال حاير على مدة ووضع القرار ،بمن فيهم الفلسطينيون لجميع،ل

لرال صنننانع القنننرار تنننالالجئنننين رغنننم االخ نننراال وال نصنننر مننننه،  قضنننية تومنننع ذلنننك، بقيننن

ن حنر عنبحنث فني ملسسناته البحثينة واإلسن راتيجية تجعله في حالنة تنوتر دائمنة، وتاإلسرائيلي، و

 ريحها من ال فكير الدائم بهذا الكابوأ األزلي.ي، ادائم أبدي له

 ال ي أعقبت اتفاال أوسلو:ومن المشروعات 

 للحاومة اإلسرائيليةرسمية  ثيقةو -1

أصدرت الحكومة ورقة عمر حول مسألة الالجئنين حين  ،1994في أك وبر عام صدرت 

 :، ومنهاعددا من المالحكات ال اريخية ذكرت فيها ،1948منذ 

 ،مسألة الالجئين من صنع البالد العربية -أ

 ئنين،الالجعنددا  عنن هم فني النبالد العربينة ال يقلنون يضناهنا  مهناجرين يهنود تركنوا أر  - 

 ،مهاجر ألف 600يزيد عددهم عن 

 ،ربيةأقر بكثير مما تدعى البالد الع 67و 48الذين تم اق العهم عامي  عدد الالجئين  -ت

وال ي نواءم منع الوضنع القنانوني  ،غينر دقين  194تعريف الالجا حسبما جاء في القرار   -ث

  (2)الدولي.

فيمننا ي علنن   1/8/1948 ب نناريخ "ونوريننغبننن "مننا جنناء علننى لسننان  الوثيقننةثننم كننررت 

الم منع سننندما تصنبح النبالد العربينة مسن عدة للوصنول لمعاهندة ع بقولنه: نحنو الالجئنين هابسياسات

 بارهنا وسن أخذ فني اع ،فنن موضوع الالجئين سيجد حال  كجزء من المعاهندة الشناملة ،"إسرائير"

 ا. نجيرانبين و نابينواس مرار السالم  ،ومصالح السكان العر  ،األمنية نا مصلح

فقنا  للوثنائ  الدولينة نفسنها، و: فيهنا جناءوفهمها الخناص لهنذه القضنية   رحت الوثيقةكما 

ولننم يكننن  ،فنننن حنن  العننودة ملننك للمننوا نين، أو علننى األقننر ملننك للمقيمننين إقامننة دائمننة بالدولننة

قبر إنشناء الدولنة سننة ما إ، فقد هربوا "إسرائيرفي "الالجئون قط موا نين أو مقيمين إقامة دائمة 

 (3).1967أو في عام  1947

 دونا آرزتمشروع  -2

مجل  العالقات الخارجية في مجل  وفد من  من خالل مشروعها تمحامية يهودية، قدم

وفنند عننددا  مننن الننبالد ال، حننين زار ، وبنيعنناز مننن اللننوبي الصننهيوني1997النننوا  األمريكنني عننام 

سننويا فني كنر دولنة  الجنا ألف 35ى كر منها تو ين واق رح عل ،خصوصا  دول الخليج، العربية

 (4)مليون شخص. 2لمدة عشر سنوات، وبحسا  الرقم تراكميا  ي عدى العدد 

 مشروع  لومو غازيت -3

                                                
1 )Beilin,Yossi,Touching Peace: From the Oslo Accord to a final Agreement,London,1999,p65. 

 1994-10-22( يديعوت أحرونوت، 2
1)Government of Israel,Refugee Issue: A Background Paper. Jerusalem Government Press office, 1999   
زة غ، ل وثي المركز القومي للدراسات وا ، محاضرة فيلواقع الراهن والحر: االالجئونسلمان، أبو س ة،  (2

2001. 
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 ، شنغر منصنت منسن اإلسن راتيجيةافي للدراسنات جنباحث كبير في مركنز و جنرال م قاعد، وهو

 صندي  مقنر  مننو خبارات العسنكرية،رئي  االس و، 1967 عاماألنشطة في األراضي المح لة 

 ."إسحاال رابين"لساب  ا رئي  الوزراء

 ،الحننر النندائم مننن منكننور إسننرائيلي..نوالالجئدراسننة مهمننة بعنننوان:  1996 عننامأنجننز 

وهنني دراسننة هامننة، تع بننر أفضننر تعبيننر عننن  ،"إسننرائير"شننكلت مرجعننا  ألصننحا  القننرار فنني 

ضننعت ل كننون مرشنندا  للمفننا كونهننافنني ي هننا أهمتكمننن و ،الموقننف اإلسننرائيلي مننن الالجئننين وض و 

ضنها عرو ،الحر الندائم، النذي كنان ي ف نرض أن يصنر إلينه اتفناال أوسنلو مفاوضات اإلسرائيلي في

 على النحو ال الي: 

، اضننطر مئننات (1)، وفنني حمننى معننار  حننر  االسنن قالل اإلسننرائيلية1948 عننامخننالل  -أ

ملجنأ فني مننا   عربينة بعيندة عنن سناحة  اآلالف من السنكان العنر  ل نر  دينارهم والبحنث عنن

 ،االن دابية  في دول عربية مجاورة فلسطينالق ال، أو ح ى خارج حدود أرض 

يني الشنعت الفلسنط تجناهبنحت المصطلحات ال ي تخدم الرؤينة الصنهيونية مشروع اليبدأ   - 

 أرباعه الثةوإمعانا  في ال هر  من المسلولية عن نكبة الشعت الفلسطيني، ال ي حولت ث ،وأرضه

منن  اقسنم ألنلسلال: كيف ولدت مشكلة الالجئين فني حيننه   رح اأهمية عدم إلى الجئين  يرى 

يمنة زلنه بعند هزللجالء ملق ا ، علنى أن يعنود إلنى منانداءات القيادة العربية الداعية الالجئين سمع 

رد أو أ جلني بواسنطة الجنين اإلسنرائيلي فنيوواسن جا  لهنا   "إسنرائير" يالئه أثنناء اسنن  قسنم ُ   

ه عنند المصير المجهنول النذي ين كنروغادر هربا  من أهوال الحر  ثالث قسم وعلى مدنه وقراه  

جاهنر وبذلك يكشف سبت عدم أهمية السلال ألنه لم ي مكن منن ت ،سيطرة قوات الجين على بلدته

 أهننوال"أن العصننابات الصننهيونية المسننلحة قامننت بطننرد الفلسننطينيين، وقامننت بفكننائع أسننماها 

 ،لدفع الفلسطينيين للهر  "الحر 

ت دون أن مشنكلة الالجئنين ال ني تسنبت بهنا كياننه، منا زالنبنمناصا  من االع راف  لم يجد  -ت

صنب ه النذي اغ  لبيوتها ومم لكاتها في الجزءساحقة منهم لم يسمح لها بالعودة ألن األكثرية ال ،حرّ 

أصنبح اسنمها ه بجنرة منن قلمن، و1948العصابات الصهيونية المسلحة منن فلسنطين ن يجنة حنر  

 ،المجال اإلسرائيلي

د خفننض عنندلعبننة األرقننام للجننأ لقنند ف المشننروع،تم ننع بهننا رغننم الصننفة األكاديميننة ال نني   -ث

 لنذي أدتنهاوبال نالي أهمي هنا  مسن ندا  فني ذلنك للندور  ،الالجئين، بغرض ال قلير من حجنم المشنكلة

 لهنناا"، عننندما اسنن ثنت مننن مجننال عم"األونننرو وكالننة األمننم الم حنندة إلغاثننة وتشننغير الالجئننين

ماكن مصر، وبقية أوالعراال و، 1948خدماتها الالجئين في المنا   المغ صبة من فلسطين عام و

 ،فيها إبان  ردهم وااللجوء ال ي ان شر

وعليه ال ينرى ضنيرا  منن اسن خدام ال عرينف المع مند لندى األوننروا فني تعرينف الالجنا   -ج

خننالل ف ننرة ال تقننر عننن  "إسننرائير"ن يقننيم بصننورة اع ياديننة فنني أرض وهننو: "الشننخص الننذي كننا

إلحدى الدول ال ي يقدم معونة فيها ولجأ ، وفقد منزله ومصدر رزقه، 1948قبر نزاع عام  عامين

إن الالجئين الذين ينطب  عليهم هذا ال عريف وأنسالهم المباشرين، يحن  لهنم  ،رونرواجهاز تابع ل

، ويقيمنون فني المنطقنة ال ني تعمنر تهاكالة إذا كانوا مسنجلين فني سنجالالحصول على مساعدة الو

 (2)ويعيشون في ضائقة". ،فيها

 ألنف 700بن المحندد  1949 عنامعنداد الالجئنين تقديرات األمم الم حندة أل المشروعيع مد  -ح

بعد هذا  ال هجير اس مرن أل نسمة، رغم وجود معطيات أخرى تحدد عدد الالجئين بأكثر من ذلك،

ل نني قلصننت العنندد اإلجمننالي إلننى يفضننر إيننراد ال قننديرات اإلسننرائيلية ا "غازيننت" نناريخ، إال أن ال

                                                
 .1948( االسم الذي يطلقه اإلسرائيليون على نكبة الفلسطينيين عام 3
ربيع  ،22عدد شلومو، قضية الالجئين: الحر الدائم من منكور إسرائيلي، الدراسات الفلسطينية، الغازيت، ( 1

 .113، ص 1995
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للفارال بين الرقمين، حيث ي وجت النكنر إليهمنا علنى ال أهمية بنكره فومع ذلك  ،نسمةألف  604

 ،نهما يعبران فقط عن حجم المشكلةأ

ة أن الف نر المشنروع  بنرالالجئنين، يع قضنيةعند اس عراض مواقف األ راف المعنية من  -خ

بينة مشنكلة بسنبت الموقنف العربني الحاسنم والزعمناء والندول العرالال ي مضت لم تساعد في حنر 

ينناة لنننمط حعابهم، وإعننادة تننأهيلهم وإعننادتهم المضننيفة، الننذي حننال دون توزيننع الالجئننين واسنن ي

طاقنة بخنالل مننح  من هم هذه السياسة من إنشاء األونروا ال ي رسخت مكان وقد اس فادت ، بيعي

عنن  مخيمنات كوحندات قائمنة خنارج مسنلولية الندول الموجنودة فيهنا، وم مينزةالالالجا، وإنشناء 

 ،بصورة من كمةهم بيئ ها الطبيعية، وتوزيع وجبات غذائية ل

 ، فني همقضنية المسنلولية عنن اسن مرار مشنكلالجميع األ راف المعنينة بالمشروع يحمر  -د

يننرى  وإمعانننا  فنني ال ضننلير، ،"إسننرائير"وهنني  هننا أصننال،قحننين يبننر  الطننرف الننذي تسننبت بخل

 الجننا لقننراهم سنننة ألننف 100اسنن عدادا  للسننماح بعننودة أنننه فنني حننين أبنندت الحكومننة  "غازيننت"

ذه على أرضية رفض العنر  قبنول هن ،، فننها تراجعت عن اق راحها بعد ذلك بف رة وجيزة1949

 ين ن الناحييلية كلها مناقشة إعادة الجئين، مومنذ ذلك الحين، رفضت الحكومات اإلسرائ ،البادرة

وسننمحت لبضننع  وعلننى مننر األعننوام الماضننية اسنن جابت الل ماسننات فرديننة، ،المبدئيننة والعمليننة

 ،تعشرات من آالف الالجئنين بنالعودة ألراضنيها ألسنبا  إنسنانية، فني إ نار جمنع شنمر العنائال

 ،باتا   بصورة جماعية رفضا  تهم لكنها في الوقت نفسه، رفضت عود

مشنكلة منن األسناأ، ال الفلسنطينية دائمنة ال تحنر  -بأن أي تسوية إسرائيلية المشروعيقّر  -ذ

وفي هذه الحال، لن يكنون نشنو  موجنة جديندة منن  ،يمكن أن تكون حال  فعليا  للنزاع وقابال  للبقاء

دل، ألن عطننن الفلسننطينيين لحننر عننا ،العنننف بننين اإلسننرائيليين والفلسننطينيين سننوى مسننألة وقننت

والفلسنطيني  ،سيبقى عامال  أساسيا  مسن فزا  ومحرضنا  فني جندول األعمنال السياسني العربني عامنة

سنني ر  رواسننت عميقنة مننن الخننوف فنني   هاأمننا فنني الجاننت اإلسننرائيلي، فنننن عنندم تسنوي ،خاصنة

مننن خريطننة  "إسننرائير"قلننو  الكثيننرين، ممننن سيخشننون أن يواصننر الفلسننطينيون السننعي لمحننو 

 (1).الشرال األوسط

ها بمخ لف اتجاهات ،موقف الملسسة السياسية اإلسرائيليةمن  صاحت المشروعيس غر    -ر

 ،ية علينامشكلة وضرورة إيجاد حنر لهنا، ناهينك عنن إيالئهنا أولوينة سياسنالال ي ت جاهر  ،الحزبية

فني  منةالحكوومن الكواهر ال ي يراها باعثة على الدهشة فني هنذا السنياال، الموقنف النذي اتخذتنه 

تنندفع  فبنندال  مننن أن تكننون هنني الجهننة ال نني ،مسننألةالباحثننات الم عننددة األ ننراف ال نني تعننالج الم

ينيين والبحث عن حلول لها، وبندال  منن أن تطنرح الموضنوع فني المباحثنات منع الفلسنط  هالمناقش

 ن ب بننييبشأن اتفاقّي أوسلو والقاهرة، فقد تجنبت  نرح الموضنوع ومناقشن ه، ومطالبنة الفلسنطيني

 ،بة واقعية على الفورمقار

 :، على النحو ال اليمس ويين للرفض اإلسرائيلي لح  العودة المشروعحدد  -ز

بهنننذا الحنن  علنننى اإلقنننرار  "إسننرائير"حيننث ينطنننوي اع نننراف  :األول مبزززدئيالمسززتو   -

 مسنئولةال تع بنر نفسنها قطعينا   هناخاصنة أن، بمسلولي ها عن نشوء المشكلة، وربما ب حمر تبعاتهنا

مشنكلة كلهنا علنى عنات  الجاننت البر على العك  من ذلنك، فننهنا تلقني تبعنات  ،1948عن حر  

الفلسطيني، وال فنارال إ القنا  فني هنذه الحنال منا إذا كنان زعمناء عنر  هنم النذين شنجعوا  العربي

أهنننوال "السنننكان الفلسنننطينيين علنننى مغنننادرة دينننارهم، أو إذا منننا كنننان هنننروبهم نجنننم عمنننا يسنننميه 

هنم يبقى قائما  ح ى في حال لم تطرح على جدول األعمال عنودة فعلينة ل إن هذا ال حفظ، ،"الحر 

إذا كان ثمنة إمكنان ألن يرغنت عندد صنغير أو كبينر مننهم  لرراضي اإلسرائيلية، فكيف باألحرى

ح  النقض، ويحرمهنا  "إسرائير"، في حين أن االع راف بمبدأ ح  العودة يحرم هنا في العودة 

 (2).العائدين عددمن ال حكم في 

                                                

 ( المصدر الساب .1

 ( المصدر الساب .1
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أراضيهم : حيث ال توجد إمكانية عملية إلعادة الالجئين لمنازلهم والمستو  الثاني عملي -

بنر قوهو حجنة يفنندها السنعي المحمنوم منن  ،كله يسرائيلاإلدون تقويض نسيج الشعت والمج مع 

يد ولجأ ل هت، فننها هموفي حال تعذر جلب ،السلطات اإلسرائيلية لجلت المزيد من المهاجرين اليهود

بيعنني  يبلن  الموقننف ذروتنه بنالقول: إنننه أمنر ! وقبائنر هندينة مسنن غلة سنوء أوضناعها االق صننادية

، 1948الننذين كنانوا مننن الجئنني ، 1967ومفهنوم أن يكننون النرأي السننائد معارضننا  لعنودة نننازحي 

 لمخيماتهم في الضفة والقطاع.ح ى 

، ألن "إسنننرائير"أن حننر قضننية الالجئننين حننال  جننذريا  يلعننت لمصننلحة المشننروع ى يننر -أ

م ويوصني بنأن وضنعية سنلطة الحكنم النذاتي ليسنت ملهلنة ل قندي ،يعني اس مرار الصراع هاوجود

ية وسن كون غينر ملهلنة ل نولى مسنئول ،دامنت دون سنيادة فننهنا سن رفض ألنهنا منا، هناحر كامنر ل

 الم حندةم لن تكون قادرة كونها ال تملك السيادة على أن تطلت من األمنو، هاالالجئين خارج حدود

 ا،إلغاء دور األونروا المشرفة على وجود الالجئين داخر سيادته

 علنى "إسنرائير"عنن اسن غرابه واسن يائه منن عندم إقندام  "غازينت"يعر  في هذا السياال  -ع

نناء ، سنواء أثمشكلة إبان مباحثات أوسلو والقاهرةالمطالبة الفلسطينيين ال عهد بالعمر على تصفية 

لنى عيهنا حينث تعنين عل ،أريحنا -البحث في تفصيالت تطبين  اتفناال غنزةبلورة المباد ، أو خالل 

طة مننن قطنناع غننزة وإقامننة السننلهننا  عهنند الفلسننطينيون العمننر، مننع خروجبننأن ي ةطالبننالماألقننر، 

 :، من خالل اإلجراءات ال اليةهالفلسطينية، على تصفية مشكلة الالجئين المقيمين داخل

 اصة بالالجا، إلغاء المكانة القانونية الرسمية الخ -

  ،السعي لخروج األونروا من منا   القطاع -

 وقف دعم الوكالة وتوزيع الحصص الغذائية من قبلها،  -

 إقامة أحياء ومواقع سكنية لسكانها. عبربدء مشروع ل فكيك المخيمات  -

ذا هنأنه من غير المسن بعد أن تسننح الفرصنة مجنددا  للبحنث فني  المشروعومع ذلك يع بر  -ص

ية الفلسنطين وهو ما يبدو أنه تنم فعنال ، بندلير أن إجنراءات السنلطة، هات الفلسطينيةالمطلت مع الج

وننروا األ"إسنرائير"   البنت، كمنا تس جيت لهذا المطلتقد في القطاع بح  المخيمات، تشي بأنها 

 طلننتال هننا رفضننت، إالّ أن2005بوقنف عملهننا فنني القطنناع إبنان إخننالء المسنن و نات صننيف العنام 

 ،ن فاضةإبان االاالح الل بسبت ممارسات  السكانالمعيشية الصعبة ال ي يعانيها بسبت األوضاع 

لضننرورة إلغنناء دور األونننروا ألن  "غازيننت"يشننير  ،نهنناء قضننية الالجئننينإلاسنن كماال  -ض

للسننلطة الفلسنطينية، وإلنهناء المشنكلة بشننكر داللنة اسنن مرار قضنية يجنت أن تنقنر وجودهنا يشنكر 

بنصدار وثيقة تع ذر بموجبها عنن المعانناة ال ني سنبب ها لالجئنين فني  "إسرائير"م يايق رح ق ،كامر

المج منع الندولي منن خنالل ي بننى قبنول ذلنك يق نرح بنأن يهنا الخمسين سنة الماضية، وإذا تعذر عل

ويع ننرف بالمعاننناة  ،األمننم الم حنندة قننرارا  دوليننا  يرحننت باالتفنناال بننين الفلسننطينيين واإلسننرائيليين

وفي نفن   ،همويبدي االس عداد لدخول العالم في برنامج إعادة تأهيل ،ها الالجئونالشديدة ال ي القا

، بالموافقة على هنذا االق نراح، ثم تقوم 194من القرار  11 الفقرةالوقت يلغى ح  العودة بموجت 

  (1)وهذا في ذاته يعني أنها أقرت بمعاناة الالجئين.

عننودة إلننى ديننارهم الالم نكننر لحنن   "إسننرائير"بال أكينند علننى موقننف  المشننروعال يك فنني  - 

للمننا   ال ني  1967بنر ي ندخر وبشنكر فنظ، ح نى فني مسنألة عنودة ننازحي عندوان  ،ومم لكاتهم

بأعنداد قليلنة ومضنبو ة، ووفن  تهم س كون خاضنعة للسنلطة الفلسنطينية، فيشن ر  أن تكنون عنود

ة ال شننغيلية لالق صنناد أن تق ننرن بالقنندرة االق صنناديوبيننوت وعننائالت،  مقيننود ت مثننر بننأن يكننون لهنن

، ال يشكلوا مشكلة توسعية أمنينة دراسة حذرة ل وزيع العائدين في المنطقة كيوضع والفلسطيني، 

لمنا   السلطة الفلسطينية بموجنت عملينة  1967على عودة نازحي  ةضوفرالموبذلك فنن القيود 

 (2).1948ال سوية، تقار  رفض ح  العودة الجئي 
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ويلكد أنه لنو ، جئين بقضية المهاجرين اليهود من البالد العربيةقضية الالالمشروع يقرن  -ا

س حصر على تعويضات الالجئين، ويقسنم  "إسرائير"فنن  ،أجريت حسابات دقيقة في هذا المجال

حينث تسن خدم األولنى إلقامنة مشناريع  ،ال عويضات البديلة عن ح  العودة إلى جماعية وشخصنية

أمنا الثانينة فهني صنرف مبلن  عشنرة آالف  ،في أماكن إقام هم هموتو ين هموتأهيل همكبرى إلسكان

  (1).ادتهدوالر للعائلة الواحدة بغض النكر عن قيمة المم لكات ال ي فق

ح وفنن  ،كخطننوة تاليننة بمنننح الالجئننين جنسننية الدولننة ال نني يكونننون فيهنناالمشننروع يطالننت  -ع

 ،ةل أكيد ذوبانهم في المج معات العربي، أبوا  العمر الخليجي لهم

بنقامة سلطة دولية وصندوال دولي المشروع فيما ي عل  ب موير ال عويض وال أهير، نادى  -ي

هنا طمئنوي ضنمن عملينة ال طبينع وانندفاعها لرمنام، ل "إسنرائير"تشنار  فينه  ،ل موير ال عويضنات

فني  ها الر هني حصنملينار دو 10 -5بندفع مبلن   فني حيننه حيث س قوم ألمانينا ،لن تدفع شيئا   هابأن

شنريطة تننازل الفلسنطينيين بدولنة فلسنطين "إسنرائير" ويطنرح إمكانينة اع نراف  ،ويض لليهودتع

  (2). همواالع راف بحر مشكل ،وتفكيك المخيمات ،عن مكانة الالجئين

  ما  كهانامشروع   -4

مداخلننة أكاديميننة ، وهننو عبننارة عننن 1993عننام  "الونننرد ديفنني "صنندر المشننروع باسننم 

، مننن خننالل عننرض المواقننف تهمرض موضننوع الالجئننين وحنن  عننودجدينندة لعنن-إسننرائيلية قديمننة

ائيلي، منن خمسنين عامنا منن الصنراع العربني اإلسنر أكثنرالمخ لفة والم عددة من هذه القضية منذ 

فنات نعطمنينة ي نناول المشنروع بال فصنير ثما، وال سنويةوح ى بداية الحديث عن إ ار مفاوضنات 

 ، على النحو ال الي:ينالالجئبمة في تاريخ الصراع فيما يخ ص اه

 ،هاإلسرائيلي ل والرفض ،العودةفي ح  الالجئين ب الخاص 194قرار ال -

دور منلتمر الصنلح فني بينروت ورفنض اق راحنات الحلنول االق صنادية باسنم حن  العنودة  -

1949-1967 ، 

 نشوء قضية الجئين جديدة، لون ائجها ال ي أدت  1967أبعاد حر  األيام الس ة  -

 ، 338األمم الم حدة وقرار  1973حر   -

 ، 1980-1974اتفاقيات كامت ديفيد  إلىمن ملتمر جنيف  -

رونالنند "الننرئي  ووالدة خطننة  ،لحكننم فنني الواليننات الم حنندةلصننعود الحننز  الجمهننوري  -

 ، 1989-1981 "شول زجورج وزير خارجي ه "ومن ثم مبادرة  ،"ريغان

 ىإلننل وصننر لالعربنني -ئيلياإلسننرا -الحننوارات والنقنناع األكنناديمي األمريكننيوالدراسننات  -

 أفكار جديدة تساهم في حر قضية الالجئين،

تفننناال المبننناد  اإلسنننرائيلي ال ال حنننولو، 1993-1989العملينننة السنننلمية فننني نشنننا اتها  -

  (3).المعروف باتفاال أوسلو الفلسطيني

ن جننوهر الصننراع العربنني اإلسننرائيلي هننو القضننية أاالف ننراض بنن ينطلنن  المشننروع منننو

ن أ، و"انناهرة"قضننية الالجئنين ال نني يطلن  عليهننا اسنم  يالقضننية هنهنذه جننوهر  نأوالفلسنطينية، 

  العنودة، هني المطالبنة الفلسنطينية بحنهنا والفلسنطينيين في "إسرائير"نقطة الخالف المركزية بين 

 بنداياتها لسنطينية مننذلعبت دورا كبينرا فني ال نأثير علنى مجرينات المفاوضنات اإلسنرائيلية الفال ي 

 نكرة فاحصة على المشروع من خالل اس عراض أهم محاوره: اءلقإويمكن  ،وح ى اليوم

ع هننو الحننديث عننن نشننوء هنندف اسنن راتيجي مشنن ر  بننين األ ننراف العربيننة شننروالجدينند فنني الم -أ

المشاركة فني المفاوضنات والحنوارات بالنسنبة لضنرورة وجنود اع نراف إسنرائيلي بحن  العنودة، 

ن هذه األ راف تع رف بواقعينة ال خوفنات اإلسنرائيلية كون ا ،جر عودة جميع الالجئينألي  من 
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وبنين  ،جنر ان ت نوفر لهنم اإلمكانينة لالخ ينار بنين ممارسنة حن  العنودةأمنن  وإنمنا ،من ن ائج ذلك

 ، الح  بالحصول على ال عويض

، لصنراعال نأثير علنى واقنع ومسن قبر اللصراع الديمغرافي في الكبير  الدوريلكد على المشروع   - 

بيننة األغل همنناوضننع يح ننر فينه أيلر فنني السنباال بننين العننر  واليهنود فنني سننبير ال وصنر النذي ي مثنن

ى حسنا  فلسطين علنلجلت يهود العالم لتسعى بكر الطرال الم احة  "إسرائير"علما بأن السكانية، 

 ،في الوقت ال ي تحاول بش ى الطرال منع تزايد الفلسطيني ،السكان األصليين

كننن ه ال يمأننن إال ،منحننت اليهننود الغالبيننة السننكانية 1967و 1948 ين حربننأبنن "كهانننا"يع ننرف   -ت

ين بنخصوصا ضمن معطيات ال زايد الطبيعني غينر الم سناوية  ضمانها على مدى السنين القادمة،

عنالن بضنرورة إإسنرائيليا ولي  منن قبينر الصندفة وجنود منن يننادي  ،لفلسطينيين واإلسرائيليينا

 ،جماعية مرة أخرى "ترانسفير"يذ عمليات وبال الي تنف ،الحر  على الفلسطينيين

اح لنت قضنية الالجئنين مكانننا كبينرا فني ال نأثير علنى الموقنف الفلسنطيني خننالل فني الوقنت النذي   -ث

تجزئ هنا  عبنردراسة الكناهرة لحر عادل، عمد اإلسرائيليون  إلىضمان ال وصر لالعملية السلمية 

علنى أمنر حلهنا  ،ودينينة ،دية، أمنينة، قومينةمخ لفة، سياسية، اج ماعية، اق صنا وأبعادعوامر  إلى

 (1)ولي  من خالل االس جابة للمطالت الفلسطينية. ،من خالل برنامج ال صفية

حند منا  إلنىشنكلت و ،ثالثة معسكرات فعالنة ومنلثرة فني الماضني والحاضنر المشروععرض س ي -ج

 هي:و ،"إسرائير"نقطة البداية قبر البدء في الحديث عن المفاوضات بين العر  و

ل الذي سيطرت علينه خنالل عشنرات السننين فكنرة وأمنر العنودة منن خنال :المعسار العربيأوال: 

منن خنالل فنرض حن  العنودة  أو حرير كامنر فلسنطين، ليلدي  "إسرائير"ان صار عسكري على 

يلكنند علننى وجننود توجننه جدينند فنني العننالم العربنني يطمننح  المشننروع لكننن ،دون مفاوضنناتيهننا عل

 الوصنوليهنا يأمنر بواسنطة الضنغط الندولي علو، هنافني إ نار المفاوضنات مع حقين  اإلنجنازات ل

 ،اقنديم موجنودفي الوقت الذي ما زال فيه ال وجه ال ،لضفة الغربيةلقريبة لالجئين  أوعودة فورية ل

لنى عال يمكنن االسن هانة بهنا وبقندرتها ووغيرهنا،  اإلسالميةويضم حركات ومنكمات المعارضة 

 العربية واأل راف المشاركة في المفاوضات السياسية.  ال أثير على الحكومات

 ، وهي:ي مثر بثالث اتجاهات مخ لفةو :المعسار اإلسرائيليثانيا: 

خننا ر يبننال  فنني ال حننذير مننن المواليمين القننومي الننديني الم طننرف، بنني مثننر و :االتجززاا األول

سنطينيين من ثم تهجير الفلو ،يفضر المبادرة بالحر و، حر سياسي أليغرافية والجغرافية والديم

 ه،طينيين أمر غير مقبول بالنسبة ل،وأي حديث عن إمكانيات العودة للفلسن جديدم

 رانسنفير، ال يع بنر شنريكا لفكنرة الو مثر بجهات كبيرة وواسعة فني المج منع وي :الثاني االتجاا

داخنننر دون الحنننديث عننن العننودة  ،عننودة الالجئننينلنننه يننرفض الحنننديث عننن أي حننر ينننلدي أ إال

 ،"إسرائير"

اده يلكند اسن عد واالدعناء السنائد ،مس عد للقبول بدولة فلسطينيةالي مثر باليسار و :الثالثاالتجاا 

ا فني س كون مشرو ة ومحدودة جند "إسرائير"، وأي عودة داخر هاحدودلالقبول بعودة الالجئين 

 إ ار لم شمر العائالت. 

ة الندول القنرارات وال صنريحات منن جهن تصدرأدة ال ي  مثر باألمم الم ح: ويالدولي المعسارثالثا: 

حنن  األعضنناء، وبموافقننة رسننمية مننن الواليننات الم حنندة ال نني تبنننت موقفننا ملينندا وغيننر مشننرو  ل

ن أت تع قد بأصبح أنها الملثرةعدد من الدول و هاال غير الجديد على مواقفإال أن  ،عودة الالجئين

فنني إ ننار  "إسننرائير"ات المباشننرة بننين العننر  وبنننجراء المفاوضنن رتبطينن أنقضننية يجننت الحننر 

 مفاوضات شاملة ومن خاللها.

لموقننف اإلسننرائيلي مننن قضننية الالجئننين ينطلنن  مننن اع بننارات أمنيننة قوميننة يلكنند المشننروع أن ا -ح

يربطننه وفننوال جميننع االع بننارات،  "إسننرائير"رض أالحنن  اليهننودي فنني  أنتع بننر ، وأيديولوجيننة

 وهنوير المعيشني والحيناتي للفلسنطينيين فني األراضني العربينة، بطريقة غير مباشنرة بوجنود البند
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ينيين حد ذاته اس مرار للموقف اإلسرائيلي بنأن منا تنم فني الماضني هنو تبنادل سنكاني بنين الفلسنطب

 ،واليهود من الدول العربية

ل بنني سياسننة  "إسنرائير"سناهما فني دفنع كمنا يسنميه المشنروع، " الفلسنطيني العننفاالن فاضنة و" -خ

الحننرو  العرقيننة والقوميننة ال نني حنندثت فنني بننأن  هننااع قننادا منبننين الفلسننطينيين واليهننود،  الفصننر

 زيد منن فنرص سنعنودة الالجئنين الجماعينة  أنساب  تلكند علنى اليوغسالفيا واالتحاد السوفيي ي 

 (1)االح كا  والمواجهات على أس  عرقية.

 وثيقة بيلين إيتان -5

شننأة ، قبنر نفني أواخننر ال سنعينات عمننر والليكنودي محاولنة منن قبننر الحنزبين الكبينرين الفن

 وضنع موقنف مشن ر  منن قضنايا الحنر النهنائي منع الجاننت الفلسنطيني، تنم تشنكيرحز  كديما، ل

 عضنو الكنيسنتبرئاسنة  "غيشنر-تسنوميت-الليكنود"لجنة مش ركة تضم ممثلنين عنن تك نر الليكنود 

رف عنتوصنلت اللجننة فيمنا و، "نيوسني بيلني"وممثلين عن حز  العمر برئاسة  ،"ميخائير اي ان"

 "،ناي نا–بيلنين "و نني حنول مفاوضنات الوضنع الندائم منع الفلسنطينيين"، أو وثيقنة  اتفناال"خطة 

 :فيبموضوع الالجئين فيها ما تعل  وتمثر 

 في منع دخول الجئين داخر منا   سيادتها،  "إسرائير"االع راف بح  دولة  -أ

 ص داخر أراضيها حست اع باراتها، السلطة الفلسطينية مخولة باس يعا  كر شخ  - 

ة بحنث فني مفاوضنات ال سنويللكينان الفلسنطيني وقينود الندخول تإجراءات دخول السكان   -ت

 ،الدائمة

 دورا  هامننا  تسنن هدف تحويننر وتطبينن  خطننط "إسننرائير"تقننام منكمننة دوليننة تلعننت فيهننا   -ث

 ينالمهناجرلصنالح بال عويضنات  هناال عويض وتأهير الالجئنين فني أمناكن سنكناهم، وتبحنث مطالب

 ،اليهود في دول عربية

ن علنى والكيان الفلسطيني، كر واحدة في مجالها، تعمنالن علنى تأهينر الالجئني "إسرائير" -ج

ئنم وخلن  قاعدة حر وكالة الغنوث ال ابعنة لرمنم الم حندة، وإلغناء مكاننة الالجنا، وترتينت سنكن دا

 ،فرص عمر بمساعدات دولية

 (2)م شمر العائالت حست المواصفات الحالية.سياس ها بشأن ل "إسرائير"تواصر  -ح

 مشروع  معون بيرس -6

 :المرتكزات ال الية ه علىيقوم تصور"، والحر الشرال أوسطي لقضية الالجئينالمعروف ب "

ا عننندم اسننن يعابهالقضنننية، واتهنننام الننندول العربينننة ب ةدعنننن وال "إسنننرائير"نفننني مسنننلولية  -أ

الحنر   تجناه الجئني "إسنرائير"ل ي أبندتها بنف  الروح ال ضامنية ا الفلسطينيينالالجئين 

 وتنطوي هذه المقدمة على أكثنر منن مغالطنة: فنالالجئون عنر  بنين عنر  ال ،من اليهود

 "إسننرائير"كمنا أن  ،صنفة و نينة محنددة لهنم، وهننا  الجئننون يهنود، وهنذا غينر صنحيح

 ،مسلولة عن عمليات اللجوء باإلكراه وف  دراسات عربية وإسرائيلية موثقة

 عمليا في حر القضية، ينبغي ال وقف عند تاريخ المشكلة، ألن هذا غير مجد ال  - 

 ما حدث في الشرال األوسط من عمليات لجوء له سواب  في جهات كثيرة بفعر الحنرو   -ت

 ،والكوارث..انها إذن حالة من حاالت..ال أكثر

 ،والدول المعنية "إسرائير"ي عين تحسين أحوال المخيمات بال عاون بين   -ث

لشنرال ال خطنيط ل نأهيلهم وتنو ينهم فني ل ،ين بنك للمعلومات اإلقليمينة حنول الالجئنينتكو -ج

طنناال ناألوسننط، بعنند إعننداد البنيننة ال ح يننة الالزمننة، وإنشنناء مشنناريع إسننكان مالئمننة علننى 

خيننار فنني سننيكون لهننم الفأمننا المقيمننون فنني النندول العربيننة  ،إليهننا ونالنندول العربيننة، ين قلنن

 ،قيمون فيهاام ال  البيوت ال ي سي

                                                

 ب .السامصدر ال( 1

 .1997، 37دراسة رقم ، مك ت الرئي ، مركز ال خطيط الفلسطيني، ئمقراءة في خطط إسرائيلية للحر الدا( 1
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 وينر وإنشناءأن ت ولى االتحادات المالية الدولينة معالجنة تمبال عاون الدولي المطلو  يقوم  -ح

كنز حية والمرالملسسات ال عليمية والدينية والرعاية الصنلالبنية ال ح ية المادية، باإلضافة 

مننع  الحديثننة للصننناعة وال جننارة والخنندمات االج ماعيننة، بهنندف إدمنناج الالجئننين فنني المج

 ،المحلي

 ،غاثةبدال من اس راتيجية اإل ،لنكرية إعادة ال أهيرمن قبر األونروا إفساح المجال  -خ

 (1)."إسرائير"ال مجال لح  العودة، الذي سيلدي إلى محو الوجه القومي لدولة  -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المواقف اإلعالمية الداعمة للموقف الرسميسادسا: 

بنراء الالجئين، ورغم تأكيند العديند منن الخ قضيةين عاما على بعد مرور ما يقر  من س 

ن بننأادعنت تلننك المشنناريع إلنى أراضننيهم المح لننة،  تهموالمنلرخين علننى إمكانيننة تطبين  حنن  عننود

 ،رةمنندمأصننبحت ألن القننرى ال نني تعننود أصننولهم إليهننا وغيننر قائمننة، غيننر عمليننة إمكانيننة عننودة ال

 ى أراضيها. وهنا  مس و نات يهودية جديدة أقيمت عل

خيمنات عنودة أشنبه بنقنر مالبنأن  اإلسنرائيليون يجنادلكدلير على اس حالة هذه الفرضية، و

ت تندمير  طلنتعنودة الوهنا  آخرين خيالهم أكثنر إيحناءا ، يق رحنون بنأن  ،"إسرائير"اللجوء داخر 

ضند  وبهذا سوف تخل  موجات هجرة جماعية أخرى، ولكنن هنذه المنرة ،المدن والبلدات اليهودية

 ".في البحر ارموهمويس خدمون لذلك مقولة " ،اليهود

                                                

 .216، ص 1994، 1  ،، الشرال األوسط الجديد، األهلية للنشر وال وزيع، عمان، شمعونبيرأ( 1
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رفض ح  العودة علنى منا تنردده لالملسسة الرسمية في الكثير من مواقفها السياسية  وقد اع مدت 

كرينة ثينة والف، ويلكدون في الكثير من المحافر البحهذا الح جوقة من المثقفين، الذين يرفضون اإلقرار ب

ي ي أفنن ولننن يكننون م احننا ،خيننار ال وجننود لننه وهننواذ  ومخننادع بشننكر سننافر، ادعنناء كنن هأنننواإلعالميننة 

 .مس قبر منكور

األكاديمي اليميني من جامعة حيفنا البروفيسنور و"، أندريه درزنينلالء الكاتت المعروف "ه ومن 

عند لومه للفلسنطينيين ل مسنكهم بهنذا الحن ، بيوجه  الذي" مللف ك ا  "النكبة واالس قالل "يوئاف غيلبر"

والفلسنطينيون ال ي حندثون  ،غالبينة اليهنود يريندون دول نين لشنعبين، ويقول: هأن يجدد رفضه االع راف ب

نما عودة لما أخذ منهم، والعدل من إنما ي حدثون عن العدل، هم ال يرون بما ن نازل عنه تنازال إ ،عن حر

مننن هننم بال ننالي و ،1948عننام بنندأ حننر  مننن م ننذرعا بننأن الفلسننطينيين هننم ! ننناحي هم هننو عننودة الالجئننين

 (1)يدفعون الثمن.س

ة، ك ّننا  اإلسننرائيليين ضنند حنن  العننودسياسننيين واللبيننة العكمننى مننن الاغبقيننت ال وهكننذا

 فني"يوسني بيلنين" قضناء صنّرح وزينر ال حينث ،غينر قابنر لل طبين  هننويلكدون في كر مناسنبة أ

ألنننه  ،ةديارهم األصننليالعودة لننبنن لننن تسنن طيع أبنندا  السننماح لالجئننين "إسننرائير"أن  2001ديسننمبر 

وا آخنرون وضنع، يعني أن تكون بالضرورة "مجرد دولة عادينة، ولني  دولنة كمنا أردناهنا دومنا "

يهم الموقف اإلسرائيلي في معاٍن أكثر حدة، مصرحين بأن المواجهة والعنف هني شنيء مفضنر لند

 !على عودة الالجئين

  بارات عديدة، أهمها:عودة العح  الوقد دارت تعليالت هلالء برفضهم ل

 ، نه" و"غيمنة سنوداء" تهندد الوجنود اليهنودي برماديمغرافين ا"كابوس هليشكال خوف من ت -1

ح لن يصب ،ئينففي حال عودة الالجوبال الي  ،الدولةعن أغلبية يهودية داخر لن ي خلوا  هم الما أن

ألمنر لكنن ا ،سنواهممن حقهم المطالبة بحقوال خاصة وام يازات هي حاليا  ممنوحنة لهنم فقنط دون 

ة ، فقنند توصننلت جميننع الدراسننات الدوليننة والفلسننطينيعننودةالبغننض النكننر عننن المثيننر حقننا أنننه 

 1967عنام  والمننا   المح لنة "إسنرائير"واإلسرائيلية لن يجة مفادها أن السنكان الفلسنطينيين فني 

 ،سكان اليهود خالل عقدين من الزمنسي جاوز عدد ال

م ال قسنيولنة يهودينة مق صنرة علنى اليهنود، علنى أسناأ قنرار الرغبة في المحافكة على د -2

سنرائيلية، يندحض الحجنة اإل قنرارلعلما بأن ال فسير القنانوني ل ،األمم الم حدةالذي أصدرته  181

عندم علنى بشنكر واضنح  ه ااشن ر منععربينة، ودول نين يهودينة  إلنىأوصى ب قسنيم فلسنطين  ألنه

 ،الدينينةوأ حماينة حقنوال األقلّينات السياسنية والمدنينة بنّنى مبندكمنا ت ،ال مييز علنى أسن  عنصنرية

ر الدولنة داخ الفلسطينيينواليهود السكان غرافي أساسي بين ووجو  الحفاا على تساٍو ديم اّكدمل

 ،اليهودية المق رحة

سياسننة  ، تحننت بننندفكننرة تهجيننر الفلسننطينيين خننارج المنطقننةهننذا الننرفض المطلنن  أثننار  -3

 ،1948الطوار  منذ عام  ةنكمأرون لوجو  المحافكة على ال رانسفير"، فيما دعا آخ"

لنى إ ،عنودة بغينة المحافكنة علنى أغلبينة يهودينة سناحقةلل همرفضنيس ند اإلسنرائيليون فني  -4

تننم ، وةمبنناد  عنصننرية فئويننة ت عننارض مننع جميننع القننوانين الدوليننة والمبنناد  األخالقيننة اإلنسنناني

 :لرهمية ء البحثية واإلعالمية، نورد بعضا منهاتدعيم تلك الحجج بالعديد من الك ابات واآلرا

الحن  الطبيعنني ن إ :محلننر الشنلون الفلسنطينية، قننال "يناداننني روبنشن "الكاتنت الصنحفي  -أ

لمنا   ال ي هّجروا منها، هو موضنع للالجئين المهجرين بالعودة أثناء الحر ، نزوحا  أو  ردا ، 

م نناغٍم منع هنذا الحن  ح نى فني المعاهندات  منن الصنعت إيجناد داعنمٍ وخالف في القانون الندولي، 

 (2!)الدولية

                                                

يف ص ،15د العدتصدر عن المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، رام هللا، قضايا اسرائيلية، ( مجلة 1

 .80ص ،2004

 2001-1-4آرت ، ( ه1
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منار  " اإلسن راتيجيةللدراسات  يافجمركز والباحث في جامعة تر أبيت، المحاضر في   - 

 (1.)ح  العودة "هو ح  لي  مطلو  وال مضمون لالجئين آخرين" زعم أن "لريه

ح  العودة فني ى أن رأالجامعة العبرية ب القانون الدوليفي بروفيسور  "روث البيدوث"  -ت

ى حنن  الفننرد ولنني  لننقننوانين حقننوال اإلنسننان "مننن المف ننرض أن يطبّنن  علننى األفننراد، ال أكينند ع

 (2!)لمجموعات كبيرة من الناأ الذي غادروا كضحايا للحر "

المنننازل والمم لكننات  ال زالننت 194عننندما تننم تبننني القننرار يننزعم أنننه  "شننلومو غازيننت"  -ث

، وهكنذا المننازل وبنينت مسن و نات جديندة ذات  نابع مخ لنفمنذ ذلنك الوقنت دمنرت و ،موجودة

، أصنبح خينارا  غينر 1948مننازلهم األصنلية مناسنبا  وممكننا  عنام الالجئنين لبينما كان مبندأ عنودة 

وتطبيقه هنذه األينام هنو تفكينك وهندم البنينة ال ح ينة الجديندة ال ني بنينت  ،واقعي منذ سنوات مضت

 (3).على مدار الخمسين عاما  الماضية

 الخبنننراء سنننمعت وقنننرأت بننن معّن توقعننناتفننني موضنننع آخنننر بقولنننه:  "غازينننتيشنننير " -ج

الخطننوات المناسننبة  "إسننرائير"إذا لننم تأخننذ و ،الك ابننات علننى الجنندران رأيننتوغرافيين، والننديم

 عّرض وجودهنا كدولنة يهودينة للفنناء، كدولنة بأغلبينة سن، فننهنا لمننع عنودة الالجئنين والضرورية

الع راف بوجود الخطر، الضنرورة والحاجنة الملّحنة لنح اج  -ناإلسرائيليو -نحن، يهودية ساحقة

لرؤي ها ك هديد موجود، وضرورة وضع هذا الخطر في أولوينة الهمنوم الو نينة وموضنعا  التخناذ 

  (4)سياسات  ارئة.

ومأسناتهم منن   همنكبنل ينفلسنطينيال دمنن تخلينسن غر  ي "ينرئتسنفي بار"المعل  السياسي   -ح

أن أغلننبهم لننن زاعمننا ، فنني لبنننان أو غننزة إلننى مخيمننات أخننرىمننن مخيمننات اللجننوء  خننالل نقلهننم

 (5).داخر حدودهاعلى عودتهم  "إسرائير"منازلهم األصلية، ح ى لو وافقت لي مكنوا من العودة 

فناا باالح  مبن هعبر بلسان حال اإلسنرائيليين عنن رغ "ديفيد غروسمان"الكاتت والمللف  -خ

 م طرفة. و و نيةأعنصرية أن تكون هذه الرغبة  ، نافيابال فّوال العددي

األكثننر وضننوحا عننن مكنونننات السياسننة  " كنناندان مرغليننتالمحلننر السياسنني البننارز " -د

نحدر  الفلسنطينية سن تع العنائالينر جموجنذاإلسرائيلية من رفضها لعنودة الالجئنين، حنين قنال أن 

 (6)لدولة اليهودية.سيضع حدا  لمعنى ذلك أنه صر النبي محمد، وتفي ال اريخ ح ى 

 "يوسني بيلننين"األكثنر غرابنة منن بنين المعارضنين لحن  العننودة لالجئنين كنان السياسني اليسناري  -ح

أنا مق نع تماما  أن هذا لي  الخنط األحمنر الذي يقدم نفسه كداعية سالم مع الفلسطينيين، حين قال: 

ولنن  ، فقد هوي هنا الو نينةسنينة، أغلبي هنا اليهود "إسرائير"الوحيد، ألنه في اللحكة ال ي تفقد فيها 

تكننون قننادرة علننى الوجننود بنننف  المكونننات ال نني قامننت علننى أساسننها، حيننث سنن كون مجننرد دولننة 

 (7)عادية، ولي  دولة كما نريدها.

ذا منا كاننت هننا  إ ل بكر وضنوح:اق "زئيف شيف"كري واالس راتيجي األكثر شهرة الخبير العس -خ

بين تقديم تنازالت حول ح  العودة وبين الحنر ، فسنوف  لالخ يار ما "إسرائير "ضرورة ملحة ل

 (8)تفّضر المخا رة بخوض مواجهة عنيفة مح ملة.

اقفهم ون فنني مننووألهميننة المواقننف اإلعالميننة والبحثيننة ال نني اسنن ند إليهننا الساسننة اإلسننرائيلي            

عندد للبحثينة، بات الصحفية واالم عن ة من قضية الالجئين، تورد الدراسة عددا من هذه المقاالت والك ا

 من كبار المعلقين والمحللين اإلسرائيليين، كما هي دون أي تعدير.

                                                

 2000-7-14 ( نشرة صادر عن المركز ب اريخ2

 2001-1-16( معاريف،3

 2001-2- 6جيروسالم بوست، ( 1

 2001-3-28جيروزالم بوست، ( 2

 2000-12-31هآرت ، ( 3

 2000-7-17هآرت ، ( 4

 2001-12-4، ( معاريف5

 2001-1-3هآرت ، ( 6
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 (1)الالجئون.. لب القضية الفلسطينية -1

 (2)رامي لفني بقلم:

صننة قنند تضننيع فر "سننرائير"إرغننم مننا يبنندو تغيننرا للهجننة فنني النن مبادرة السننعودية، إال أن 

رغننم تصننريحات رئنني   ،درا  تنناريخيإقصننر خننرى بسننبت فرضننيات م حجننرة وأالسننالم مننرة 

النن ما تننرفض ال فنناوض علننى أسنناأ النن مبادرة السننعودية   "سننرائير"إالننوزراء االيجابيننة، إال أن 

يكون ة الالجئين سنتضمنت ذكر قضية الالجئين، رغم أن صيغة ال مبادرة تقول ان كر حر ل مشكل

ة فني هننذه حن  الفي نو علنى ال سنوي "ئيرسنرا"إالفلسنطينيين، أي أنهنا تعطني بنين وهنا م فقنا علينه بين

 القضية.

مننن  ال فنناوض، إال أنهننا مننا زالننت تعننانيودارة الصننراع إسننرائيلية فنني رغننم ال جربننة اإلو

 يث عنن وحندةبعند عشنرات السننين منن الحند ،دم فهنم جنذور الن مشكلة الفلسنطينيةقصر النكر وعن

أ سن كون حيناء العربينة فني القندجماع واسع منذ محادثنات كامنت ديفيند: األإالقدأ األبدية، يسود 

، أصننبح مننن 1967بعنند سنننوات مننن الننرفض الشننامر لنن مبدأ العننودة لحنندود حزيننران  ،ةفلسننطيني

خر فني ال نأ ،ضر مع تعديالت حدودينة م فن  عليهناخيوم أن الحدود س مر وفقا للخط األالواضح ال

مننر ضننافة لعواباإل بعنند زمننن مسننألة بديهيننة، تسننبت سننرائيلي لقبننول مننا سننيع برإنضنناج الننوعي اإل

 يضا.أهذا ما قد يحدث اآلن  ،ر سنوات عزيزة وتضييع الفرصخرى، في إهداأ

 ،ايننةقضننية الالجئننين ليسننت ملحقننا فرعيننا بالنن مشكلة الفلسننطينية، يمكننن إبقنناؤه ح ننى النه

كننانوا  "رسنرائي"إكثينرون فنني  ،القننيم العلينا القوميننة الفلسنطينيةالالجئنون هنم لننت الصنراع، وننواة 

لة ى مشنك الشنربما بأن تنشأ قومية فلسطينية غربية تك في بمكلة الدول ين لشنعبين، بينمنا ت ي منون

 لسنطينية الليست هنا  قومية ف ،ن ليست هنا  قومية فلسطينية كهذهولك ،الالجئين من تلقاء نفسها

ميننة القو باع بنناره أساسننا باعثننا ومميننزا للحكايننة ،ع بننر اللجننوء الفلسننطيني جننزءا ال ي جننزأ منهننات

 وال جربة الشخصية والجماعية في الواقع السياسي الحالي.

ديند هنو الحندث النذي يبلنور ال ناريخ الفلسنطيني الج 1948نشوء اناهرة اللجنوء إثنر نكبنة 

هني  1948منن وجهنة النكنر الفلسنطينية حكاينة كارثنة  ،الذي ولدت فيه الهوية الفلسطينية الحديثنة

كأنهنا لن م وحنت بسنا  ال ناريخ والعال م في كنسنها ت "رائيرس"إاية ل م ت حُك بعد، ومسألة نجحت حك

ول إن لقننباسنن ثناء مجموعننة قليلننة مننن ال ننذكير غيننر النن ملزم فنني النن محافر الدوليننة، يمكننن ا ،تحنندث

ر، ال جاهنن ، عننارف عليهننا لل سننويةنهننا ليسننت جننزءا مننن أي خطننة مأو ،ضنائقة الالجئننين قنند ن سننيت

اينة  من  للحك بنرجاهال أل منية انسانية وشخصنية، ط تحست وجهة نكر الفلسطينيين، هو لي  فق

 الفلسطينية.

 ة،ونياع رافها بمشكلة الالجئين االع راف بعدم شرعية الصهي يشبهتخشى أن  "سرائير"إ

ول الفلسنطينيون منن نناحي هم سيضنطرون لقبن ،ر علنى هنذا النحنومنالضرورة تفسنير األبلكن لي  

مننن  ، سننيكونالفهننمهننذا علننى أسنناأ ، ولننوراءعادتهننا لإ األحننداث ال اريخيننة ال نني ال يمكنننن ننائج 

مهمنا  معقد بال شك، لكن هننا  منن يع قند أن مجنرد االع نراف سنيزير قسنماال الواجت بلورة الحر

 يش  الطري  نحو تسويات إبداعية. وسمن ترسبات قضية الالجئين، 

 (3)مشالة الالجئين: الوشم.. والخديعة -2

 (4)يبن درور يمينبقلم: 

النوهم بوجنود حن   ،الخديعنة منن األسن  القوينة ال ني تقنوم عليهنا قضنية الالجئنينالوهم و

هي ال ي ت حمر مسلولية مشاكر العالم العربي عمومنا والالجئنين  "سرائير"إواالع قاد بأن  ،عودة

غلبيننة اليسننار كأ "رامنني لفننني، "لننى قلننت الصننراعإخصوصننا، والخديعننة ال نني حّولننت الالجئننين 

خننر علننى أن الننوهم والخديعننة ليسننا مننن نصننيت الجننزء الفلسننطيني فقننط، بننر االسننرائيلي، برهننان آ
                                                

 25/3/2007( معاريف، 1

 كاتت يساري.( 2

 25/3/2007، فمعاري( 1

 اتت يميني( ك2
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عننالم والملسسننات وهننذه الخديعننة سننيطرا علننى وسننائر اإلهننذا الننوهم  ،لننى العننالم الواسننعإتغلغننال 

منا ه ،وهما موجودان داخلننا، ولني  فقنط بواسنطة المناهضنين الم عصنبين للصنهيونية ،االكاديمية

 لذي يف رض به أن يكون عقالنيا.يضا داخر المعسكر اأموجودان 

نننت ، لقننول الحقننائ  األساسننية: الجا"أنننا أع ننرف بالننذنت"ي وجننت ال كننرار مثننر الببغنناء 

 أعلننو ،هو الذي أعلن الحنر  علنى حنر ال قسنيمو، 1948العربي هو الذي رفض أي تسوية عام 

لم حندة ارت االمنم النذي قنر ،ضد اليهود لمنع اقامنة الكينان اليهنودي "مذبحة جماعية"عزمه تنفيذ 

 يرفض الكثيرون جدا في الجانت العربي االع راف به.و ،قام هإ

دة هة الموجنوهي ال ي تسببت بمشكلة الالجئين والمشاكر المشاب "العدوانية العربية "اذا ، ف

خص شنملينون  38هنا  مشاكر مشابهة لقضية الالجئين يعاني منهنا  ،سنينفي بلرة الصراع منذ 

 لخناليضنا أهنذا حندث  ،ربنة غينر اللطيفنة منن تبنادل السنكاناج يناز هنذه ال ج من الذين اضنطروا

 لة من هذهولم ي م تضخيم "مشكلة الالجئين" بأي حا ،ألخيرة في قبرص ويوغسالفيا سابقاالعقود ا

ا لنم يعنودو اكر ماليين الالجئين تقريبن ،لذي وصلت اليه الحالة الفلسطينيةلحجم الضخم الالحاالت 

يمنندون عشننرات و ،والفلسننطينيون وحنندهم فقننط الننوا جرحننا مف وحننا ،منندة  ويلننةالجئننين منننذ 

 الجمعيات والصحافيين والباحثين الذين ي ضخمون المشكلة.

 والعنالم نجحنوا فني كنن  قضنية "حينث يندعي أن "اسنرائير ،هنذه الخديعنةلينضنم  "لفني"

خننرى مننن أوعننة عفننوا؟ هننر هنننا  مجم ،قننرأت مننا ك بننه وفركننت عيننوني ،تحننت البسننا الالجئننين 

فنني  الالجئننين فنني العننالم حكيننت بنسننبة واحنند فنني المائننة ممننا حصننر عليننه الالجئننون الفلسننطينيون

قيقننة ذرة مننن ال صننور حننول مننا ي حنندث عنننه؟ الح "لفننني"العالقننات العامننة العالميننة؟ وهننر يم لننك 

 لحر.ابذلك فقط ي بعدون و ،بواسطة الخديعة والغن لى أبعاد رهيبةإالمشكلة ض خمت  ،معاكسة

ول بدال من ال عامنر منع الفلسنطينيين كأشنخاص ناضنجين، وبندال منن القنول لهنم إن الحلنو

لحنر سنيكون ا ،يقولون لهم العك  ،يضاأالمائة سنة األخيرة، مناسبة لهم ال ي   بقت في العالم في 

 عنددثنر منن أك "سرائير "إلند النذين جناؤوا منن الندول العربينة فقط اذا قيلت الحقيقة: أن عدد اليهنو

فلسننطينية ذا   بنن  حنن  العننودة وفقننا للرؤيننة الإنننه ألنندول العربيننة، ولالفلسننطينيين الننذين توجهننوا 

سنها لنى حالنة منن الفوضنى، وأن االمنم الم حندة نفإوتصورات م ضخمي المشنكلة، سني حول العنالم 

ا منا ا، هنذعادة الالجئين س زيد من المشكالت ولن تحلهنإاألسرة االوروبية قد اع رفت بأن وكذلك 

 "لفنني" وبدال من تبديد الوهم ي طوع الكثيرون، بمن فنيهم، حدث في قبرص وفي يوغسالفيا سابقا

 ل غذية الوهم القائم.

إن  ونيقولن حنينلكنن السنلال منا النذي يقصنده العنر   ،السعودية مالئمة وجديرة المبادرة

 الل العنزلخنعودي تن م منن االح مالية الوحيدة لل قندم فني المسنار السن ،قضية الالجئين لم ت حر بعد

 ذلك. ن الوهم الذي ي كرر مائة مرة ال ي حول الى حقيقة من خاللأل ،ال ام لقضية الالجئين

 هنم يكرسنون فقنط وجنود هنذه ،لدينا منا يكفني منن األ نراف ال ني تفضنر النوهم والخديعنة

علنى  ل ي تحصرانية هذه الخديعة الفلسطي ،بالعمى االسرائيلي، بال أكيد ال االمر ال ي عل  ،المشكلة

منى فني عفي الواقع هنا  لكن  ،كاديميعالمي واألعزيزات على المس وى اإلقدر كبير جدا من ال 

 يضا.أسرائيلي الجانت اإل

 (1)درس في التطهير العرقي -3

  2: أور  أفنير بقلم

قذيفنة واحندة أ لقهنا المع ندون قضنت عليهمنا، وخنالل  ،"جمعت بيدّي أشالء جث ي ولنديّ 

 8ابنهنا الثالنث ويبلن  منن العمنر  ،تحندثت المنرأة بهندوء ،حدة قضت على حياتي إلى األبد"وا ثانية

امرأة أنيقة، يجمع خصالت  ،ع بين الفينة واألخرى عن وجن يهاأعوام يقف بجانبها ويكفكف الدمو

لكننن الكراهيننة تمننر قلبهنا تجنناه "المع نندين" الننذين  ،شنعرها مننندير وردي، ملبسننها أنينن ، منضنبطة

                                                

 6/28/2006( المشهد اإلسرائيلي، 1

 ( أبرز نشطاء السالم اإلسرائيليين2
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باقة ورد كبيرة وصنور األوالد علنى ع بنة البينت تنذكر بنأن الينوم  ،الصربيون ،وا في كارث هاتسبب

 في اليوم األول من الحصار على سراييفو.  ،سنة 15حدث ذلك قبر  ،هو يوم ذكرى كارث ها

و وألقنت في المدينة، تشنبثت بننا سنراييف ،راحير وأنا، من اللحكة ال ي حطت فيها  ائرتنا

ينر مك نرث ون اإلنسنان غال يمكنن أن يكن ،من المشاعر، ال ي لم ت ركنا للحكة واحدة بنا في دوامة

زق هنا ح ى حجارة الجدران تس غيث، بكر ما في هنذه الكلمنة منن معننى، فالجندران م ،في سراييفو

كأنهنا العيارات، خر  كانت بيوتا في الماضي، أشخاص يحملون حكايات تقشعر لهولها األبندان و

 مدينة تس هوي القلو  وتمزقها. ،حدثت باألم 

د قنكانت سراييفو،  يلة أربع سنوات كاملة، تحت الحصار. من الصعت ال صدي  أن هذا 

حدث قبر عشر سنوات فقنط. عاصنمة دولنة أوروبينة محاصنرة منن كنر حند  وصنو ، منكوبنة، 

 مجّوعة، مجزأة، معذبة، وأوروبا كلها تقف مك وفة األيدي. 

يفو سنراي ،وجمالهنا بالنذات سنبت كارث هنا ،دينة رائعة الجمالعاصمة البوسنة والهرسك م

ها راء، تكسنوال ي تحيط بها الجبال، تقع في واد، تحيط بها ال الل العالية من كر ناحية، تالل خضن

 المديننة ال ال يوجد مكان في ،م كاثفة من أسطح القرميد الحمراءالغابات، أو تالل مرصوفة بنقا  

ي جين الصربلكن لكون كر قمم هذه ال الل قد اح لها ال ،هنا يكمن جمالها ،يمكنك من رؤية ال الل

ومنا لني  ي ،صةالذي هاجم المدينة، لم يكن في المدينة مكان لم يكن فيه السكان مكشوفين أمام القنا

 وال شهرا، بر أربع سنوات كاملة. وال أسبوعا

لصنغيرة خر المديننة، منهنا اهنا  عشرات المقابر تن شر دا ،سراييفو هي مدينة من القبور

ألغلنت اعشنرات الشنواهد يبهنر بياضنها األبصنار، موحندة علنى  ،ومنها الكبيرة ومنها الكبيرة جدا

ألنف منن  12لقند أبيند  ،ا، وتح ها باقات منن النورد الننديّ من ناحية شكلها والك ابة المخ صرة عليه

ننا بعنند 14غننوا منننهم مننن األ فننال الننذين لننم يبل 1500سننكان المدينننة فنني الحصننار،  الننت مننا ز ،عام 

 دينة بأكملها تعين في حالة صدمة.الم

الحنر  "العادينة"  ،"الحر  العرقينة"، منن وجهنة نكنري، تخ لنف عنن أي حنر  أخنرى

كنذا ه ،تدور رحاها بين الدول، وفي معكم األحيان تكون بسبت خالف على منطقة بين هذه الدول

ة فهنني وأمنا الحننر  العرقين ،سنبت منطقننة اإللنزاأقاتنر األلمنان الفرنسننيين  يلنة مئنات السنننوات ب

لنع فني مثنر هنذه الحنر  ال ي ط ،حر  بين الشعو  على أرض معينة، كر منها يدعي بأنها و نه

 إلنى  نرد أبنناء الشنعت اآلخنر ح الل معكم األراضي، بنر وباألسناأ،الكر  رف من األ راف 

 حر  تكون دائما قاسية بشكر خاص.لذلك فهذه ال ،منها

منن آفين كنر  نرف منن الطنر ،ت حربا عرقية بين اليهود والعنر كان 1948لعام حر  ا

لنبعض تنم  نرد نصنف أبنناء الشنعت الفلسنطيني منن بينوتهم فني هنذه الحنر ، ا ،بأن البالد كلها له

 يخي يجنتل نوخي العندل ال نار ،والبعض اآلخر بسبت سياسنة من هجنة ،منهم بسبت أحداث الحر 

% 78اح للننا  لكنننا ،أنها قليلة ال ي اح لهنا العنر ، لنم يبن  فيهنا يهنودمع أن نذكر أنه في المنا   

ن مائنة ألف عربي وبقي أقر من 750تم تهجير  ،م يب  عر  في هذه األراضي تقريبامن البالد، ول

ن أخلينت أحيناء كاملنة فني المند ،تم تدمير مئات القرى، وأقيمت على أنقاضها بلندات يهودينة ،ألف

 ،االحنن الل والطننرد يالزمننان بعضننهما النننبعض ،ن القننادمين الجنندد فيهننامننن سننكانها، وتننم إسننكا

 .باخ صار: تطهير عرقي

ينا، بنر الحر  في البوسنة كانت مشابهة، غير أنه لم يكن فيها  رفان كما كانت الحنال لند

والكرواتيننننون  ،، الصننننربيون المسننننيحيون األرثننننوذك المسننننلمونثالثننننة أ ننننراف: البوسنننننيون 

 كاننت الحنر  مصنحوبة ،كر  نرف منن الثالثنة حنار  الطنرفين اآلخنرين ،كالمسيحيون الكاثولي

ديندة"، "كان الفالحون الذين يحرثون أراضيهم يك شفون كر يوم مقابر جماعية ج ،بمجازر فكيعة

 قال لنا بوسني حزين. 

، عاشنت فني البوسننة فئنات سنكانية مخ لفنة ت نداخر 1948كما حدث لدينا قبر حر  العام 

 ،اننت المندن مخ لطنة مثنر حيفنا والقندأ، وكاننت القنرى تقنع إحنداها بجاننت األخنرىك ،فيما بينهنا

  اقبننبنندت فيهننا أبننراج الكنننائ  الكاثوليكيننة، وفيهننا  ترتفعننوافيهننا مننآذن المسنناجد،  تقننرى بننرز
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الحننر  العرقيننة فنني البوسنننة، كمننا هنني الحننر  العرقيننة فنني ، وهكننذا فنننن الكنننائ  األرثوذكسننية

 د.، لم تن ه بع"إسرائير"

ً سألة الالجئين م -4  (1)لن تختفي تلقائيا

  (2): د. دان ياشفبقلم

 1967و 1948تخ زل معكم األدبيات البحثية والنكرية ال ي تعالج قضية الجئي العنامين 

 وت جاهنر توجنه "الييشنوف" والدولنة ،مواضيع بحث هذه القضية فني حندود زمنان ومكنان الحندث

 رائير" بمجملها.والحركة الصهيونية من مسألة عر  "أرض إس

لقنند تبنننى زعمنناء "الييشننوف" والحركننة الصننهيونية علننى النندوام توجننه إقصنناء العننر  

دهم إلنى لهنذه المسنألة بال رانسنفير وتفرين  النبالد منن عربهنا بطنر تطنرالمنن وننادى  ،الفلسطينيين

 ميركا الجنوبية.وإلى الدول العربية وح ى أل ،منا   "الضفة الغربية"

رورة رحبة يمكن "فهم" تجاهر الحكومات اإلسنرائيلية الم عاقبنة لضنعلى هذه األرضية ال

عاد إيجاد حر معين لوضعية اللجنوء قند يسنهم فني تقرينت السنالم المنشنود، وسنط النرفض واالسن ب

 ال امين ل "مبدأ ح  العودة".

 دفقن ، علنى العكن 1948مع ذلك فننن مسنألة الالجئنين لنم تبنارح بسنا  البحنث مننذ العنام 

د سنواء: حنواسعة، ونشر عنها الكثير، في وسنائر اإلعنالم العالمينة واإلسنرائيلية علنى نالت شهرة 

 ئمة.حقهم بالعودة إلى بيوتهم ال ي تركوها أو شردوا منها، أو عن  ري  منحهم تعويضات مال

ات لقنند بحثننت مسننألة الالجئننين مننرارا  فنني اج ماعننات األمننم الم حنندة، حيننث عننادت الوالينن

الئننم مدول أوروبنا الغربينة وأكندت مطالب هنا بوجنو  تعنا ي إسنرائير بشنكر الم حندة األميركينة و

 فيما ي عل  بحر المشكلة.

 جميع رؤسناء الوالينات الم حندة، مثنر هناري ترومنان، دواينت آيزنهناور وجنون كينيندي،

 100الجنا والحقنا  عنن ألنف  75تحدث ممثلنوهم عنن اسن يعا  و البوا ب سوية مشكلة الالجئين، 

 ."إسرائير"بالمساعدة في تقديم تعويضات لالجئين الذين سيبقون خارج حدود  ووعدوا، ألف

تعمنندت عنندم البحننث فنني حلننول إبداعيننة للمشننكلة ال نني اق صننرت  "إسننرائير"حكومننات 

ئننين غيننر أن مشننكلة الالج ،وجماهيريننة ومنكمننات غيننر برلمانيننة مناقشنن ها علننى محافننر أكاديميننة

كنذلك وبعد مرور أكثر من خمسين عاما  علنى والدتهنا،  ،2000 رحت مجددا  وبقوة أواخر العام 

ي مننن فنني أعقننا  اتفاقيننات السننالم مننع مصننر واألردن، واننندالع االن فاضننة، واالنسننحا  المسنن قبل

 "المنا  " والمفاوضات مع منكمة ال حرير ومع السلطة الفلسطينية.

دة األمننم الم حننقننرار بنندأ هننرو  و ننرد السننكان الفلسننطينيين مننن بيننوتهم مباشننرة بعنند لقنند 

ت ، واتسننع نطنناال عمليننا"إسننرائير"بشننأن تقسننيم الننبالد وإقامننة دولننة  29/11/1947الصننادر فنني 

 علننى إثننر ذلننك بلننورت الزعامننة، و1948رة بشننكر هائننر فنني ربيننع العننام الهننر  والطننرد المننذكو

ينة نها فنيو ها،اإلسرائيلية موقفا  يقضي بوجو  عدم تمكين الالجئين منن العنودة إلنى داخنر حندود

ديم " مهم هنا تقناالن قالية اق راحا  بنقامة "لجننة ترانسنفير ناقشت الحكومة اإلسرائيلية 1948نيسان 

 لعربية.الدول اها بلدان الخارج، بما فيوال رويج الس يعابهم في  ،المشورة ضد عودة الالجئين

أكثننر شننيء  صننرح موشننيه شنناريت: 16/6/1948جلسننة الحكومننة الملق ننة ب نناريخ  فننيو

هنذا  "إسنرائير"فني تناريخ أرض  ،في نكنري أن تصنبح النبالد فارغنة منن سنكانها العنر  مفاجا

فني  سنحصنر ،عليننا أن نكنون مسن عدين لندفع ثمنن األرض ،مفاجا أكثر من إقامة الدولة العبرينة

ئنين الالج ثمن الذي سندفعه في تو ينالمقابر على مم لكات وعقارات وأراض، وسوف يس خدم ال

ن آخنر، وفني مكنا، هذه هني سياسن نا: لنن يعنودوا ،ولكنهم لن يعودوا ،لدان أخرىفي ب الفلسطينيين

أما  ، هو اإلخالء الشامر والكامر للسكان العر "إسرائير"سيكون الحدث األروع في أرض  :قال

 لوضع القائم من قبر فهي غير واردة في الحسبان".العودة ل
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 ودعننا ل مكننين ،194دة القننرار اتخننذت الجمعيننة العامننة لرمننم الم حنن 1948 ديسننمبرفنني 

لعنين وبهندف ا ،الالجئين الراغبين في العنودة إلنى بينوتهم منن القينام بنذلك فني أقنر  وقنت ممكنن

  حندة بنديال  وفيما ي عل  بنالالجئين النذين يفضنلون عندم العنودة أقنرت األمنم الم ،بسالم مع جيرانهم

 ة والمسلوبة.ي مثر في الحصول على تعويضات مالئمة عن مم لكاتهم الم روك

وسنط  ،د مجنددا  علنى القنرار المنذكورينأكلل عاد مجل  األمن  ،بعد حر  "األيام الس ة"و

 .237وجاء ذلك في صيغة القرار  ،1967توسيع نطاقه ليشمر الجئي العام 

صننّرح وزينر الخارجيننة شناريت فنني منلتمر صننحفي بواشننطن بننأن  21/5/1949ب ناريخ 

ة  ننو ين وتأهيننر الالجئننين فنني النندول المجنناوربشنناملة،  س سنناعد، فنني نطنناال تسننوية "إسننرائير"

 تع رف بمبدأ ال عويض عن مم لكات مفقودة. "إسرائير"أن حكومة  :وأضاف ،بوسائر مالية

عن  لحة المنبثقة، وفي ملتمر لوزان الذي عقد برعاية لجنة المصا1949في صيف العام 

 النوزراء رئني الجئنين الفلسنطينيين أعلنن لية والمشاركة ممثلي الحكومة اإلسنرائياألمم الم حدة و

 علنى ةمبدئينوزير خارجي ه موشيه شاريت، إثر ضنغط أميركني، عنن موافقنة دافيد بن غوريون و

 ،مجنددا   لكن هذا االق راح لم يطنرح ،ألف الجا 100ودة ُعدد يصر لغاية بحث إمكانية السماح بع

 وبال الي فقد  واه النسيان.

 بمعطيات حنول موضنوع هاإلسرائيلية لجنة مهم ها تزويدعينت الحكومة ا 1949في آ  

اللجننة  منن العنام ذاتنه قندم أعضناء أك وبروفي نهاية شهر ، الالجئين واق راح  رال لحر مشكل هم

 ين لوزارة الخارجية "مذكرة ل سوية بشأن الالجئين العر " نصت في جوهر توصياتها على تنو

 ."إسرائير"الالجئين خارج حدود 

  ،عينننت لجنننة أخننرى لفحننص مسننألة ال عننويض مقابننر أمننال  الغننائبين 20/10/1949فنني 

ي ي قدمت فنت اللجنة ال غير أن وزير المالية في حينه، اليعيزر كابالن، رفض عمليا  تنفيذ توصيا

اد واخ فننى معهننا االسنن عد ،فنني أوائننر الخمسننينيات "اخ فننت" مسننألة "حنن  العننودة"، و1950آذار 

 تعويضات معينة لالجئين.اإلسرائيلي الم حفظ بدفع 

ملنة األمم الم حندة أننه وعنند حسنا  ال عويضنات المح  "إسرائير"أبلغت  1951وفي آذار 

قند  نرح و ،ينبغي أن ت لخذ بالحسبان مطالنت اليهنود النذين هناجروا منن البلندان العربينة ،لالجئين

ن مناجر يهنودي ألنف مهن 200اسن وعبت قرابنة  "إسنرائير"إدعاء آخر في السياال ذاته، منلداه أن 

 نالجئيت بما عليها في حر مشكلة التكون ساهمت ووف "إسرائير"الدول العربية، وبال الي فنن 

عقننند فننني بننناري  تحنننت إشنننراف األمنننم الم حننندة منننلتمر حنننول قضنننية  1951فننني أيلنننول 

عننة أنهننا لننن تنن مكن مننن دفننع تعويضننات  المننا اسنن مرت المقا  "إسننرائير"أعلنننت فيننه ، الالجئننين

رائيلية و المنا النت الحكومنة المصنرية تمننع المالحنة اإلسن ،العربية المفروضة علينهالق صادية ا

 عبر قناة السوي .

قفهننا م شننبثة بموا "إسننرائير"فنني السنننوات ال اليننة، ولغايننة اليننوم مننن ناحيننة عمليننة، الننت 

هة في هذا الصدد، ويمكن إيج وّجي لنقا  ا ازها فيال قليدية ال ي اك سبت مكانة ونفاذ مباد  رسمية م 

 ال الية:

 ،تقهمفنن مسلولية حلها تقع على عاوبال الي  ،العر  هم الذين خلقوا مشكلة الالجئين -

 ،"إسرائير"سالح ضد ،وحكومات العربية تس خدم الالجئين ومشكل هم ألهداف سياسيةال -

 ،الدول العربية كبيرة وغنية بما يمكنها من اس يعا  وتو ين الالجئين -

 ،لعربية على العين في دولة يهوديةن يعيشوا في الدول امن األفضر لالجئين أ -

وعبت علننى الننرغم مننن أنهننا اسنن  ،الجئننينالال تم لنك إسننرائير مكانننا  أو مسنناحة السنن يعا   -

  !1990قرابة مليون مهاجر منذ العام 

ر س كون مس عدة لبحث تقديم تعويضات لالجئين شر  ال وصر إلى سنالم كامن "إسرائير" -

منن  ير دولية، مع اح سنا  حسنم ال عويضنات المسن حقة لليهنود النذين هناجرواوإيجاد مصادر تمو

 ،وأضرار الحر  االق صادية العربية ضد الدولة العبرية ،الدول العربية

 مس عدة الس يعا  عدد محدود من الالجئين في نطاال جمع شمر العائالت. "سرائير"إ -
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 أعنندها ،م حنندة وثيقننة تقننديرقنندمت لجنننة المصننالحة ال ابعننة لرمننم ال 1964فنني نيسننان و

ينننت ع هنناعلنى إثر"، وإسننرائير"بشنأن قيمننة المم لكنات العربيننة الم روكننة فني  الكولونينر غننرفي 

لينر، عننوان "تحبوثيقنة مضنادة  تعندأ "عنزرا دننين"لجنة برئاسة  "غولدا مئير"وزيرة الخارجية 

 نهاية المطاف.لكن ال قريرين رفضا وأ همال في  ،مالحكات وتحفكات على تقرير غرفي "

أجرت األمم الم حدة على مر السنوات مناقشات ومداوالت ال حصر لها حنول موضنوع و

 العمنر بنناء  خاللها مرارا  لإلدانة وال وبيخ بسبت رفضها االم ثنال و "إسرائير"الالجئين، تعرضت 

 على قرار األمم الم حدة.

ر حمجددا  مسألة   رحت، وبعد أيام معدودة من حر  "األيام الس ة"، 15/6/1967في و

ة بصنيغ "ليفني أشنكول"توجنه لنرئي  الحكومنة  "الياهو ساسنون"وزير الشر ة ، مشكلة الالجئين

ا ومنا زالنو علينا أن نكنون السنباقين لالع نراف بحقيقنة أن الالجئنين كنانوا :اق راح مك و  جاء فيه

اد يجنإلسنارع لذا يجت أن ن لعالم العربي،لي  لنا أي نزاع مع اوباس ثناء مشكل هم ف ،أساأ النزاع

 حر مالئم لمشكل هم، بموافق هم، ضمن حدود المنطقة المح لة من قبلنا".

 في غضون تلك السنوات توجه ساسون إلى أشكول مرات عديدة في الصدد ذاته، لكن كر

 ضننابط االق صنناد الرئيسنني فنني "الحكننم العسننكري" ،توجهاتننه ذهبننت سنندى ولننم تلنن  أيننة اسنن جابة

ة العنام دأ نهاينيلي، تقدم باق راح على هامن نقاع جرى في معهد "فان لير" في القباروخ يكوتيئ

ادها منن جاننت واحند عنن اسن عد "إسرائير"تعلن و ،الالجئينإعالن بشأن عودة  ، جاء فيه:1975

 .السماح بدخول واس يعا  جميع الفلسطينيين الراغبين بذلك في المنا   المدارة

الملسسنة تقارير مفصلة حول مسنألة الالجئنين، وصنلت قدمت "مجموعة رحوفوت" كما 

 نوات  ننوالغيننر أن الموضننوع غننا  عننن جنندول األعمننال اإلسننرائيلي لسنن ،اإلسننرائيليةالسياسننية 

 .1973 في أك وبر عقت حر  يوم الغفران

ت وغينننره منننن الزعمننناء بعننند ال وصنننر إلنننى "اتفاقينننات أوسنننلو" وعنننودة ياسنننر عرفننناو

قامننة دولننة ة الغربيننة، وفنني ضننوء مننا الح مننن ف ننرص لناحيننة إلقطنناع غننزة والضننفالفلسننطينيين 

 لسياسية.ااألمر بشطت مسألة الالجئين من األجندة  "إسرائير"، راود همافلسطينية ذات سيادة في

لعربينة في ار الواقع الراهن، و الما لم ت وفر تسويات وحلول سلمية شاملة مع الندول او

 ن مسننألة الالجئننين واللجننوء سنن كر تالحقنننا وتقننضكاف هننا، ومننع الفلسننطينيين بشننكر خنناص، فننن

دون حنر مالئننم ومقبننول لنندى جمينع األ ننراف، يشننمر حننر مسننألة والسننالم لننن ي حقنن   ،مضناجعنا

 الالجئين.

 (1)العودة والعنصرية عن -5

   (2)د. إيالن بابيبقلم: 

، منن  ننرف 1948فني حنر   "إسننرائير"ع نرف بحن  الالجئنين الننذين  نردوا منن قبنر أ

وع وال المصادقة علنى هنذا المشنر ال ي واصلت ،1948 ديسمبرلعامة لرمم الم حدة في الجمعية ا

ىء العدالنة فني مبنادوراسخ في القنانون الندولي هذا وح  العودة  ،تزال مل زمة به هذه األيام أيض ا

واقننف يح قننر الموويمكننن االدعنناء كننذلك، أمننام كننر مننن ال يرغننت بال سننويغات األخالقيننة  ،الكونيننة

تكننون  قيننة واأليديولوجيننة، أنننه بنندون االع ننراف اإلسننرائيلي بحنن  العننودة وتطبيقننه بصننورةاألخال

مقبولننة علننى الالجئننين أو علننى مننن ي حنندثون باسننمهم، فنننن جميننع محنناوالت المصننالحة سننيكون 

ديفيد،  مصيرها االنهيار، كما حصر فعال  في عملية أوسلو ال ي تحطمت إلى شكايا في قمة كامت

 .2000في صيف 

كننن قضننية الالجئننين هنني أكثننر مننن سننلال حننول حننّر صننحيح أو غيننر صننحيح لل طهيننر ل

هذه القضية هني األسناأ لفهنم المشنروع الصنهيوني  ،1948 عام "إسرائير"العرقي الذي اق رف ه 

نا للبنندير الوحيند لوجننوده ال سنوي  اإلسننرائيلي  ،كافنة، فني لبوسننه الحنالي، وربمننا هني األسنناأ أيض 
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ن األكثرينة الديمغرافينة عي، ضد عودة الالجئين ي مثر في الخوف منن فقندااألكثر أساسية، اإلجما

ولية عنن والسعي لل هّر  من المسنلكار النكبة وهذا الخوف يبدو أقوى من الرغبة في إن ،اليهودية

الندولي تآكنر جند ا، إلنى حند لنم يعند ووالموقف اإلسنرائيلي األخالقني ، 1948ارتكا  الجريمة في 

 وال رغبة يهودية في ال كفير عن الذنت. ،من اإلدانةمعه خوف إسرائيلي 

دولنة  هنا  في صلت هذا الموقف المأزال الذي أّرال الصليبيين حنين اك شنفوا أنهنم أنشنأوا

دولنة  وا إلقامةلي  في أوروبا وإنما في لّت العالم اإلسالمي، وأّرال الكولونياليين البيض الذين سع

ر نفسننه ا علننى القننارة السننوداء، لكنننه لننم يننلّرال بالمقننداقبليننة خاصننة بهننم فنني أفريقيننا ولننم يقنندرو

 .د قدومهمالكولونياليين في األميرك ين الذين أبادوا على نطاال واسع البيئة غير البيضاء بمجرّ 

نجحنت مجموعنة منن المسن و نين اليهنود منن أوروبنا الشنرقية فني إنشناء  1922في سنة 

 ،لعربنياجيت "أبيض" في لنّت العنالم كوا على وأملوا بأن يحاف ،دولة ع يدة على حرا  بريطانية

يننات الوفضنلت بقيننة الشن ات بغالبي هنا الو ،وقلّنر الهولوكوسنت فنني أوروبنا مخنزون اليهننود البنيض

د اريسن اية وبصورة ليست اخ يارية قررت القيادة األوروبية الشنرق ،الم حدة أو ح ى أوروبا نفسها

روب هم أصننبحت موثقننة جينند ا اآلن بفضننر مليننون يهننودي عربنني مننررتهم فنني عمليننات إلغنناء لعنن

ر وهكنننذا فننننه ح نننى مننع وجننود أقلينننة فلسننطينية داخننن ،صننهيونية والشننرقيةالالدراسننات لمننا بعننند 

ن النثمن أاإلمكان بناء الوهم بأن الجينت الصنهيوني مبنني بكنر الفخامنة، ح نى لنو بكان  "إسرائير"

 من فلسطين. %80ى والسيطرة عل ،هو ال طهير العرقي لغالبية السكان المحليين

قر ا على األغير أن العالم العربي والحركة الو نية الفلسطينية كانا قويين بما يكفي ليمرر

لعلمناني رسالة ملداهنا أنهمنا لنن يعيشنا بسنالم منع جينت كهنذا، وإزاء ذلنك فننن ال ينار الصنهيوني ا

ل قنت اوعنندما  %،80سوية مع النجاح في احن الل النبالد لنم يك نف بنسنبة الن  1948الذي ولد سنة 

ربحنننت  ،1967هاتنننان النزع نننان، فننني العنننالم العربننني وفننني المركنننز السياسننني الصنننهيوني سننننة 

أجننزاء مننن سننوريا ومصننر واألردن، ألنننه ال حنندود والصننهيونية وسننيطرت علننى كننر فلسننطين 

عنالم أضيفت قطعة من لبنان وكر ذلك للدفاع عن الجيت األبنيض فني قلنت ال 1982سنة و ،للشهية

 الذي اس و ن فيه. العربي

نسنحت لم تعد الدولة الصهيونية تح ر منا   جديدة، ال بنر إنهنا أخنذت ت 2000منذ سنة و

أييند ووينة وال وقبا ن هنا مق نعنون بنأن القنوة الن ،من أجزاء اح ل ها في مصر ولبنان في هذه األثناء

 ،ه هنناينت النذي بننودورهم حماينة الجمقبغير المحدود من جانت الواليات الم حدة والجين القوي 

 ،من فلسطين %90قديمة: يمكن السيطرة فقط على  -بر واهرت ح ى براغماتية صهيونية جديدة

لنم  من أجر ذلنك ينبغني العنين داخنر أسنوار عالينة، ألننه علنى رغنم الجبنروت وال أييند والجنينو

 وجبننةوهنننا  حفننة مننن المهنناوي ، مننع  ،فنني سننح  حركنة المقاومننة الفلسننطينية "إسننرائير"تننجح 

" إلنى " حنول "االنفصنالولنذا توجند ااهري نا "حنر  أهلينة ،زائدة من الصهيونية، ال يفهمون ذلنك

بعنض  ، غير أن غالبية الجمهور تليد الموقف المنطقي للحكومة، وتجند بيننهم ح نى%90داخر ال 

 أفضر أصدقائي.

ا منن غينر اليهنود أتنوا منن اال د تحنالكن منا النذي يجنري داخنر األسنوار؟ صنحيح أن كثينر 

 ،خنر األسنوارولنذا يمكننهم البقناء داالسوفياتي الساب  غير أنهم بيض، أو ليسوا عرب ا علنى األقنر، 

كلون ال يشنهلالء هم عبيند عصنريون، ليسنوا عرب نا، و ،ل األجانت ربما يجري  ردهم أو الالعما

ا كنانوا ممن اليهود العنر  أصنبحوا بمعكمهنم، والحمند ش، أشندّ عنداء  للعنر  ،"مشكلة ديمغرافية"

ن نهم، النذيعليه، ولذا يمكن االتكال عليهم في تبييض الجيت الصهيوني واالف راض بأن القالئر بين

والطرينن  مننن هنننا  صننو  اننندماجنا فنني  ،ي جاسننرون علننى البحننث عننن الطرينن  نحننو جننذورهم

ا حقيقي ا على رأي المجموع المقّرر.  المنطقة، ال يشكلون خطر 

دء بنقاع مع الفلسطينيين حول مجيء "عر " إضنافيين إلنى لذا كيف يمكن بشكر عام الب

صحيح أنه لم يعد في الجيت اآلن أكثرية يهودية م ماسكة، مع كر المسنيحيين النذين  ،داخر الجيت

علمنانيين، لكنن جمينع هنلالء أتوا من االتحاد السوفياتي الساب  ومع العمال األجانت ومنع اليهنود ال

 ثناء األثينوبيين، لكنن هنلالء هنم يهنود تقريب نا، وهنم فني أحيناءبكلمنات أخنرى فقنط باسن  ،هنم بنيض
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وهكذا فننه ح ى لو تم  رح جمينع ال سنويغات الجيندة فني العنالم  ،فقيرة، وهم قالئر وال أحد يراهم

ولو تنم  نرح جمينع االع بنارات ، حول العدالة واألخالال والمصالحة أمام أفراد اليسار الصهيوني

وأصنحا  نزعنة "الواقعينة السياسنية" فني مركنز الخار نة  ،العملينين البراغماتية أمنام األشنخاص

السياسية بشأن معقولية االع راف بح  العودة وتمكين عودة الالجئين، فنن الرغبة في عدم إدخال 

 مزيد من "العر " إلى داخر الجيت هي ال ي تقّرر وتحسم.

ولنم  ،ةالنوالدة اليهودين وأخفقنت فني تشنجيع ،جففت منابع الهجرة اليهودية "إسرائير"لكن 

ينند مننن ص عنندد "العننر "، بننر إنهننا تنننجح فقننط فنني إن نناج حلننول تزيقلننتتجنند حننال  إقليمي ننا بمقنندوره 

يطرة السنوالجميع يليد ضم القدأ الكبرى والك نر االسن يطانية الكبنرى وهضنبة الجنوالن  ،عددهم

ننت هنذه ك فنننه إذا كافضنال  عنن ذلن ،غير المباشرة علنى األقنر علنى المننا   ال ني سني م إخالؤهنا

رضني تبيري ، بموافقة صام ة من جانت اليسار الصهيوني،  -الحلول ال ي تبيعها حكومة شارون

جال سننفينه  النذي ين حكم، هننائجبعنض األنكمنة العربينة فننهنا ال ترضنني المج منع المندني العربني ال

هننذه  ةاعدسننمصننحيح أنننه توجنند قننوات أميركيننة فنني العننراال غاي هننا  ،سياسنني إسننالمي راديكننالي

نن هننذا فننبطبيعننة الحننال، باسننم "الديمقرا يننة األميركيننة"، لكننن بكيفيننة مننا  "إسننرائير"األنكمننة، و

لكننن  مسن وى معيشنة بعنض سنكان الجينت يرتفنع، ، يسنهر الحيناة داخنر الجينت األبنيضالوجنود ال

 لنوثشنكلة تمع ذلك فلمن يوجد وقت لمعالجنة هنذه المشنكلة أو م ،مس وى معيشة األغلبية ينخفض

 األهم من ذلك أننا أكثرية من البيض في خضم بحر من السود. البيئة ومكانة المرأة؟

 ،ألبنيضالفلسطينيين معناها ال أييند غينر المن حفظ لفكنرة الجينت االالجئين معارضة عودة 

ا منن الحضنارة العربينة وحناو ي أن لوا أن ي بيضنوا، أوكثيرون من هلالء كنانوا فني األصنر جنزء 

لعكمنى، شنكناز، وهنم اآلن منن المليندين الم حمسنين للفكنرة، رغنم أن غنالبي هم امنن األي شكنزوا 

ننا القننادمين مننن شننمال أفريقيننا ومننن القفقنناأ، وكننذلك أبننناء المج معننات الدرزيننة وال بدويننة خصوص 

ى واألثيوبية، ين كرهم حاجز سنميك منن الزجناج يسن حير عبنوره فني الطرين  إلنى مكنان جيند علن

 رار الننزاعرار هذا ال أييد الواسنع والشنامر هنو الضنمانة الرئيسنية السن ماس مو ،الجزيرة البيضاء

 هاينة األمنرنوال توجد في ال اريخ قوة تس طيع فني  ،اإلسالميومع الفلسطينيين ومع العالم العربي 

ينا ح نى د أمام قوى ك لك ال ي تحركها مشاعر من اإلحبا  والرغبة فني ال حنّرر، منن ماليزوصمال

 طين وإنقاذها.المغر  إلى فلس

  وفنني قسننم مننن المنننا  "إسننرائير"المعرفننة الحميميننة مننن جانننت الفلسننطينيين هنننا داخننر 

تهايند يلنة منن األبرل عقيدات الوجود اإلسرائيلي تضمن إمكانية مصنالحة علنى رغنم السننوات الطو

وهنني تعقيننندات تنطننوي علننى اح منننال قيننام شننيء مننا لننني  أفضننر مننن الدولنننة  ،والطننرد والقمننع

ا م ،ية فحستالصهيون ة الفنرص غينر أن نافنذ ،ن دول الكلم العربية المحيطنة بنناوإنما أفضر أيض 

ألوروبنني كولونيننالي االالجيننت "إسننرائير" وإذا منا سننقط  ،طينيين واليهننود آخننذة فنني االنغننالالللفلسن

 دل منن قبنرولم ينحر بنرادته وي حول إلى دولة م سناوية ومدنينة، فنننه سيسن ب ،األخير بقوة السيف

يو وفنني البنننك الفلسننطيني عننندما يحنندث مثننر هننذا السننينار ،ام ثننأري وقومننوي وم طننرف ديني ننانكنن

اني الح مي، فنن حسنا  المكنالم سنيكون  نويال  جند ا وشنديد الو نأة، ح نى يصنبح منن غينر اإلنسن

فق نا ولى األمر عيجوز أن يأتي كر ذلك الحق ا، لكن إذا حكمنا  ،طالبة باالع دال وال روي والبناءالم

، المصنالحة كر أرجاء العالم العربي الذي اج از عملية إلغاء الكولونيالينة بواسنطة النضنال ولني ل

 فنن اح ماالت ذلك ضئيلة للغاية.

 ،وحنةزالنت مف  بأن هذه النافذة ما يلمن ،ذا فنن كر من يليد اآلن ح  العودة تأييد ا كامال  إ

 ،غلن  بعندت وأن يفهم بأن الكنوة لنم ،ياسيةوإن من يج هد بنمكانه أن يندمج في شبكات االتصال الس

أن و ا،يعنرف أن ذلنك ممكنن ،إن من ي حدث على الندوام منع الجئنين هننا وفني المننا   والشن اتو

 عنامتكبنت ومن يفهم ذلك يعرف الهوة بين ضخامة الجريمة ال ني ار ،هنا  أساس ا بعد لواقع مغاير

 وبين ضعف شهوة االن قام الفلسطينية.  1948

 من مثر هلالء يوجد بيننا اآلن؟ لكن كم
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 (1)متي يمان الحديث عن حق العودة؟ -6

   (2)عايفا الداربقلم: 

، يني وقت خطة سالم تحكى بنالكثير منن "الطنطننة" والعنناوأنه لم تكن هنا  في أيخير 

 "اولبنكولن "ميركي وزير الخارجية األ ،وبالقلير من ال وقعات واآلمال كخطة "خار ة الطري "

 نأبن لغربينةاثنناء زيارتنه للقندأ أغفر" ال نذكير أمن العرابين الرئيسيين للخطة، " واحدا الذي كان

 بشأن خريط ه.  "سرائير"إالرئي  جورج بوع ين كر قرارا رسميا من 

سن طيع تيام قالئر من بدء المفاوضات حول ال سوية الدائمة، ان الخريطة ال أي ضح بعد س

منطنن  وال ،ن الطننرفين فني كنر واحنندة منن القضننايا الخالفينةاح نواء الهنوة السننحقية ال ني تفصننر بني

ى إلن دود الملق نةسنرائيلية ل حوينر الحنإالفلسطينية الوليدة لن تسلم بمحاولنة ن الدولة أالسديد يقول ب

الحننرم  السننيادة فننيولننن ت نننازل عننن القنندأ الشننرقية  الدولننة الفلسننطينية هننذه نأحنندود دائمننة، كمننا 

 يضا عن الالجئين الفلسطينيين.أالقدسي الشريف، ولن ت خلى 

 منامأذ ذا  إس صنبح  "سنرائير"إن أعمنال العننف مسنألة وقنت، بيند أعندئنذ سنيكون تجندد 

 ممننراضنني دولننة عضننو فنني األأن غننزو أولعننر الحالننة العراقيننة تنندلر علننى  ،دولننة عربيننة مسنن قلة

 و العابرة. أالم حدة ليست بالمسألة الهينة 

زاء احنن الل منندن دولننة إي ضننبط لنننف  والسننكوت فمصننر واالردن سنن واجهان صننعوبة فنن

 جنرألة منن ت م ع بمكانة عضو كامر في جامعة الدول العربية، في الوقت الذي تكافح فيه هذه الدو

ينات ن مصنداقية الوالأهنذا فضنال عنن  ،تحرير المقدسات االسالمية من قبضنة االحن الل اليهنودي

 س صبح عندئذ على المحك. الم حدة، ال ي وضعت توقيعها على خار ة الطري ، 

قنر ي هننأوال عنن حن  العنودة، تنوحي بأالفلسنطينيون ي ننازل  بنأنن مطالبة ارئير شارون إ

ان كنذا إو ،ينةبالخطر الم رتت على ولوج النف ، وهو يعلم علم اليقين ان هذا النف  يقود نحنو الهاو

ن علنى فلسنطينيين سيصنرون الأسن قبال حنول الحنر الندائم، فنال شنك من الم وقع ان ي م ال فاوض م

ل: منا ومنن هننا السنلا ،فن  بوضنوحيحات المعركة المقبلة تلوح فني األن صأيعني  ح  العودة، ما

فننني تحسنننين مواقنننع العننندو تو ئنننة لمجابهنننة م وقعنننة سنننلفا؟! واذا كنننان  "سنننرائير"إهننني مصنننلحة 

فضر لنا ألافمن  لى ديارهم،إ 1948لمطالبة بعودة الجئي العام الفلسطينيون قد عقدوا العزم على ا

 لى دولة. إ حول السلطة ان نعرف ذلك قبر ان ت

نننه مننا مننن زعننيم أي  حكومننة منناكرا كشننارون كنني ينندر  بال حاجننة ألن يكننون المننرء رئنن

وال فنصنة بائسنة للحصنول علنى دولنة مكانينة او فرنبالالجئنين فلسطيني يقبر بمقايضنة حلنم عنودة 

 .1967عام راضي الفلسطينية المح لة من مساحة األ 40%

ننه أعلنن محمنود عبناأ بأذا منا إب صور ما الذي سيفعله شارون من الممكن ال سلي فقط و

ن توافنن  أبشننر   ،لننى يافنناإيوافنن  علننى ال باحننث فننورا حننول ال خلنني عننن حنن  عننودة الالجئننين 

يحدث سنوما النذي  ،لى الخلير"إعلى ال باحث اآلن حول تخليها عن "ح  عودة اليهود  "سرائير"إ

 المسنن و نات تحننت "سننرائير"إن تضننع أنننه يك فنني بننأن مجلنن  الننوزراء الفلسننطيني بعلننأاذا مننا 

قننع ذا منا كننان شنارون سنيقوم عندئننذ بناخالء موإ؟ ان مننن المثينر للفضنول رؤيننة تصنرف الالجئنين

يعني" راضني فلسنطينية فني جبنر الخلينر، او ال ننازل عنن "النمنو الطبأاس يطاني مأهول واحد من 

 ات؟للمس و نين والمس و ن

ين من اس بعاد مشكلة الالجئخراج ونوقام ب ،مورحسن شارون صنعا عندما اس ب  األألقد 

ملق نة  زاح عن الطاولنة تسنويةأفهو بذلك  ،عمال مرحلة المفاوضات حول ال سوية الدائمةأجدول 

خططا مفصلة حسنت  لنت  نرف واحند لكن خطط السالم ليست ، خرى ال لزوم لها بر وخطيرةأ

 ذا كان ملق ا، هو الطرف القوي. إ، ح ى راف النزاع أمن 

 (1)حق العودة.. تطبيق جزئي -7
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  (2)داني رابينوفيت بقلم: د. 

جئنون ذا ننال الالإفلسطينيين بشنأن منا يمكنن ان يحندث سرائيليين والاإلت ضار  تقديرات 

هنذا ة منن أن خطنوفاالسرائيليون مق نعون ب، "سرائير "إلراف بحقهم في العودة الفلسطينيون االع 

 ،مغرافييلنداخالال بنالميزان إو ،عقابها "هجرة جماعية" للفلسطينيينأن تجر في أالقبير من شأنها 

ا فنني يع قنند الفلسننطينيون الننذين يسنن ندون الفيمننا  أن بننوسننا  الالجئننين، أسنن طالعات جننرت مننلخر 

 المثنال روعلنى سنبي ،الغالبية يطالبون باالع راف بح  العودة لكنهم ال يع زمون تجسيد هنذا الحن 

ر الخنط ذا كان بي هم داخنإهم االس طالع بأنهم سيعودون فقط فقد صرح نصف الالجئين الذين شمل

ا االخضر كمنا  سنرائيلي،عن رفضهم العنين تحنت الحكنم اإل همعر  الكثيرون منأو ،ال يزال قائم 

 بدى الكثيرون اس عداد ا لل فكير بالحصول على تعويضات بدال من العودة.. الخ.أ

 ة محاولننةاقننة ايننذا ال بنناين فنني ال قننديرات الم علقننة بالن ننائج، يمكننن لننه، ااهريننا ، إعمثننر هنن

ي ال وصنر فنسهام بالذات مر في اروف معينة اإلنه يمكن لهذا األأوالمفارقة، ، لى اتفاالإلل وصر 

 لى حر يشعر فيه كر  رف بأنه الرابح والمس فيد. إ

ى لننإبننأن قلننة فقننط سنن رغت فنني العننودة  ينندقننرار الم زاففنني الجانننت الفلسننطيني، ي ننيح اإل

قف سنو أ"كوته" بن عودة كامر شنامر واالس عاضنة عننه خالقي بح  ، تليين المطلت األ"سرائير"إ

 200دة أعنداد ال تزيند عنن ويعنر  فلسنطينيون ضنمن ا عنن اسن عدادهم للقبنول بعنو ،عددي محدود

اء ثننأيبندو، علنى دراسن ه كمنا  "سنرائير"إلف الجا، وهنو فني الواقنع ضنعف العندد النذي وافقنت أ

بال خوفنات  ، لكن البعد الديموغرافي لمثر هنذا النرقم يبقنى هنزيال، قياس نا2001محادثات  ابا عام 

 جماعية". –عودة -والهواج  االسرائيلية من "هجرة

ن هنز يمكن لل قدير القائنر بنأن كنر الجنا فلسنطيني قنادر سنوف ي ،سرائيليت اإلوفي الجان

ا فرصة العودة  طريقنة تحند ن ي يح بالذات الموافقة علنى "كوتنة" عددينة أعلنى، ولكنن بأ، هايلإفور 

وناتهنا ورد صيغة من هذا الننوع، كننت قند اق رحنت عندد ا منن مكأهنا  ،من المخا ر الديموغرافية

ا في هايدلبري.نمي حول قضية الالجئيكاديأر خالل ملتم  ، عقد ملخر 

ينة مزل سنوية الدائمنة، عنن بنادرة رل وصنر ن تعلن من اآلن، وقبنر الأ "اسرائير"تس طيع 

ام ولنند داخننر حنندود الخننط االخضننر قبننر عننسننرائيلية لكننر الجننا إملداهننا االسنن عداد لمنننح جنسننية 

، 55لف شخص ينطب  عليهم هذا ال حديند، جمنيعهم تخطنوا سنن الن  أ 200هنا  حوالي و ،1948

 ن الالجئنننينأتننندل علنننى  لنننى ان االسننن طالعاتإويشنننار  ،نجنننا وغنننالبي هم لنننم يعننند بمقننندورهم اإل

 منن ،حفنادهمأبننائهم وأبفنراال  منر منرتبطذا كان األإقر حماس ا للعودة، السيما أالم قدمين في السن 

ل ني سني م ان ذلنك سنيقلر منن "كوتنة" الالجئنين نفن ،نه ح ى اذا اخ ارت قلة من هلالء العودةنهنا ف

 تثبي ها نهائي ا في ال سوية الدائمة.

لية تصر تق رح عليهم ف رة ان قا من بين هلالء، عدم العودة، فسوفما الذين سيخ ارون، أ

قامنننة، وسنننيكون باسننن طاع هم االح فننناا بجنسنننية عشنننر سننننوات تفصنننر بنننين الجنسنننية واإل لنحنننو

أدرج  وفني حنال "،سرائير "إمخصصنات دون القندوم لنالج ماعينة واالحقوال ال هاسرائيلية، بما فيإ

 ،عهنمائندين، سنيكون باسن طاع ه بطبيعنة الحنال العنودة مسرة الجا مسن ضمن "كوتنه" العأفراد أ

اقه ، وقنرر منن جه نه البقناء معهنم فنان اسن حقكوتنة"المشنمولة ضنمن " غيرسرته أن أواذا اتضح 

 ر.العامة ليس غر من قبر الجا آخ لكوتةسيعاد بعد ان هاء الف رة االن قالية ل ،للعودة

ودة بنأي ريندون العنر بنأن جمينع الالجئنين يسنرائيلي القائنبهذه الطريقة سنينقلت ال قندير اإل

ت فهنذه الصننيغة تفضنر الجئننين مسنننين، وتعطنيهم امكانيننات وخيننارا، لننى ميننزةإثمنن، مننن نقيصنة 

ي فننلالء النسننبي ن يكننون وزن هننأم نوعننة ومهلننة زمنيننة لل فكيننر، وبال ننالي تعننزز االح مننال فنني 

 كبر من سواهم. أ"كوتة" العائدين 

                                                                                                                                       

 9/8/2003( هآرت ، 1

 ( المس شار القانوني للحكومة اإلسرائيلية2
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غرافيننة لنندى ومين تهنند  بعننض الشننيء المخنناوف الدأصننيغة ن باسنن طاعة هننذه الأع قنند أ

جهنة نكنر والممكن منن  دنىعلى، تق ر  من الحد األأنها ت يح "كوته" عائدين أاالسرائيليين، كما 

لرمننزي خالقنني والفلسننطينيون ت مثننر هنننا بننالمغزى األن الفائنندة ال نني سننيجنيها ا، وإالفلسننطينيين

كثنر منن أ د، وال فضنير الحقيقني لمنن ترمنز مسنيرة حيناتهم،لإلع راف بالح  المبدئي لمواليد النبال

سنرائيلية إلن مثر هذه البادرة اأفضال عن  ،الفلسطينيحاال بالشعت أسواهم، للكلم ال اريخي الذي 

ة فني ي حنول تجسنيد جزئني لحن  العنودمنام نقناع براغمناتأتاحنة المجنال إو ،س سهم في بناء الثقنة

  ار حر سياسي.إ

   (1)الديموغرافياوالجغرافيا بين الالجئون والنزاع  -8

  (2)يوسي ألفر :بقلم

عننامي علننى خطننو  الهدنننة مننع األردن ومصننر فنني رودأ  "إسننرائير"عننندما تفاوضننت 

صرت على ضم قرى وأراض عربية معينة فني السنامرة إليهنا، بغنرض توسنيع أ 1949 – 1948

 وعننن وعنني تننام، "ئيرإسننرا"وبهننذا فنننن  ،ن انيننا–النحيننر" فنني منطقننة الخضننيرة"خصننر إسننرائير 

إذ أرادت تحقينن  هنندف آخننر هننو تحسننين الوضننع  هنناعملننت علننى زيننادة الفلسننطينيين العننر  في

وات انت لها قك ال ي، آنذا  لل هديد باس ئناف الق ال مع األردن والعراال هاوبل  األمر ب ،الجغرافي

 اه الشرال. ما لم يواف  الطرف العربي على تحريك الخط األخضر باتج ،في الضفة الغربية

وعلى نحو مشابه ففني سنياال محادثنات سنالم مجهضنة فني لنوزان بعند نحنو سننة، وتحنت 

ألنف  200ألف أو ح ى  100ضغط من واشنطن، عرض رئي  الوزراء دافيد بن غوريون إعادة 

هنا، خطنوة كهنذه لنو أن العنر  قبلو ،للقطناع "إسنرائير"الجا من قطاع غزة مقابر السنالم وضنم 

 تزير الخط األخضر عند غزة. كان من شأنها أن 

كنان د فقن ،سن راتيجية آننذا لنور  هم اإل الدولنةهذه الطريقة منن ال فكينر تعكن  فهنم قنادة 

بنندو يال ننوازن الننديموغرافي  المهنناجرين اليهننود ي نندفقون علننى الننبالد، ولننم يكنننمننن مئننات آالف 

  االسن قالل ، حنر1948منن حنر   "إسنرائير"من جهة أخرى كان الدرأ الذي تعلم نه  ،مشكلة

ى وعلننى هننذا ففنني سنننواتها األولنن ،إلننى البحننر، هننو أن األرض مهمننة جننداال نني خاضنن ها واهرهننا 

 الجغرافيا على الديموغرافيا.فضلت 

، حر  األيام الس ة، كانت الجغرافيا مهمة، وفي هذه الحنر  أصنبحت 1967وفي حر  

ن سنرائيلييسوى قلة قليلة منن اإل في ذلك الوقت لم ت ل  ،الضفة الغربية وقطاع غزة تحت االح الل

ن فنني الفلسننطينييلعواقننت الديموغرافيننة البعينندة المنندى للحكننم اإلسننرائيلي المفننروض علننى لبنناال 

عمن  ككنان يبندو أن األراضني المح لنة أهنم،  ،للجهة األخرى من الخنط األخضنرالمنا   الواقعة 

 اس راتيجي وكورقة تفاوضية في المس قبر، من أي شيء آخر. 

حندود ب ركينزه علنى " 242شوة االن صار، والقراءة اإلسرائيلية لقنرار مجلن  األمنن إن ن

كر ل"وإشارته  ،أي لي  من جميع األراضي، آمنة ومع رف بها" و"االنسحا  من أراٍض مح لة"

، كنر دولنة لنم تكنن قانونينا جنزء منن أينةلمنا   الفلسطينية ال ي لأي لي   ،دولة في المنطقة" فقط

لخننط ي السياسننة اإلسننرائيلية علننى ال فكيننر فنني حنندود مسنن قبلية مخ لفننة جنندا عننن اهننذا شننجع صننانع

 األخضر، وأنعن حركة "أرض إسرائير" ال ي انبعثت من رقدتها لكي تنشا المس و نات. 

إن رسننوخ الخننط األخضننر فنني السنننوات الخمنن  والثالثننين الالحقننة وتحولننه، فنني عيننون 

، لشنناهد علننى اإلصننرار العربنني 242ورة فنني قننرار المج مننع النندولي، إلننى مننرادف للحنندود المننذك

 "رإسنرائي"والخط األخضر، بعد، لي  حدا دوليا خالفا لحدود  ،والفلسطيني على وجه الخصوص

ول نين دومنكمة ال حرير لم تبدأ ال مسك بحر يقوم علنى نشنوء  ،مع مصر واألردن وسوريا ولبنان

 إال في أواخر الثمانينات.  242بمق ضى 

                                                

   3/3/2003( المشهد اإلسرائيلي، 1

إيهنود  رئني  النوزراء " للدراسات االس راتيجية بجامعة تر أبيت، وكبينر مس شنارييافجمدير ساب  لمركز "( 2

 .ر اللجنة اليهودية األميركية في القدأمسئول ال قديرات في الموساد، وممثوبارا ، 
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ي حاولنت الحكومات اإلسرائيلية الم عاقبة، بمنا فيهنا حكومنة إيهنود بنارا  ال ن مع ذلك فنن

 ال وصر بالمفاوضات مع منكمة ال حرير إلنى حنر نهنائي، حاولنت وفشنلت فني إرسناء 2000عام 

وضنين كان الخط األخضنر ذا قدسنية عنند المفا ،على األراضي مبدأ بدير كنقطة انطالال لل فاوض

نهننم ألدرجننة  2001يننناير ، وفنني  ابننا فنني 2000وليننو يينند الثانيننة فنني مننت ديفاالفلسننطينيين فنني ك

 "يرإسنرائ"مقابنر أينة مسن و نات تريند  ،أصروا على مبندأ دوننم مقابنر دوننم فني تبنادل األراضني

 ضمها إليها. 

 ي، فنن1948ومنننذ كمننت ديفينند الثانيننة نجننح الفلسننطينيون، ب مسننكهم بحنن  العننودة لالجئنني 

لغربنني افنني إقننناع معكننم العننالم  "إسننرائير"وبالمقابننر نجحننت  ،ول ينال شننكيك بننال زامهم بحننر النند

 ين، وبعض الدول العربية بأن منكمة ال حرير ال يمكنها الحصول في وقنت واحند علنى حنر الندول

ام دأ على قينالمس ند إلى دولة يهودية ودولة عربية، وعلى إعالن إسرائيلي بالموافقة من حيث المب

زدوجنة لى دولة ممما يحولها في الواقع إ ،يين باإلقامة في الدولة اليهوديةأعداد كبيرة من الفلسطين

 القومية. 

يين لكن إصرار منكمة ال حرير علنى حن  العنودة كنان عنامال أساسنيا فني إقنناع اإلسنرائيل

ننا لنو قنيض لو ،يين اليوم ديموغرافية ال جغرافينةبأن مشكل هم االس راتيجية األساسية مع الفلسطين

لننى علوافقنننا بال أكينند  ،محادثننات رودأ لل فنناوض مننن جدينند علننى الخننط األخضننرنعننود لاليننوم أن 

 خصر أشد نحوال، شر  أن يصبح عدد أقر من الفلسطينيين موا نين إسرائيليين. 

فسننيكون هنننا  تعننا ف كبيننر فنني الجانننت  ،ومننن الملكنند أنننه عننندما نسنن أنف المفاوضننات

علنى ، سنهانية ال ي سي م ضنمها بالقندر نفر االس يطاإلسرائيلي مع فكرة تعويض فلسطين على الك 

عربيننة الاألقننر مننن األرض شننر  أن تضننم األراضنني ال نني سنن عطى لفلسننطين تلننك المنندن والقننرى 

 . 1948أصرت على ضمها إليها في عام  "إسرائير"ال ي كانت  ،ذاتها
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 قراءة تاريخية سياسية في شذا المشاريعسابعا: 

ل ننام ، تجاهلهننا اال نني تناول هننا الدراسننة بال فصننير المشنناريعتلننك يمكننن اس خالصننه مننن  مننا

، منع مالحكنة إجماعهنا علنى ضنرورة القضناء علنى 1948فلسنطين المح لنة عنام لالجئين خنارج 

تية، يم ال وراكما لم تخر من تأثير المفاه ،صفة المخيم، والرغبة في تهجير المزيد من الفلسطينيين

وقنف تحنول الم، سنابقاوكمنا منر ، اليهنود ةوجود عندد منن الفلسنطينيين ضنروريا لخدمن ال ي تع بر

مشنكلة، إلنى اإلقنرار بوجنود ال 1967اإلسرائيلي منن الالجئنين منن إنكنار الوجنود الفلسنطيني قبنر 

جئنين ولكن اق صارها على المنا   الواقعنة تحنت السنيطرة اإلسنرائيلية، منع مالحكنة تجاهنر الال

 .، أو ما يطل  عليهم الغائبون الحاضرون1948عام  لة المح في فلسطين

لنى حنّر إوعليه، اج هد السياسيون اإلسنرائيليون فني تقنديم المق رحنات والمشناريع الهادفنة 

جريمننة إنمننا هننو تجسننيد حننّي لل هامشننكلة الالجئننين فنني الضننفة والقطنناع، إدراكننا منننهم أن اسنن مرار

 صننوات الفلسنننطينية والعربيننة والدوليننة، بنننررغننم صننندور العدينند مننن األ  1948المرتكبننة عننام 

هني أن واألسطورة ال ي روّجنت لهنا الحركنة الصنهيونية، واإلسرائيلية ال ي ان قدت، بر ونقضت، 

 فلسطين أرض خالية من السكان.

جنوهر أن الموقف اإلسرائيلي من قضنية الالجئنين، لنم ي بندل منن حينث التبين تلك المشاريع و

قيمنين خنارج بر شهد تبدال شكليا، تمثر بال جاهر ال ام لالجئين الم ،1948منذ اهور المشكلة عام 

تع بنر و ،1967المقيمين في المنا   المح لة عام بفلسطين وداخر الخط األخضر، وااله مام فقط 

ال ني  أن المسلولية عن الالجئين المقيمين خنارج نطناال سنيطرتها، ت رتنت علنى الندول "إسرائير"

، بسنبت وما زالت  بنر أنهنا أشنركت األوننروا فني هنذه المسنلولية بنتباعهوهو نهج بدأت  ،تلويهم

 . هماس مرارها في تقديم بعض الخدمات ألعداد من

 بننت سياسن ها منن قضنية الالجئنين وفن  مبناد  "إسنرائير"يمكن الوصول إلنى أن وهكذا 

،  فاوتننةثاب ننة تضننمن ها العدينند مننن المشنناريع ال نني حملننت أسننماء مخ لفننة، وقنندمت فنني ف ننرات م

 لنقا  الرئيسة ال الية:اس ندت لو

ن مننرفننض االع ننراف بالمسننلولية األخالقيننة والسياسننية وال اريخيننة عمننا لحنن  بننالالجئين  -1

طينيين نكبات واق الع وتشريد، وتحمير مسنلولية ذلنك للندول العربينة، بذريعنة أنهنا شنجعت الفلسن

 ،اء الحر ليها بعد ان هإعلى الهر ، ومغادرة مساكنهم على أن تعيدهم 

ام ال نني هّجنروا منهننا عنن فنني العننودة لنديارهم ومم لكنناتهمرفنض االع ننراف بحنن  الالجئنين  -2

كثرينة، منن شنأنها تحوينر الفلسنطينيين إلنى أو ،ت عارض مع فكرة قينام دولنة يهودينة هانأل ،1948

ئنين، مشنكلة الالج رال نصنر منن المسنلولية عنن اسن مراوبال نالي  ،تقضي على يهودية الدولةوأن 

بحجنة  ،، وتزمينهناهاروننروا مسنلولية اسن مرارلن خالل تحمير الدول المضيفة لهم، باإلضافة م

ى أن األولننى أبقننت علننى المخيمننات، ورفضننت منننح قا نيهننا لجنسننياتها  وأن الثانيننة حافكننت علنن

 ،لهم  مرارها تقديم المعوناتوضعية اللجوء ومكانة الالجا باس

تجناه  "رإسنرائي"ت بنع حينالهم السياسنة ال ني اتبع هنا مطالبة الدول المضنيفة لالجئنين، بنأن  -3

،   العنودةتبني مفهنوم لحنو ،جنسي ها، وو ن هم هم، حيث منح يهود الذين غادروا الدول العربيةال

يجنت  لن تكون مطلقنة وعشنوائية، بنرفوح ى هذه  ،يقضي بعودتهم ألراضي الدولة المزمع قيامها

  ،يلطرفين الفلسطيني واإلسرائيلأن تكون تدريجية، وتخضع ل فاهمات بين ا

  جمينع ال رويج لفكرة أن الدولة الفلسطينية فني حنال قيامهنا، لنن يكنون بمقندورها اسن يعا -4

 ،ألمثنرطهم حيث يقطنون يغدو الحنر االالجئين  وبذلك فنن تجني  الفلسطينيين، ودمجهم في محي

رى تنوعلينه  ،الشن ات جئنيالالضنفة والقطناع، و الجئنيقضية الالجئين عبر ال ميينز بنين  ئةتجزو

 شقين: منكون  أن الحر وفقا  لهذه الرؤية، ي "إسرائير"

يقنوم حنر مشنكل هم بنال طوير االق صنادي عبنر و :خزا  بالجئزي الضزفة والقطزاعالالشق  -أ

حينث ، تخفنيض أعنداد الالجئنين فني القطناع هأن يسنبقوإنشاء المشاريع الهادفة ل نوفير عمنر لهنم  
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تنرحيلهم للضنفة، وبنناء مسناكن لهنم تلغني صنفة المخنيم، عبنر د السنكان ت جاوز نسنب هم ثلثني تعندا

 ،الحر اإل ار االق صادي واإلنسانيوبذلك ال ي جاوز  ،باع باره الشاهد على نكبة ال هجير

فيهنا  تحر مشكل هم ب و ينهم في الدول ال ني يقيمنونحيث  :بقية الالجئينخا  بالالشق   - 

 ومنحهم جنسياتها.

 ل نو ينار حر مشكلة الالجئنين عبنر مة في توفير األموال الالزمة ل موياالس عداد للمساه -5

كالنة ضنرورة حنر وو ،مسلولي ها عن نشوء هذه المشكلةب هاي اع رافا  مننوال عويض، دون أن يع

،  همضنيالغوث وإنهاء خدماتها، كشر  الزم لحر قضية الالجئين، باع بارها شاهدا  علنى وجنود ق

 ،م باللجوء، والحاجة للمساعدةاإلحساأ الدائهم لكما أن اس مرارها يوفر 

 ،لحر دائم للصراع مع الفلسطينيينقضية الالجئين كشر  الزم للوصول ال أكيد على حر  -6

المقايضنة بنين الموافقنة علنى قينام ، بنر رة أية مطالت أمنام اإلسنرائيليينبنثا هم ما يعني عدم أحقيم

  (1)إلغاء ح  العودة.دولة فلسطينية، وحر قضية الالجئين عن  ري  

الرسنمية أو الفكرينة بخصنوص لمشنروعات اإلسنرائيلية الرسنمية وشنبه لابع علما بأن الم   

ة اام للفكنرعلى الفور مس وى الثبات في الخط الن ه، سيثير تأملالالجئين المف رضة لقضية الحلول

 الحاكمة األصر، وهي ضرورة:

 ،خارج النطاال الجغرافي اإلسرائيليحر القضية  -أ

 ،بمعزل عن األ ر القانونيةحر القضية   - 

 ،هاالعمر على إشرا  المج معين العربي والدولي في حل  -ت

 (2)أرجحية المدخر االق صادي في المقاربة اإلسرائيلية عموما. -ث

فكننار أهنننا  حالننة مننن الثبننات والخطننو  الحمننر تجنناه حننر القضننية، وان كانننت  ،وهكننذا  

لمحلن  االسنالم  ة وتدثرت بفلسفة م كاملة لل عاون اإلقليمي فني أجنواءال سعينات، اتخذت أثوابا جديدة قشيب

كثنر مننن أوبوسننع المنشنغلين بهننذه األفكنار العثنور علننى  ،"إسنرائير"لفلسنطينيين ووار  عنناف راضنا بنين ال

 .ملف إسرائيلي يضم تصورا شرال أوسطيا لحر قضية الالجئين

غني إ القنا مننح الفلسنطينيين خينارا فني أننه ال ينب ن،يع قد اإلسرائيليون، رسميون وباحثو  

فعنال إعنادة بعنض الالجئنين علنى أسناأ إنسناني، وفني مرتبنة ثانينة  "إسرائير"مسألة العودة، وإذا قررت 

 (3بعد همومها األمنية والقومية، فال ينبغي أن يكون للفلسطينيين قول في عدد الذين سيعودون.)

 أعندهواقعينة ووبصنورة واضنحة جناد حنث د بفقند أكن، اإلسنرائيلية وبالرغم من الحسنابات

نننازلهم ديننارهم وم إلننىعننودة الالجئننين اإلمكانيننة العمليننة لالخبيننر الفلسننطيني د.سننلمان أبننو سنن ة 

 بناء على االع بارات ال الية: ،األصلية

 ،إسرائير""% فقط من أراضي دولة 15% من السكان اليهود يقطنون 78 -1

 ،"إسرائير"جماعية لليهود من  عودة الالجئين ال تعني على اإل الال هجرة -2

، 1948لمننا   ال ني لنم تندمر عنام لعمليا ، في حال عودة الالجئنين النراغبين فني العنودة  -3

الفلسنطينيين  عندم المسناأ بحقنوالسوف تضمن ف ،واس عادتهم لحقوقهم على أس  القانون الدولي

 (4)العائدين والموا نين اليهود على أس  غير عنصرية م كافئة.

 

 

 

 

 

                                                

، 2005، خريف 16، العدد 194، المجموعة 1991 -1973أسمهان، مشاريع ال و ين اإلسرائيلية ( شريح، 1

 .21دمش ، ص

 .201، صمرجع ساب  ، شمعون،بيرأ( 1

 ( مسعد، جوزيف، عودة أم منفى مقيم؟ ورقة عمر لملتمر العودة.2

 ساب .مصدر ( أبو س ة، سلمان، 3
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 المشتركة مشاريع الفلسطينية اإلسرائيلية ل: اثامنا

مثلنة مقندم ها الملسسنة السياسنية  مناال يس وي الحديث عنن المشناريع اإلسنرائيلية، سنواء 

ا لننذي حنناولوبننالوزراء والمسننئولين األمنيننين، أو الملسسننة البحثيننة ممثلننة بننالخبراء واألكنناديميين ا

الالجئنين، دون الحنديث عنن بعنض الجهنود ال ني  خدمة مشروعهم ال اريخي بنال خلص منن قضنية

 تقدم بها بعض الفلسطينيين الرسميين لحر هذه القضية، حال عادال كما أ لقوا عليه.

 أدى ال صنننلت اإلسنننرائيلي النننرافض لعنننودة الالجئنننين لنننديارهم ومم لكننناتهم، إضنننافةفقننند 

 مسننئولةيننادات لكننروف ذاتيننة وموضننوعية، إلننى دفننع بعننض األ ننراف الفلسننطينية، مننن بينننهم ق

لوصنول ان لنم تكنن تخلنت عننه فعنال ، مقابنر إ، هذا ن اس عدادها لل خلي عن ح  العودةإلعالن عل

 ، مناهومها في مواقفها على الحدود ال ي يرس تع مدا هاوبذلك فنن ،ل سوية مع الجانت اإلسرائيلي

دو يغننبال ننالي و ،يعننّرض للخطننر لنني  فقننط قضننية الالجئننين، بننر كننر الحقننوال الو نيننة الفلسننطينية

وال يسن ند  الحديث عن عودة مزعومة لالجئين إلى الدولة الفلسطينية من بنا  ال منينات، لني  إالّ،

 ية مقومات حقيقية.أل

نية وقنند حفلننت ذاكننرة الالجئننين خننالل العقنند األخيننر بعنندة وثننائ  ومشنناريع إسننرائيلية فلسننطي

عننن السننبت فنني هننذه  -رةولننو بصننورة مخ صنن–يحنن م الحننديث  ممننامشنن ركة خاصننة بمسنن قبلهم، 

 "إسنرائير"لل طوع إلخنراج  -أيا كان موقعه-المشاريع المش ركة، وما الذي يجبر مسئوال فلسطينيا

 من مأزقها ال اريخي ومسئولي ها األخالقية.

ة مننن اتفاقيننات سياسننية واق صننادية فلسننطيني وكننان مننن الواضننح أن اتفنناال أوسننلو، ومننا تنناله

  الننذي تننناول حننالرسننمي الفلسننطيني والعربنني علننى الخطننا   ، أثننر سننلبا"إسننرائير"وعربيننة مننع 

 هنذا عودة الالجئين، حيث تجاوز المسنئولون الفلسنطينيون والعنر  الحنديث عنن ضنرورة تطبين 

منع ينه ، ثنم تننازل إلنى حنر ين م ال فناوض وال وافن  عل همحر عادل لقضيلحديث عن إيجاد ل، الح 

فني  ،قبر أن يجنري ال فناوض علينه ،اضحة ومحددةوح ى هذا الحر باتت مالمحه و اإلسرائيليين،

 وال ي وصلت حد إسقا  ح  العودة نهائيا.  المش ركة، الوثائ  والمبادرات

ينة، عندد منن األسنبا  الجوهرلالالجئنين ويمكن إعادة أسبا  هذا ال راجع الذي أصنا  قضنية 

سننانية القضننية اإلن ل نصننر مننن مسننئولي ها تجنناه هننذها "إسننرائير" تال نني أدت فنني مجملهننا لمحنناوال

 السياسية معا:

كلينة بالتخلي النكام الرسمي العربي عن دوره القومي تجاه القضية الفلسطينية وخضوعه  -1

 للضغو  األمريكية، وعجزه أمام القوة اإلسرائيلية،

 نراف األب  العديند منن وتسناإلى صنراعات قطرينة،  اإلسرائيليتجزئة الصراع العربي  -2

، فسننه، وتننر  الشننعت الفلسنطيني يواجننه مصننيره بن"إسننرائير"راديننة منع لعقند اتفاقننات جزئيننة وانف

 ،وبال الي سقو  شعار وحدة المسار والمصير

اتهنا منع البلدان العربية البعيدة جغرافينا عنن ميندان الصنراع ل طبينع عالقسعي العديد من  -3

ط ضناغ عالقات سياسية وتجارينة معهنا، دون أن تسن خدم هنذه الورقنة كشنر  ةقامإ، و"إسرائير"

 ، وعلى رأسها ح  عودة الالجئين،لالع راف بالحقوال الفلسطينية يهاعل

ن بندال  من ،وبذلك أصبح الموقف العربي الرسمي عامال  ضاغطا  علنى الطنرف الفلسنطيني -4

يط بنين لجانبه، بر لم ي نورع هنذا النكنام علنى اإلعنالن عنن أن دوره ال ي عندى دور الوسنيقف أن 

 إلسرائيلي!شقيقه الفلسطيني والمح ر ا

كنننر هنننذه ال طنننورات، والمفننناهيم المغلو نننة، هينننأت المناخنننات ألن تخنننرج منننن الصنننف 

، بال عنناون مننع شخصننيات وملسسننات إسننرائيلية، بحثيننة الفلسننطيني شخصننيات قياديننة وملسسننات
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وب شنجيع سياسنني ومننادي مننن أوسننا  ومراكنز دوليننة، إل ننالال مبننادرات أو اتفاقننات أو تفاهمننات، 

وشنكلت قضنية  ،شكر أساسا  ل سوية م وازنة للصراع الفلسنطيني اإلسنرائيلييدعي أصحابها أنها ت

، بحيث فوض المبادرون أنفسهم لي حدثوا باسم مالينين الالجئنين فني منهاالالجئين عنصرا أساسيا 

 مخ لف أصقاع األرض، ويقرروا بدال عنهم.

لسنطيني حندود المحددة رسنم لنرداء الف هفي هذا المناخ السياسي بسقفه المنخفض وشرو 

ما  بع األداء ال فاوضني فني مسنار مجمنر العملينة ال فاوضنية  وهو ،الحركة ال ي يمكنه ممارس ها

وما أن ج ه من محطات محكومنة مننذ بنداي ها، بموقنف سياسني وتفاوضني وأهنداف محنددة وم فن  

ة شنهي منن شنرو ، يضناف إلينهعليها في الجانت اإلسنرائيلي، ومنأزال فلسنطيني محكنوم بمنا قبلنه 

إسرائيلية لمزيد من ال نازالت في مجناالت األمنن واألرض والسنيادة، منع اسن بعاد أي حنر لقضنية 

منن مسنلولي ها  "إسنرائير"وإعفناء  ،الالجئين إال بمنكور إسنرائيلي يقنوم علنى إسنقا  حن  العنودة

  (1)ال اريخية عن هذه المشكلة.

دفنع   اولنة المفاوضنات، بنرلم يك في الطرف الفلسطيني المفاوض ب قديم ال نازالت علنى 

باحثنات بعدد من أركانه والمقربين منه للدخول مع أ راف إسرائيلية، رسمية وغير رسمية، فني م

ياتهنا عن أوراال عمر وتفاهمات ومشاريع حلول اع برت تمهيدا  للحر الدائم، حملت فني   تسفرأ

ت لمفنناوض لل ننننازالالعدينند مننن ال نننازالت واإلشننارات إلننى منندى اسنن عداد الطننرف الفلسننطيني ا

 الالحقة. 

ن من  ناول المحطنات ال فاوضنية ومنا رسنم ه لقضنية الالجئنينيالدراسة سنا المحور من هذ

لنى ومندى انعكاسنها السنلبي ع ،حلول، مع رصد السياال السياسي الذي وردت في إ ارهومشاريع 

 الحقوال الو نية بشكر عام، وعلى قضية الالجئين وح  العودة بشكر خاص. 

 

 1995 أكتوبربيلين  -يقة أبو مازنوث -1

ة رئنني  السننلطة الفلسننطينيتوصننر إليهننا  ،هني مشننروع لالتفنناال علننى قضننايا الحننر النندائمو

حماسننن ه لالتفننناال منننع بف وعنننرمالالقضننناء اإلسنننرائيلي وزينننر  "يوسننني بيلنننين"و ،حمنننود عبننناأم

مهنر ألن لل  اعنالنذي د "بينار "الفلسطينيين على قضايا الحنر الندائم بأسنرع وقنت ممكنن، خالفنا  لن

 . "إسرائير"تخضع تطبيقات اتفاال أوسلو مع الفلسطينيين لمعايير أمنية معينة تضمن سالمة 

تفناال ، انطلقنت سنرا  فني أعقنا  توقينع ارجلينن اج مباحثنات مطولنة بنين الن جاءت الوثيقة

السنرية غة واع مندا الصني ،الجنانبين فنيأوسلو بعيدا  عن األضواء، تجنبنا  لنردود الفعنر المعارضنة 

وفر كمنهج تفاوضي، يعفي المفاوض الفلسطيني من ضغو  المعارضة الواسعة التفاال أوسلو، وين

 ال نازالت عليه. وللجانت اإلسرائيلي فرصة الضغط 

بي الحقننا  فنني إ ننار البرنننامج االن خننا ايعلن عنهننلنن "رابننين"علننى  اولننة ضننعت الوثيقننة و

ال قيند أبقنى االتفنا 5/11/1995ه ب ناريخ  يالنغينر أن اغ ،1996 ولحز  العمر فني ان خابنات يونين

 الك مان، وأدخر مجمر العملية ال فاوضية في مرحلة جديدة.

 ا،إال أن اإلسنرائيليين واألمينركيين أكندوا وجودهن للوثيقة،لم ينشر نص رسمي نه أورغم 

بوجنود االتفناال، كمنا نشنرت بعنض  "بيلنين"أقنر  29/11/1996و 13/7 ينوميففي تصريحات له 

 (2)نه النص الكامر لالتفاال.أقالت وإسرائيلية وغربية،  صحفه عناصر

 242مباد  أساسنية للحنر النهنائي، علنى قنراري مجلن  األمنن  اباع باره الوثيقة تاس ند 

بمننا تننم  وبهننذا أكنند ترابطننه ،االل ننزام بمننا ورد فنني اتفنناال أوسننلو واتفاقيننة القنناهرة توأكنند ،338و

جاننت وتواصله معها بمنا حمل نه منن تننازالت إضنافية لصنالح ال ،ال وصر إليه من حيث المرجعية

 : ةال اليالنقا   الوثيقة توأقر ،اإلسرائيلي

 ،1999يو خالل سقف زمني ال ي جاوز ماقيام دولة فلسطينية  -أ

                                                

 .22، صالفلسطينية المش ركة ل سوية قضية الالجئين -المشاريع اإلسرائيلية( عبود، غسان، 1

 1996-11-29( جريدة الخليج اإلماراتية، 1
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 ، اع راف م بادل بين الدول ين - 

الح واالع راف بها عاصمة للدول ين ب ننازالت جغرافينة لصن ،اع بار القدأ مدينة مف وحة -ت

 ( 1،)هامع تفاصير ت عل  بندارتها وتقاسم المسلولية في ،"إسرائير"

فني ال عنويض  لهنم حن و ،حن  العنودة للدولنة الفلسنطينيةلالجئين بأن  "إسرائير"ع راف ا -ث

علننى أن ي رافنن  ذلننك مننع  ،1967و 1948عننن خسننائرهم المعنويننة والماديننة الناجمننة عننن حربنني 

بننات غيننر  194لعننودة لننديارهم كمننا نننص عليننه القننرار اع ننراف فلسننطيني أن حنن  الالجئننين فنني ا

  (2)،ل شكير لجنة دولية ل عويض الالجئين واإلشراف على تأهيلهم الوثيقةدعو تو ،عملي

مواقننف وبحننث فنني اتجاهننات الالجئننين والنندول العربيننة فيمننا يخننص رغبننات الهجننرة ال -ج

 ،النهائية في المفاوضات ادهعد م إ، حست جدول يهمحكومات العربية الس يعابال

 وأنسالهم بمباد  منها:  1948 يمع الجئي م ال عامر  -ح

 سمح لكر أسرة الجئة بال عويض المعنوي بمبل  مالي بمعرفة اللجنة الدولية،ي -

 تقرر اللجنة االدعاءات الخاصة بالخسائر غير المنقولة وتعويضها، -

 ت،ئي المخيماتوفر اللجنة المصادر المالية الالزمة إلعادة ال و ين وال أهير لالج -

 ،ري لقى الالجئون دعما ماليا واق صاديا من اللجنة ل حقي  هدفي ال و ين وال أهي -

فننني حنننر مشنننكلة الالجئنننين بمواصنننلة بنننرامج "جمنننع شنننمر  "إسنننرائير"تسننناهم حكومنننة  -خ

 ،العائالت"، بموافقة اللجنة الدولية في حاالت خاصة

الينا فني ين المقيمنين حلفلسطينييشجع الطرف الفلسطيني عمليات ال و ين وإعادة ال أهير ل -د

 ،الضفة وغزة

لناشنئة اتع بر منكمنة ال حرينر تطبين  هنذه المنواد بمثابنة إنهناء لكافنة الندعاوى والمطالنت  -ذ

 .عن القضية

هني تننص علنى  ، فنال"مدرسنة الحنر الشنرال أوسنطي"منا تطمنع فينه  هذه الوثيقة تحق وهكذا 

ن لجننة دولينة تمنول إقليمينا ودولينا، وال ، وتندعو ل كنوي1948لرراضني المح لنة عنام ح  العنودة 

ال نو ين وال أهينر فني مننا     وتسن مر ،ت حدث عن قرارات األمم الم حدة بخصنوص الالجئنين

 (3)أو في حدود الضفة وغزة بصف ه ما سينبغي أن ي م. ،اللجوء العربية والخارجية

راجعنة مة، منن خنالل ن أوجنه االسن فادة اإلسنرائيليال علي  على هذه الوثيقة، وتبينا ويمكن

 نصوصها على النحو ال الي:

 ورسننم سننقف لل سننوية ،لمرجعيننة الدوليننة لقضننية الالجئننينلالمفنناوض الفلسننطيني تغييننت  -أ

نهم والنداعي ل نو ي ،لنديارهم تهمبحلول تقار  الموقنف اإلسنرائيلي النرافض والمعطنر لحن  عنود

 ،حيث مكان إقام هم

لي، ي الحلول المطروحة علنى المسن وى الندوالبا  لرسم أساأ تفاوضي يس ند إليه ف ف ح - 

 ، 2000عام يد الثانية على غرار مق رحات كلين ون في مفاوضات كامت ديف

 حمنر ه بمزيد من ال صلت رفضنا  لفكنرة حن  العنودة ولادمدإو ،الموقف اإلسرائيلي زيزعت -ت

 ،أي مسلولية قانونية تجاه الالجئين

وشكلت مناخنا   ،1991ن منذ بداية ال سوية ز المخا ر ال ي أ لت على قضية الالجئييعزت -ث

 ،مالئمننا  لمزينند مننن المحنناوالت السنناعية للنن خلص مننن قضنني هم بمضننامينها السياسننية والقانونيننة

ال و ين، وإعفاء ل حسين أوضاعهم المعيشية وال أهير ولقضية إنسانية تس ند في حلولها  وتحويلها

لجنننة دوليننة تنننو  عننن وكالننة الغننوث وتحننر إقامننة  عبننرته تجنناههم ان مسننلوليمننالمج مننع النندولي 

بعيندا   ،بر إلعادة تنأهيلهم وتنأمين اسن يعابهم وتطنوير أوضناعهم ،محلها، لي  ل قديم المساعدة لهم

                                                

 8/5/1996 ،االكسبري  الفرنسية( 2

 23/2/1996، هآرت ( 3

 Framework for the Conclusion of A final Statusتحت عنوان:  1995نوفمبر  1الوثيقة صادرة في ( 1

Agreement Between Israel and the Palestinian Liberation Organization. 
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وإبقناء وكالنة الغننوث باع بارهنا ركننا  مننن  ،عنن تلبينة تطلعناتهم الم علقننة بال مسنك بنالعودة لننديارهم

 ،أركان قضي هم

 ع أينة مطالنتويمن ،اتفاال ي م ال وصر إليه يع بر حال  نهائيا  ي لإلعالن أن أالمجال ح افسإ  -ج

جنرى  ما يعني أن كر الحقوال ال ني ،ناقضهيويحكر أي تصريح  ،ويلغي كر القرارات واالتفاقات

لالجئنين املنف غالقنا  للملنف الفلسنطيني عمومنا  وإو ،حكنم المن هينةفني ان قاصها أو تجاهلهنا باتنت 

 ،وصاخص

النذي يجنري تأكينده سننويا  منن  194وتوجهنات تسنعى إللغناء القنرار ف ح المجال لمطالت  -ح

 (1)،كر ما يمت للقرار وي صر بهو ،قبر الجمعية العامة

قصنى، األ إلعادة إحياء هذا االتفناال عشنية ان فاضنةجهودا  وفلسطينية يةبذلت أ راف إسرائيلوقد 

 حيث تضمنت المحاولة الحديث عن: 

ات ال ي  ولى مساعدة الالجئين على االندماج في المج معالعمر على إنشاء منكمة دولية ت -

 ،يقيمون فيها، وتحسين أوضاعهم االج ماعية

العمنننر بجدينننة منننع الحكومنننات المجننناورة للننندول المضنننيفة إلزالنننة حنننز  تسننعى حكومنننة  -

 ،بهذا الشأنالفلسطينية الصعوبات والمعوقات أمام قرار السلطة 

منا ال بت دخنول ملق نة لالجئنين لزينارة أقناربهم، إصدار تأشيراالفلسطينية تخوير السلطة  -

 ها.باالس فسار عن حاالت تشك بنوايا "إسرائير"مع ح   ،يدع مجاال  إلقام هم في أراضيها

رائية والبحث عن حلول ميدانية إج ،بشأن اس حالة عودة الالجئينوقد توالت ال صريحات 

ر إرهنا  ل ي أرغموا على مغادرتهنا بفعنلديارهم ومم لكاهم اتهم عدم إمكانية عودولحر قضي هم، 

هم لمننحالندول المضنيفة لالجئنين  ةبدعو ال صريحات تتوجثم ، 1948العصابات الصهيونية عام 

 ةلنوحام، رغنم 1948شكلت أبرز خطورة واجه ها قضنية الالجئنين مننذ والدتهنا عنام وجنسياتها  

غالبيننة  إال أن يعننني ال ننو ين، أن ال جننني  ال ءدعنناالتجنننت اآلثننار الم رتبننة علننى هننذه النندعوة با

 القانونيين والسياسيين على حد سواء، فنّدوا هذا االدعاء.

 2002 يونيوأيالون  -مشروع نسيبة -2

، أدى المسننار الم عثننر للمسننيرة ال فاوضننية التفاقننات أوسننلو ومننا جاورهننا مننن محنناوالت

ع بننه، إلننى اننندال يننتمنوالفشننر الننذي  2000تمننوز فنني  الثانيننةد يننوصننوال  لمفاوضننات كامننت ديف

دم ي  تقنكرد على عقم السياسة ال فاوضية وعجزها عن تحق 28/9/2000ب اريخ االن فاضة الثانية 

 يطان والممارسننات اإلسننرائيلية القائمننة علننى ال وسننع واالسنن اتباتجنناه الحننر، وكننرد علننى السياسنن

 . وال نكر لمجمر الحقوال

االن فاضة خيارا  سياسيا  وحيندا ، بنر بقينت غير أن السلطة الفلسطينية من جانبها، لم تع مد 

ودافعهنا فني ذلنك أكثنر منن  ،"إسنرائير"سن ئناف العملينة ال فاوضنية منع تبحث عن السنبر اآليلنة ال

على رسم سنقف لالن فاضنة ال ي نيح لهنا تجناوز القينادة الرسنمية فني الحالنة  حرصالسبت، أبرزها 

ية، بمنا فني ذلننك الحفناا علنى هنامن تفاوضنني الفلسنطينية، أو تجناوز قراراتهنا وتوجهاتهننا السياسن

معادلنة السياسنة جنزءا  منن  بقائهناحرص على الو ،ي يح لها االس مرار باإلمسا  بالملف ال فاوضي

لنذلك بعثنت للجنانبين  ،األميركية في الشرال األوسط، ومع رفنا  بهنا كشنريك فني العملينة ال فاوضنية

اس عدادها الس ئناف العملية ال فاوضية، منع إزالنة األميركي واإلسرائيلي بأكثر من رسالة، مفادها 

  (2)التفاال على الحر الدائم.دون الوصول العقبات ال ي تحول 

ال ني تنم ال وصنر إليهنا فني مباحثنات سنرية  "ينالونأ -نسنيبة"في هذا السنياال ولندت وثيقنة 

فيهنا الجانننت مثننر  ،"جنورج بابانندريو"وزير الننبرعاينة منن اف ها وزارة الخارجينة اليونانيننة اس ضن

عنامي "الجانت اإلسنرائيلي مثر ، ومنكمة ال حريرملف القدأ في  مسئولالفلسطيني سري نسيبة 

                                                

 1997-1-20( جريدة الحياة اللندنية، 1

 2003-7-23( جريدة الرسالة، 1
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العالقنات هم مسنئول وحضنرها إلنى جنانب ،"الشابا "الرئي  الساب  لجهاز األمن الداخلي  "يالونأ

 . "خافير سوالنا"الخارجية في االتحاد األوروبي 

 :هيالنقا  الخاصة بالالجئين ور الدائم، الوثيقة أبرز قضايا الح تناولت

نونينة وإسنقا  المرجعينة القا ،إسقا  ح  عودة الالجئين وحقوقهم الم رتبة علنى تهجينرهم -5

 ،واع بارها قضية إنسانية ،والسياسية للقضية

بعنودة  البحث عن أماكن إلينواء الالجئنين ب نو ينهم فني مكنان إقنام هم أو فني بلند ثالنث أو -6

 ،لهم للدولة الفلسطينية لمن ي اح ،محدودة

 ،دول هملواس قدام المس و نين الجدد باع بار ذلك عودة اليهود اليهودية، تشريع الهجرة  -7

دون أن يعنني أو ي رتننت  ،"إسننرائير"تسنناهم بنه  الالجئنين إنشناء صننندوال دولني ل عننويض -8

  (1).همعليه أي مسلولية تجاه

هننا يلإام ننداد لورقننة سياسننية توصننر  اأشننار إليننه نسننيبة نفسننه، أنهننتكهننر الوثيقننة وفقننا لمننا 

 األقصنى،كأساأ تفاوضي حنول الحنر النهنائي عشنية ان فاضنة محمود عباأ و "شمعون بيري "

اس مرار لمسلسر من المفاوضات السرية والمبنادرات الرسنمية عبنر القننوات الجانبينة، ال ني  وهي

للخيار النو ني النذي أ لق نه ت بع سياسة الخيارات المف وحة، وتواصر تهربها من اس حقاال العودة 

االن فاضننة عبننر برنننامج إجمنناع و ننني، ي ننناول مكونننات القضننية الو نيننة ب كاملهننا، ومنهننا قضننية 

 (2)الالجئين.

 ،وثيقة عاصفة سياسية ومعارضة و نية واسنعة لمنا حمل نه منن تننازالت خطينرةالأثارت 

ي فننمركننز القننرار إال أن  ،مننن موقعننه وضننرورة محاسننب ه ة نسننبيةلمطالبننة بنقالنناوصننلت حنندودها 

سننعى مننن إحنندى قنواتننه الجانبيننة ال نني ي هكوننن ،لننم ي خننذ خطننوات بهننذا االتجنناهالفلسننطينية السننلطة 

 خاللها الس عادة آليات ومسار ال سوية.

 ادهام ند" منن خنالل اإسنرائير"وتكمن خطورة هذه الوثيقة في الفوائد ال ي حصلت عليهنا 

ن ائجهنا للبعند األوروبني النذي أشنرف علنى المباحثنات ها ل صنر فني  اغيصنقنام بارج محيط من خ

مبعنوث االتحناد  "ميغينر موراتيننوأ" اإلقرار الذي جاء على لسانو ،الملدية إليها بمس وى رفيع

 هننا  تفهنمحن  العنودة لنم يعند جنزءا  منن النقناع العنام، وأن بأفاد  الذياألوروبي للشرال األوسط 

  (3)."إسرائير"لدولة  يشكر تهديدا  على الطابع اليهودي هبأن

 2003 يسمبرد "بيلين-عبد ربه"وثيقة جنيف  -3

 –البحننر المينننت أهمينننة خاصنننة فنني سنننياال المشننناريع الفلسنننطينية –تك سننت وثيقنننة جنينننف

النذي جنينف، السويسنرية العاصنمة اإلسرائيلية المش ركة بسبت اإلعالن االح فالي الذي جرى في 

 ،الرجنو ، والجاننت اإلسنرائيلي برئاسنة يوسني بيلنين لجانت الوفد الفلسطيني برئاسة جبريرضم 

 ،وهننو حضننور جننرى إعننداده ليشننمر العدينند مننن الشخصننيات الدوليننة ل ننرويج وتسننوي  إعالميننين

 (4).ر اتفاال يحكى برعاية وقبول دولي واسعوإاهار المبادرة بمكه

 : كمن فيجئين يما ي عل  منها بالال ملخص، ولل سوية النهائية امشروع قدمت الوثيقة باع بارها

ت دولية ما ي عل  بها من قراراولغاء ح  العودة مع وضع آليات إلنهاء قضية الالجئين، إ -1

 ، وملسسات

 يجنري تنفينذ هنذا الحنر، ومطالبنة حنينمنن حنر نهنائي، يضنع حندا  ألي مطالنت  منا تقدمنه -2

رات اوإلغنناء القننر ،مجلنن  األمننن النندولي والجمعيننة العامننة لرمننم الم حنندة ب بننني االتفنناال

 ،اهالسابقة الم علقة ب

                                                

 مرجع ساب .الفلسطينية المش ركة ل سوية قضية الالجئين،  -المشاريع اإلسرائيلية(  2

 .32، صالواقعية لح  العودة دراسة في ال حدياتاإلمكانات ، رشيد، قويدر( 1

  19/6/2002 ،يديعوت أحرونوت( 2

 -ر الرحيرون. قبقي  عبد الكريم وآخر ،وثيقة، وما جاء فيها عن حلول لقضية الالجئينلراجع النص الكامر ل( 3

 .53ص ،2005 ،1  ،دار ال قدم العربي والدار الو نية الجديدة ،في السياسة والنكام الفلسطيني
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ث ترسنم حين، هناوفقرات هنابنودمن خنالل لديارهم، ح  الالجئين في العودة ل ام ال  جاهرال  -3

وجننه الحننر باتجنناه إسننقا  حنن  العننودة واسنن بداله بننال عويض عننن لجننوئهم وعننن فقنندانهم 

كافنأة ى مبح  الدول المضيفة بالحصنول علنه ي مكان إقام هم الدائم، مع إقرانلمم لكاتهم ف

  ،مالية مقابر اس ضاف هم

امننه وتضنع أم ،خينار فينه لننهلالجننا لمكنان إقامنة دائنم لني   هنالي حوبد حن  العنودة اسن بعا -4

 خيارات: 

لدائمنة إلقامة ااأو  ،نقلها للدولة الع يدة ىالعودة للدولة الفلسطينية أو إلى المنا   ال ي جر -أ

ن مننع مننن اسنن عداد لالسنن قبال بال عنناو فنني دولننة ثالثننة، وهننو أمننر مرهننون بمننا تننوفره هننذه الدولننة

  ،المفوضية الدولية

اء وضمن قرارها السيادي والمعنروف برفضنه ألي عنودة، باسن ثن "إسرائير"اإلقامة في   - 

  ،جمع شمر عدد محدود من العائالت بشرو  تعجيزية

ج يع وبنرامأي ال نو ين المنرتبط بال أهينر وتنفينذ مشنار ،اإلقامة في الدول المضيفة حالينا    -ت

 تنموية. 

ل عنويض الالجئين وف  ال نالي: قيمنة اتعويض ال نازالت فيما تطرحه الوثيقة حول ت وارد  -5

 الت لجننةواسن نادا  لسنج تحدد وف  ال قنديرات العائندة للنزمن النذي خسنر بنه الالجئنون مم لكناتهم،

ل أي أن علنى الالجنا قبنو، وأينة سنجالت أخنرى ،ووف  سجالت حارأ أمال  الغنائبين ،ال وفي 

أن  عبنر سنجالتها ل حديند أمالكنه، وعلينه "إسرائير"، وأن تشار  1948ال عويض بحسابات عام 

 ني بنينت يقبر بأن يدفع قيم ها تعويضا  على ما س  ركه من أصول غير منقولة فني المسن و نات ال

 ،ر شرعي وف  قرارات األمم الم حدةعلى أساأ غي

نشناؤه، إمن خالل الصندوال المالي المزمنع  ب عويض الالجئينفيما ي عل  ترى الوثيقة أنه  -6

لم ومنهنا المشاركة بمبل  مقطوع يجري تحدينده، بينمنا علنى دول العنامطالبة فقط ب "إسرائير"ن فن

يامهنا ، مننذ قيما ارتكب ه ضد الشنعت الفلسنطين هاالدول العربية توفير األموال، ل  حمر بالنيابة عن

 ،وما بعدها 1948عام 

تفاصنير معالجنة قضنية الالجئنين، اآللينات والهيكلينات الالزمنة إلنهناء  في الوثيقةال تغفر  -7

خدمات األونروا كجزء من مرحلة ان قالية تدريجية مدتها خم  سننوات، وصنوال  إللغناء وضنعية 

ومنا ي علن  بنه، يقنوم بعندها مجلن  األمنن الندولي والجمعينة العامنة  194شنطت القنرار والالجا، 

وإلغاء كافة القرارات الدولية السابقة الم علقة بالقضية الفلسنطينية بمنا ، اللرمم الم حدة ب بني االتفا

 (1)فيها الم علقة بالالجئين.

سنعت ح نى ولنو بصنورة غينر رسنمية،  "إسنرائير"وهكذا ي ضح من العرض الساب ، أن 

رهننا اسنن مرار المحنناوالت الراميننة ل صننفية قضننية الالجئننين، باع بال حقينن  هنندف أساسنني ي مثننر ب

ول وبننال خلص منهننا يمكننن الوصنن ،اإلسننرائيلي-كلة األكثننر تعقينندا  فنني الصننراع الفلسننطينيالمشنن

 .المحدد سلفا ل سويات بالسقف

والنقناع اإلسنرائيلية لعر من األمور ال ي منحت وثيقة جنيف كر هذه ال غطية اإلعالمية و

، ايا األخنرىمنن القضنالجئنين وغيرهنا ة الالسياسي المح دم، أنهنا وضنعت تفصنيالت دقيقنة لقضني

يننع القنرارات الدوليننة ذات الصننلة، ومننع ذلننك فننهنا تجنناوزت جمكالقندأ والمسنن و نات والحندود، 

، علما بأن "كر قضايا المرحلنة النهائينة هني حقنوال أصنيلة ثاب نة لهاال ي تشكر المرجعية القانونية 

دة ال نني تشننكر للشننعت الفلسننطيني، وتلكنندها مبنناد  القننانون النندولي، ميثنناال وقننرارات األمننم الم حنن

ل صنرف بهنا، ال عنهنا أو المرجعية الشرعية الدولينة لهنذه الحقنوال، غينر القابلنة للسنقو  أو ال نناز

لمرجعي هننا الطبيعيننة وال اريخيننة، وقنند صنندرت القننرارات الدوليننة العدينندة ال نني تلكنندها باإلضننافة 

                                                

 .17/10/2003، ، يديعوت أحرونوتة الشمولية األولى إلنهاء الصراععوز، عاموأ، وثيقة جنيف المحاول (1
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ع بنر االحن الل ان هاكنا عليها باح اللها لرراضي الفلسنطينية، وت "إسرائير"وتدين اس مرار اع داء 

 (1.)لميثاال األمم الم حدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"

سنبا  الحيز األكبر في النقاشات ال ني دارت حنول الوثيقنة، ألالالجئين اح ر موضوع لقد 

دع مجناال ينصنرحوا بمنا ال النذين ، يهناالمنوقعين اإلسنرائيليين علأهمها ما ورد على ألسننة كثيرة، 

رد فني تنازلوا عن ح  العودة، ونك في بعرض عندد محندود ممنا والموقعين لشك أن الفلسطينيين ل

 هذا السياال:

وثيقة ب حديد لجنة دولينة ل عرينف منن هنو الالجنا، ومنا هني ال عويضنات ال ني يسن حقها، ال البت  -1

منا دفنع مبصالحية اتخاذ قرارات حول كم، ومن الذي يجت إدخاله لحدودها،  "إسرائير"وس  م ع 

أن هنذا االتفناال هنو منا للقنول: ، الوثيقنةأحد مهندسي اتفاال أوسلو الذي شنار  فني  "رون بوندا "

 (2)كان يحلم به إبان مفاوضات أوسلو.

وثيقة تعني أن حن  العنودة سني حق  داخنر الدولنة الفلسنطينية، وبال نالي فننن الأكد اإلسرائيليون أن  -2

جئنين إليهنا، وهنو شنيء سنيلغي األكثرينة اليهودينة، الكبينر منن عنودة جارفنة لال "إسرائير"خوف 

، سوى لم شمر عائالت بنسنت رمزينة، يهاإجابة مرضية، فلن يعود الالجئون إلله الوثيقة  أوجدت

 (3)كدولة يهودية. هاوهذا بحد ذاته اع راف فعلي وقانوني من قبر الفلسطينيين ب

السنلال النذي  ح، ومنن ذلنكووضنعدم الو ةضبابيبالموقف الموقعين الفلسطينيين  ام ازفي المقابر 

الننوزير هشننام عبنند الننرازال فنني تعقيبننه علننى النننص الم علنن  بننالالجئين: هننر منننا مننن يع قنند  رحننه 

: إن نصنوص الوثيقنة تننص علنى أن آخنر مفناوضفيمنا صنرح  بنمكانية إيجاد حر عادل لالجئين؟

ليين ب فسنير هنذه البننود كمنا هنا  ح  للعودة، وهذا ما ننص علينه االتفناال، واألمنر يعنود لإلسنرائي

 (4!)يريدون، ولكن بالنسبة لنا هنا  ح  للعودة

هنة منن جهنة، ومنن ج ويمكن وضع اليد على السنقطات القانونينة ال ني وقعنت فيهنا الوثيقنة

 :منها بصورة جدية "إسرائير" ةأخرى اس فاد

رة منن لغنة الخطنومن الناحية ال عبيرية، انطوت الوثيقنة فني مادتهنا السنابعة علنى سنقطات با -1

 لالجئنين(،اس خدامها الم كرر لمصطلح )مشنكلة( الالجئنين، بندال منن )حن  ا فيالناحية القانونية، 

 وتكمن الخطورة في اس خدام هذا المصطلح إلى ما يلي:

 ،سقا  لصفة الح  عن قضية الالجئينإ -أ

 ، خاضع لرغبة وإرادة كر من الطرفينإقرار بال عا ي مع قضية الالجئين كموضوع  - 

 ، ن الالجئينأإسقا  لجميع القرارات الصادرة عن األمم الم حدة بش  -ت

 (5)إعفاء إسرائير صراحة من مسلولياتها القانونية تجاه الالجئين.  -ث

لنذي تنم ، ا194أغفلت الوثيقة قنرارات األمنم الم حندة الخاصنة بنالالجئين، وخاصنة القنرار رقنم -2

ئنين لنن رغم ذكرهنا لنه، فننن الالجو، 1948ذ عام من أمميقرار  125ال أكيد عليه خالل أكثر من 

القنرار  فني الوقنت النذي تقنول أنهنا اع مندت علنىوألني  كنذلك؟  ...مفارقنة ... يعودوا إلى دينارهم

نلغناء كافنة بمنها تطالنت األمنم الم حندة  17المذكور ليشكر أساسا لحر قضية الالجئين، فنن المادة 

ارات منننا قبلهنننا منننن قنننر تلغنننيهنننا وبنننذلك فنن، فلسنننطينيةالقنننرارات الدولينننة ذات الصنننلة بالقضنننية ال

 ومبادرات!!

الذي يك ست الصفة اإللزامية الواجت اح رامها واالل زام بها، ففي  194أفرغت الوثيقة القرار  -3

إلخنراج هنذا الحن    هاحين كفر لالجئنين حقنا جماعينا وفردينا بنالعودة إلنى دينارهم، جناءت صنياغ

                                                

ام ر دائم،ملتمر الخبراء لمفاوضات الوضع ال المبادرة الفلسطينية ل عمي  الحوار العالمي )مف اح(، (1

 .65، ص1999هللا،

 .12/10/2003يديعوت أحرونوت  (2

 .13/10/2003معاريف، ( 3

 .14/10/2003األيام، ( 1

 .10/12/2003مالحكات قانونية على وثيقة جنيف، ملسسة الح  لحقوال اإلنسان، رام هللا،  (2
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أن تسنمح بهنا،  "إسرائير "إلى إ ار المبنادرات اإلنسنانية ال ني يمكنن لنالمكفول من "مبدأ االخ يار 

 (1.)وبال الي نزعت منه مضمونه الحقوقي والقانوني"

ذا أهمينة حيوينة بالنسنبة للحالنة الفلسنطينية، هنو أننه وحنده "يعنرف  194إن سبت كون القنرار  -4

أضنننعف وقومينننة، حقنننوال الالجئنننين بصنننورة جماعينننة، ويطالنننت بحقهنننم فننني العنننودة كمجموعنننة 

الفلسننطينيون حجنن هم بالمطالبننة ب طبينن  حنن  العننودة مننن خننالل قبننولهم بصننيغة مدرينند لمحادثننات 

السالم، ال ي اس ثنت األمنم الم حندة منن كنون قراراتهنا هني ال ني تنوفر الهيكلينة والمكلنة وال نكنيم 

 ، فكيف الحال ووثيقة جنيف تطالت بنلغاء القرار كليا؟! (2)لحر قضية الالجئين"

مننن  13، ومننن أهمهننا: المننادة الدوليننة ال نني نصننت علننى حنن  العننودة لمقننرراتلتجاهننر الوثيقننة  -5

والسياسية،  من العهد الدولي الخاص بالحقوال المدنية12اإلعالن العالمي لحقوال اإلنسان، والمادة 

 2ة المنادمن البروتوكول الرابع فني االتفاقينة األوروبينة لصنون حقنوال اإلنسنان، و 3و2والمادتان 

ان منننن الشنننرعة اإلفريقينننة لحقنننوال اإلنسننن12منننن المعاهننندة األميركينننة لحقنننوال اإلنسنننان، والمنننادة 

رة ال ين م إال بمق ضنى إرادتهنم الحنالالجئنين خلصنت جميعهنا إلنى أن حن  عنودة  حينثوالشعو ، 

لسنالمة والصريحة، كما إن الطابع الفنردي واإلرادي لحن  العنودة، والحاجنة إلنفناذه فني جنو منن ا

 .لة إلى موقع إقامة الالجا في مو نه األصلي، أمران يجت اح رامهما بصورة دائمةالكام

عندة تجنار  عملينة فني العصنر الحنالي تنم خاللهنا  هننا وفضال عن تلك القنرارات، فننن 

، وعنودة 1995: عنودة أهنالي البوسننة ضنمن اتفاقينة داي نون لعنام هناعودة الالجئنين لنديارهم، ومن

 (3).1999، وعودة األلبان إلى كوسوفو عام 1984ا عقت حر  قبائر الهوتو إلى رواند

 الندولي وثيقة إجماعا قانونيا أكد عليه فقهاء القانونال خالفتفي تجاوزها لح  العودة،  -6

  أي حن  منن حقنوال على اخ الف مدارسهم، وهنو أننه ال يجنوز ألي  نرف ال فناوض علنى إسنقا

فنننه "ال يجنوز ح نى لمنكمنة ال حرينر ذاتهنا، أن غينر القابلنة لل صنرف، وبنذلك الشعو  األصنيلة 

، فما بالنا واألمنر (4)توقع على أي وثيقة ت نازل بموجبها عن ح  الالجئين في العودة وال عويض"

ي علنن  بسياسننيين يف قننرون إلننى قانونيننة ال مثيننر وأحقيننة ال فننويض؟! إن ال خلنني عننن هننذا الحنن  مننن 

مي ولصنالح  نرف إسنرائيلي معنارض ال يملنك جانت " رف فلسطيني محدود ال مثير وشبه رسن

أي صالحية لحمر حكوم نه علنى االل نزام ح نى بال ننازالت المحندودة جندا، لهنو أمنر يثينر الدهشنة 

 (5)واالس غرا ".

، إال أنها أبقنت هنذه العنودة فني "إسرائير"  ن الوثيقة لعودة بعض الالجئين لرغم تضم -7

، النذي يقنرن 194هنذه مخالفنة لمنا ورد فني ننص القنرار نطاال السماح والموافقنة اإلسنرائيلي ين، و

منة منا يلكند أّن هذه العودة بالصفة القانونية، وقد "خلنت الوثيقنة منن تحديندها وتوضنيحها، فلني  ث

لإلقامنة أو السنكن فيهنا، أتنى بقنوة الحن  السنيادي لهنذه الدولنة، ولني  بقنوة إليهنا الالجا الذي عاد 

 (6)".194قرار 

 طناب  منع الموقنف تكناد تلالجئين اوثيقة فيما ي عل  ب عويض الي تقدمها إن اآلليات ال  -8

ألبسنط مبناد  القنانون الندولي ال ني تناولنت  تجناهال ممنا يعنني، 1999اإلسرائيلي المعلن منذ عام 

قضية ال عويض، حيث أجمع الخبراء القانونيون على أن ال عويض ح  مع رف به حسنت القنانون 

حالنة دولينة مماثلنة، اسن وجت  40، "وقد  رح هلالء ما ال يقنر عنن 194الدولي، وحست القرار 

                                                

اريخ زع ب وجاء ذلك في موقف األمين العام للجبهة الشعبية ل حرير فلسطين أحمد سعدات حول الوثيقة،  (3

7/11/2003 . 

 .80، ص1994، صيف 19ة، مجلة الدراسات الفلسطينية، بيروت، العدد زري ، إيليا، الالجئون وح  العود (4

: 194موعة ، موقع المجسماح إدري  ترجمة ،مسلولية األمم الم حدة تجاه الالجئين، فيرا غوالند، دباأ( 1
www.group194.com   

 ،إلنسانمركز القاهرة لدراسات حقوال ا فلسطين إسرائير: سالم أم نكام عنصري؟ مروان، بشارة،( 2

 .102،ص1،2001، القاهرة

 .5/11/2003 ،نافعة، حسن، ثقو  في اتفاال سويسرا، الحياة (3

 .5/12/2003البشي ي، جواد، كيف أسقط ح  العودة في وثيقة جنيف، الو ن،  (4
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فيها ال عويض دون شرو ، انطالقا من أن ال عويض ح  قائم بذاته في حالة وقوع الضنرر، وهنو 

 (1)."مبني على مبدأ إرجاع الشيء إلى أصله

قنوال دولنة للشنعت اليهنودي، فينه تعند قنانوني وتهديند لح "إسنرائير"إن االع راف بنأن  -9

لملينون ، والنذين يزيند عنددهم عنن ا1948الفلسطينيين الذين منا زالنوا يعيشنون داخنر حندود العنام 

ا جناءت دولنة للشنعت اليهنودي، منن هنن "إسرائير "ألف نسمة، وما زالوا ال يع رفنون بن وأربعمائة

ية ق صنادواال مطالبنة الفلسنطينيين بحقنوقهم المدنينة والسياسنية –قانونيا على األقنر -الوثيقة ل نسف

ي مننحهم فنواالج ماعية، مما ي ر  األمر للحكومنة اإلسنرائيلية ل منارأ سياسنة االن قناء المزاجني 

 هذه الحقوال أو منعهم إياها.

 "إسنرائير"إن إقرار وثيقة جنيف بأحقية الشعت اليهودي بدولة واع رافها بها، يمنح  -10

(، وهنذا ي لهناتلوث النقناء العنصنر) لن تصريحا قانونيا ل حقي  الطابع اليهودي للدولة، ووضنع حند

إقنننرار عجينننت، ولن نننذكر أننننه "بعننند إلغننناء قنننرار مسننناواة العنصنننرية بالصنننهيونية ن يجنننة الهيمننننة 

أن  2002الدوريننة لعننام  هننااألمريكيننة، فنننن ثننالث لجننان تابعننة لرمننم الم حنندة أكنندت فنني تقارير

وهنذه ، ة، أو بمعننى آخنر العنصنرية"للقانون الدولي نابعة من قوانينهنا المحلين "إسرائير"مخالفات 

اللجان هي: لجنة إزالة جميع أشكال ال مييز العنصنري، ولجننة الحقنوال االج ماعينة واالق صنادية، 

ولجنة الحقوال المدنية والسياسية، فكيف تطلت وثيقة جنيف تجناوز هنذه الشنهادات الدولينة، وتقبنر 

 (2)بما رفضه المج مع الدولي قا بة؟!

 ؤتمرات البحثيةالندوات والم -4

فضننال عننن تلننك المبننادرات والوثننائ  الفلسننطينية اإلسننرائيلية المشنن ركة، اج هنند الطرفننان  

 عنددة، ورشنات عمنر معقد عندة  فيكثيرا بمساعدة نكراء لهم من القارتين األوروبية واألمريكية 

كر بشن شار  فيها أكناديميون وسياسنيون، ممنن يرتبطنونو، غربيةبن ها جامعات ومراكز أبحاث ت

 .أو بآخر بالمفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية

 ريخاألمريكينة ب ناوكالهومنا ومن أهم هذه الملتمرات وورع العمنر، منا عقند فني مديننة أ

اديمي األكنقندم حينث فلسطينيين وأردنيين وإسرائيليين وأميركيين،  نبمشاركة باحثي 2/12/1999

بنر % منن الالجئنين مقا10لقبنول عنودة  "رإسنرائي"تيسير عمرو مشروعا للحنر يندعو الفلسطيني 

دة لنن تنلثر بنأن هنذه العنو  هنا مأن حناوالم ،تو ين الباقي في المنا   الفلسطينية والندول العربينة

 طبينن  ال لدولننة اليهوديننة، وأن الطننرف الفلسننطيني سننيعلن عننندها أنهننالعلننى ال ننوازن الننديمغرافي 

 لبة به.نفذت ما هي مطا "إسرائير"، وأن 194العملي لقرار 

وهنننو مفننناوض فلسنننطيني مننننذر الننندجاني  اعنندوفنني اق نننراح مشنننابه فننني المنننلتمر نفسنننه، 

ن فني لقبول عودة عدد منن الالجئنين يسناوي عندد المسن و نين اليهنود النذين سيسن قرو "إسرائير"

ا ينعاد ،194الضفة والقطاع، على أن يعلن الطرف الفلسنطيني أن هنذا األمنر يعنني تطبيقنا للقنرار 

 بندال ،مرتقبةأي الدولة الفلسطينية ال ،ياال ل عدير مفهوم العودة بحيث تصبح إلى الو نالسهذا في 

جنا أن لحنوالي مائنة ألنف الوينرى أن هنذا ي نيح  ،48الن من العودة للديار والمم لكنات فني مننا   

 مقابر تو ين الباقين. "إسرائير "ليعودوا 

 

 

 

 

 

 

                                                

  .227مصدر ساب ، ص جسر العودة: (1

 سان،لدراسات حقوال اإلن مركز القاهرة حقوال الالجئين في ار ال سوية، عصام ،جسر العودة: حسن، (2

 .232ص، 1،2002 
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 حق العودةنقض مواقف الوثائق من تاسعا: 

ويننة علننى اخنن الف مسننمياتها وهالفلسننطينية اإلسننرائيلية المشنن ركة الوثننائ   تنكننرت جميننع

لم نكنر ازاد منن صنالبة الموقنف اإلسنرائيلي  مماموقعيها، لح  العودة، لي  تلميحا بر تصريحا، 

 لبعض المحددات القانونية ال ي ترسخه، ومنها: ةراشاإلي طلت  وهو ما، هأصال ل

لنم ينشنا  ، والذي يجري تأكيده سننويا ،194جمعية العمومية لرمم الم حدة رقم إن قرار ال -1

ن اإلعالفن ،ح  الالجئين بالعودة، لكنه أعاد صياغة وتأكيد مبدأ راسخ في القنانون الندولي العرفني

قى وي سن  ،العالمي لحقوال اإلنسنان يننص صنراحة علنى أن "لكنر فنرد الحن  فني العنودة إلنى بلنده"

عقننا  أتننم تبنيننه فنني ومباشننرة مننن القننانون والممارسننة النندوليين،  194ني للقننرار األسنناأ القننانو

ا  بنأن ا  وتكنرارتم اإلقنرار منرارو ،عمليات عودة الالجئين المكثفة ال ي تلت الحر  العالمية الثانية

منع ام المج قوفي السنوات القريبة،  ،همالعودة الطوعية تشكر الحر األمثر واألكثر ديمومة لمشاكل

ت عديندة لدولي باالع راف بحن  الالجئنين بنالعودة لنديارهم، كمنا قنام ب فعينر هنذا الحن  فني حناالا

 أبرزها البوسنة وكوسوفو. 

 ،األمم الم حدة على العقند األخينر منن القنرن الماضني اسنم "عقند عنودة الالجئنين"أ لقت  -2

ع بنارات إنسنانية اله يارهم ال يسن ند فني  بيع نه وأصنلالعنودة لندفني  همالقبول الدولي بحق ذلك أن

إن عنودة الالجئنين تشنكر مكوننا  أساسنيا  ،لكنه ملس  على اع بنارات واح ياجنات عملينةفحست، 

وبالفعر، وكما أشارت مفوضة األمم الم حدة السامية لالجئين، فنن "ال جربنة  ،في بناء الثقة بالسلم

العنناديين، فنننن عننودة فنني دول عدينندة تعنناني مننن النننزاع أاهننرت أنننه بالنسننبة للرجننال والنسنناء 

 (1.)األصدقاء واألقار  بسالم غالبا  ما تكون أكثر أهمية من أي اتفاقات رسمية"

منا حلنة مرعودة الالجئين دورا  هاما في تأكيد النكام السياسي في  تلعتعالوة على ذلك،  -3

 ،لسنلمبعودتهم إنما يصنوتون بالفعنر علنى مننح الثقنة فني مسن قبر ا همبعد الصراع، ذلك أن

و ن إبقنناء مجموعننة مننن الالجئننين فنني حالننة اغ ننرا  عننن السننلم، ال تشننعر بأيننة صننلة أوأل

ر عنن إنما يشكر وصفة أكيدة السن مرار أي ننزاع بغنض النكن ،عالقة بالسلم، أو ملكية له

 االتفاقيات الرسمية ال ي قد ي م توقيعها. 

علننى وال عنناون  تبن هننا منكمننة األمنن ال نيمننن الميثناال األوروبنني للسننلم،  22 تننص المننادة -4

 ،"نلكننند ال زامننننا ب سنننهير العنننودة الطوعينننة لالجئنننين والننننازحين بكرامنننة وأمنننان ال نننالي:

                                                
 ، مصدر ساب .ح  العودة في مشاريع ال سوية غير الرسمية( 1
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منكمننة البننذلك، تشننير و ،وسننن ابع بنندون تمييننز دمننج الالجئننين والنننازحين فنني مننوا نهم"

خارج منوا نهم  هموبعبارة أخرى، فنن إبقاء ،أبعاد أمنية والع بارها موضوع الالجئين ذ

وباخ صار، وكما تمت مالحك ه في أماكن م عنددة منن العنالم،  ،ر تهديدا  لرمنبالقوة يشك

 تشكر مكونا  أساسيا في االن قال إلى السلم، ولي  مجرد ن يجة لهكذا ان قال.  تهمفنن عود

مننن خننالل قننوانين ومخططننات إداريننة مخ لفننة، أبرزهننا قننانون أمننال  الغننائبين، قامننت  -5

دولننننة لبمصننننادرة أمننننال  الالجئننننين ونقلهننننا ل 1948 السننننلطات اإلسننننرائيلية منننننذ العننننام

تمنننت صنننياغة هنننذه القنننوانين بدقنننة بهننندف حرمنننان و ،وملسسننناتها، أو إلنننى أفنننراد يهنننود

ي حر أومن ثم، يجت أن يضمن  ،الفلسطينيين من أراضيهم وأمالكهم ونقلها ألياد يهودية

ا عي ألصنحابهبشنكر غينر شنر "إسنرائير"لمشكلة الالجئين إعادة أمالكهم ال ي صنادرتها 

لعنودة اويجت إعادة هذه األمنال  سنواء اخ نار الالجنا  ،الفلسطينيين الشرعيين أو ذري هم

 أو لم يخ رها. 

ال عنويض عنن الخسنائر واألضنرار ال ني لحقنت فني ذلنك، فننن لالجئنين الحن  كر إضافة ل -6

م رر آخنر نجننوأي ضن ،بمم لكناتهم، وعنن اإلصنابات الشخصنية واأللنم والمعانناة النفسنيين

ين ومن الضروري ال أكيند علنى أن حن  الالجئن ن،من تهجير وحرماها عن النكبة وما تال

ا بالعودة وال عويض مكمالن لبعضهما النبعض، فلالجئنين الحن  بنال عويض سنواء اخ نارو

 ممارسة حقهم بالعودة أم لم يفعلوا. 

ينبغني  ،ودةكيفية تعامر هذه الوثائ  مع قضية الالجئين وحقهم في العنوقبر الحديث بشأن 

 :يها، وعليه تل قاي  ال ةاسم المش ركوالقالبحث في 

لالجئنين ألراضنيهم ومم لكناتهم ال ني  نردوا منهنا، ابح  عودة ت ف  على عدم االع راف  -1

 (1)بر ال تأتي على ذكر كلمة العودة، وت حدث عن خيارات أخرى تسميها مكان إقامة دائم.

ن عننحملهننا أي مسننلولية سياسننية أو أخالقيننة ال تو، "إسننرائير"تبننر  تلننك الوثننائ   جميننع -2

، 1948قوة مننن أرضننه عننام الالجريمننة ال نني ارتكب هننا بحنن  الشننعت الفلسننطيني حينمننا  ردتننه بنن

 ،م تفعر شيئا  من إمكانية أي ضغط عليها أو أية مطالت منها،  الما لتها وبال الي حرر

 :ل اليعلى النحو ا ئمحددت الخيارات الم احة لالجئين الخ يار واحد منها لسكنهم الدا -3

بعننين فنني البلنندان العربيننة، أو فنني منننا   أخننرى، دون األخننذ سننواء ال ننو ين حيننث هننم  -أ

 ،ورغب هم، أو سيادة الدول ال ي سيفرض عليها ال و ين تهماالع بار إراد

ها، ، علننى األعننداد ال نني تسنن طيع اسنن يعاب هنناالهجننرة لبلنندان أجنبيننة، وربننط ذلننك بموافق - 

 ،لقبول الهجرة إليها ال ي تضعها والشرو 

علنى تها اخ يار منا   الدولة الفلسطينية كأماكن سكن دائم لهم، دون األخذ باالع بار قندر -ت

يسننمح لهننم س منننل حدينند أعننداد ونوعيننة  "إسننرائير"ودون أن تسنن بعد تنندخر  ،االسنن يعا 

ذي منا ال ينلثر علنى الوضنع النديموغرافي النب، وهالمنا   السلطة بما ال يهدد أمنبالعودة 

الضننفة  ،تعلننن تخوفهننا منننه حننين يصننبح عنندد الفلسننطينيين فنني حنندود فلسننطين ال اريخيننة

وهنو  ،أكثنر منن عندد اليهنود "إسنرائير"الغربية وقطاع غزة واألراضي ال ي تقنوم عليهنا 

 (2.)رفض عودة الالجئينلأحد األسبا  ال ي ت ذرع بها 

 ئم:حديد مكان سكنهم الداتفردت وثيقة جنيف بنضافة خيارين آخرين أمام الالجئين ل  -4

راضنني أل "إسننرائير"فنني منندن خاصننة تبنننى لهننم فنني األراضنني ال نني يمكننن أن تضننم مننن  -أ

مقابنر األراضني ال ني  ،جنو  شنرال قطناع غنزة، وجننو  غنر  الضنفة الغربينة خاصة، السلطة

 ،وال ي تقوم عليها مدن اس يطانيةإليها من أراضي الضفة  "إسرائير"س ضمها 

                                                

، 2004ناير يبيروت، ( أبو عامر، عدنان، قراءة قانونية نقدية لوثيقة جنيف، مجلة مركز باحث للدراسات، 1

 .54ص
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ضنه كمكان سكن دائم لنه، لكنن ذلنك لنن يكنون فني أر "إسرائير"يخ ار بنمكان الالجا أن  - 

ألمنيننة ا  هنناوسننيكون عننددهم محنندودا ، ومرتبطننا  بموافق ،ومم لكاتننه، أو أنننه سيسنن عيد ملكي ننه لهننا

سن يعا  وبقندرتها علنى اال ،قد تس مر عشرات السننينف ،والديموغرافية، وغير محدود بمدة زمنية

 عدم السماح بالعودة. بصورة عملية، وال ي تقررها وف  شرو ها

الموجودين خنننارج حننندود فلسنننطين بننناتفقنننت الوثنننائ  علنننى تحديننند الالجئنننين وحصنننرهم  -5

لضنفة اواسن ثنت الالجئنين الموجنودين فني  غنزة،قطناع الغربينة والضنفة وإسرائير في  ،ال اريخية

اخنر حندود ديقيمون ولم تع برهم الجئين  الما  ،الجا أكثر من مليونيل  عددهم تقريبا  اوغزة الب

دة بحينث لنم يعند يعنني العنو ،فلسطين، و الما جنرى تحرينف مفهنوم حن  العنودة فني هنذه الوثنائ 

 .1948رراضي ال ي يم لكها الالجئون، وال ي هجروا منها عام ل

 "إسنرائير"تجاهلت الوثائ  أي إشارة لحقوال أكثر منن ربنع ملينون فلسنطيني يقيمنون فني  -6

تمننعهم ، و1948دة إلى قراهم وأراضيهم ال ي هجرتهم منها منذ عنام من العو ،ويحملون جنسي ها

 من العودة إليها واس عادة ملكي هم لها. 

 ،حلهننا علننى هننذا األسنناأبال ننالي و ،نكننرت الوثننائ  لقضننية الالجئننين نكننرة اق صننادية -7

، وتجاهلت أن العودة للو ن واألرض هني حن  هموإسكان همواع مدت مبدأ ال عويض إلعادة تأهيل

تجاهلنت أن حقنوال كمنا  ،أساسي لكنر إنسنان أقرتنه الشنرائع السنماوية والقنوانين واألنكمنة الدولينة

ومنن هنذا المنطلن ، فننن أي  ،جماعينة وفردينةو ،الالجئين في العودة هني حقنوال سياسنية وو نينة

شخص أو هيئة مهما كاننت صنف ها ال مثيلينة، ال تملنك ال ننازل عنن حقنوال ال تملكهنا ولنم يفوضنها 

  (1)بها بذلك.أصحا

فن  و ،ال عويضات ال ي تحدثت عنها الوثائ  عبارة عن ثمن أراضي الالجئين ومم لكناتهم -8

ل ننازل بنالقوة بينع أراضنيهم أو ا يهمأي أنهنا سن فرض علن ،تقديرات تحددها لجنة أو صندوال دولي

فنني تعويضننات عننن  هننموتجاهلننت حق ،ه رفضننا  قطعيننا ، والمسنناومة عليننهونعنهننا، وهننو مننا يرفضنن

ى الينوم، ح ن 1948لخسائر المادية والمعنوية ال ي لحقت بهنم وبمم لكناتهم مننذ هجنروا منهنا عنام ا

واسنن ثمارها لهننذه األراضنني والمم لكننات علننى منندى أكثننر مننن نصننف  "إسننرائير"وعننن اسنن غالل 

 لجانت عودتهم ألراضيهم.عويضات هو ما يطالت به الالجئون وهذا النوع من ال  ،قرن

لت ح -9 دوال صنن عبنر ال عويضنات مج مع الدولي، والدول المانحة مسلولية جمعالالوثائ  مَّ

 ،هب هنامنن مسنلولية دفعهنا منن األمنوال ال ني ن "إسنرائير"وبنذلك أعفنت  ،دولي ي نشأ لهذا الغرض

 في تغذية الصندوال الدولي لل عويضات ببعض األموال.  هاإلمكانية إسهاموأشارت فقط 

 م لغننة ال هدينند والضننغط علننى الالجئننين للقبننولتفننردت وثيقننة جنيننف باسنن خدا مننرة أخننرى -10

  ، من خالل:بصي  الحلول ال ي  رح ها لقضي هم

 نه الندائمد كر الجا ال يقبر بأحد الخيارات الخمسة ال ي حددتها له الخ يار مكنان سنكيهدت -أ

منن سنجالت الالجئنين وإنهناء وضنعه اسنمه  شنطتبمن بينها، خالل مدة أقصناها خمن  سننوات، 

 ،الي إسقا  كر حقوقهكالجا، وبال 

وفني هنذا ضننغط  ،خننالل خمن  سننوات منن توقيننع االتفاقينة رواإنهناء عمنر وإلغناء االونن  - 

تقننوم بندور الرعايننة الغذائيننة  األونننروا، ألن جئننين للقبنول بننالحلول ال نني تطرحهناواضنح علننى الال

 يملكنه منع أن قنرار حنر الوكالنة ال ،خاصنة فني المخيمنات ،هنموالصحية وال ربوية واالج ماعينة ل

ت ئأحد غير الجهة ال ي أنشأتها وهي األمم الم حدة، وقرار الحر مرتبط ب حقين  الهندف النذي أنشن

من أجله، كما نص على ذلك قرار إنشائها، وهو تحقي  عودة الالجئين تطبيقا  لقرار األمم الم حدة 

  (2).194رقم 
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 ،ائم لهناحنر النهنائي والنداع برت الوثائ  أن الحلول ال ي  رح ها لمشكلة الالجئين هني ال -11

ياسية سونصت على أنه ال يجوز بعد ذلك ألي الجا، أو جهة ت حدث باسمه، المطالبة بأية حقوال 

 أو مادية أو معنوية. 

المفهنوم الوثنائ  بالحلول ال ي  رح ها لقضية الالجئنين، وال فسنيرات ال ني قندم ها، ألغنت  -12

، ووثيقنة حقنوال هناذي ننص بوضنوح وفن  ميثاق، الن194القانوني والسياسني لقنرار األمنم الم حندة 

علنى عنودة الالجئنين ألراضنيهم ومم لكناتهم، وتعويضنهم عنن خسنائرهم  ،كر الشنرائعواإلنسان، 

 1948هنذا القننرار النذي تحننرص علنى تأكيننده سننويا ، منننذ اتخناذه أواخننر عننام  ،المادينة والمعنويننة

حيث  ،أي بعد اتفاال أوسلو ،1994 لجانبه ح ى عامدة تصوت الت الواليات الم حو ،وح ى اليوم

الشننرعية الدوليننة فنني ووبهننذا ال ننناقض مننع مفهننوم األمننم الم حنندة ، أصننبحت تم نننع عننن ال صننويت

، كما المذكور الس صدار قرار بنلغاء القرار "إسرائير"قضية الالجئين، ف حت الوثائ  البا  أمام 

 حندة إللغناء قرارهنا الخناص باع بنار في دفنع األمنم الم يهفعلت بعد أوسلو حين نجحت اع مادا  عل

  (1)الحركة الصهيونية حركة عنصرية.

ا يالحنظ أنهن ،الوثنائ فني ال وصنر لهنذه  ةشاركممن يدق  في نوعية وهوية الشخصيات ال -13

و أ ،أعضناء لجننة تنفيذينةك ،علنى أعلنى المسن ويات سنواء  فني منكمنة ال حرينر مسئولةشخصيات 

ولني  منن خننارج الملسسنة الرسنمية كمننا هنو حنال الطننرف  نننوا ،وزراء وكن الفلسنطينيةالسنلطة 

نكمننة موهنذا يعنني تجناوزا  الل زامنات  ،معارضنةالأحنزا   منن النذين أتنوا ،اإلسنرائيلي المشنار 

ي  البنت ورغم المطالبات الشعبية الواسنعة ال ن ،ال حرير، وخروجا  على برنامج اإلجماع الو ني

 .م، إال أن شيئا  من ذلك لم ي مقيادة المنكمة بمحاسبة هلالء ووقف تحركاته

ت مننع مننن هنذه الوثننائ  كمسنن ند قنوي بننين ينديها فنني أينة مفاوضننا ةداسن فاال "إسرائير "يمكنن لننو

يادية قالطرف الفلسطيني حول الالجئين، وتع مدها أساسا  لحلها، خاصة وأنها صدرت عن أوسا  

 فلسطينية. 

ذه الوثننائ  واالتفاقيننات، فهننم لننم ت وقننف جهننود هننلالء الناشننطين عننند حنندود ال وصننر لهنن -14

فعلننى  ،واسنن قطا  تأيينند لهننا اينشننطون علننى المسنن ويات المحليننة والعربيننة والدوليننة لل ننرويج لهنن

تحنالف السنالم الفلسنطيني" ، وأسسنت "الصعيد المحلي أسست مجموعة ياسر عبند ربنه منا سنمي 

ومون بأنشنطة إعالمينة "، ويقوالديمقرا يةالحملة الشعبية للسالم "ا سمي ممجموعة سري نسيبة 

واسننعة عننن  رينن  توجيننه نننداءات ونشننر إعالنننات مدفوعننة وإصنندار صننحف ونشننرات وإجننراء 

 (2.)وأقاموا مراكز إعالمية لهذه األغراض ،اس طالعات موجهة حست وجهة نكرهم

ت منع جهنات عربينة ودولينة، فني مجنال الزينارات واالتصناال هنذه الشخصنيات شطتنكما  

وهنذا النشنا  الواسنع ينوحي بنأن هننا   ،حشد ال أييد والمسناندة ل وجهناتهموغير حكومية، لرسمية 

أمواال   ائلة رصدت لهم من قبر هيئات وجهات خارجية غير معلومة، مما يثينر شنكوكا  أكثنر فني 

السنلبي  االنطبناع، وبال نالي فننن ثائ  وأصحابها، ومن يقف وراُءهاالهدف من هذه ال حركات والو

لسنطيني لل ننازل فثائ  وال رويج لها لدى الرأي العام الندولي، بوجنود اسن عداد ي ي ركه نشر الوذال

 (3)عن ح  العودة، مما يضعف ال أييد الدولي لهذا الح .

فض هذه الوثائ  في إغراء الحكومنة اإلسنرائيلية ب صنعيد موقفهنا العنصنري النراساهمت  -15

لعربنني مسنن فيدة مننن الواقننع ا هنناأن ةاألخيننروات الحكنننا خننالل السننن حيننث ،أصننال  لعننودة الالجئننين

 غيرات الضعيف، والواقع الدولي، وخاصة األمريكي المنحاز لها، والساكت عن عدوانها، ومن ال

صننوات اإلقليمينة ال ني كنان غننزو العنراال واح اللنه وتنندميره أبنرز عناوينهنا، ومننن اهنور هنذه األ

 .موقف الرسميا يعك  تراجع الالفلسطينية ال ي ت نازل عن ح  العودة مجانا، مم

                                                

 .13/11/2003نسان، ورقة موقف حول وثيقة جنيف، المركز الفلسطيني لحقوال اإل( 1

ن ياسييس( من هذه الصحف مجلة )الطري ( الصادرة عن تحالف السالم الفلسطيني، وتس ضيف بصورة دورية 2

 إسرائيليين يش ركون معها في وثائ  ومبادرات إلغاء ح  العودة.
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ة األخينرة فني الف نرالملفنت اإلسنرائيلي لقد كنان منن اآلثنار الكارثينة لهنذه الوثنائ  ال ركينز 

ف اع نرحينث  ،على يهودية الدولة، ومحاوالتها الحصنول علنى اع نراف بنذلك منن القنوى الدولينة

 وضننغو ها علننى الجانننت الفلسننطيني لإلقننرار بننذلك، إنمننا يننأتي فنني "بننوع"جننورج بنذلك الننرئي  

لنذين سنطينيين ال البا  أمام عودة الالجئين، وف ح البنا  أمنام إمكانينة تهجينر الفلاقفسياال سعيها إل

 نجحت في الحصول على ضنمانات مك وبنة منن النرئي  كما ،"إسرائير"يقيمون في و نهم داخر 

 .تهماألمريكي بعدم عود

مائندة قبر الوصول لال ي شرع البعض بارتكابها، ح ى  األخطاء كانت هذه الوثائ  منلقد 

ا علنى ونشنره األجنبينةمن قبر الهيئنات  األجرضع السيناريوهات المدفوعة ممثلة بوالمفاوضات، 

شنات بمناق وإشنغاله ،البلبلنة واالضنطرا  إلنى صنفوفه وإدخنال ،المر بغية تصديع الصف الو ني

اتنر قوهنذا خطنأ  ،قضية الالجئنين فني حلبنة المسناومات والمقايضنات إلدخالداخلية تمهد الطري  

 تصنرفا   األحنوال، ويكنر فني جمينع إلينه جنر الفلسنطينيينبدون وعي على  أويعمر البعض بوعي 

ضات فمن يس عد للذها  لطاولة المفاو ،ي ناقض مع قواعد وفنون ال فاوض غير مدروأم سرعا 

 ناهيك عن  رح قضية مسبقا  للمساومة.  ،للطرف المقابر أوراقهال يكشف مسبقا  
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 السياسيةفي االتفاقات  قضية الالجئين

 التسوية ومفاوضات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مقدمة

بينة إلنى الندول العرو الفلسنطينيينفي مفاوضناتها واتفاقياتهنا منع  يسرائيلالمفاوض اإللجأ 

لبننا  اوإبقنناء  لنندول المعنيننة،اعنندم إغننالال الملفننات نهائيننا  مننع أي مننن منهجيننة تنن لخص فنني سياسنة 

 اء ذلنك فني، وجنالمسن قبلية هنانوايار الريبنة منن مف وحا  على مخ لف االح مناالت مسن قبال  ممنا يثين

 ال جار  ال فاوضية ال الية:

ة دون معلقن ( ابنا)مسألة  "إسرائير"مصر، أبقت مع على الرغم من توقيع اتفاقية السالم  -

 حر في حينه، 

   األردن، أبقننت بعننض المنننامننع اتفاقيننة السننالم مننع األردن حينمننا وقعننت ذاتننه والحننال  -

، تفاقينةال ني أصنبحت تحنت السنيادة األردنينة بحكنم هنذه اال ،الباقورة ومنا   وادي عربنةكمعلقة 

 ، ية قادمةوتحت حجة الحاجة اإلسرائيلية الفنية لهذه المنا   ملق ا ، تم اس ئجارها لف رة زمن

مننن الجننو  اللبننناني بموجننت قنرار مجلنن  األمننن  هاومنع الحكومننة اللبنانيننة رغنم انسننحاب -

  ،بشريط حدودي عرف ب "مزارع شبعا" اح فكت لنفسهاها إالّ إن ،425

 جئنينعلنى رأسنها ملنف الالومع الفلسطينيين أبقت العديد من األوراال معلقة بدون حنر، و -

 .اإلسرائيلية -كنحدى المواضيع الجوهرية في المفاوضات الفلسطينية

مننن خننالل عنندم اع رافهننا بالمسننلولية عننن  "إسننرائير"ن ة مبكننرة أوربمننا سنصننر لن يجنن

 ال هناى أنر إلنيسياسية، يش ضوع باع باره مسألة إنسانية ولي وال عا ي مع المو ،تهجير الالجئين

ئننه بقاتنننوي إغننالال الملننف الفلسننطيني مسنن قبال ، إذا مننا اسنن مرت المفاوضننات بننين الطننرفين، بننر إ

تيحننت لهننا علننى إعننادة النكننر بالمسننألة برم هننا إذا مننا أ هاسنناعدتقنند مف وحننا  الح منناالت مسنن قبلية 

 الفرصة.

لموقف اإلسرائيلي لجميع أ ياف العمر السياسني الرسنمي مننذ البداينة حنول توحد اوهكذا 

بننالعودة لنصننوص االتفاقننات العربيننة اإلسننرائيلية ، والننرفض القننا ع ل طبينن  حنن  العننودة لالجئننين

، 1993المعنروف باتفاقينة أوسنلو وإعنالن المبناد  ، 1979مصنر  منعالموقعة وهي: كامت ديفيد 

جذرينننة لقضنننية ، ي ضنننح بأنهنننا أسنننقطت المعالجنننة الفورينننة وال1994األردن وادي عربنننة منننع و
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لمفاوضنات المرحلنة النهائينة، فني الوقنت النذي لنم تشنر فينه للقنرارات الدولينة الالجئين، وإرجائها 

 (1.)194م ها القرار ذات الصلة، وفي مقد

ة وقبر الحديث بشأن الموقف من قضية الالجئين خنالل المفاوضنات منع األ نراف العربين

لني   ون الدولي،ال ي أقّرها القان، كغيره من الحقوال ن ح  العودةوالفلسطينية، ينبغي ال نويه هنا أ

 الحننر األنجننع الننذي سننب و ،حنن  عننالمي، وحنن  قننا ع فنني القننانون النندولي هننوف ،لل فنناوض قننابال

اتهم، في جميع قضايا جميع الالجئين حنول العنالم دون اسن ثناء، بغنض النكنر عنن مع قندواس خدم 

نن هكنذا فنو ، همإ ارا  حقوقيا  للحنر الندائم لقضني 194وضع القرار و ،وديان هم وجنسي هم األصلية

، نعننادة تأكينندها علننى حقننوال الالجئننينبللسننالم، ي مثننر موضننوعية أيننة عمليننة تفنناوض لل وصننر 

 .ات والضمانات ل نفيذهاوتأسي  اآللي

التفاقيننة ألراضننيهم، فنننن اء مفاوضننات حننول الالجئننين وعننودتهم وح ننى فنني حالننة إجننرا

ذ حقهنم باالخ ينار الحنر والطنوعي ل نفين همضمانات بالسماح لجميع يجت أن توفر الم فاوض عليها

ودة العننلممارسنة حقهنم فني  هموفنني حالنة اخ ينار، دون أينة قينود اع با ينة وعنصنرية ،فني العنودة

 ، فمننن الضننروري إعننادة تشننكير1948فلسننطين المح لننة عننام ديارهم ومنننازلهم األصننلية داخننر لنن

ت صر في حاالحالقوانين الم علقة بالجنسية اإلسرائيلية وقوانين األراضي الخاصة بها، تماما  كما 

 دول أخرى مثر جورجيا والبوسنة. 

ة تنفينذ حدة ال ي تقوم بمهنام مراقبنمن خالل مالحكات جمعت لعدة لجان تابعة لرمم الم و

ين الم علقنة تشكير القنوان ةداعإ "إسرائير"ن يجة مفادها أن على لتوصلت  ،اتفاقيات حقوال اإلنسان

 .بالجنسية واألراضي ل سهير عودة الالجئين

أن  1991اإلسنرائيلية، مننذ منلتمر مدريند  -يدر  المراقت لسير المفاوضات الفلسطينيةو

أجنننر ال فننناوض حولنننه وت، الجنننانبينمنننن مسنننائر الخالفنننات الجوهرينننة بنننين  نكننناالالجئنننين  ملنننف

حننادة أن القضننايا الخالفيننة ال أتدبلوماسننية ال فنناوض، رفنني ضننوء أن لمفاوضننات الحننر النهننائي، 

قضنايا المفاوضنات، ح نى ين م إنجناز خطنوات فعلينة حنول ال منيس حسن تأجيلها للمراحر النهائية 

معننة وال نني مننن الممكننن االتفنناال عليهننا ل شننكر هننذه الحلننول مج  ال نني يقننر هننامن الخننالف حولهننا،

يصننعت ال راجننع عنهننا إزاء أيننة خالفننات قنند تنشننت بننين األ ننراف  ،أرضننية صننلبة فنني المسنن قبر

سي ويكون الجدار الشعبي النف ،الم فاوضة، بحيث ي فهم كر  رف حجج ومبررات الطرف اآلخر

هاء ة تطرفه، خاصة إزاء صراع مسلح اس مر زأمام كال  رفي ال فاوض بدأ يلين ويخفف من حد

 القرن.

مسننألة الالجئننين إحنندى النقننا  الجوهريننة األساسننية فنني مفاوضننات الوضننع  توعليننه شننكل

ى منندى يلكنند علن ممنا، والدولننة ،النهنائي إلنى جانننت المسن و نات، المينناه، القندأ، الحنندود، األمنن

 ي.أكثر من ثلثي الشعت الفلسطينتشكر قضية ، وغدت ر حجمهابكو  ها، ويلكد أهمي هامركزي

بال مسنك بحن   الم مثنرإذا كان للفلسطينيين موقفهم الواضح والثابت من مسألة الالجئنين و

لديارهم، مس ندين في ذلك لحقهم الطبيعي وللشنرعية الدولينة الم مثلنة بقنرار األمنم الم حندة العودة 

فنن لإلسرائيليين مواقفهم الخاصة ، ح  العودة وال عويض لمن ال يرغت الذي أشار إلى 194رقم 

هنني مغننايرة تمامننا  للمواقننف الفلسننطينية، ولكننن نكننرا  الع ننراف  رفنني الصننراع و، هننابهننم إزاء

بعضهم البعض ودخولهم في مفاوضات مباشرة، وال وصر التفاقات حول العديند منن ب ،المباشرين

ال مفاوضننات الوضننع قضننايا الخننالف، وال وقننف عننند مسننألة الالجئننين، وجعلهننا علننى جنندول أعمنن

يهمنا سن فرض نفسنها علاإلسنرائيلي، ف -النهائي، ضمن توجه إليجاد تسوية عامة للصنراع العربني

 (2في نهاية المطاف.)

                                                

 .ومقبول لمسألة الالجئين والنازحين نحو حر ممكن، سلمان ( أبو س ة،1

رابل ، خضر،  ، ذيا ، المواقف اإلسرائيلية من ح  العودة، مجلة دراسات، مركز أبحاث الك ا  األمخادمة( 1

  .2005، 20العدد 
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سنألة اإلسنرائيلية منن مال فاوضنية  الوقوف علنى المواقنفسيج هد هذا الفصر من الدراسة في 

حنر وتسنوية المسألة من أجنر الوصنول لالالجئين، وما مدى إمكانية ال نازالت اإلسرائيلية في هذه 

 ه.فيهم األوال ي تشكر مسألة الالجئين  ،عامة لمخ لف جوانت الصراع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن في برام  األحزاب اإلسرائيليةوالالجئأوال: 

ال ني تحندد  (1)، وخاصة العمنر والليكنود،عند دراسة البرامج االن خابية لرحزا  الكبرى

 نرى المواقف ال الية:الحكومة  هوتشكيل أي منهما،في حالة فوز سياسات الدولة 

ذكننر و ،رؤيننة ال تب عنند عننن السياسننات المعلنننة إن لننم تكننن تكننرارا  لهنناقنندم  حننز  العمننر -

سننالم م وقننع مننع العننر  السياسنني فنني العدينند مننن االن خابننات البرلمانيننة، أن أي اتفنناال  هبرنامجنن

سنن دعى النندول العربيننة بحينث  ،الدولننةخننارج حنندود مشننروعا  ل سننوية مشننكلة الالجئنين سي ضنمن 

وسننيجند رأسننمال دولنني لهننذه  ،مشننكلةالجميعنا  السننيما األردن ودول الخلننيج للمشنناركة فنني تسننوية 

 (2.)تهالررض الواقعة تحت سيادترفض ح  الالجئين في العودة  "إسرائير"ن ألالغاية، 

ج ننه كنان أكثنر وضنوحا  فني زلك ،حنز  بجديند فني القضنيةلالبرنامج السياسني للم يأت و

ألردن وعننندما قرنهننا مننع النندول الخليجيننة فهننذا ال يعننني أن تقننوم ا ، هااألردن فنني موضننوع تسننوي

منا بنأن عل ،تسن خدم أراضنيها كمكنان لحنر المسنألة بنر أن ،ب وفير الدعم المادي ل نو ين الالجئنين

 .لينئوالمسالعديد من في تصريحات تكرر جميعا  في األردن  همتو ين

نص علنى أن ين م كنان ينفمراحر ان خابينة مخ لفنة، أما برنامج حز  الليكود االن خابي في  -

، الد ال ني جناء منهنا يهنود إسنرائيرللنب هنمحينث ين م نقلب ،تبادل اليهود في النبالد العربينة بنالالجئين

                                                

ل ناريخي ، لكنن قضنية الالجئنين ببعندها ا2005( الحديث ال يهمر بال أكيند حنز  كاديمنا النذي تأسن  فني أواخنر 1

 لحزبين ال اريخيين المذكورين بصورة أكثر تعمقا.تناولها ا
2)Shlomo Gazits : The Palestinian Refugees Problem, Gaffe Center for Strategic Studies , Tel Aviv 

University 1994 p13. 
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ويحمننر الننبالد العربيننة كامننر المسننلولية فنني مهمننة  ،شننيئا   "إسننرائير"وهننذا االق ننراح ال يكلننف 

أن الدول ال ني حضنر منهنا اليهنود  وأمنية حيث إس راتيجية، لكنه يذهت بعيدا  إلى أهداف همو ينت

على خالف البالد ال ي ي واجد فيها الالجئون ال ي تجناور الحندود  ،هابعيدة عن حدود "إسرائير "ل

  (1).لدولةسيوفر أمنا  أكبر لمما اإلسرائيلية 

زعيم الن "شنمعون بيرينز"جولنة منن الجنوالت أن  علما بأن ال جربة ال فاوضية أشارت في

فني حنول الالجئنين لوفد اإلسرائيلي لالج ماع األول للجنة الرباعية ا  رئيولعمر، الساب  لحز  ا

بقنندرة الضننفة والقطنناع علننى االسنن يعا  مننن الناحيننة  تهمأن يجننري ربننط عننودلننت بننا عمننان، 

 ننرح عقبننات جدينندة معنننى أنننه بواضننطرا ، أي فوضننى بننتهم سننبت عننود ح ننى ال ت ،االق صننادية

 سياسنة وضنع العراقينرحين اس لم السلطة الليكود حز   اس بدلفيما  عريف واإلعداد، لباإلضافة ل

 (2).كليا لالجئيناوقف ال فاوض حول ب والعقبات،

أن حنز  بنهنا نقطة جديرة بال وقف، ت عل  بالوهم المالزم للفكر ال فاوضي العربي ي عل  

" للعنر  مروننة منن نكينره الليكنود، وبال نالي يمكنن ان يقندم تننازالت "مللمنةالعمر أكثنر ليوننة و

 ، ورغننم ان ال جربننة ال اريخيننة نقضننت هننذا الننوهم كليننا، خاصننة خننالل تحربننةمنافسننهأكثننر مننن 

ضننلير ، إال أن اإلسننرائيليين، بنناحثين وساسننة، أدركننوا هننذا ال 2000مفاوضننات كامننت ديفينند عننام 

 لنى الليكنودأن أي تغيير في الحكومنة اإلسنرائيلية منن العمنر إ ون منريحذّي العربي الرسمي وباتوا 

لالاتفناال، عنودة األمنور لنقطنة ا، وبال نالي افقنات ال ني توصنر إليهنا المفاوضنونال ولغاء سيلدي إل

ل ه، خوفنا قيدفع بالمفاوض العربي والفلسطيني للقبول بما يقدمه مفاوضه "العمالي" على كان  مما

 الليكودي!من قدوم المفاوض 

ى خفنتعند ت ملنخمسنة عشنر عامنا منن المفاوضنات الثنائينة والم عنددة، وبعد تجربة زادت على 

قندرة  حينث يم لنك اإلسنرائيليون ،العنر  منعاإلسنرائيلية فني إدارة المفاوضنات  اتوسائر الحكوم

 ومنن منا، فائقة على تشكير الوجوه وتبدير األماكن عندما تنبا المفاوضات عن الوصول إلنى حنر

 الخالف المف عر بين حزبي العمر والليكود حول قضية الالجئين.  يمكن تفسيرهنا 

ك نننا  ، مننن الموقننف الننذي تمثلنننه النخبننة الثقافيننةينبغننني ال نويننه لل ،لبننرامج الحزبيننةل إضننافة

 والصحفيين، ال ي تنطل  مواقفهم من قضية الالجئين من األس  ال الية:

ه عبننر عنننودة علننى  ابعهنننا وهوي هننا، ألن أي إخننالل بننندولننة يهودينننة، وال مسنناومة  "إسننرائير" -1

رهنا، لنى ان حاإلدي إما ل قويض هوية الدولة وتحويلها لدولة ثنائينة القومينة، وبال نالي الالجئين س 

ة او أننننه سنننيهدد نكامهنننا النننديمقرا ي، فننني حنننال جنننرى إخنننراج الفلسنننطينيين العائننندين منننن اللعبننن

نكننام  اليهننودي للدولننة، وهننو مننا يمكننن ان يفضنني إلننىالديمقرا يننة الداخليننة للحفنناا علننى الطننابع 

 !الدولة"أبارتهايد" جديد، وهو ما ال تريده 

لم يذهت هلالء المثقفون في مراجع هم لجذور الصراع مع الفلسطينيين إلنى نهاياتنه، ألننه سنيعني  -2

، وكننر المننزاعم عننن الدولننةبالضننرورة ال شننكيك بأخالقيننة وشننرعية الصننهيونية، وبمبننررات قيننام 

لو ن القومي والقومية اليهودينة، لنذلك يراجعنون الصنراع وكأننه بندأ منن لحكنة حنر  حزينران ا

سنننيعفيهم منننن الننندخول فننني المحكنننورات ل الضنننفة الغربينننة وقطننناع غنننزة، ألننننه ، واحننن ال1967

 (3)ال اريخية ال ي يمكن أن تشكك بالرواية الصهيونية.

، جناء فيهنا أنهنم ال عنرائض للنرأي العنامخنالل بياننات و ترجم هلالء المثقفون مواقفهم عملينا منن -3

ن العنودة ، وأليهنا، ألن ذلك يعني القضناء علالدولةداخر عون الموافقة على عودة الالجئين يس طي

 (4الشاملة للفلسطينيين ت ناقض مع مبدأ ح  تقرير المصير للشعت اليهودي.)

                                                
3 )Ibid,p15 

 .118( ح  العودة..البدائر الفلسطينية، ص4

، 1 ،  ، دمشالصراع وعقدة ال سوية، مركز دراسات الغد العربي ( موعد، حمد، الالجئون الفلسطينيون جوهر1

 .319، ص2003

 2000-1-3ثقفون اإلسرائيليون ال لح  العودة، معاريف، م( ال2



 101 

م: أ. .يهوشنناع، عنناموأ ، ومنننهالعريضننة مجموعننة مننن كبننار المثقفننينممننن وقننع علننى كننان و        

ير نكنر، منائعوز، دافيد غروسمان، لوبيه إلياف، غليا غوالن، نيسيم كلدرون، ياعير ديان، مناحيم بري

 شليف، زئيف ش رنهر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من الالجئينطور الموقف التفاوضي اإلسرائيلي ثانيا: ت      

 اتفاقية كامب ديفيد مع مصر -1

يننن م االتفننناال خنننالل ، بحينننث لحنننر قضنننية الالجئنننين امق رحننناالتفاقينننة بنننين الجنننانبين قنندمت         

، علنى الوضنع القطناع، األردن، وممثلنين عنن سنكان الضنفة و"إسنرائير"المفاوضات بين مصر، 

 منة االنعقنادلجنة دائتلك األ راف ن عن وسيشكر ممثل، حيث نهاية المرحلة االن قالية هماالنهائي ل

 .1967ام عس يعا  األشخاص الذين نزحوا من الضفة وغزة ا تفاال حول أساليتالتخاذ قرار باال

ويجنوز  ،تخاذ اإلجراءات الضرورية لمنع االضطرابات وأوجه ال منزالكما دعت االتفاقية ال      

ف مننع األ ننرا "إسننرائير"سنن عمر مصننر وو ،األمننور ذات االه مننام المشنن ر  ةعالجننملهننذه اللجنننة 

لة ع إجننراءات م فننن  عليهننا لل نفيننذ العاجنننر والعننادل والننندائم لحننر مشنننكلوضننن ،األخننرى المه مننة

 الالجئين.

ولكنن  ،كامنت ديفيند كونهنا ال تع نرف بهنم كشنعتلعارضنا م الموقنف الفلسنطينيجاء وقد 

حنن  كحقننوقهم الشننرعية ال نني كفل هننا القننرارات والمعننايير الدوليننة هم كسننكان لننررض، وال تعطنني
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 لموقنف اإلسنرائيلي، فيما جناء االدولة المس قلة، وح  تقرير المصيرالالجئين في العودة لديارهم، 

 (1).27/9/1978عليها ب اريخ صادقت الكنيست مليدا لها، حيث 

اإل نار المفناهيمي النذي تنم تسنجيله فني اتفاقينة جناء بنذات االتفاقية وهكذا نالحظ أن نص 

، ضننمان األمننن، منننع 67 أوسننلو، وكننذلك نفنن  اآلليننات "لجنننة رباعيننة، عننودة أفننراد مننن نننازحي

ل نفينذ حنر  الثانينةأن الندعوة فني  فهنوكامنت ديفيند، وأوسنلو  يأما الفرال بين اتفناق ،االضطرابات"

 ،عاجر ودائم لمشكلة الالجئين، ناهيك عن أنه يدعو لحر قضية النازحين خالل المرحلنة االن قالينة

 (2)وهو أفضر من اتفاال أوسلو في هذا الصدد.

 ربة مع األردناتفاقية واد  ع -2

 ،27/10/1994ب نناريخ  ةالتفنناال وادي عربنن واإلسننرائيليةاألردنيننة  نا ننتوصننلت الحكوم  

 ،ائيين م بشنكر ثنن األردنان ال فناوض حنول الالجئنين المقيمنين فني  نص فني مادتنه الثامننة علنىو

عننني ا يممنن ،وحنن  الالجئننين فنني العننودة 194ولننم يشننر مطلقننا  للقننرار  ،وباالسنن ناد للقننانون النندولي

ل فناوض االجنا منن دائنرة  ألنفالذين يربو عددهم عن مليون وس مائة  هم،من األكبرالك لة  إخراج

 .اإلسرائيليةوالحكومة  منكمة ال حريربين 

نسنانية للمشناكر اإل "إسنرائير"منع إدرا  األردن و وجاء نص االتفاقية على النحو ال نالي:

معاننناة  خفيننف ال هما بوسننط، باإلضننافة لمسنناهمالكبيننرة ال نني سننببها الصننراع النندائر فنني الشننرال األ

ن أ همننامننع إدراكو ،ل خفيننف تلننك المشنناكر علننى المسنن وى ثنننائي األ ننرافيان س سننع ،اإلنسننانية

لطرفننان اسيسنعى  ،هنا علننى المسن وى الثننائيالمشناكر اإلنسنانية المنذكورة أعنناله ال يمكنن حلهنا كل

 يلي: ي، حيث س شمر هذه االج ماعات مافي االج ماعات المالئمة وفقا  للقانون الدول هاحلل

 ،في إ ار عمر المفاوضات الم عددة األ راف لمجموعة العمر الخاصة بالالجئين -

 ،في المفاوضات ضمن إ نار عمنر ين م االتفناال علينه سنواء أكنان ثننائي الطنرف أو غينره -

 ،بال زامن مع وفي نف  الوقت الذي ت م فيه مفاوضات الحر الدائم المرتبط بالمنا  

مننن خننالل تطبينن  بننرامج األمننم الم حنندة الم فنن  عليهننا وغيرهننا مننن البننرامج االق صننادية  -

 (3)الدولية الم علقة بالالجئين والنازحين بما في ذلك تو ينهم.

 لالجئني ، أما بالنسنبة1967على الطابع الدولي لنازحي  تكدأ، تفاقيةاالهكذا نالحظ أن و

مننم وقننرارات األ منكمننة ال حريننررفين، أي اسنن بعاد األردن فهننم يشننكلون قضننية ثنائيننة بننين الطنن

 يةالفلسنطينومصنر واألردن والسنلطة  "إسنرائير"الم حدة، ونصت على تشكير لجنة رباعية تضم 

 وكامت ديفيد. اتفاقي أوسلوشأنها في ذلك شأن  ،للبحث في تسوية أوضاع النازحين

 المفاوضات مع منظمة التحرير -3

د بداينة  اللقاءات ال فاوضية حول الوضع النهائي في كامت ديفي لخالالموقف الفلسطيني  أاهر

 رحلنةم، بشنكر جلنّي وللمنرة األولنى مننذ بداينة 2000فني ديسنمبر و ابنا الحقنا   ،2000في يوليو 

 سنرائيليينأوسلو درجة  عالية من النقاشات والجدل فني أوسنا  الصنحفيين المثقفنين والسياسنيين اإل

 لجة قضية الالجئين، وبال حديد قضية ح  العودة.حول الحلول المطروحة لمعا

لخجنول وتراوحت النقاشات ما بين الرفض الكامر والمطل  لعودة الالجئين، وبين االع راف ا

راف ملشنرات االع نحينث هندفت  هم اإلجمنالي،، يكناد ال ينذكر مقارننة بعنددهمبعودة عدد قلير منن

جميننع تلننك فيمننا ت ضننمن  ،ود والعقبنناتلحنند مننن فاعلي ننه وربطننه بكثيننر مننن القيننلالخجننول هننذه 

ديننة الحفنناا علننى أغلبيننة يهوك ،الكثيننر مننن المضننامين ال مييزيننة العنصننرية الصننرفة تاأل روحننا

دة أقلينة هامشنية ومحندودة ح نى اآلن تع نرف وتندعم تطبين  حن  العنو منع، "إسنرائير"ساحقة في 

الجماهيرينة  ت روحنااألبشكر كامر، لكن صوتها لم يبرز بعد، ولم تفرض وجهنة نكرهنا ضنمن 

 .هنا  والنقاع السائد
                                                

 ( محاضر اج ماعات الكنيست اإلسرائيلي.1

 .57، صح  العودة.. البدائر الفلسطينية( 2

مارأ ، 1ير، رقم بدأوراال مركز وفقا  للقانون الدولي، سوزان، إعادة قراءة حقوال الالجئين وتفسيرها ( أكرم، 1

 .5، ص2000
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–ح ى نقندم قنراءة واقعينة لطبيعنة المفاوضنات ال ني جنرت حنول الالجئنين، ينبغني الوقنوف و

 :قضية منها حيزا هاماالي أخذت لمحطات الرئيسية ال على أبرز ا -سريعا

خالفننا  لقننرارات المجلنن  المركننزي  ،وافنن  المفنناوض الفلسننطيني ثحينن :مززؤتمر مدريززد -أ

ت أحيلننو، نكمننة ال حريننر، علننى اسنن بعاد الالجئننين موضننوعا  وتمثننيال  عننن  اولننة المفاوضنناتلم

 ،المفاوضلمرحلة الحقة من العملية ال فاوضية، واس بعد الالجئون من ال مثير في الوفد 

عننند الضننغو   وافنن  المفنناوض الفلسننطيني، نننزوال   ثحينن :المفاوضززات متعززددة األطززراف - 

ك فنناء مننن جنندول األعمننال، واال 194سننرائيلية علننى اسنن بعاد القننرار اإل واالشنن را اتاألميركيننة 

 ،نذا  بالقضايا اإلنسانية لالجئينبمناقشة ما اصطلح على تسمي ه آ

 194 سقط القرارأكما  ،مفاوضات الحر الدائملحين أحيلت قضية الالجئين : اتفاق أوسلو -ت

 ،لحر هذه القضيةمن نص االتفاال كمرجع 

 رائيلية لل خلص من قضية الالجئين،لفلسطينية اإلسا: ائق المشتركةوثال -ث

 وتوزينع ،قضنيةالالفلسنطيني علنى تجزئنة حنر  حنين وافن  الوفند :دمفاوضات كامزب ديفيز -ج

سنلطة وتنو ين البناقين فني مننا   ال ،1948مننا   لجمع الشمر لعدد محدود مننهم  ينالالجئين ب

 ،ثبلد المضيف، أو إعادة تهجيرهم لبلد ثالالفلسطينية أو ال

كمشنروع دولني للحنر، دون أينة  حنين قبنر بهنا الطنرف الفلسنطيني: خطة خارطة الطريق -ح

لحن  العنودة ليه لقضية الالجئنين دون اإلشنارة تحفكات، رغم أنها نصت على حر عادل وم ف  ع

   (1).194أو القرار

ت  قنكلهنا بن الوين نصوصنها الال ني سننأتي علنى تناولهنا بال فصنير الحقنا، هذه المحطات 

 ، وراعننت فنني1948عننام لننديار والمم لكننات المغ صننبة منننذ لمبنندأ ال خلنني عننن حنن  العننودة  علننى

ن حن  ووقفت عنده فني سياسنة واهمنة تقنوم علنى المقايضنة بني، مواقفها حدود الموقف اإلسرائيلي

 العودة وباقي الحقوال الو نية. 

 مؤتمر مدريد -1

 هعقنندكانننت شننرو  و ،30/10/1991فنني مننلتمر مدرينند ب نناريخ  ال سننويةنطلقننت عمليننة ا

 رئي  الوزراء في حينه، وهي: "إسحاال شامير"ال ي  لبها األساسية هي 

 ،عن  اولة المفاوضات الم حدةإبعاد هيئة األمم  -أ

 واع ماد ال فاوض الثنائي المباشر،  الملتمر، تهمين دور راعيي - 

 ، ينمس قل، وعدم تمثير الفلسطينيين نكمة ال حريرإقصاء م -ت

ة وتحويننر قضننية الالجئننين إلننى لجنننة م عنندد ،علننى الجبهننات المخ لفننة تننزامن المفاوضننات -ث

 ."إسرائير"األ راف تمييعا  لمسلولية 

شننطن فني البينت األبنيض بوا عنالن المبناد تحنت اسنم إل وقيع اتفاال السالم ملتمر الى أد

 ية، سنوعملينة اللرجعينة م 338و 242مجلن  األمنن  ييع بر قرار هواس نادا  ل ،13/9/1993يوم 

ة ق صننر علننى االتفنناال ب أجيننر مناقشننة وتننداول قضننية الالجئننين وغيرهننا مننن القضننايا الحيوينناو

 : ال الي المادة الخامسة على تلمفاوضات الحر النهائي، حيث نص

 ،تبدأ السنوات الخم  للمرحلة االن قالية عند االنسحا  من قطاع غزة وأريحا -

ني فني ئيلية، وممثلي الشعت الفلسطيتبدأ مفاوضات الوضع النهائي بين الحكومة اإلسرا -

 ،أسرع وقت ممكن، بما ال ي جاوز بداية السنة الثالثة من الف رة االن قالية

 ن،والقنندأ، الالجئننن :مننن المفهننوم أن المفاوضننات س شننمر القضننايا الم بقيننة بمننا فيهننا -

ا ة قضنايالمس و نات، ال رتيبات األمنية، الحدود، العالقات وال عناون منع الجينران، وأين

 ،ى ذات اه مام مش ر  بين الجانبينأخر

النهائي يجنت أال يجحنف بهنا، أو اتف  الطرفان على أن ما ينجم عن مفاوضات الوضع  -

  (1)بقها أي اتفاال ي م ال وصر إليه في المرحلة االن قالية.يس

                                                

 .قضية الالجئين وح  العودة بعد رحير عرفات، مع صم ( حمادة،1
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سن قوم كنر ، بحينث االرتبنا  وال عناون منع األردن ومصنر علنىمنه  12كما نصت المادة 

تبنا  للمشناركة فني تأسني  المزيند منن ترتيبنات االر همنابندعوة حكوم ي "إسنرائير"و المنكمنةمن 

ة مسن مرة ، كما س شمر هذه ال رتيبات تكوين لجننل عزيز ال عاونواألردن ومصر  هماوال عاون بين

، 1967قطناع عنام الس قرر باالتفاال أشكال السماح بندخول األشنخاص النذين نزحنوا منن الضنفة و

 ات الضرورية ل جنت الفوضى واإلخالل بالنكام".مع اتخاذ اإلجراء

 ، فضنال عنننأن العننودة مرتبطنة ببننرامج ال عناون اإلقليمننيأمنرين:  وهنذه النصنوص تعننني

 (2.)48ال والجئي ، 67ال نازحي  ، بينتجزئة مسألة الالجئينو ،باألمن اإلسرائيلي ها ارتبا

إلضنافة ، با4/5/1994 ب ناريخع الموقن منن اتفناال القناهرة 16وهذا ما تم تناوله في المنادة 

ازحي ننأن دخنول بعنض  منه، حيث يالحظ من خاللها 3بند 11والمادة  ،أوسلو اتفاالمن  7للمادة 

 على أن يكون باالتفاال. ولمنا   الحكم الذاتي سيخضع لل فاوض،  1967

لم تضع آلية واضحة لحر قضية الالجئنين  بقنا  للقنرار  ال سويةومن هنا يبدو أن مرجعية 

، رغنم  نهلماهيإيجاد حر عادل لهنا، دون اإلشنارة على  طم تشر لح  العودة، بر أكدت فق، ول194

 هعلنى ضنرورة اع بنارملكندا ، والشامر موجود في القنرارالوفد الفلسطيني أن الحر العادل إشارة 

  (3)المرجعية ال فاوضية لقضية الالجئين.

ع وأوراال عمنننر وتفاهمنننات، مشننناري ،ال منننلتمر مدريننندمنطقنننة مننننذ انطنننالالشنننهدت قننند و

 ،لقضنيةوعلنى النرغم منن انطالقهنا منن أهمينة ومحورينة هنذه ا ،باع بارها حلوال  لقضية الالجئنين

ع وتضن  همني اإلسنرائيلي دون حلنول تشنمر قضنيوبأن ال تسوية مسن قرة شناملة للصنراع الفلسنطي

 في ثغرتين:إال أنها تقاسمت في غالبي ها  ،حدا  الس مرارها

 ،وال عويضوإغفاله كمرجعية تكفر حقهم بالعودة  194ر تجاهر القرا -1

 ،لهموتنأهي همل صنر بن ائجهنا لحلنول تقنوم علنى تنو ين ،أو أنهنا أشنارت لنه ثنم ال فنت علينه -2

 وإعادة إسكانهم في منا   تس ثني ديارهم ومم لكاتهم. 

حينث جنرت  ،اسن هداف الالجئنين رسنميا  منع بداينة ال حضنير لمنلتمر مدريندب  دبن وهكذا

ل لحصنر االتصنال وال فناوض حنو "جيم  بيكر"محاوالت منذ جولة وزير الخارجية األمريكي ال

هندف واضنح يحصنر مشنكلة الصنراع فني هنذه ل ،المح لنة ضالمشاركة الفلسطينية منن داخنر األر

 .وبسكانها تحديدا   ،المنا  

 ةخلننت مرجعيننال نني  ،الحقننا  مننن خننالل رسننالة النندعوة الموجهننة النعقنناد المننلتمرخ رسننتو

 242علنى قنراري مجلن  األمنن  هارا، واق صن194المفاوضات المحددة بها من أي إشارة للقرار 

لمسنب  وب حديندها ا ،اش را ها لطبيعة المشاركة الفلسطينية في إ ار وفد أردني مش ر و ،338و

رتيبنات تلسقف الحر وف  آليات ال فاوض، إذ تعقد مفاوضات ثنائية لالتفاال خالل عنام واحند علنى 

لحكنم تطبين  اتفناال ام ذاتي مدته خم  سنوات، بعدها تنطلن  مفاوضنات فني السننة الثالثنة منن حك

 قضايا الحر الدائم ومن ضمنها قضية الالجئين. في للبحث  ،الذاتي

كمننا جننرى بننناء مسننار آخننر هننو المسننار م عنندد األ ننراف، تشننار  بننه أ ننراف الصننراع 

 الالجئننين، ممننا يضننعها فننيو ن والمينناهوبلنندان أخننرى لبحننث قضننايا ذات اه مننام مشنن ر  كنناألم

ة أو يجننت حلهننا بمسننلولي ،عموميننة تشننمر الجئننين آخننرين، وتحيلهننا لقضننية إقليميننة يمكننن حلهننا

 األ راف األخرى ومساهم ها في تحمر هذه المسلولية. 

 اتفاق أوسلو -2

االتفنناال علننى إعننالن المبنناد  فنني قيننادة منكمننة ال حريننر ال جسننيد العملنني لسياسننة جنناء 

بصيغ ه ال ي تجاهلت قنرارات األمنم الم حندة  13/9/1993الموقع ب اريخ اتفاال أوسلو ب عروفالم

                                                                                                                                       

 .1993-9-13( النص الحرفي إلعالن المباد  المعروف باتفاال أوسلو الصادر ب اريخ 1

 .109صوليد، سالم، ( 2

 27/6/2005، جريدة القدأ، ين ومفاوضات السالمن الفلسطينيقضية الالجئي( اآلغا، زكريا، 3
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وبنأن منا ين م االتفناال علينه هنو  ،كافة، مع بنرة المفاوضنات نفسنها هني مرجعينة العملينة ال فاوضنية

 . 338و 242ال طبي  العملي للقرارين 

بحثهنا لالجئنين هنو اإلشنارة لفنن كر ما ورد في اتفاقية أوسنلو عنن قضنية اأكثر من ذلك، 

 أن، التفاالوربما كان من اآلثار الكارثية لفي مفاوضات الحر النهائي، دون أي ذكر لح  العودة، 

ي فنبحينث ال تلخنذ  ،إلنى سنلة الوضنع النهنائي مرحلنةقضية أصبحت ضمن القضنايا الملجلنة والال

 هن توقيعننالحننديث األميركنني عنن بنندأ، وهكننذا االع بننار إال بعنند ف ننرة ان قاليننة مقنندارها خمسننة أعننوام

 باع باره تاريخا  فاصال  يشطت ما قبله. 

منة لرمنم هذا ما حدث تماما  بعد أشنهر قليلنة منن توقينع االتفناال لندى اج مناع الجمعينة العا

ياسن ها سقند سنوت الوالينات الم حندة البعند القنانوني لحن  العنودة فني ف ،1993الم حدة في ديسمبر 

لصنالح  تللمنرة األولنى عنن ال صنوي "كلين نونالرئي  "بينر ام نعت إدارة مرة واحدة إلى األبد، و

ة يمه للجمعي قدالقاضي بعودة الالجئين، م خلية عن مواقفها السابقة حين كانت تبادر ل 194القرار 

 إعادة ال أكيد عليه سنويا . و ،العامة

ضية رض، والت قانقضت أعوام المرحلة االن قالية الخمسة بوقائع جديدة على األوهكذا 

ال الالجئنين خننالل تلنك الف ننرة معطلنة بان كننار لحكننة الحسنم ال نني تفضني لشننطبها منن جنندول أعمنن

مننع جميننع األ ننراف، فنني حننين بقيننت لجنننة المفاوضننات الم عننددة ولجن هننا الخاصننة بننالالجئين تج 

وتحسننين  ،، ومناقشننة قضننايا لننم الشننمرهمعلننى جمننع المعلومننات وال قصنني عننن ةركننزم ،ب ننواتر

طبين  تمع إغفال نقناع آلينات  ،االج ماعية واالق صادية من خالل برامج صندوال األمم هماعأوض

 . 194القرار 

مننن تأجيننر  وااسنن فاد ينتبننيّن مننن خننالل م ابعننة مجريننات عمليننة ال سننوية، أن اإلسننرائيليو

علنى إنضناج الشنرو  منع الجاننت الفلسنطيني المفناوض،  واالبحث في قضية الالجئين، حيث عملن

وهنو منا  ،لنديار والمم لكناتلقضية في إ ار إنجاز حن  العنودة إلنى التسمح بالقفز عن تسوية  ال ي

، قيادينةسواء من خنالل ال فاهمنات والوثنائ  ال ني أ نجنزت بنين شخصنيات  ،وجد تعبيراته المخ لفة

مننن خننالل  أو ،أيننالون -بيننري ، ونسننيبة -أبننو مننازن، وقريننع -مننن قبيننر تفاهمننات يوسنني بيلننين

  (1)الفلسطينية.ت ال ي صدرت عن شخصيات على رأأ هرم السلطة ال صريحا

سياسني علنى قضنايا الدولنة والقندأ فني الخطنا  الإثر اتفاال أوسنلو جاء ال ركيز وبال الي 

أدى  واإلعالمي الفلسطيني والعربي، ليوحي وكأن الحقنوال الفلسنطينية محصنورة بنذلك فقنط، ممنا

وسنا  بنات ال يحكنى فني األ والمطالبنة بنه، لدرجنة أننهل راجع كبير في ال ركيز علنى حن  العنودة 

ى أدو، د بنه، ومنا هنو المقصنويها، بر وبات غير مفهوم لندوالدولية بااله مام الذي يس حقه العربية

لعنودة ال االمج مع الندولي، أن حن  من ثم الرسمي، و يالعربالنكام و "إسرائير"إلى اس ن اج لدى 

 لديهم االس عداد للمساومة عليه، أو ال نازل عنه.وي م ع بأولوية لدى الفلسطينيين، 

إن أي بعد من أبعناد الكارثنة الجديندة ال ني حلنت بقضنية الالجئنين ال يمكنن تفسنيره خنارج 

ن منكمننة ال حريننر أسننياال أوسننلو، فأوسننلو هنني أصننر الضنني  وسننبت النكبننة األخيننرة، وفنني حننين 

 1993رية القدر أنهنا أصنبحت عنام حققت هدفها بأن أصبحت رابطة القضية الفلسطينية، فمن سخ

 ( 2أول  رف عربي يوقع اتفاقا قوض النقطة المركزية في القضية الفلسطينية: حقوال الالجئين.)

بثقنة عنن لجنة الم ابعة المنأن جاء فيه و: 28/9/1995 االتفاق الفلسطيني اإلسرائيلي -3

، إلنى 1967ة وقطاع غزة عام كيفية قبول األشخاص الذين هجروا من الضفة الغربيتقرر االتفاال 

 جانت الخطوات الالزمة للحيلولة دون وقوع فوضى واضطرا .

نص على أن يس أنف الجانبان فورا مفاوضات الوضنع : و23/10/1998اتفاق وا  ريفر  -4

، 1999جهننود لل وصننر إلننى اتفنناال قبننر الرابننع مننن أيننار البننذل والنهننائي بننوتيرة م سننارعة، 
                                                

لون دائرة ش موقع الالجئين وقضي هم في االس راتيجية الفلسطينية، تقرير  صادر عنأسعد، عبد الرحمن، ( 1

 .3الالجئين، ص

، 2003، 1 عاروري، نصير، الالجئون الفلسطينيون وح  العودة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  (1

 .18ص
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ل ننذلير العقبننات اسنن عدادها أبنندت الواليننات الم حنندة  حيننثقطنناع، وسنن جري المفاوضننات بننال ان

 .هاأمام

وضنات أحال القضايا النهائينة ومنهنا قضنية الالجئنين لمفا الذي: 1991اتفاق  رم الشي   -4

 الوضع النهائي.

ت مسننية بكنوارث سياسنن يينسننرائيلاإلوهكنذا تسننببت االتفاقينات الثنائيننة بننين الفلسنطينيين و

 جت بهم في مس قبر مجهول يصعت ال خلص من آثارها، من خالل:بمصير الالجئين، وز

ومننا بعنندها، تحننت  1967، عننن إخننوانهم الجئنني عننام 1948قضننية الجئنني عننام  فصننر -أ

 تصنيف الجئين ونازحين،

 د قضية الالجئين عموما من مكل ها الدولية،يجرت - 

اء مننن ، اب نند194الواليننات الم حنندة علننى االم ننناع عننن ال صننويت لصننالح القننرار  ؤتجننر -ت

 (1العامة لرمم الم حدة.) الدورة الخمسين للجمعية

جميننع اإلنجننازات ال نني حققهننا الفلسننطينيون علننى منندار أكثننر مننن نصننف قننرن مننن إلغنناء  -ث

أقنر منن  : إن اتفاال أوسلو في الحقيقة "نورمان فنلكس ين"الصراع، حيث يقول الملرخ األمريكي 

اعمننة الم حنندة الغيننة، وأن كننر الملسسننات الدال شننيء، ألنننه بجننرة قلننم اع بننر كننر قننرارات األمننم 

 للقضية الفلسطينية ماتت أو اخ فت،

، ولجنننة 1948الالجئننين إلننى لجن ننين، لجنننة م عننددة األ ننراف لالجئنني عننام  قضننيةإحالننة  -ج

رهننا بالمفاوضنات النهائينة، ولنم تسن طع وضنع تعرينف  همنا، وبقينت أعمال1967رباعية لالجئني 

  (2لالجا منذ بدء أعمالها.)

 

 

 مفاوضات المتعددةالفي الالجئون  ثالثا:

ها  ترأسنو RWGمجموعنة عمنر الالجئنين عرفنت باسنم  ال ني بدأت المفاوضات الم عددة

 ، وركننزت فنني تننداولها علننى المشنناريع اإلنسننانية بهنندف تحسننين1992أعمالهننا فنني أيننار  ،كننندا

قنندم تبننأن اللجنننة  ، علمنناقضننيةالكأسنناأ لحننر  194القننرار  ة جاهلننمالكننروف المعيشننية لالجئننين، 

الهندفين  حقين دولة ل  40اج ماعات تنسي  تشار  فيها أكثر من في نفسها عمليا  بأنها آلية للحوار 

 : ال اليين

 ،مضيفةال عاون معهم ومع الدول الب هم،تطوير البنية االج ماعية واالق صادية ل جمعات -أ

 عليه. دعم حر سلمي عبر توفير مقومات ال أهير وال و ين حيثما ي ف   - 

ر وهننذا يبننين أن عمننر المفاوضننات الم عننددة هننو ال أهيننر االج منناعي واالق صننادي وتننوفي

قنندت ع، حيننث 194راضننيهم  بقننا  للقننرار ي  إيجنناد آليننة لعننودة الالجئننين ألولنن ،مقومنات ال ننو ين

سنلو أو ،1992 أك نوبرو أينارفي أوتاوا : مجموعة اج ماعاتها على مدى سبع جوالت في كر منال

 مبرفني ديسنة  ركينالنطاكينة أ، 1994أينار فني ، القناهرة 1993 في أك وبر، تون  1993أيار في 

 . 1995 في ديسمبرجنيف في ، وأخيرا  1994

لننم تحقنن  المفاوضننات الم عننددة أي إنجنناز علننى الصننعيد ، خننالل جميننع هننذه الجننوالتو

هنة يلي منن جاإلسنرائو ،منن جهنة العربنيوالسياسي، لوجود خالفات حادة بين الطرف الفلسطيني 

ملنك المجموعنات الم عنددة األخنرى ألنهنا ال تكفي فنراي  تمجموعة عملالأخرى، عالوة على أن 

 هنارفعوعك  نقا  االتفناال والخنالف بنين األ نراف المشناركة،  تحاول برقرارات، الآلية التخاذ 

 وال ت خنذ أي إلى اج ماعات لجنة ال وجيه ال ي تع بر بمثابة لجننة م ابعنة وتوجينه للمسنار الم عندد،

 قرارات محددة بقدر ما تنحي منحى توفيقيا . 

                                                

، 1998، 1بيروت،   عبد الكريم، قي ، سالم أوسلو بين الوهم و الحقيقة، دار ال قدم العربي للطباعة والنشر، (2

 .192ص

 .378ص( جمير، محمد، مرجع ساب ، 3
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كنّرر  ،1992فني ننوفمبر  في الكلمة ال ي ألقاها أمام مجموعة العمنر الخاصنة بنالالجئينو

رئي  الوفد اإلسرائيلي الموقف الرسمي بقوله: "إن القول بنأن مسنألة الالجئنين كاننت ن يجنة  نرد 

لدت حيثها نإ اف راء،جماعي هو محض  ز و  ت األرض بالقوة إلى يهودية وعربية ال بمق ضنى ئج 

 (1)مخطط، وكان ذلك ن يجة ح مية للمخاوف العربية واليهودية والنزاع الالح .

تننم فقنند ، أت فنني أول اج منناع للمجموعننةي بنند ننون يجننة لهننذه الخالفننات الم باينننة والحننادة ال

مماثر منن  بعدد  هاوم ابع ها طت رعايبلورة سبعة أفكار ل  محور نقاشاتها ومداوالتها حولها، وأني

، ولهننذا سنسنن عرض األفكننار المننذكورة لرؤيننة تطننور الموقننف اإلسننرائيلي منهننا، النندول األعضنناء

  (2):في األفكار السبعةوت مثر 

ء بننجرا واألبحناث ترعاهنا الننرويج، حينث قنام مركنز فنافو للدراسنات قاعدة المعلومزات: -1

 ننوفير للالجئننين فنني العدينند مننن المجنناالت   عنندة دراسننات ترصنند الملشننرات اإلحصننائية

  ،المعطيات الالزمة لصانعي القرار السياسي عندما ي طلت األمر

يني الجاننت الفلسنطمسناعدة لترعاها إيطاليا، وقامت بمجهنودات ملحوانة : الصحة العامة -2

 ،في هذا المجال

 وترعاها السويد. الطفل:  يةرفاش -3

 . ا الواليات الم حدة األمريكيةوترعاهالتدريب المهني وخلق فر  عمل:  -4

  ،دةالواليات الم ح، وترعاها بالسابقةوهي على صلة وثيقة  تنمية الموارد البشرية: -5

عنندة ب: وترعاهننا المجموعننة األوروبيننة، وقامننت البنيززة التحتيززة االجتماعيززة واالقتصززادية -6

  ،ةما هو مطلو  بهدف ال مهيد لجسر الهوو ،محاوالت للمقارنة بين ما هو موجود

 وترعاهنا فرنسنا، وهني الفكنرة الوحيندة ال ني تمخضنت عنهنا منجنزات لم  مل العزائالت: -7

 رأك ننوبفني  ننون  بفني الجولننة الرابعنة  "إسنرائير"منن أهمهننا إعنالن اسنن عداد وملموسنة، 

عقنندت عنندة اج ماعننات وسننيطة فنني بنناري  وحالننة لننم شننمر سنننويا ،  2000لقبننول  1993

، لكنن  لمعنايير تعنالج علنى أساسنها  لبنات لنم الشنمروتون  ل حديد مفهوم العائلة وصوال  

كننر  لننت علننى حنندة وفقننا   ر معالجننةيمننن تحدينند المعننايير، وتفضنني سننرائيلالنن ملص اإل

 .1997تراجعها الفعلي عن اس عدادها النكري الساب  ح ى أوائر في  ساهم، لمزاجها
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دئي شمر هو ح  مبناللم ذلك أن ئالت أوسع من قضية الالجئين، قضية لم شمر العاتع بر 

كي وقننرار هلسننن ،مننن ميثنناال جنيننف 74المننادة رقننم ومنهننا  ،عنندد مننن المواثينن  الدوليننةبننه ع نرف ت

مشننمول فنني جميننع قننوانين الهجننرة لنندى معكننم النندول، ويجننت أال يخضننع و ،1974النهننائي لعننام 

 معه؟ "إسرائير"كيف تعاملت مع ذلك، ف، وللمساومة السياسية

، تننم 1992فنني الجلسننة الرابعننة لجلسننات المفاوضننات الم عننددة األ ننراف فنني تننون  عننام 

ية، لنذا "جمنع الشنمر ين م ألسنبا  إنسنان ، وقندم الوفند الفرنسني ورقنة ورد فيهنا:قضنيةالالبحث في 

 ،رتبط برغبننة الطننرف اآلخنننر"منن، وان كننان مكننان جمنننع الشننمر 1967علننى نننازحي  ق صننرسي

منع الشنمر الوفد اإلسرائيلي لهنذه الجلسنة بنأن جرئي   "يوسي بيلين"بهذه النقطة صرح وارتبا ا  

 يعني هذه النقا :

لنم تطبن  هنا على الجميع بصرف النكنر عنن أصنلهم ومكنان والدتهنم، ويالحنظ أن هقانطبا -أ

 ، هذا االل زام سوى لحاالت محدودة جدا  جدا  

 ،هت تصاريحهمالذين ان فلسطيني ألف  85دعوة لحر مشكلة ال ال  - 

 هننالوقبو ،شننخص 6000 قبننول أي، السننماح بننألفي  لننت جمننع شننمر سنننويا   هننارغننم قبول  -ت

إال أن  ،ب شريع وضع س ة آالف شخص يقيمون في الضفة والقطاع بصورة غينر قانونينة

وأن هنذه  ، لنت 2000بندل  1993 لنت عنام  1014فقنط  بأنه تم إقنراراع رف  "بيلين"

 ،شخص فقط 1500 الطلبات شملت ما ال يزيد عن

 (1.)على جمع شمر األوالد االذي يضع قيود 1208المطالبة بمراجعة األمر العسكري  -ث

القنانون الندولي دائنرة منع حقنوال اإلنسنان لال قى ممثلو ثمناني منكمنات  1994وفي شبا  

لعندل العلينا ليشنمر ، وام ند االتفناال لمحكمنة االقضنيةآخنرين لبحنث  ومسنئولين االحن اللجين في 

 (2).1993 عامواأل فال الذين دخلوا البلد خالل الزيارة الصيفية األزواج والزوجات جميع 

 :هم البنود اإلجرائية ال ي تم ال طرال إليها االتفاال اإلضافيألويمكن النكر 

فني  أقاموا بصورة غينر قانونينةمن عدم المطالبة بالغرامات المفروضة بأثر رجعي على  -1

 ، قطاعالالضفة و

 ،شمرالخطيا  سبت رفض  لت لم  ينبغي أن يذكر -2

ي لرراضنننأول مننرة ثننم  "إسرائير "لننالمحكمننة العليننا الننزوار الننداخلين أن يشننمر اتفنناال  -3

للمنننا   دخلننوا  منننالمح لننة، بحيننث يحصننلون علننى ال فننويض ذاتننه الننذي حصننر عليننه 

 ،مباشرة: تصاريح تجديد الزيارة لمدة س ة أشهر وفوائد أخرى

مدينند حكننى بموافقننة المحكمننة العليننا  لننت إقامننة دائمننة أو تعننندما تقنندم المجموعننة ال نني ت -4

تصريح، ي م اتخاذ قرار بشأن ال فنويض حسنت الوثنائ  المقدمنة منن صناحت الطلنت بعند 

ال حقنن  مننن تنناريخ النندخول للمنننا  ، وفنني حننال غيننا  مثننر هننذه الوثننائ  ينن م الرجننوع 

 ،للمعلومات الموجودة في جهاز الكمبيوتر الخاص باإلدارة المدنية

 مننذولني   ،حسنت الشنرع اإلسنالمي ،يع بر الشخص م زوجا  منذ يوم توقيع عقد الزواج -5

 ،تاريخ حفر الزفاف

سن ة  مندةوفقا  التفاال المحكمة العليا يسنمح لجمينع النزوار ممنن يحملنون تصناريح زينارة ل -6

ا   لدفع غرامنة عنندما يعنودون للمنن ارضطراالدون  ،للمنا  أشهر بالمغادرة والعودة 

 ،خرىمرة أ

إذا لم يراجع  لت لم شمر عائلة، فنن صاحت الطلنت لنن يضنطر لندفع رسنوم  لنت ثنان  -7

 ،ينطب  ذلك على تلك الطلبات ال ي لم تراجع بسبت مرء الحصةوللسنة الثانية، 

نشنر اإلجنراءات والخطنو  العريضنة الخاصنة بطلبنات بل زم اإلدارة المدنية اإلسرائيلية ت -8

 (1)لم شمر العائلة.
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 ليه.مئات ال جاوزات للنقا  الرئيسة وخالف ما اتف  ع االح الل قد ارتكتفمع ذلك، و

مر بشأن لجنة ل نسي  الع ت، ألف1994في غزة وأريحا عام  الفلسطينيةبعد إقامة السلطة و

ن صنف مفني  منن غنزة االح اللوعشية انسحا   ،ينشمر بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلياللم 

لجانننت اشنمر بحجنة أن الدارة المدنينة أتلفنت جميننع الطلبنات الخاصنة بلنم ، اتضنح أن اإلذلنك العنام

حالننة  820وفنني الضننفة الغربيننة، أحصننى الفرينن  الفلسننطيني نهننا، ع والئالفلسننطيني أصننبح مسنن

 ، ومن بين هذه الحاالت وجد:1994، من خالل مسح أجري عام شمراللطلبات لم 

 ،1994 -1992 عاميبين  زواج قدموا  لباتهمأل ةضورفالمحاالت ال% من 48 -

 ،لباتنها ال ت ف  ومعايير تقديم الطألالجانت اإلسرائيلي  الم يقبله هاعدد كبير من -

 ،ثمة عدد كبير من الزوجات األجنبيات من بين المرفوضين -

 ،% من الطلبات تم الرد عليها خطيا  32 -

 (2)حالة تلقت موافقة ولم يس رد معكم أصحابها بطاقات هوياتهم الشخصية. 118 -

ألول في اعقدت اللجنة الرباعية ال ي دعا إليها إعالن المباد  اج ماعها  1995وفي مايو 

ولنى تضنم واتف  المفاوضون على إعادة تنكيم جدول أعمال اللجنة وتقسنيمها لهيئ نين: األ ،األردن

ة، كنر شنهرين أو ثالثنتج منع علنى أن  ،فني حنين تضنم الثانينة األردن وفلسنطين ،إسرائير ومصر

 صة بننازحيمهم ها م ابعة ومناقشة القضايا الخا ،تصورا  لنشا ات لجنة الخبراء الفنيين انضعوت

هنا ، واتفن  خبراؤ1995 اج معنت أول منرة فني يونينو، حينث وتج مع كر ثالثة أسابيع 1967ام ع

 علننى تركيننز جهننودهم علننى: تحدينند مفهننوم "النننازح"، وإجننراء تعننداد للنننازحين، وتحدينند موعنند

 في ها.عودتهم وكي

 اف  حننت مفاوضننات الوضننع النهننائي رسننميا، لكننن االن خابننات اإلسننرائيلية 1996 وفنني مننايو

ومنة الحكتركيبنة أعاقت االس مرار في ال فاوض حنول القضنايا الجوهرينة، وتنال ذلنك تغينرات فني 

فني عهنا  ني وقالدعنت اتفاقينة الخلينر حينث  ،"بنينامين ن نيناهو"ز رئي  الحكومنة الليكنودي وبعد ف

 ةنشننطاأل، لكننن اسنن مرار مننن ذات العننام لعقنند مفاوضننات الوضننع النهننائي فنني منارأ 1997 يريننا

 .ال سويةوبالقر  من القدأ أدى إلى تدهور عملية  ،االس يطانية في المنا   المح لة

ا  عنودة رفضنالبنرفض حن  خنالل المفاوضنات الم عنددة تبلور الموقف اإلسرائيلي عموما، فقد 

ى ، علنهحولن اإسنرائيلي اما يشبه إجماعأحد المفاوضين الفلسطينيين فقد تشكر وفقا لشهادة مطلقا ، و

 أهمها: يها،تبعات سلبية وكارثية علاع بار أن اس خدام هذا الح ، يعني 

 ،تدمير الدولة العبرية، وإلغاء هوي ها وكيانها -1

نهم فني اسيكون له كبير األثنر علنى ال ركيبنة السنكانية اإلسنرائيلية، عبنر تالقنيهم منع إخنو -2

 الداخر، والبال  عددهم زهاء المليون،

 ،والبال  عددهم ثالثة ماليين ونيف، قطاعالتحالفهم مع الفلسطينيين في الضفة و -3

بندفع تعويضنات ه لالجئنين بنال حفظ، وربطناتعويضنات دفنع اتسم الموقف اإلسرائيلي في  -4

 (3)!"إسرائير "لمن الدول العربية الذين غادروها م عادلة لليهود 

موذجنا نم عنددة األ نراف، المفاوضنات جنة الالجئنين فني لل ةقدماإلسرائيلية المالورقة  لتشك

عيندا عنن بومراكنز البحنث وتفكينر القينادات الحنر  ،لل جاو  بين ال صور الذي ي بناه صانع القنرار

ليدينننة فضنننال عنننن المق رحنننات ال قذلنننك ال صنننور المشننن ر ، تضنننمنت  حينننثالملسسنننة الحاكمنننة، 

 ، من خالل المرتكزات ال الية:1948منذ عام بخصوص القضية 

 ،ف بالمسلولية اإلسرائيلية عن قضية الالجئيناع رعدم اال -1

 ،هممع "الالجئين اليهود من دولهي العر  جهدا لمعالجة القضية كما فعلت  لم يبذل -2

 ،اأيض بر على اليهودفقط، على الفلسطينيين 242 قرار كلمة الالجئين في انطباال عدم -3

                                                                                                                                       

 .110، صح  العودة البدائر الفلسطينية( 1

 .18مس قبر الالجئين الفلسطينيين، ص( 2

 .19/12/1996شهادة الياأ صنبر رئي  الوفد الفلسطيني إلى لجنة الالجئين، الحياة، ( 1
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الجئنين يمكنن حنر مشنكلة الو ،ل بادل السكاني ااهرة سائدة في ال اريخ اإلنسانيترى أن ا -4

 ،الفلسطينيين واليهود عن  ري  الهيئات الدولية

لنذين عند مناقشنة ال عويضنات، يجنت أن يلخنذ فني االع بنار األمنال  ال ني خلفهنا اليهنود ا -5

ئنين فني أن تحنر قضنية الالجفي المحصلة ينبغي و ،تركوا البالد العربية من العراال ح ى المغر 

 ،أماكن إقام هم

 (1)حر مشكلة المخيمات بمساعدة سخية من العالم، بما في ذلك الدول العربية النفطية. -6

ين، إزاء قضنية الالجئنالرسنمي تأسيا  على ما سنب ، منن الواضنح أن الموقنف اإلسنرائيلي 

 تغييننر جنندي فنني هننذا واسننع، ومننن الصننعت وضننع اح منناالت مسنن قبلية بشننأنداخلنني ي م ننع ب أيينند 

 هنناجرين مننناألراضنني ال اريخيننة الفلسنطينية، واسنن قدام م هنا علننىذلننك أن قيام ،المفهنوم إسننرائيليا  

نن حالنة ، وبال نالي فنلموقنف الرسنميلسكان األصنليين، منن شنأنه أن يفضني دول العالم بدال  عن ال

 لسنطينية مننمن حالة نكبة فال حس  الشعبي الفلسطيني لمعنى قيام الدولة العبرية، وما شكله ذلك 

 .شأنه أن يفضي بدوره ألشكال من الصراع يطال جوهر األمور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نهائية المفاوضات الفي : خامسا

علنننى الصنننعيد الثننننائي، بننندأت مفاوضنننات الوضنننع النهنننائي بنننين الطنننرفين الفلسنننطيني 

 م مثلنننة فننني القننندأ،وال ،أكثنننر القضنننايا حساسنننية ةناقشنننلم، 8/11/1999ب ننناريخ واإلسنننرائيلي 

وأينة قضنايا  الالجئين، المس و نات، ال رتيبات األمنية، الحدود، العالقنات وال عناون منع الجينران،

 ولننم ت كلننر ،وعلننى مننا يبنندو كانننت مفاوضننات شنناقة وشننائكة، ذات اه مننام مشنن ر  بننين الجننانبين

 .ضه لعودة الالجئينبالنجاح ن يجة ال عنت اإلسرائيلي في رف

رقننة رسننمية تطالننت بعننودة قنندم الوفنند الفلسننطيني و ،للمفاوضنناترسننمية ي أول جلسننة وفنن

ينننة المسنننلولية ال اريخ "إسنننرائير"، وتحمينننر 194لنننديارهم وتعويضنننهم  بقنننا  للقنننرار الالجئنننين 

ناحينة ل حرينر منن التوضنح موقنف منكمنة او،  همقضي ءوالسياسية واألخالقية والقانونية عن نشو

 "انعودينند عيننر"رأسننه تإال أن الجانننت اإلسننرائيلي الننذي  ،الوضننع السياسنني الننراهنال اريخيننة و

 رفض الورقة بشكر مطل . 

                                                

 لنشرةي، اق صادزيفيت شبناوم، الالجئون: الوضع الراهن والحلول الممكنة، صندوال أرماند هامر لل عاون اال( 1

 .1993، 10رقم 
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ن واشننطن، ومنا تبعهنا منبالجوينة  "بولينن "عقندت فني قاعندة  يةفاوضتوبعد عدة جوالت 

طروحنة بندأت معنالم الحلنول اإلسنرائيلية الم ،البحنر األحمنرسواحر مدينة إيالت على بمفاوضات 

 ركينز وال ،نلغناء حن  العنودةبوت بلنور حنول تصنفية قضنية الالجئنين  ،ضنحلقضايا الحر النهائي ت 

 ألراضي الدولة الفلسطينية.على ال و ين والعودة 

ال يمكننن الحننديث عننن الموقننف مننن قضننية الالجئننين خننالل المفاوضننات دون  ،ومننع ذلننك

 على النحو ال الي: ، مطالت محددة وواضحةمن ال طرال لما قدمه الوفد الفلسطيني 

بضننرورة وجننود حننر لمشننكلة الالجئننين  "إسننرائير"العثننور علننى حننر تع ننرف فيننه  يجننت -1

 ،عادل دولي ودائمبصورة عادلة ح ى يمكن ال وصر لسالم 

ل وسلبهم خنال بالمسلولية األخالقية والقانونية لنقلها بالقوة الفلسطينيين "إسرائير"تع رف  -2

أن حينث ، 194لهم حسنت قنرار لمنناز تهمالمسلولية عنن الحيلولنة دون عنودو، 1948حر  عام 

نهم يحن  ويطنالبون بنالعين بسنالم منع جينرا ،هننا جميع الالجئين الذين ي طلعون للعودة لبينوتهم 

  ،لهم تجسيد ح  العودة وال م ع فيه

اريخ خنالل عنامين منن تن "إسرائير "الالجئون القا نون في لبنان ي م عنون بحن  العنودة لن -3

ه كننر عننام، وقننرار العننودة ي خننذ 48بننالعودة ألراضنني  مهتوقيننع االتفنناال، ويحنن  لعنندد محنندد مننن

الالجئنننون بصنننورة حنننرة ويطبننن  بأسنننلو  يضنننمن تكامنننر األسنننرة، والحصنننول علنننى الجنسنننية 

  ،اإلسرائيلية فور عودتهم، لكي تن هي مكان هم كالجئين

األراضنني ال نني كانننت ملكننا  لالجننا فنني ف ننرة  ننرده مننن مكننان سننكناه أو لورث ننه  ةعننود -4

لنة فني أرض أو عقنارات بديأو لورث نه الحصنول علنى  هلم يكن هذا ممكنا  يحن  لن الشرعيين، وإذا

 ،"إسرائير"

ر الوفناة واإلصنابة والنقنر المنادي واألضنرا تلالجئنين عنن كنر حناال "إسرائير"ض يتعو -5

اعدة يطلبننون العننودة يحنن  لهننم الحصننول علننى مسنن ن الننذينالنفسننية وفقنندان األمننال ، باإلضننافة أل

ويضننات لم فنني بلنندهم األصننلي، أمننا الننذين ال يرينندون العننودة فيحصننلون علننى تعل ننأهيلهم فنني ال ننأق

  العنودة حقيقة تجسيد الفلسطيني لحعلما بأن عادة دمجهم في دول أخرى، وإل، همقابر تخليهم عن

 ،تم  بحقه في الحصول على تعويضاتال 

، هاخنر حندودب عويض منكمة ال حرير عن األمال  الفلسنطينية العامنة دا "إسرائير"تقوم  -6

ل موينر اعن تقنديم ال عويضنات فهني ال ني تندفع األمنوال المطلوبنة، وين م  المسئولة هاأنوفي ضوء 

ي  ا الصنناد، ويمكنن اسن خدام المبنال  ال ني جمع هنئبين الموجودة لدى وزارة الماليةمن أمال  الغا

 الدولية الس كمال دفع الديون اإلسرائيلية.

 ،رئني  النوزراء "بنارا إيهنود "من خالل تصنريحات  الموقف اإلسرائيلي واضحا  جاء و

للوالينات قال خالل زيارتنه  حيث، ال لعودة الالجئين، ومنها ءات الخم الذي عرف بصاحت الال

إن اإلسرائيليين لم يطرحوا على جدول أعمنال المفاوضنات منع العنر  مسنألة الالجئنين،  الم حدة:

 همب ننأهيل المعنيننةوهنني اللجنننة  ،الم عننددةوضننات المفاوأوحننى أن هننذا األمننر سنني م مناقشنن ه داخننر 

الفلسننطينيين  مطالبنناحنن  العننودة،  موضننوعال ت عننا ى فنني وودمجهننم فنني المج معننات المضننيفة، 

على المسناحة القليلنة  194ب نفيذ القرار  "إسرائير" خلص من األفكار ال ي تراودهم في مطالبة بال

 (1).ال ي س بقى لها بعد تقديم ال نازالت اإلقليمية

فيمنا ي علن  بحنر قضنية الالجئنين النذي  رحنه فني مفاوضنات  "بنارا "س ند موقنف قد او

 :ال الية األس  الحر النهائي على

 "إسنرائير"فيمنا ت حمنر  ،مقابر حصولهم على تعويضات دولينة ،من ح  العودة همحرمان -1

 ، تهمجزءا  من المسلولية ال اريخية عن مأسا

 ،س عداد للمشاركة فيهااال اءبدإو ،ادة تأهيلهموإع همشكير هيئة دولية ل عويضت -2
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غم منن لرراضي الفلسطينية ال ني سن قام عليهنا دولنة فلسنطين، بنالر تهمالموافقة على عود -3

 همخنولداإل نار االسن عدادات لمفاوضنات الحنر الندائم تقييند  هنذا وزارة الخارجية اق رحنت فني أن

ت، بنارا  فضنر تنر  المسنألة للمفاوضنا أنإال  ،على االس يعا وحست قدرتها ألراضي السلطة 

  ،في األردن وسوريا ولبنان  همتو ين أغلبي الوزارةكما تضمنت مق رحات 

ة   ال سنننوياتبننوار ،ل حننر محلهننا الهيئننة الدولينننة الجدينندة "األوننننروا"حننر اإلعننالن عننن  -4

 .بحيث يكون لها دور على الصعيدين االق صادي والسياسي ،باألموال ال ي س خصص لالجئين

أن ، أكنندت مصننادر صننحفية مقربننة مننن صنننع القننرار "بننارا "وبننال زامن مننع أ روحننات 

ابهم سن  فاوض فني  ريقنة اسن يع بنرلن ت فاوض حول ح  الالجئنين فني العنودة إليهنا،  "إسرائير"

عودة عدد ب هالوقب ةق رحمهذا االس يعا  محدودا ،  على أن يكونعلى مراحر في دول هم الجديدة، 

 علننى أال يزينند عننددهم عننن عنندد المسنن و نين الننذي ،إ ننار جمننع شننمر العننائالتفنني  هممحنندود مننن

 سيعيشون على أرض الدولة الفلسطينية.

 ال عامنر منع الالجئنين علنى توي ضح من العرض الساب  أن الحكومنة اإلسنرائيلية رفضن

جند لنن تال ني  نردوا منهنا، و 48ال ألراضي االع راف بح  العودة لالجئين و، 194قاعدة القرار 

حندودة مالمقيمنين فيهنا، وعنودة في جعب ها وبرامجها السياسنية سنوى ال نو ين فني الندول العربينة 

اوضنية هنذا الموقنف الم عننت فني فشنر كافنة الجنوالت ال فقند تسنبت راضي الدولة الفلسطينية، وأل

 ن تسفر عن أية ن ائج إيجابية. م ولعقيمة لها وجعل ،بين الطرفين

لل وفين  بنين ، قضيةالعدة مق رحات لحر  الواليات الم حدة وفي ار هذه األجواء  رحت

مساعدة وزير الخارجية األمريكني  "وكليأفيلي  " تلاق هاووفقالموقفين الفلسطيني واإلسرائيلي، 

نها تود اق نراح مبنادرة عملينة ل طبين  الممارسنات والمبناد  الخاصنة بنالالجئين ألشلون الالجئين 

 ،الموجودين فني لبننانبن يبدأ ،عبارة عن برنامج دولي إلعادة ال و ينفي العالم على الفلسطينيين، 

  (1)ومن الممكن أن يبدأ العمر به اآلن.

ل ني اأنه بموجت وكالنة األوننروا فننن الالجئنين لنم يخضنعوا قنط للمبناد   "أوكلي" تلاوق

ثنة حلنول التحندثت عنن ثال ني ، بحماية المفوضية السامية الدولينةالذين ي م عون أولئك يخضع لها 

 :لجموع الالجئين هي

 من غيره من الحلول،  أكثروهو الحر المفضر الذي اس خدم  ،لو نهم تهمعود -1

 في البلد الذي لجأوا إليه في البداية،  هماالندماج محليا  أو تو ين -2

برننامج مشيرة إلى أن أفضر مثال على إعنادة ال نو ين هنو ال ،إعادة ال و ين في بلد ثالث -3

دولنة  60عنرف بخطنة العمنر الشناملة ال ني وقع هنا و ،تعامر مع الفارين بنالزوارال الفي نامي الذي

 ينةعادإلعنادة ال نو ين والعنودة لفي ننام، دعنت و ،1989بدعم من الوالينات الم حندة فني حزينران 

 إعادة ال و ين والعودة معا  بالنسبة للفلسطينيين.  ،ل طبي  مباد  هذا البرنامج

 وي وقنع أن ،الالجئنين كون أكثنر رغبنة فني قبنول بعنض سن "رإسنرائي"ن أ المبادرةترى و

جناد برننامج أننه باإلمكنان إيرة إلنى اع قادهنا يمشن، هميمنح لبنان الموا نة والحقنوال المدنينة لبعضن

بمبنناد  حنن  العننودة  إجحنناففعننال وإنسنناني وتطننوعي وعننادل إلعننادة ال ننو ين، دون إلحنناال إي 

لبرننامج اتكيينف هنذا بحيث يمكن فيمنا بعند قية الصعبة، وال عويض وهي المباد  القانونية واألخال

عد فني يسناسأن هنذا البرننامج  خاصنة، كما سيحصر مع لبنان بالنسبة لالجئين في الدول المجاورة

وعلنى ة، ال سنويحد الحواجز ال ي تقف في وجه عملينة أإيجاد حلول عملية لهذه المسائر مما يزيح 

ا ننص وبشكر غير مباشر، إليجاد حلول تخرج عن إ ار من ن االق راح األمريكي يهدففنما يبدو 

قوبننر بننالرفض مننن قبننر  وهننو أمننرفنني ضننوء الموقننف اإلسننرائيلي المعلننن، ، 194عليننه القننرار 

 ين.الفلسطيني
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 مفاوضات كامب ديفيد : سادسا

دت طنرفين، شنهفي ار ال دهور السياسي وال فاوضي بعد فشر العديد من اللقناءات بنين ال

ي فنكثافة غير معهودة من الجانت األمريكني ل رسنيخ تسنوية سنلمية حرارة و 2000صيف أسابيع 

فنني وغيننر قننادرين علننى إيجنناد حلننول للقضننايا العالقننة  همننانأ هكننادرإالشننرال األوسننط، خاصننة بعنند 

اسنر ي جمنع 25/7/2000-11 بنينأدى لعقد قمنة كامنت ديفيند الثانينة  ممامقدم ها قضية الالجئين، 

 بير كلين ون.  حضوريهود بارا  بوإعرفات 

لنننرفض االع نننراف يسننن ند مفاوضنننات لل "بنننارا "الحنننر النننذي حملنننه بنننات واضنننحا أن و

ى لع يبشكر رمزس واف   "إسرائير"إال أن  ،بالمسئولية األخالقية والقانونية عن تهجير الالجئين

 ،العنائالت وألسنبا  إنسنانية في إ ار لنم شنمر همعلى عودة عدد محدود منو ،194تطبي  القرار 

 (1.)ألراضي السلطة الفلسطينيةف  على عودة نصف مليون الجا وس وا

الالجئنين بخصنوص مبدئيا اتفاقا   تشهد هاوتشير مصادر إسرائيلية رافقت المفاوضات أن

ف ع مند  ،ألراضني السنلطةتفاال ل حديد المندة، أمنا العنودة يح اج األمر ال ما سب  ذكره، وقدليس ند 

سننيو نون فنني  ،وزادت العنندد الم وقننع عودتننه لملينون الجننا ،علنى منندى قنندرتها علننى االسن يعا 

 (2)غور األردن ومنا   أخرى من الضفة الغربية.

معلومننات هامننة عمننا دار فنني مباحثننات  "تانيننا راينهننارت"اإلسننرائيلية  الباحثننةعرضننت و

تأسسننت دولننة فنني مقدم ننه:  ك ننا  نشننرته قبننر عنندة أعننوام جنناء ، فننيكامننت ديفينند بشننأن الالجئننين

، بعند حنر  يندعوها اإلسنرائيليون حنر  االسن قالل، فني حنين يطلن  1948فني العنام  "إسرائير"

                                                

 .18/7/2000 ،القدأ( صحيفة 1

 .15/7/2000هآرت ،  (2
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كنان هننا  شنعت مالحن ، مضنطهد، سنعى ألن يجند لنفسنه منالذا   ،عليها الفلسنطينيون اسنم النكبنة

تلك، قنام  1948في حر   ،ودولة، وحق  مسعاه على حسا  شعت آخر دفع لقاء ذلك أجرا  فادحا  

 1,38,000الحننين الجننين اإلسننرائيلي ب رحيننر نصننف الفلسننطينيين، الننذين كننانوا يعنندون فنني ذلننك 

 .نسمة خارج ديارهم

بمنا اق رف نه العصنابات الصنهيونية بحن  أصنحا  فلسنطين األصنليين  تع رف ورغم أنها 

عملينة اسن ثنائية فني إالّ أنها تبرر الجريمنة ال ني تقنّر بأنهنا حملنة تطهينر عرقني، باع بارهنا ليسنت 

ال نناريخ، فمننا فعلننه اإلسننرائيليون ال يقننارن بننال طهير العرقنني الواسننع الننذي مارسننه المسنن و نون 

توقفت عنند منا حندث فني  "إسرائير"ولو أن  ،األمريكيون وحكوم هم على سكان أمريكا األصليين

وأننا أع قند بأننه  ، الس طعت ال عناين منع ذلنك الواقنع، إذ أننني كنسنرائيلية، ترعرعنت1948العام 

  (1)يمكن الصفح يوما  ما عن هذه الخطيئة األولى ال ي قامت عليها دول نا".

 الجوهرينة "إسنرائير"ن فكنرة "راينهنارت" أمن خالل منا تسنر  منن معلومنات كشنفت و

 م، هي حمر المج منع الندولي مسنلولية حنر مشنكلفي أن  ت لخص، خالل مفاوضاتها حول الالجئين

 ،اعامنن 20و 15بمبلنن  عشننرين مليننار دوالر خننالل ف ننرة ت ننراوح بننين   هسنناهموتضننمنت الفكننرة م

 دان ال نيمسناعدة للبلن، وهمعلى أن تمنح هذه األموال ك عويض عنن مم لكنات ،هملوفاء بكافة مطالبل

 سيس و نون فيها.

 : ، وهيتعرض على الالجئين خيارات ثالثلفي كامت ديفيد الموقف اإلسرائيلي وقد تطرال 

 ، القادمة ر في الدولة الفلسطينيةاالس قرا -1

 يث هم، حالبقاء  -2

 .لبلدان تف ح لهم أبوابها  وعا  مثر كندا وأس راليا والنرويجلهجرة ا -3

فني حرينة اسن قرار الالجئنين فني  "بنارا "االل زام الوحيد النذي تضنمنه عنرض تلخص و

 هشير إلى أنتد من الدالالت إال أن العدي شاءوا،الكيان الذي سيطل  عليه اسم الدولة الفلسطينية إذا 

  (2)لم ينوي يوما ح ى السماح بهذا. -"راينهارت"ل والكالم -

مسننن عدة  "إسنننرائير"أن أي هنننر  ،علنننى المسننن وى الرمنننزي الم علننن  برواينننة األحنننداث

 ثمننا هنايكلف ن حر هنذه المسنألة لننإ الكاتبةتقول  ،لالع راف بمسلولي ها عن مشكلة الالجئين أم ال

وح فخلنن  ر ،هننو االع ننراف سنعى إلنهنناء الصننراعن أن يقدمننه إ "بارا  "مننا يمكننن لننوأقننر  ،مادينا

ة كانت ومع ذلك، فح ى هذه اإلشارة الرمزي ،المعلنةها لحية لن يعرض للخطر أيا من مصالحتصا

علنى  بندال عنن ذلنك اكندمل، مشنكلةالفي  هارفض ال حدث عن دورب ه، واك فىكثيرة جدا بالنسبة ل

 عنها. "إسرائير"لكن لي  بمسلولية ، تهممعاناصي  مبهمة تع رف ب

فني منلتمر  الحكومنةبينان أكثنر وضنوحا حنين أعلنن  الموقف اإلسرائيليما لبث أن جاء و 

المواقنف ال ني وردت فني سنياال وتع بر األفكنار ووجهنات النكنر المفاوضات: اخ  ام  لدىصحفي 

 (3)با لة والي مفعولها. وهي ،من حيث اع بارها مواقف اف  احية ،القمة با لة المفعول

ا لنن نسنمح بعنودة الجن :"بينني منوري "منع  لقائهفي  هلوقبأكثر صراحة  "بارا "وكان 

 جئين.خل  مشكلة الاللولن نقبر بالمسئولية ال اريخية ال ي أدت  ،واحد على أساأ ح  العودة

ين، قضنية الالجئنمنع اتفقنت منع ال وجنه اإلسنرائيلي الشنعبي ضند أي تعنا ي ولعر إجاب ه 

-27أجنري عقنت فشنر مفاوضنات كامنت ديفيند ب ناريخ  ائج اس طالع للرأي العنام أاهرت ن حيث

في موضوع الالجئين  الرسميالموقف  أن% من الجمهور اإلسرائيلي يرى 66، أن 29/7/2000

علنى أن تقنوم فني  ،لكنها لن تع رف بالمسلولية األخالقية أو القانونينة ،تهمبمعانا افاع رالذي قدم ا

وأن  ،سنوات القادمة باس يعا  عدة آالف من الالجئين سنويا ضمن برنامج لجمع شمر العنائالتال

                                                
 ،1  ،ر، دمش ، ترجمة رندة بعث ورشا الصباي، دار الفك1948سبر إنهاء حر  وإسرائير فلسطين ، تانيا( راينهارت، 3

 .82، ص2004

 .86 ، ص( المرجع الساب1

 25/7/2000( معاريف، 2
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بمسنناعدات ماليننة مننن المج مننع  همتقننوم الدولننة الفلسننطينية باسنن يعا  تنندريجي لمئننات اآلالف مننن

 للفلسطينيين! وقف قدم تنازالت كثيرةالمهذا ، يرى أن الدولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاوضات طابا : سابعا

تننم تشننكير لجنننة برئاسننة نبيننر شننعث عننن الجانننت و ،20/1/2001ال نني انطلقننت ب نناريخ 

بصننورة  ها ، ورغننم دراسننقضننيةالعننن الجانننت اإلسننرائيلي لبحننث  "يوسنني بيلننين"و ،الفلسننطيني

 لم ي وصر الطرفان إلى تقدم فيها.ف ،معمقة

رض رواينة اء علنى شنكر عنجنوما يهمنا هنا، الموقنف النذي عرضنه الجاننت اإلسنرائيلي 

ينة واينة تاريخالتفاال فني محاولنة بلنورة رإال أنه لم ي م ال وصر  ،تاريخية مش ركة لمأساة الالجئين

 نيننةمننن خننالل إمكا 194القننرار  الننوارد فننيفهمننه لحنن  العننودة فسننر و، فنني إ ننار الصننياغة العامننة

 في إ ار إحدى الخطط ال الية:  هقيطبت

مبادلنة  ، للمنطقة ال ي س سنلم للفلسنطينيين فني إ نار"سرائيرإ "ل ،الرجوع والعودة للو ن -1

 ، األراضي، للدولة الفلسطينية

 ،ةإعادة ال أهير وال و ين: ال أهير في دولة مضيفة، إعادة ال و ين في دولة ثالث -2

 .لفلسطينيين في لبنانلمنح األفضلية في هذه الخطط  -3

خطننة  ،م ال وصننر التفنناال حولهننانننه لننم ينن أرغننم ، بشننكر غيننر رسننمي وناق ننرح اإلسننرائيليو

 على النحو ال الي:عاما ،  15اس يعا  م عددة المسارات على مدى 
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قننة الور إال أن ،لننم ينن م االتفنناال حننول األعنندادرغننم أنننه ، و"إسننرائير"سنن يعا  فنني اال -1

 ، ف نسمة خالل الثالث سنوات األولىأل 25تطرقت إلى 

 ي إ ار مبادلة األراضي،ف ينس يعا  في المنا   ال ي س سلم للفلسطينياال -2

 س يعا  في إ ار جمع شمر العائالت.اال -3

أمننا بخصننوص ال عننويض فقنند اتفنن  الطرفننان علننى ضننرورة إنشنناء لجنننة وصننندوال دوليننين، 

ر منن بمبلن  صنغي اتعويضن ئهملمعالجة قضية الالجئنين بمكاهرهنا المخ لفنة، كمنا اتفقنا علنى إعطنا

 ،عنينفقدان األمال  ال ي ال تزيند عنن مبلن  ممطالت ال عويض عن أما خالل إجراءات مخ صرة، 

أو  ،"إسنرائير"في مجريات مخ صرة، كما تم االتفناال علنى دفنع مبلن  شنامر منن قبنر  ابحثهفسي م 

 مبل  ي م االتفاال عليه ويسلم للصندوال الدولي. 

 قندير قيمنة للمسح اق صادي تفصنيلي سا  هذا المبل  اس نادا   حا ون لت اإلسرائيليوفي حين 

علننى أسنناأ معطيننات لجنننة ال وفينن  ال ابعننة  هسنناب حا ونالفلسننطيني  الننتعقننارات بشننكر عننادل، ال

لرمم الم حدة، وحارأ أمال  الغائبين وغيرها من المعطيات األخرى ذات العالقة من خنالل قنيم 

  (1)عادلة ونزيهة.

ألنف فلسنطيني تع ننرف  800ن تعويضننات أ ة، ي ضنحبسنيط يةحسنابعلمنا بأننه فني عمليننة 

لجنأوا  ملينون يهنودي 1.5وجنود بهم كالجئين تصر إلى ثمانية مليارات دوالر، وتقدر  "إسرائير"

ر بليننون دوال 15دفننع تعويضننات لليهننود العننر  تصننر إلننى ال نني عليهننا لهننا مننن النندول العربيننة، 

دفع بنمنن دفنع تعويضنات فقنط، بنر تطالنت العنر   اإلسرائيليةأمريكي، وهكذا ال ت نصر الحكومة 

 إضافة لدفع فرال ال عويض لليهود البال  سبعة مليارات دوالر!! ،الالجئينتعويضات 

جندول زمنني بال دريج وفقنا  لها اتف  الطرفان على وقف عملفقد  ،أما فيما ي عل  بوكالة الغوث

التفناال تعنديال  ي نيح تمديند الف نرة لضنمان بننود ا ونم ف  عليه لخمن  سننوات، وأضناف الفلسنطيني

 وإلغاء مكانة الالجا بهذه الصفة.  ،الالجئيناألخرى الم علقة ب

ينة، نهنا لنم تسنفر عنن ن نائج عملأويالحنظ هننا أن مفاوضنات  ابنا علنى النرغم منن جندي ها إال 

، عنالوة قنرارات الدولينةالنكرا  لعدم وجود قوة رادعة تضغط علنى الحكومنة اإلسنرائيلية ل طبين  

مما لنننة لل ينسنننرائيليدفنننع باإلممنننا  ،اهنننفكاروتبنينننه لكافننة أ هننناعلننى االنحيننناز األمريكننني السنننافر ل

  .  194والمراوغة وال نصر من تنفيذ ما أقرته الشرعية الدولية وفي مقدم ها القرار 
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 اإلسرائيلي التفاوضي تقييم الموقف ثامنا: 

ومننا  ي بنندأت بمننلتمر مدرينند وان هننت بكامننت ديفينند الثانيننة، ننالم ننابع لمسننيرة ال فنناوض ال

سنرائيليين اإل السياسنيينالعديند منن ن ئية ومباحثات سرية، يخرج بخالصة أللها من اتفاقيات ثناتخ

 ، ننيني نننافى مننع الحننر القاضنني بوجننود دول، لفلسننطين المح لننةيجننادلون بننأن حنن  العننودة لالجئننين 

ولنة دللعودة" وبناءا  على هذه الجدلية، على الالجئين "ال ،اإلسرائيلي-والذي ينهي الصراع العربي

الخناص  1950عنام ة" المشابه للقانون اإلسرائيلي ال ي س سن "قانون العود ،الفلسطينية المس قبلية

 .دول هملبعودة اليهود 

وجننو  تننو ين الالجئننين علننى مسنناحة مننن األراضنني المق طعننة مننن هم اق ننرح بعضننكمننا 

يطرة يين علننى سننبموافقننة الفلسننطين انننورهعلننى أن يكننون م ،لصننالح الدولننة الفلسننطينية "إسننرائير"

 .1967إسرائيلية دائمة على المس و نات اليهودية في المنا   المح لة عام 

لقنند تقنندمت العدينند مننن اآلراء فنني األوسننا  السياسننية اإلسننرائيلية لبحثهننا مننع الفلسننطينيين 

حنين  جامعنة ميريالنند منن "ينروم سنيغال"غوباقي األ راف العربية، ومنها الرأي الذي  رحه د.

تننلدي إلننى حقننوال م فنن  عليهننا خاصننة بننالالجئين مفاوضننات بضننرورة إجننراء  "ائيرإسننر" الننت 

بقائمنة منن البندائر والخينارات المشنجعة  همتزويندفي الفكرة تكمن ، وفي نهاية األمر بشكر م بادل

سنننيقررون قبنننول  هم% منننن95عنننندها، نكرينننا ،  ، جنّنننت أينننة حاجنننة لل طبيننن  المطلننن لوالمناسنننبة 

  (1).""إسرائير "بمعنى العودة ل ،آخر غير ديارهم األصلية ال عويض وال و ن في بلد

ن أن يكننون ثمننن العننودة محنندودا  لنسننبة مئويننة منن "إسننرائير"تق ننرح أن " وتوقننع "سننيغال

لسنننة ي افننوبهننذا، إذا كننان عنندد القننادمين  ،القننادمين الجنندد السنننوية بموجننت قننانون العننودة لليهننود

، ل ي تليهناالعدد من الالجئين بالعودة في السنة ا 1/5، فربما يسمح لخم  يهوديألف  50ة واحدال

م ن  نابورهوكلمنا كنا ،أما أولئك الذين لم يشملوا في الحصة السنوية فعليهم االن كنار فني الطنابور

بال نالي و ،"إسرائير "وبهنذا سنوف يقنر مينول الالجئنين بنالعودة لن ، ويال  كلما ان كروا مندة أ نول

 سيخ ارون خيار  آخر.

للفلسنطينيين الحن  فني ت بعنض األوسنا  اإلسنرائيلية ولنو بصنوت مننخفض إلنى أن أشار كما

، ويمكننن ال خمننين واألمننر بننأن تحننر مشننكلة "إسننرائيرسننن ه "الننذي ك، دول همسننن قننانون عننودة لنن

 (2)."إسرائير"في  همالالجئين في حدود الدولة الفلسطينية، مع إمكانية جمع شمر بعض عائالت

مضنة غا "ترتيبنات ملق نة" إلنىلهدف ال وصر  "إسرائير"لو وتحوير انهيار عملية أوسإال أن 

ضنية تفاقية سالم نهائية، يعني أن قالعلى حسا  هدف ال وصر  "شارونريئير "أفي ار حكومة 

ت  زعنيم حنز  مينرفيمنا سناهم  ين،اإلسنرائيليأولوينات الساسنة الالجئين س غيت مّرة أخرى عنن 

 العودة فنني اإلعننالمبننالنقنناع حننول حنن  الفلسننطينيين بخفننوت الجنندل و "يوسنني بيلننين"اليسنناري 

الحكومنة فن ح ملفنات الجنين ولرفض  لبا  تقدم به مدير دائرة األرشيف الرسنمية  حيناإلسرائيلي 

ي علن   وجاء الرفض معلال  بأننه قند يضنر بالدولنة، خاصنة وأننه ،ن عاما  يأكثر من خمس مروربعد 

 .بقضية الالجئين

فرين  الالخارجية ورئي   ةراالمس شار القانوني الساب  لوز "نغريز يوئير"وربما هذا ما أكده 

ومنكمة ال حرير  "إسرائير"أن اتفقت ، حين أكد أنه بعد اتفاقية أوسلو خالل اإلسرائيلي فاوضي ال

ال يمكنن للفلسنطينيين مواصنلة فن ،واحندة يهودينة واألخنرى فلسنطينية :لدول ينيم فلسطين على تقس

 (3)وبوجو  عودتهم إليها. ،ليهودية هي و نهمجدالهم بأن الدولة ا

                                                

ان، اإلنس ، مركز دراسات حقوالالجئين في إ ار ال سوية السياسيةمحمد خالد، ضمانات حقوال ال( األزعر، 1

 .1996القاهرة، 

 .29/8/2000 ( اإلسرائيلية، صادر ب اريخالسالم اآلن( تقرير صادر عن حركة )2

 .2000 ينايراألمريكية، مجلة نقابة المحاميين ( 1
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 هننناون العربننني المنننن جهنننة، وي سنننرائيلاإلصنننرار اإلأن وعلنننى هنننذا األسننناأ، يمكنننن القنننول 

ث بحننل الجننانبينبننين االتفاقننات ال نني وقعننت نغفننال بوالفلسننطيني الرسننمي مننن جهننة أخننرى، سنناهم 

 ت الوضع النهائي.، ولم تحدد إ ار مباد  لمباحثابحثا جديا حقيقياقضية الالجئين 

حنر  فني سنياال عملينة ال سنوية الجارينة مننذ مطلنع ال سنعينات، عننالحنديث  ه منا عنادعلما بأنن

ال، حنديثا قضية الالجئين وف  ترتيبنات إقليمينة اق صنادية وسياسنية، وبمداخلنة دولينة واسنعة النطنا

عملينة  د اشن قتقنفولنم يعند تفهنم مسنار هنذا الحنر ين م باج هنادات فكرينة وبحثينة شناقة،  ،اف راضيا

يكلننة أوسننلو وتوابعهمننا مننن اتفاقننات وإعننادة ه -ال سننوية، القائمننة علننى مننا يعننرف بصننيغة مدرينند 

اصننة ، وبننات علننى مننن ي أمننر هننذه الصننيغة ومسنناراتها، أن يننولي عنايننة خقضننيةلإقليميننة، مسننارا ل

 ه القضية الشائكة.هذبلل صورات اإلسرائيلية تحديدا 

ئيلية لم مسيرة المفاوضات على قضية الالجئين من مكاست إسرا ما أفرزتهبتنبغي العناية  كما

 ت مكن من نيلها  وال أكثر من خمسين عاما، ومنها:

ضنات بمفاوضنية قالالبحنث الفعلني فني  اءرجنبنوثنائ  ال سنوية الجارينة إلزام  قدرتها على -1

م مثلنة ل، لكنها في الوقت نفسه، أزاحت المرجعية األبنرز للعمنر الم صنور، االحر النهائي

ص ، النذي ينن242الوثنائ  إشنارة للقنرار  هنذه وقد تضنمنت، في قرارات الشرعية الدولية

سننير مغنناير لل فللقننرار  فسننير اإلسننرائيلي اللكننن  ،علننى "تسننوية عادلننة لقضننية الالجئننين"

 ،العربي الفلسطيني

لنة بنراز أمنر كنان خفينا ف نرة  ويفرصنة إل مسار عملية ال سنويةفي أن تجعر من نجاحها  -2

ة فني عن ثوابت كثيرالفلسطيني الرسمي نمكانية تخلي الطرف العربي ن الزمن، ي مثر بم

كاننت  بحينث ،والقضية الفلسطينية اإلسرائيلي السياسي تجاه أبعاد الصراع العربي خطابه

منا أقنر  لل صنورات اإلسنرائيلية، ف علنى األقنر فني سنياقها الفلسنطينيال سنوية مخرجنات 

 الالجئين؟ علىال صورات  الذي يحول دون تمرير هذه

قضننية فنني بننند فرعنني، فجعلوهننا غيننر مرئيننة تقريبننا هننذه الوضننع مهندسننو اتفاقيننة أوسننلو   -3

ضننمن فننيض الكلمننات فنني الوثننائ  ال نني تصننف الجسننور والطننرال الفرعيننة والحاميننات 

لكنن الن يجنة جلينة  ،ساهم الشركاء الفلسطينيون بهذه ال عمية عن غفلةربما والكان ونات، و

 (1الالجئين همشت في أوسلو، رغم أنها قلت النزاع.)قضية ف تماما،

دة تنوازت المفاوضننات العربيننة اإلسننرائيلية ومخرجاتهننا علننى الصننعيد الفلسننطيني مننع إعننا -4

إن و ،اع بار ال تخطئها العين للمشروعات اإلقليمية ال ي  رحنت فني ف نرة نشنوء القضنية

 لهنا مكناهر تطبيقينة، السنيما تصاعدت حكواها من إمكانينة ال طبين ، بنر وأصنبحكانت 

ا ، عربيناأل نراف، وبنين يندي المعنينين جميعنفي إ ار ما يعنرف بالمفاوضنات الم عنددة ا

جئنين فني وإقليميا ودوليا، مشروعات أكثر تكامال وتفصيال، فيما ي عل  ب سكين قضية الال

 ."إسرائير"ال رتيبات اإلقليمية الشرال أوسطية خاصة، من وجهة نكر 

إ نار تبناحثي وتنفينذي ل فعينر إلنى مسار المفاوضات م عددة األ نراف تحوير النجاح في  -5

لبحننث فنني هننذا المسننار با اخنن صوإذا  ال نني  المننا نننادت بهننا، األفكننار "الشننرال أوسننطية"

، حست ما يكمن في الضنمير اإلسنرائيلي بالنسنبة لقضنايا ال نمينة حيثيات ال عاون اإلقليمي

فمننا الننذي يجعننر أحنندا يف ننرض أن ال تعننالج قضننية  ،ةاالق صننادية والبيئننة والمينناه والطاقنن

 (2؟)، أو ح ى دولي،  بقا للمفهوم اإلسرائيليمنطل هذا الالالجئين من 

 :ية"اآلليات ال فاوضية "الفن عبرعلى  اولة المفاوضات  يسرائيلاإلنجاح رصد ال يمكنكما 

 ،تعدد األ ر ال فاوضية الخاصة بالالجئين وتعدد أ رافها -أ

                                                

 .2000( بابيه، إيالن، المدركات اإلسرائيلية لمسألة الالجئين، ملتمر العودة، بوسطن، 1

 .52ص ،199، 105دد عالال سوية السياسية وقضية الالجئين، صامد االق صادي، محمد خالد، األزعر،  (2
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نبعناد األمنم الم حندة بسنواء  ،علنى تغييبهنا "إسنرائير"جعية الدولية ال ني تصنر غيا  المر - 

 (1،)194أو عدم االع راف بقرار  ،عن مفاوضات الالجئين

 ،غيا  ال نسي  العربي واف قاد رؤية عربية موحدة في هذا الجانت -ت

 ،قول الفصر في هذه القضية الخطيرةال يهايعطمما  ،هاخ الل موازين القوى لصالحا -ث

هننذا رأينننا خننذه أو "علننى قاعنندة  ،أسننلو  اإلمننالء وفننرض المواعينند والحلننول ةارسننمم -ج

 (2.)عالقة الشريكبعيدا عن مع الفلسطيني   عامروال، "يبقى النهائي هلكن ،ارفضه
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ي سب مبر ف حدة ة للجمعية العامة لرمم الم( عادت إسرائير وأكدت على هذا الموقف، من خالل الجلسة السنوي3

 ، حين رفضت المطلت العربي بنشراف مجل  األمن على عملية ال سوية بين العر  وإسرائير.2006

  .29/5/2000، صحيفة القدأ، الحلف المعادي وأهدافه الكبرىعبد الرحمن، أسعد،  (4
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 استعراض تاريخيأوال: 

 هناببقي الموقف اإلسرائيلي من قضية الالجئين على وضعه ال قليدي الرافض لالع نراف 

ائنم منن وتكاد تجمع مخ لف األوسا  على موقنف واحند ثابنت ود، أو أية مسلولية تقع عليه إزاءها

هنذه النكنرة وباع بارهنا مسنألة ثانوينة،  هناتنكنر لهنا العديدة إزاءاالف راضات بقيت و، مسألةهذه ال

 .ال و ين وال عويضكغيرية مرفقة بحلول موازية ال ص

يعننود إلننى عنندم الجئننين، لاألوسننا  تلننك مننن قبننر  نناريخي ال جاهننر أكثننر مننن ذلننك، فنننن ال

علنى هنم رفنض االع نراف بنأي قنرار ي علن  ب، وبال نالي  همف بأية مسلولية لها عنن مشنكلاع راال

 (1.)تهاا بعلبال الي تحمر ، وئهاعن نشو ةمسلوليالاع بار أن اع رافها يعني إقرارا ب

لملنو  االرواية اإلسرائيلية عن الالجئنين بنأنهم خرجنوا أو هربنوا بنناء علنى دعنوة وبقيت 

حرينننة الحركنننة فننني حنننربهم منننع الصنننهيونية دون أن  موالرؤسننناء العنننر  ح نننى ي سننننى لجيوشنننه

لجمينع  اسنيشنكلت الملهنم األس ،لرذى، هذه الرواينة ال ني يكررهنا القنادة اإلسنرائيليون وني عرض

 المواقف ال فاوضية الحقا.

كا، الذي شغر مناصت هامة في األمن والدراسات والعالقات مع أمير "يوسي ألفرولعر "

ضنحايا  هنم 1948ن الالجئين الذين تركوا بيوتهم عام : إهلوقبأكثر من عبر عن تبني هذه الرواية 

وبعضنهم  بمحنض إرادتهنم، همّر بعضنفنلقند  ،منع إيجناد الدولنة العبرينةلحر  بدأها العالم العربي 

 ،الحديثننة تخننوض حننر  وجننود "إسننرائير"كانننت دولننة و ،باللغننة الحديثننة بسننبت ال طهيننر العرقنني

 .وهي غير مدينة باالع ذار لسلوكها

لحنر وسنط  ينة إمكانينة لل سنوية أوألرفضنا قا عنا علننوا األوائر، ألن ي تهاوهذا ما دفع قاد

يجنت  ا:أكثنر منن ذلنك قنالو،  همعن خل  مشكل مبكرا  نصرا الاع مدوو ،في مسألة عودة الالجئين

ا ل هديد، إذوبلهجة ال تخلو من ا ،نامشكلة ليست من شأنالعلينا أن نقول عالنية، وبكر صراحة أن 

 كن م تريدون الحر  فليواصر العر  الضغط في مسألة الالجئين.

 "إسنرائير"لعنر  أن "ينزعم ايقنول: لسنب  رئني  النوزراء األ " يشنمعون بينر"ثنم جناء 

، نكرا  ألنها تمسك باألراضي ال ي جناء منهنا الالجئنون قبنر الحنر ، ونكنرا  مشكلةالعن  مسئولة

ضنننع تو ،رفض هنننذا االدعننناءتننن "إسنننرائير"نن فننن، منننن دينننارهم همألن القنننوات اإلسنننرائيلية  نننردت

ديهم األمننر ان لننو ،المسننلولية علننى كاهننر القننادة العننر ، ألنهننم دعننوا الننناأ ل ننر  منننا   الق ننال

 (2".)من الخار ة ناالواهي بكست الحر  سريعا  ومحو

فنني الحننر ، وتننر   "إسننرائير""لقنند فننازت  :باسنن غرا  م جنناهال  الحقيقننة قننائال   وي سنناءل

عننن واقننع أن البلنندان العربيننة لننم  مسننئولة هننافهننر ينبغنني اع بار ،السننكان المحليننون فنني الخننارج

نننني إ :خنارج فلسنطين، ويقنول همإسنرائيلية لطننردخطنط منكننرا وجنود  ؟تسن وعت الجئيهنا العنر 

بوصفي قريت الصلة به وبجيله منن القنادة، أننه لنم يصندر أمنرا  بصنف ه  "بن غوريون"أعرف من 

 (3)أو داره". ه، بطرد أي إنسان من أرض48ال ووزيرا  للدفاع خالل حر   للحكومةرئيسا  

 هي:ن رفض عودة الالجئين، وثم يعود ليكرر النقا  األساسية لل حجج اإلسرائيلي بشا

 بأوامر من قادتهم،  1948الفلسطينيون هربوا من قراهم ومدنهم عام  -1

ذين ود النألف الجنا، ويسناويه بعندد اليهن 600، ويقول أنهم 1948ر من عدد الجئي يقلال  -2

 ،"إسرائير "لغادروا البالد العربية 

لن )حر معقنول ومنصنف( يقول إن الوقت حان لالنصراف عن ال اريخ والمجادلة وللسعي  -3

فننن حن  العنودة موقنف م طنرف غينر  "بينري "، حر مقبول منن اإلسنرائيليين، وبحسنت للمشكلة

 (4)دولة.لمقبول ألن من شأنه أن يشطت الشخصية القومية ل

                                                

سادسنة عشنر، العندد الخنام ، السننة ال طين المسنلمة،مجلة فلس ،إشكاالت الش ات الفلسطيني، مها، عبد الهادي( 1

 . 59، ص1998أيار

 .181صمصدر ساب ،  ،معون( بيري ، ش2

 .182( المصدر الساب ، ص1
2 )Peres,Shimon,The New Middle East,London,Element Book, 1993,p198. 



 121 

"فني الينوم النذي هاجمنت خمسنة جينوع  :يقنولل "بنيامين ن نيناهو" رئي  الوزراءثم جاء 

سن كون هنذه أن ، العربينةالندول لجامعنة  ، األمنين العنامم باشنا، أعلنن عنزا"إسنرائير"عربية دولنة 

حر  إبنادة، مذبحنة عكيمنة سني حدث ال ناريخ عنهنا كمنا تحندث عنن منذابح المغنول والصنليبيين.. 

وفنن ح الطرينن  أمننام ، وعليننه فقنند أمننرت الحكومننات العربيننة الفلسننطينيين بمغننادرة قننراهم ومنندنهم

 (1)الجيوع العربية الم قدمة".

ي هنوأن الحكومنات العربينة  ،مشنكلةاللموقف اإلسرائيلي من أن العر  هم سنبت ويلكد ا

، بمق طفننات مننن بعننض المصننادر العربيننة اس شننهدم ،ال نني أمننرت الفلسننطينيين بمغننادرة منننازلهم

 ومنها:

ين ك بت صحيفة "فلسطين" األردنية أن الدول العربية شجعت الفلسنطيني 1949في شبا   -

 ا، كي ال يعيقوا تقدم الجيوع العربية، على مغادرة بيوتهم لوقت م

د "تعهن :قائلنة 1951صحيفة "الهدى" اللبنانية الصادرة في نيويور  ذكرت فني حزينران  -

 ا  كنزهنةالسكرتير العام للجامعة العربية عزام باشا بأن احن الل فلسنطين وتنر أبينت سنيكون بسنيط

فني  لكناتهم واإلقامنة لوقنت مناعسكرية...وقبر عر  فلسطين نصيحة أخوتهم ل نر  مننازلهم ومم 

 الدول الشقيقة المجاورة، كي ال تحصرهم نيران مدافع الجيوع العربية"، 

 "جنناء الخننام  مننن أيننارتقننول: ، 1963لصننادرة عننام " المصننرية اصننحيفة "أخبننار اليننوم -

ع توجننه مف نني القنندأ إلننى عننر  فلسننطين، داعيننا  لمغننادرة الننبالد ألن الجيننو حيننث 1948للعننام 

 . عد للدخول وخوض الحر  عوضا  عنهم"العربية تس

، لكنننا نشنير إلنى مندى الجهند النذي "ن نيناهو" بعا من الصعوبة بمكان ال أكد من منزاعم 

أكثننر مننن ذلننك فهننو يشننير إلننى حننرص اإلسننرائيليين علننى  ه إلثبننات صننحة مزاعمننه ال اريخيننة،لننبذ

حينث  بريا، ها ما كان في ومنعدم تر  منازلهم والهجرة للخارج،  هممن خالل  لب ،الفلسطينيين

ال يجنوز أبندا  وصنف خنروج العنر  بأننه  ، ملكنداجيرانهم العر  البقاء في أماكنهمتوسر اليهود ل

  (2من قبر اليهود.) ألعمال  ردة من البالد بأنه جاء ن يج

 ب اتنا   مسنئولةغينر  "إسنرائير"أن  منلخرا "يتسنيبي ليفننالخارجينة "صرحت وزينرة فيما 

 .هاوأنه ي رتت على الدول الغربية تحمر مسلولي هم لحل، نعن قضية الالجئي

ن منوتنم تفنينده ودحضنه  الصنحة،دعاء بوجود قرار عربي بالرحير عاٍر عن علما بأن اال

لننندي المننلرخ االير ومنننهمه، العدينند مننن المننلرخين الننذين حصننلوا علننى وثننائ  تاريخيننة تفننند قبننر

ر النرأي هنذه الفرينة ل ضنلي اإلسنرائيليونزعمناء لقند اف نرى الالنذي قنال:  "ارسكابن. . شنايلدرز"

ضننية للفلسننطينيين ومننيالد ق الطننرد الجمنناعيمننن مسننلولي ها حيننال  دولنن هم إعفنناءجننر أالعننام مننن 

ينة فني تلنك العرب اإلذاعناتبنرامج  السيما بعد االسن ماع إلنىالزعم ال أساأ له،  إن هذا ،الالجئين

ة الخاصنة المركزينة األمريكين األنبناءووكالنة  نينةالبريطا الف رة ال ي قامت منصن ات البني بني سني

 1947عنامي  اللغات العربية والعبرية واالنكليزية من فلسطين والنبالد المجناورةب أذيعب سجير ما 

 يوميا  في قبرص.  اإلذاعاتوقد سجلت هذه  ،1948و

ليق أنمفادها  ملرخون آخرون إلى اس ن اجات تاريخية دامغةخلص و ت مشكلة الالجئين خ 

وان هجننت سياسننة  ،"ال رحيننر"  زعامننة اليشننوف خططننت لننن ألوتصننميم،  إصننرارعمنندا  وبسننب  

ولني  أدل  ،1948بنان حنر  إدخلنت حينز ال نفينذ و، 1948و1937 عاميترحير غير معلنة بين 

حنر  منن جاننت المجموعنات اليهودينة للمسناعدة التأليف لجان ترحير خنالل على ذلك من حقيقة 

  (3)جماعية.على تسهير الهجرة ال

حقنائ  دامغنة حنول المجنازر وعملينات  يكشنف عنن النذياإلسرائيلي،  لررشيفاس نادا  و

، وللخطط ال ي وضعت الس حالة عودة الالجئين، ومنها 1948 ديسمبرالطرد الجماعية اب داء  من 
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علنى المس و نات الجديندة  وإقامةعن المنا   العسكرية المغلقة،  واإلعالنهدم القرى المهجورة 

  (1)من المهاجرين الجدد. آالفواس يعا  عشرات  ،هاأنقاض

علنى مندين ي اللند والرملنة النواقع ين تحنت  اإلسرائيليةاس ولت القوات  1948في نيسان و

منن  ألفنا 70سلطة الدولة العربية بموجت قرار ال قسيم، وبعند مذبحنة فني اللند أجلني منا يقنار  الن  

  (2)."اال رابينسحإ"بأمٍر عسكري موقع من  هماسكان

علنى  1948 فني تقرينر لنه فني سنب مبر "برننادوت"الكونت ركز وسيط األمم الم حدة  كما

جاء خروج العر  الفلسطينيين ن يجة الذعر الذي سببه الق ال في مواقعهم، واإلشاعات ذلك قائال: 

يننرة مننن كانننت هنننا  تقننارير كثوحننول األفعننال اإلرهابيننة الحقيقيننة أو المنندعاة، ون يجننة للطننرد، 

مصنادر موثقننة عننن أعمننال نهنت وسننلت علننى نطنناال واسننع، وعنن حنناالت مننن تنندمير القننرى دون 

إذا منا أ نكنر علنى هنلالء الضنحايا  ،س كون إساءة لمباد  العدالة األساسية، ولذلك ضرورة ااهرة

 (3).لبيوتهمالعودة األبرياء في الصراع ح  

لنى ع 1948عنام  اإلسنرائيليالجنين  ياسة الطرد وال رحير ال ي ان هجهناإذن، فقد بنيت س

نننات شنناريع ال رحيننر القسننري للقيننادة الصننهيونية فنني الثالثيملمفنناهيم ومخططننات تعننود جننذورها 

رحينر كبنر منن تأ أهمينةالحر  أولي  إبان، ولي  سرا  أن ترحير معكم سكان القرى واألربعينات

 ض،األرة لالسن يالء علنى شني هنذا الهندف منع الحملنة الصنهيونيا ملسكان المدن، والسنبت يعنود 

 وتوزيعها الحقا  على المس و نات اليهودية والمهاجرين الجدد. 

ننا  ، فننن ه"بنني منوري "ووفقا ل قرير المخابرات اإلسرائيلية الذي تحدث عنه الملرخ 

 ورحيلهم عن بلداتهم و ردهم عنها، وهي: ،تقف خلف هرو  السكان العر  اأسباب

 يننة،مننن قبننر قننوات الهاغاننناة ضنند المراكننز السننكانية العرب العمليننات العسننكرية الموجهننة -1

وات العمليننات الموجهننة مننن قبننر القننفضننال عننن  ،هنناعلننى المنننا   العربيننة القريبننة من هنناتأثيرو

 اليهودية المنشقة عن الهاغاناة، مثر منكم ي إي سر، ليحي،

 نوايا الحركة الصهيونية ومبادرتها للقيام بعمليات الطرد المباشر،  -2

 لعر ،الفلسطينيين من ردود الفعر اإلسرائيلية بعد أي هجوم يقوم به المقاتلون ا خوف -3

 اليهودي. ها سكان القرى العربية الواقعة في منا   يكثر فيها ال واجداالقالمصاعت ال ي  -4

% منن عملينات 74فننن منا نسنب ه  ، قرير بالقول: في ار تحلير المعلومات ال ي بحوزتنناالويخ  م 

حير للعنر  جناء بنناء علنى حنر  العصنابات الصنهيونية، والعملينات العسنكرية ال ني الطرد وال ر

 (4شن ها المنكمات اليهودية.)

سياسننة الرافضننة البوضننع  1/8/1948 ب نناريخول رئنني  حكومننة أ "بننن غوريننون"وقننام 

 .ةالدول ارمصالح السكان اليهود على المدى الطوير واس قرلاس نادا   ،منح ح  العودة لالجئينل

والدة  ورغم ذلك، ت كرر ال صريحات والمزاعم لنفي المسلولية ال اريخية واألخالقية عن

 نننتوكم، القضنيةا بسنبت معقنند شنكاليافني بداينة نشننوئها وضنعا إ الدولننةعاشنت وقضنية الالجئنين، 

، وبننف  هناإلى أقر ما يمكن منن الضنرر ل افي العثور على تنازل أو مبادرة يلدي تطبيقه ها مشكل

افه علنى خلصها من الضغط الذي تمارسه الواليات الم حدة ولجنة ال وفي  عليهنا، أو إضنعالوقت ي

 األقر، ونقر الكرة للملعت العربي. 

 ،جندهمعلى تسوية ما لمشكلة الالجئين، ولكن في أمناكن توا "إسرائير"المقابر عملت في 

ألراضني اسن دفع مقابنر  تتنر أبينالقنصر العنام البريطناني فني القندأ أن  "يو داو"فقد ذكر السير 

ال تنندفع وبهننذه األمننو ،ال نني تركهننا الالجئننون، ومقابننر المم لكننات العربيننة ال نني بقيننت فنني فلسننطين

 جديد. هم منتعويضات شخصية لالجئين، ول و ين الفقراء من

                                                

 ( األرشيف اإلسرائيلي.3
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 نل المسننئولوافقنند منن، فنني تلننك المرحلننة السياسننات اإلسننرائيلية تجنناه الالجئننينأمننا عننن 

من تضننحينث  ،منن جديند وإلنى األبند هموالعنراال همنا الهندف النرئي  ل نو ينلالع قناد بنأن سنوريا 

دائمنة  حلنولال ني شنكل ها الحكومنة ل سنهير إيجناد  "يوسنف فناي  "تقرير لجنة ال رانسفير برئاسة 

ة ، تفاصننير كاملننة عننن قنندر1948 وفمبرننن، الننذي قنندم للحكومننة فنني نهايننة "إسننرائير"خننارج  لهننم

 .هموريا والعراال على اس يعابس

ن من وراء هنذا العنرض إلنى إبعناد الالجئنين بنأكبر مندى مكناني ممكنالحكومة هدفت وقد 

عنن  تحندثت االق راحنات الحقنا   حينثعن و نهم، تحسبا من سنعيهم السن رداد حقنوقهم المسنلوبة، 

 .مشاريع زراعية في منطقة الجزيرة السورية الواقعة على ال خوم العراقية

ن خلن  عنبالمسلولية السياسية والقانونينة واألخالقينة  "إسرائير"اع راف ومع ذلك، يبقى 

رمان حه من وما عانعال ي مرت ح ى اآلن، و الس ينمشكلة الالجئين واس مرارها، عبر السنوات 

يضنهم ألراضنيهم، وتعو تهملسنماح بعنودلإللزامهنا  الرئيسي وعذا ، مسألة أساسية، وهي المدخر

 راضيهم  يلة هذه السنوات.عما لح  بهم من مآسي، وعن اس غاللها أل

 ،بنبعننناد الغالبينننة العكمننى منننن الشنننعت الفلسنننطيني خنننارج و ننننه "إسنننرائير"لننم تك نننف و

لحننرو  جدينندة خننالل سنننين كيانهننا، بننر بننادرت  ،% مننن مسنناحة فلسننطين ال اريخيننة78واحنن الل 

 انالعنندوسننواء  فنني  ،لجننوءال شننريد ولل ات مناسننبةونجحننت فنني كثيننر مننن األحيننان فنني إيجنناد مناخنن

 162حينث أدت إلنى لجنوء ، 1967العنام  أو في حنر ، واح اللها لقطاع غزة 1956الثالثي عام 

 .ع غزةمن قطا ألف 15وفي الضفة الغربية،  ألف

سنكان  مننا ألفن 132فلسنطيني منن أصنر ألنف  16كما تفيد اإلحصائيات إلى لجنوء زهناء 

مناعي جر  األهلينة إلنى ننزوح انندالع الحن فقند أدىأمنا فني لبننان ، هضنبة الجنوالن عنند اح اللهنا

 ألوروبا. هبعضهم تهجر داخر لبنان واآلخر خارج الالجئين،من  ةألعداد كثير

ضنية ل عامنر منع قاس عراض أبرز المواقف والسياسنات الميدانينة اإلسنرائيلية فني ا ويمكن

 الالجئين من خالل المحاور ال الية.
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 لية التاريخيةتنصل من المسئوال: ثانيا

همنا أثناء لقائ "بن غوريون"رئي  الوزراء  "جون كينيدي"عندما سأل الرئي  األميركي 

ة يسنت هننا  مشنكلل: هعن تصوره لحر مشنكلة الالجئنين، أجابن 30/5/1961 ب اريخفي نيويور  

 الجئين، وإنما هي قضية يس غلها العر .

ر  مننن مواجهننة الحقيقننة لننبعض ال هنن "إسننرائير"حاولننت وخننالل تلننك الف ننرة ال اريخيننة 

أحند اإلسنرائيليين عنن  وقند عبنر ،الوقت، إالّ أنهنا لنم تن مكن منن االسن مرار فني هنذا الننهج  نويال

إن القضنننية  بنننالقول: 1967قبنننر عننندوان  "المشنننكلة الفلسنننطينية"منننا أسنننماه موقنننف حكوم نننه إزاء 

لنم يكنن الشنعت الفلسنطيني الفلسطينية من وجهة نكر السياسة ال طبيقية، لم تكن قضية مركزينة، و

ألن أول محددات الموقف اإلسرائيلي  ،عنصرا ضمن العوامر السياسية الكبرى الداخلة في النزاع

سياسننة ع اتبنال ممنا دفعهنااإلجالئينة االسن يطانية،  "إسنرائير"منن فلسنطين، شنعبا وأرضنا،  بيعنة 

ده علننى األرض آننني تجناه الشننعت الفلسننطيني وأرضنه قوامهننا: أن هننذا الشنعت غيننر ثابننت، ووجنو

 بقى ثانويننة ت ننناقص كلمننا زادت السننيطرة علننى سننوغيننر دائننم، وبال ننالي فنننن مكان ننه فنني الصننراع 

 (1)العنصر الثابت وهو األرض.

يننذكر حننديثا  "جننيم  ماكدونالنند" تننر أبيننتومنع ذلننك، فنننن السننفير األمريكنني األسننب  فنني 

عنن الهجنرة الفلسنطينية عنام  "يحانيةمسن"، النذي تكلنم ب عنابير "وايزمنان"حاييم جمعه مع الرئي  

، ويضنننيف: لنننم يكنننن أحننندا منننن الثالثنننة الكبنننار الدولنننة، بوصنننفها تسنننهيال معجنننزا لمهمنننات 1948

، وال "شناريت"، ووزينر الخارجينة "بنن غوروينون"، ورئي  الحكومة ووزير الندفاع "وايزمان"

 (2قائدا صهيونيا مسئوال توقع مثر ذلك اإلفراي المعجز لررض.)

ر أكثنر فنن المسئولية ال اريخية عن سبت نشوء مشكلة الالجئين واسن مرارها، يع بنولذلك 

لعنودة، االقضايا حساسية، ألن هنا  العديد من المسائر ال ي ت رتت عليها، خاصة ال عويض وحن  

وي ننداخر مننع عنندة جوانننت أخننرى للصننراع، وبعبننارة أخننرى، ال يمكننن معالجننة الجوانننت األخننرى 

 لمعالجة موضوع المسئولية.قام األول ال وجه في المللمشكلة بنجاح دون 

ت علنى اليهنود مواجهنة ألن يعلنن اننه ي وجن "مار  إيلني هذا االع راف هو الذي دعا ب "

وتوسنعها تسنببنا نحنن اليهنود بأحنداث عانيننا جراءهنا  الدولنة ، ففني قينامينبريئ واليسالحقيقة بأنهم 

 (3تاريخيا: شعت الجا وش ات.)

 ةيخننارج ثوابننت الشننرع ل سننوية قضننية الالجئننينئيلية الطامحننة بننة اإلسننراقامننت المقارو

ة العودة ينزع فكرس همالدولية واإلنسانية لح  العودة، على فلسفة مفادها أن تغيير البيئة اإلقليمية ل

طنوتين خاتخاذ ع أن تنفيذ هذه الفلسفة اق ضى وتبرز الوقائ، من رؤوسهم ويسكن عوا فهم تجاهها

 لى الصعيد الجغرافي:ين ع م وازن

 ،تغييننر معننالم الننو ن األم، فلسننطين ال نني تعرفهننا جمننوع الالجئننين وعاشننت فنني كنفهننا -1

 ،وارتبطت بها كابرا عن كابر

 همسن قبالبهدف تسهير ا ،حداث تغييرات نوعية في بيئة اللجوء ذاتها في المحيط اإلقليميإ -2

 واس قرارهم فيها كبدير عن الو ن. 

                                                

 .، مرجع ساب 1973-1948جاهات اإلسرائيلية لحر قضية الالجئين االت( 1
2 )McDonald,James,My Mission in Israelm 1948-1951,London,Gollancz,1951,p160. 

، 1  يروت،ب( تاكنبري، لك ، ترجمة بكر عباأ، وضع الالجئين في القانون الدولي، ملسسة الدراسات الفلسطينية، 3

 . 419، ص2003
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 ،ال أكنند مننن إحننداث قطيعننة بننين الننو ن وأصننحابه "إسننرائير"ت بهننذين اإلجننرائين، أراد

كن بند فني أمناتطبي  العودة، وإقرار الالجئين ماديا وروحينا وإلنى األ يةوخل  قناعة مغايرة إلمكان

 وتنمية أكبر قدر من المصالح في هذه األماكن بالنسبة لهم.  ،أخرى

دورا ، 1948عننام  حنن اللاالوقننوع الجننزء األكبننر مننن فلسننطين ال اريخيننة تحننت كننان لو

فقند ثبنت  ،معادلة ال غيير اإلقليمني المطلنو  فيتحقي  الشر  األول من  الدولةن يمكواضحا في ت

 ،كامنر بشنكرمحلنة فلسنطينية  232يقينا، بدراسات إسرائيلية وعربية، أننه تنم تندمير منا مجموعنه 

 (1.)بشكر بسيطمحلة  52و ،اجزئيمحلة  134و

، لننم ينن م بالبيئننة اإلقليميننة، بيئننة اللجننوء شننطر الثنناني الم علنن علننى تطبينن  التها لكننن قنندر

 (2.)الضفة وغزة في 1967عام  تهابالمقادير نفسها، بالنسبة للمالجا ال ي وقعت تحت سيطر

ال غيير اإلقليمي المنشنود يخضنع لقينود ومحنددات  وربما كان ذلك لسبت أساسي، وهو أن

فلسنطينية، ى الغربية، على خالف الحال بالنسنبة للبيئنة الال تندرج تحت اإلرادة اإلسرائيلية، أو ح 

عمال معاولهنا وآالت ال ندمير فيهنا مننذ منا قبنر انقشناع العملينات الحربينة عنامي إال ي شرعت في 

1948-1949.(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 ا: تغيير البيئة الجغرافية لالجئينلثثا

ساسننيا أحننديا إسننرائيليا ت تغييننر بيئننة اللجننوء اإلقليميننة بعوامننر كثيننرة، اح ننرلعقننود خلننت 

نفنردة، بمواجه هنا م "إسرائير "ال قبنر لنوتاريخيا، لكن منا وقنف فني  ريقهنا منن معيقنات، جعلهنا 

لمواجهننة امثننر مواقننف النندول المضننيفة لالجئننين، والضننوابط واألسننانيد القانونيننة الدوليننة، وإرادة 

مخططننات الجئنين علننى إحبننا  وقنندرة الال ،العربينة اإلقليميننة، وصننالبة اإلرادة الفلسنطينية عمومننا

 عقد المضي في تحقي  هذا الهدف. مما ،تجاههم

ر بيئنة قبر الوقوف عند بعض النماذج الممثلة للطموح اإلسرائيلي، نحدد المقصنود ب غيينو

لفهننم ن تضننمنه اإو ،اإلقليميننة، بأنننه مفهننوم يخ لننف نسننبيا عننن تننو ين الالجئننينواللجننوء الشنن ات 

وف إلحنننداث تغيينننرات نوعينننة عميقنننة فننني الكنننريشنننير وفهنننوم األول، ال قليننندي والقنننائم حالينننا للم

زي فني ، اق صناديا وسياسنيا، بالحيثينة ال ني تسنمح ب غيينر منوافني إ ارهنا ونوالشرو  ال ي يعيشن

 هم.تهم حيا

لنديهم،  هم في بيئة مقبولة وصالحة ويع بر هذا المفهوم أن ترسيخ وجود الالجئين، بزراع

بفعنر  ،هناح نى إلغائوي فني ال حلينر األخينر تطوين  تطلعناتهم الو نينة، واس ئناف حياتهم فيها، يعن

ت منع جنبنا إلنى جنن ،تقديم بدير يحكى بالرضا من صورة الو ن، ال ي تغذي لديهم  موح العنودة

 تو ينهم في أماكن اللجوء.

تنطل  هذه العملية العميقة ال أثير من السنلال عنن معننى تغيينر المكنان بنال و ين، ان لنم و

رن ذلك ب حوير جذري م نزامن وردينف فني  بيعنة حيناة الالجئنين منن جمينع جوانبهنا، فنرص يق 

عمر، إسكان، تعليم، صحة، حرية، حركة.. وأهم من ذلك كله تجنني  وموا ننة جديندة منا أمكنن، 

                                                
1) Walid khalidi ,all that remains , the Palestinian  villages occupied  and depopulated by Israel  in 

1948 , institute for Palestine studies , Washington ,p.c., 1992. 

 .56، ص83صامد االق صادي, العدد مجلة نواف, مشاريع ال صفية االسرائيلية للمخيمات, الزرو،  (2

 .59, ص1978, مايو78شلون فلسطينية, العدد ، مجلة مشروعات ال و ينهاني، ندأ, م( 3
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فكنان الهندف النهنائي لهنذه  ،أو كحد أدننى إقامنة مم ندة بعيندا عنن النو ن فني بيئنة تسنمح بهنذا كلنه

 رى، هو اس ئصال ح  العودة والقفز عنه.العملية الكب

"المندخر السياسني"  شنكروإلحداث هنذا ال غيينر اإلقليمني، كنان هننا  أكثنر منن مندخر، و

ال نننازل الفلسننطيني والعربني عننن حنن  العننودة فني سننياال تسننوية للصننراع والقضننية  عبننر خالصن ه

 (1.)عمليات ال فافيةالفلسطينية، كونه ي عرض للت قضية الالجئين مباشرة، ويحق  الهدف دون 

 "إسننرائير""المنندخر االق صننادي" أكثننر إمكانيننة فنني ال طبينن  مننن وجهننة نكننر  كمننا شننكر

طنرال يشبه ال افاتجهت النوايا منذ نشوء القضية، فيم ،وحلفائها في الغر  السيما الواليات الم حدة

سنن يعا  ا انهأشنن منننل غييننر الحينناة االق صننادية فنني بيئننة اللجننوء اإلقليميننة، علننى الحدينند السنناخن، 

 هادراتقنولما كانت فرص تمرير هنذا الهندف، أكبنر منن  ،الالجئين وتسكينهم في غمرة هذا ال غيير

 الذاتية، فقد عملت على تسوية عبر أوسع دائرة من المشاركة اإلقليمية والدولية.

شنرعية، نوعنا منن الشنمولية والة اإلسنرائيلية رؤينالمثر هذه اآللية الجماعية، تضفي على 

ال سننوية لقضننية صنننع ها  وتبرزهننا كطننرف غيننور علننى تسننوية القضننية، وتنندرء عنهننا كلفننة هننذه

س ئصنال المنداخر، اليفهم من ذلك، أن المدخر االق صادي لل عاون اإلقليمني وغينره منن و، بأيديها

ذه وفي هن ،ركاإن اجا إسرائيليا غربيا مش ، بر ة، لم يكن يوما صناعة إسرائيلية بح قضية الالجئين

 لزاوية ي بوأ الدور األمريكي مكانة م ميزة.ا

سننم ولعلننه مننن المفهننوم تمامننا، المصننلحة اإلسننرائيلية مننن عمليننة كهننذه، وأهمهننا إخفنناء ج

، لكننن الملكنند أن القننوى العا فننة علننى هننذه العمليننةباغ صننا  فلسننطين، ال نني تمثلننت  الجريمننة

غنر  فني ، مسن و نة ال"إسنرائير"الساعية للمشاركة فيها لها مصالحها الذاتية، بخنالف مسناعدة و

لرمنن  فلطالما ربط الفكر االس راتيجي الغربني، األمريكني بخاصنة، بنين مفهومنه ،الشرال العربي

يمني وتسنوية قضنية الالجئنين منن مندخر ال عناون اإلقل ،ولمصالحه الغربية فني "الشنرال األوسنط"

 وإعادة الهندسة اإلقليمية، اق صاديا، وسياسيا إن أمكن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1)مخيماتالت العسارية ضد الممارسارابعا: 

                                                

 مصدر ساب .( الحوراني، عبد هللا، 1
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سرائيلي الجين اإل ولم يعر، اندلعت أعمال المقاومة، 1967بعد اح الل قطاع غزة عام 

ا  ا كبير  سرعان   بيعية، دة فعرر، واع باره لها ئهابداية األمر، اع قاد ا منه بسرعة ان هالها اه مام 

ا   العسكرية والمدنية داخر قطاع غزة وفي المنه سائرما ت الشى، فلما تنامت وكثرت خ

جاورة ية م، ألن اس مرارها يقلقها، وقد ي زج بها في حر  مع دول عربهاالمحيطة به، قرر ضرب

وأمنية  كريةفي مرحلة قادمة، لذا لجأت بعد أشهر قليلة من اح اللها للقطاع للقيام بأنشطة عس

 للقضاء على المقاومة.

أن  "موشيه ديان"أعلن وزير الدفاع  13/2/1968 ب اريخنيست المنعقدة وفي جلسة الك 

، ولن تكون أداة عسكرية ناجحة في يد الفدائيين، "إسرائير"لن تردع وأعمال الفدائيين لن تنجح، 

ي مذكراته أن من العناصر ال ي ساهمت في القضاء على المقاومة في القطاع  السياسة فويذكر 

لعسكري، والعمليات ال ي نفذها الجين، وتسييج الحدود وزرعها باأللغام، ال ي اتبعها الحكم ا

 (2ومطاردة الم سللين، وإنشاء جهاز إعالم فعال، وال طورات في األردن.)

الممارسات العسكرية واألمنية اإلسرائيلية بال حصينات الحدودية هذه ويمكن حصر  

، دة، وارتكا  جرائم ضد األهاليوالساحلية حول المخيمات، وإدخال وحدات عسكرية جدي

 طاع،، وبدء االس يطان في القهموإصدار قوانين وتعميمات خاصة، وتهجير أعداد كبيرة من

اليت اع أس، وتوسيع الشوارع، وإتبالمخيماتوتعزيزه في المنا   المحيطة، والعمر على تأهير 

 ال هدئة مع األهالي في الوقت الذي ي م فيه قمع الفدائيين.

 في هذا السياال ال طرال ألبرز هذه الممارسات واألساليت: ويمكن

 التحصينات الحدودية والساحلية -1

ائيين الفد أثب ت ال حقيقات مع المع قلين، ورصد الحدود والساحر أن  رال إمداد وتموين

ة، وصلت العديد من الدوريات المدربوفي قطاع غزة هي األردن وسيناء وسوريا ولبنان  

 ع،للقطا اإلمدادات ل حصين الحدود والساحر لمنع وصول "إسرائير"لذا لجأت وكميات األسلحة، 

 ومنها:

إقامة حواجز فيها أسال  شائكة ومكهربة، وأجهزة إنذار إلك رونية، وكشافات، وألغام،  -أ

ب را  ناعم لكشف آثار  ا رال غط ه اءنشإومواقع دفاعية على  ول غور األردن، ثم 

ت دورياتها اآللية على الحدود، واس خدمت األدالء، والكال  الدوريات الم سللة، كما كثّف

 (3البوليسية الق فاء األثر.)

غزة عن سيناء، بنقامة مس عمرات تفصر بينهما بهدف إيجاد حاجز بشري قطاع عزل  - 

وجغرافي، فسيطرت على جميع أراضي منطقة الشيخ زويد باس ثناء القرية، وأقامت 

من سكانها البدو بحجة ها ى الماسورة، وأخلت مشارفمس عمرة تم د من رفح سيناء ح 

الحفاا على األمن واس مرار الهدوء، كما عزل القطاع بنقامة حواجز في منطقة رفح 

ا ومنع حاالت ال سلر والوصول إلحكام المراقبة  للمس عمرات المجاورة، وأقامت جدار 

 (4المحاذية لسيناء لمنع ال سلر.) ه ويال  على حدود

                                                                                                                                       

قاومة نوان: المار بع( تعود معكم المادة العلمية القيمة في هذا المبحث لرسالة الماجس ير للدك ور زكريا السنو1

 من الجامعة اإلسالمية بغزة. ،1973-1967الفلسطينية في قطاع غزة بين العامي 

 .335ديان، موشيه: مذكراتي، ص ( 2

 .245، ص42-41األيوبي، الهيثم: عشرة أعوام، شلون فلسطينية، ع( 1

 .188ص ،2جاإلسرائيلية،  اإلس راتيجيةربابعة، غازي: ( 2
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من مهمة الحفاا على األمن، جعلها أشبه بجرأ اإلنذار،  و ناتالمس  الجينعفي يلم  -ت

وتقوم بمهمة الق ال إلعاقة المهاجمين لحين وصول القوات العسكرية الم مركزة قريب ا 

منها، كما ذكر شارون أن هذه المس و نات قطعت الطري  على تهريت السالح عبر 

لغام واألسال  الشائكة والمكهربة، وتزويدها ، وإحا  ها باألهالذا قامت ب حصينسيناء، 

باألجهزة اإللك رونية ال ي تساعد على كشف الفدائيين وتحديد أماكن دخولهم، وحماية 

مزارع، وحفر خنادال المواصالت أمام الوالمس عمرة بخطي ن دفاعيين أمام البيوت 

ا م ماسك ا من جميع ليكون الدفاع دائري   ها، وتحديد مكان كر عائلة في الدفاع عنبينهما

 الت ممثلوها إقامة حزام أمن يربط المس و نات ببعضها  هاالجهات، ولزيادة تأمين

ندفع نحو االس يطان في قطاع غزة، ية نشا  الفدائيين لم يبفاعل الجينالبعض، ولمعرفة 

على إقامة تجمعات ني ساريم، كفار داروم،  1973-1967اق صر  وال الف رة و

 (1موراج.)

حول مخيمات الالجئين، السيما الواقعة على ساحر البحر، ال حصينات البحرية  أما -ث

 الجينفكانت هامة لمنع دوريات ال موين وبعض العمليات القادمة من الخارج، لذا زود 

بزوارال سباال أمريكية بالغة السرعة بأسلحة رشاشة، وبدأت  ةبحريال هبعض وحدات

لفدائيين بعد عملها، كما فرض قيود ا على ، وتم اع قال عدد من ا1969عملها عام 

ا، ومنعهم من الصيد  الصيادين في غزة ب حديد المسافات المسموح لهم ال حر  فيها بحر 

في منطقة العرين بحجة تمويههم على الفدائيين وإحضارهم من مصر، ويذكر شارون 

وار  مئات أن قطع دابر ال سلر عبر البحر تطلت إقامة نكام شديد ال عقيد ل سجير ق

ا، لكنها وضعت حد ا  الصيادين في القطاع، ومراقب ها، رغم انزعاج الصيادين كثير 

ا، كما فرضت السلطات نكام منع ال جول على  ول الشا ا  ل هريت السالح بحر 

 (2م ر  وال ساعات اللير.) 500-300لمسافة عرضها ما بين 

من  هحواجز أمنية تحيط ب نالجي ال حصينات على حدود قطاع غزة البرية، حيث أقام -ج

الشمال والشرال والجنو  عبر كر المخيمات، لوقف مهاجمة الفدائيين لل جمعات السكنية 

داخلها، وع رف هذا السياج بخط دافيد، وهو سياج مزدوج على  ول الحدود بين شقيه 

حقول األلغام ويوصر بال يار الكهربائي وأجهزة المراقبة اإللك رونية، وبالقر  منه 

مركز خاص لسالح الجو لي م النقر بالهليوكب ر عند حدوث ثغرة من الم سللين، ومع 

                                                

، 49، عفلسننطينيةالشنناعر، محمنند: دور القننرى األماميننة العربيننة فنني مواجه نننا مننع العنندو اإلسننرائيلي، شننلون ( 3

 .52، ص1975سب مبر 

مننوز ت، 160األسننطر، عننواد: سياسننة ال حطننيم النفسنني اإلسننرائيلية فنني الضننفة والقطنناع، شننلون فلسننطينية، ع( 1

 .57، ص1986
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العمر لير  وتواصرقاربت المرحلة األولى من المشروع على االن هاء،  1970مطلع 

فر خط عمي  على ام داده، ونهار، وكان الجدار مرتفع ا، وبل  عرضه بضعة أم ار،  ح 

 85حواجز أمنية وصر  ولها إلى  كم، وأنشأ 220 بمد  رال تجاوزت الجين كما قام

 (1.)1972كم مع من صف عام 

قطاع الوزيادة في الحرص ف رض نكام منع ال جول خالل ساعات اللير على  ول حدود 

جرداء من األراضي المكشوفة وال  رم500ومخيمات الالجئين فيه، على ام داد رقعة عرضها 

ا، وتغيرت المواعيد من وقت من الساعة الثامنة مساء  ح ى الساعة ال ست خر حآلرابعة صباح 

 الضرورات األمنية.

وين في محاصرة مخيمات القطاع وعزلها عن مصادر اإلمداد وال م الجين وبذلك نجح

بد وأن ل ي الاالمحيطة، واضطر الفدائيون عندئٍذ لالع ماد على األسلحة الم وفرة داخر القطاع 

 لها نهاية.

 اصةإدخال وحدات عسارية خ -2

لة، لمخيمات الالجئين في األراضي المح إدخال الوحدات العسكرية الخاصة  ارتبط

توقف ، افيةائيين وتوّسع رقع ها الجغروتحديدا قطاع غزة بعدة أمور أهمها: تزايد أعمال الفد

رية العمليات العسكرية على الجبهة المصرية في حر  االس نزاف، تغيّر القيادات العسك

 لمقاومة.اخماد ، إسناد قيادة المنطقة الجنوبية للجنرال أريئير شارون إلالقطاع اإلسرائيلية في

يست ، ودعا عضو الكنلقطاععدة أنواع من الوحدات العسكرية الخاصة ل أدخر الجين

 كافحةلضرورة القيام بالمزيد من تدريت الجنود في مجال م "موشيه أونا"من حز  المفدال 

يبية   رحت فكرة إقامة منكمة تخر 1968وفي عام ، قر  فرصة، وأن ي م ذلك في أالمقاومة

 بر أن ه اعاللوم، لكن "إسرائير"ف عن ها يخفإسرائيلية ليست رسمية، ورأى ديان يومها أن قيام

 الدولة س كون شريكة لهذه العصابة في أعمالها ضد العر .

وحدات  بدأت عمليات إرها  ضد سكان مخيمات الالجئين على يد 1969وفي عام  

البريطانية أن الجنود يطلقون الرصاص  "صاندي تايمز"الجين بقسوة أشد، ح ى ك ت مراسر 

 (2بال اك راث على كر رأأ ي حر  في نوافذ البيوت.)

وفي أواخر العام بدأ تدريت فرقة إسرائيلية خاصة في ألمانيا الغربية على اس عمال  

لى الطريقة األمريكية في في نام، وأذيع أن ال دريت  ائرة الهليوكب ر لمكافحة األعمال الفدائية ع

أذاعت وكاالت  1970وفي عام وأن الجنرال شارون مع هذه الفرقة، سيس مر أربعة أشهر، 

نّدوا إللقاء القنابر على الموا نين  األنباء أن مائة من عناصر حركة حيروت اإلسرائيلية ج 

 الجئا 18الجئي القطاع، مما أدى الس شهاد العر ، ألقوا سبع قنابر يدوية خالل شهرين على 

 (3عشرات.)العلى األقر، وإصابة 

 حيثندخال وحدات من جنود القبعات الخضراء لمخيمات غزة، ب تمثرلكن الحدث األهم 

وحدات من قوات  يتاس دعوعلى سياسة أمن صلبة جديدة،  3/1/1971وافقت الحكومة ب اريخ 

لها زادت الوحشية والعنف، وق ر الفلسطينيين بدعوى أنهم حرأ الحدود لقمع الفدائيين، وبوصو

لم يم ثلوا لرمر بال وقف أثناء عمليات ال ف ين، كما أوقفوا األهالي وضربوهم بوحشية، وكسروا 

عكامهم، مس خدمين الهراوات، وجلدوهم بالسيا ، وأ لقوا النار على كر من حاول الهر ، 

 أوقفوهن أمام الجدران شبه عاريات، ومنعوا نقر المصابينونزعوا ثيا  النساء بحجة ال ف ين، و

                                                

 .338( شارون، أريئير: مذكرات، ص 2

 .250بال ، إيالن وموري : حرو  إسرائير السرية، ص( 1

 .325أفنيري، أريه: غارات االن قام، ص( 2



 130 

ورد ذلك في تقرير الرابطة اإلسرائيلية لحقوال اإلنسان المدنية للمس شفيات، وسرقوا حلي النساء، 

 (1في تر أبيت.)

 ناشط حركة "أوري أفنيري"قال و ،لمعارضة داخر الكنيست الممارساتوأدت قسوة 

من  "لنرير فيمائ"تنفيذه، يبعثون برجال حرأ الحدود ل نفيذه، أما السالم أن ما ال يريد الجين 

 مااليمارأ أعالذي  راكاح فذكر أن أعماال  بشعة تنفذ في مخيمات القطاع من حرأ الحدود

 بها. القيام الجين يرفض

أنه تم  1972ولم ي غير الوضع في غزة ح ى أعلنت اإلذاعة اإلسرائيلية من صف عام  

 حيثلحدود من القطاع دليال  على أن األمن والهدوء اس  با في مخيماته، نقر وحدة حرأ ا

حادثة،  398وقوع  1971أغسط  -1970 بعد أن شهدت الف رة من يوليوانخفضت العمليات، و

، وانخفضت إصابات 1972يوليو  -1971 حادثة في الف رة من أغسط  105انخفضت إلى 

 69 إلى 49 من الفدائيين الذين ق لوافيما زاد عدد ، تينذات الف رفي  21إلى  85اإلسرائيليين من 

 (2فدائي ا.)

لمنطقة الجنوبية، ال ي ت ركز لوارتبط قدوم وحدات حرأ الحدود ب عيين شارون قائد ا  

ويشطت أشيع أنه يجو  المنطقة وفي يده كشف بأسماء المطلوبين، وفيها مخيمات الالجئين، 

  1971حشد الجين ثالث ك ائت آلية اح يا ية في مارأ  أسماء الذين تم ال خلص منهم، كما

األولى في مشروع عامر شمال غر  غزة، والثانية في الشيخ عجلين، والثالثة في أحراع 

كّرأ شهرين كاملين لل جول المس مر في مدن القطاع ومخيماته برفقة رئيسي في رفح، وزعر  

 (3للقضاء على الفدائيين.) االس خبارات والعمليات، ومع الوقت بدأ بوضع خططه

للمدن والمخيمات بعد أن أخرجهم ديان منها وات شارون بنعادة الجنود أولى خط تمثلت 

 –قطاع قسيم البدأ ب  ه،قبر عدة أشهر، وأقام داخر المخيمات دوريات ثاب ة، وإلنجاح مهم

ا رمزي ا، –بال عاون مع جهاز األمن الشين بيت لوحدة  بها وع هد إلى منا   يحمر كر منها اسم 

عصابات  "حر  هذه العملية وسميتكوماندوز ل ف يشها حي ا حي ا لل أكد من خلوها من الفدائيين، 

كر  كشفومضادة لإلرها "، ومن مهامها الرصد الدقي  للمنطقة وال حركات غير المع ادة، 

 مش به به.

مما  نع ال جول،فرض نكام مي  المدن والمخيمات كلي ا، ورافقه وبذلك تم عزل وتطو 

اضطروا للخروج منها، واللجوء لمخابا في بيارات ضيَّ  الخناال على الفدائيين الذين 

الحمضيات بعيد ا عن أعين الجين، لكن شارون قرر مالحق هم هنا ، واس مر الضغط عليهم في 

مالحكة تحركاتهم و يهمالمخيمات، من خالل بدء عمر الجنود السريين والعمالء لل عرف عل

ا قابال  للطي، و السلم بتلقي  بحيثال عرف على مخابئهم، كما اس خدمت كر دورية من الجين سلم 

دهش هم دون القدرة على جدار البيت وتراقت ما يجري داخله دون إشعار أهله، فيبدي األهالي 

 (4)على االع راض.

ة خر غرفلجأ الفدائيون ل جهيز المخابا في بيوت المخيمات ببناء جدار دامن جه هم، 

 ارةالحج ضعمن السقف ثم تو ، عبر دخولهمفيه ونويكون بين الجدارين نحو نصف م ر يخ بئ

لكشف  بال  فوال ألواح الزينكو، لكن الجين وبطري  الصدفة ان به لذلك، فأصبح كر جندي يحمر ح

جد فارال  اسين لقيين ابالجدار الكاذ ، بقياأ محيط السور من الخارج وقياسه من الداخر، فنذا و 

 انحصر العمر على إيجاد المخبأ، وأدى ذلك لخروج عدد من الفدائيين من المخيمات.

م  لت الجين من جميع أصحا  البيارات والبساتين على  ول الطري  المم د بقطاع ث

ا لمزارعهم، وقطع الفروع القصيرة للصفوف األولى له كي  اغزة قطع األشجار ال ي ت عد حاجز 

ا داخلت اح الرؤية لمدى ث ، و الت شارون جنوده بدقة الرصد في البيارات والوقوف هاالثين م ر 
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عند أي شيء الفت للنكر، كأن تكون نخلة بدون فروعها الخضراء، أو شجرة ليمون في بيارة 

برتقال، أو شجرة مي ة بين أشجار يانعة، فكر ما هو غير مألوف يجت أن ي م تسجيله أثناء 

 (1 الرصد.)

ا فوال األرض، وأعلمه  وأثناء تجوله  في إحدى البيارات، رأى شارون وتد ا معدني ا ااهر 

ألشجار ين ابأنه ل حديد الحدود بين بس انه وبس ان أخيه، لكنه الحظ وجود  ري  ي لوى  هاصاحب

، ف م األوكار أحد ف ابعه ح ى وصر السياج فوجد وتد ا أ لب  علبة معدنية فارغة، ف بين أنها ل هوية

مخابا ف الوق ر ُمْن فيه، لذا قرر تمشيط البساتين والبيارات بصحبة الجرافات لكش اق حامه،

 ف أسيجة الصبّار.يجروتوإزالة السواتر، 

كما أمر بقطع فروع األشجار السفلى في البيارات لي مكن جنوده من الرؤية، وحرال 

ن، وأن يفكروا بما أثناء تحر  جنوده أن يضعوا أنفسهم مكان الفدائيي و لتوتدمير أي غطاء، 

يمكن عمله لمقاومة ذلك، وزودهم بأسماء األشخاص المطلوبين ال ي حصرها أجهزة األمن، 

 (2وأمدهم بصور بعضهم إن توفرت.)

لل نكر بزي عربي حست المنطقة علم الجنود حيال  كثيرة، ولجأوا ومع مرور الوقت ت 

ن يهود ملطة هم، ف م إنشاء وحدات مخ والمخيم الذي ي واجدون به، لكن اللغة واللهجات لم تسعف

 كر المنا  ، فكان بعضهم يجل  في سيارات أجرة، تباوعر  بدو أو دروز أو عمالء، ج

القبض  لقونوبعضهم ي حر  في األسواال كأنهم باعة، أو يجلسون على المقاهي، وكانوا أحيان ا ي

ن، ل االثنيع قاعلى ذلك، في م ا على مش به به وي همونه بالعمالة، فيدافع عن نفسه، ويشهد رئيسه

ن لبنا بعض الجنود على أنهم قادمون من حيث تنكرولم يسلم البحر من أعمال هذه الوحدات، 

 كفدائيين، في صر بهم فدائيون من القطاع.

ا بنبعاد األ  أو األخ األكبر لكر تلميذ يلقي الحجارة على الجينو  في  أصدر شارون أمر 

األزقة والطرال الفرعية، فأصبح من غير جميع ر  الجنود في تح وغدامخيمات القطاع، 

المعروف للفدائي أين سيفاجئه الجنود وم ى، ون يجة لهذه السياسة العسكرية تمكن الجين من ق ر 

 (3.)1972فبراير  -1971منهم خالل الف رة من يوليو  702اع قال وعشرات الفدائيين، 

يين في مخيمات القطاع، فبعد الحصار وهكذا ي ضح أن الحصار اش د على الفدائ 

ها ان لكالحدودي والساحلي، بدأت المالحقة في المدن والمخيمات، واس  خدمت أساليت عديدة 

 أثرها الفاعر في وقف أعمال المقاومة بعد اش دادها لسنوات.

 ارتااب الجرائم ضد ساان المخيمات -3

طن بون من ، لم يسلم الالجئنالفدائيي الجين الحدود، والح فيه  في الوقت الذي أغل 

ألقر او على أومساعدوهم ومقدمو الخدمات لهم، جيرانهم، ، ألنهم أهر هلالء الفدائيين وجنوده

 م عا فون معهم، ومن ممارساتها ضدهم:

 العقوبات الجماعية -أ

 يس مر لساعات أو أيام أو أسابيع،و، منع ال جول على مخيمات الالجئينفرض الجين 

رات، نفّذ خاللها الجنود حمالت تف ين منكمة، دخلوا خاللها البيوت ليال  بحجة م عدة ذلك وتكرر

ونقبوا ومزقوا األثاث وسلبوا، وضربوا الرجال وقادوهم لل حقي ،  ،البحث عن األسلحة والفدائيين

ولم ي سمع عن العديد منهم بعد ذلك، ودمروا المنازل وجرفوها بحجة وجود مسلحين بها، أو 

بعية أهلها للفدائيين ومساعدتهم لهم، وتكرر النداء بمكبرات الصوت لي جمع الرجال لالش باه ب 

الجلوأ تحت يلمرون بعاما في ساحات واسعة، وأيديهم مرفوعة ألعلى، و 60-16بين عامي 

 (4)حرارة الشم   وال اليوم، ثم ي ع قر منهم العشرات.
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راجه للرجال ليال  من بيوتهم، وجاء تركُيز الجين على مخيمات الالجئين، من خالل إخ 

ويأمرهم باالنبطاح على بطونهم وضربهم، في الوقت الذي ي م فيه تف ين بيوتهم وإلقاء الرعت 

في قلو  النساء واأل فال، وتكرر ذلك في مخيمات الشا ا والمغازي وخان يون  عدة مرات 

ر البلح بالديناميت، تم نسف عدد من منازل الموا نين في ديخيث ، 1967 ونوفمبر في أغسط 

 (1شخاص لهم صلة بالفدائيين.)ها مملوكة لوأعلن الم حدث العسكري أن

ضع األ فال وولم يسلم الصغار من العقا  الجماعي، وذكر عدد من الالجئين أن الجين  

فر و  ي ماكن الد األ ل  النار باتجاههم إلرهابهم وإجبارهم على تحديأو ،ل عليهم ال را اهأفي ح 

 وجمع، ريحابال رحير أل ددواد فيها الفدائيون، ويخبئون فيه األسلحة، أما المخاتير فهي واج

ات، لدبابت بادّمرفعامة ويس مر تعذيبهم عدة أيام، أما المنازل المخيم الالرجال في ساحات 

 يهاجمع ُمْن فوهمت المقاهي واألموال والمجوهرات بحجة البحث عن السالح، كما د تسرقو

 في ف رة العمر.ون ضربويى العمر في مراكز الجين ل رميمها، عل أجبرواو

وقد وصر مخيمات قطاع غزة "مايكر آدمز" مراسر الغارديان البريطانية في يناير  

عامر يه بما لكنهم لم يعاملوأربع سنوات، ، وك ت أنه كان مع قال  في المع قالت النازية 1968

وال ن ، تفعقوبات جماعية دون اع بار للسن أو الجتفرض  حيثاإلسرائيليون الالجئين في غزة، 

 ة.ثانيفي قسوتها تلك ال ي كان النازيون يعاملون بها المدنيين خالل الحر  العالمية ال

وصف مراسر وكالة األنباء الفرنسية في غزة بأن زائرها يشاهد فيها  1969وفي العام  

االتجاهات،  لكافةون أسلحة موجهة   الخوذات، ويحملعربات الجيت ال ي يركبها الجنود أصحا

مفارال الطرال العامة، كما  المجنزرة نصف العربات وتحرأ المخيمات، شوارع في ببطء تسيرو

 مباٍن وسط في األمن قوات وترابط تسير قوات راجلة وأسلح ها على أك افها في حالة اس عداد،

خاللها ، وي ي م فيه تف يشهامر، في الوقت الذالر وأكياأ الشائكة األسال  تحميها المخيمات

ا ما يلدي الضر  لكسر  يضربون الرجال على رؤوسهم ووجوههم بأعقا  البنادال، وكثير 

 (2)أرجلهم.

ولم يسلم ال عليم في المخيمات، ف م إغالال عدد من المدارأ وتحويلها لمعسكرات  

دد ا ين ععذ  الجوللجين، كما تعرضت لالق حام، ووضع القنابر في ساحاتها، وتغيير أسمائها، 

ا من المدرسين واع قلهم لمدد م فاوتة، وفصلت قوات األمن عدد ا من الطلبة   لت آخريناع قوكبير 

جنت م، وسفي مدارسههم طلبة لمدارأ بعيدة، كما أرهب القبر ام حان الثانوية العامة، ونقلت 

صفت مخيمات الالجئين بأن شوارع ن مال ها مقفرة، إعدد ا منهم وفرضت عليهم الغرامات، وو 

 فروضمسيارات الدوريات المصفحة، ال ي تقر جنود ا إسرائيليين، وأن منع ال جول المشدد 

 عليها.

رئي  رابطة حقوال  "إسرائير شاحا "ازداد العقا  الجماعي، ووصفه  1972وفي عام  

داخر، م ضعاإلنسان بقوله: مخيمات غزة تحيط بها أسوار من األسال  الشائكة، ولي  لها إال ب

قال في الع المعسكر وتقوم بطرد أهالي الفدائيين  وقوات األمن ال تسمح بدخولها إال لمن تريد،

ان وق ر المناوئين لسياس ها من سك رود ا ملغومة إلرها  صحراء سيناء، كما اس خدمت 

ا من الموا نينوالمخيمات،  زوار لامن  ددبينهم ع ،شنت حملة اع قاالت واسعة شملت عدد ا كبير 

 ،شيخ ،ةمرأا ،هكذا لم يسلم من العقا  الجماعي اإلسرائيلي فدائي، رجرالقادمين من الخارج، و

 شارع. ،مدرسة ، فر، أو بيت

 إطالق النار وإصابة وقتل الالجئين -ب

قامت القوات اإلسرائيلية بن الال الرصاص بشكر كثيف، مرّكز أو عشوائي على  

ين الجئمنذ اليوم األول من اح الله، وتعرضت حياة ال الموا نين في مخ لف أنحاء القطاع،

 إضافة  للفدائيين لخطر الموت ن يجة لذلك.
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 القيام بأعمال تخريبية في األماكن العامة -ت

، وإلصاال الالجئينلجأ الجين الرتكا  أعمال تخريبية في األماكن العامة، لنشر الرعت بين  

وضع كخ لفة تكرر ذلك عدة مرات، وأخذ أشكاال  موال همة بالفدائيين لعزلهم عن الجماهير، 

   األ فال وراديوهات ال رانزس ور.الم فجرات في أقالم الحبر وألعا

 فرض منع التجول -ث

 لجأ الجين لفرض نكام منع ال جول عشرات المرات في مخيمات قطاع غزة ومدنه، 

ين ل ف اات ن، وتسهير عمليمعاقبة األهالي جماعي ا، وشر حركة الفدائييكل حقي  عدة أهداف 

 صاص،، وخالل منع ال جول كان الخروج من البيوت يعني الرمي بالروالرصد ال ي يقوم بها

عطي ال ي   ، وعند إعالن المنعخالل منع ال جولالجنود المخيمات باألسال  الشائكة  حيث أحا 

ا جد ا للوصول لمنازلهم، أما عمليات  والضر   ف ينالقمع وال الجنود الالجئين إال وق  ا قصير 

 المبرح واالع قال خالل حكر ال جول فأمرها ال ي طاال.

ا ب اريخ و  تم بموجبه منع  25/6/1967أصدرت قيادة الجين في منطقة قطاع غزة أمر 

ل ي، ثم ع  ل الاال جول الليلي بشكر دائم من الساعة السابعة مساء  وح ى الخامسة من صباح اليوم  دّي

اء  ح ى ة مسلسابعة مساء  ح ى الرابعة من صباح اليوم ال الي، ثم من ال اسعاألمر ليصبح من ا

ن ي األماكفجبه الرابعة من صبيحة اليوم ال الي، وما لبث أن صدر أمر ي م منع ال جول الليلي بمو

ول منع ال جمر بالمبنية من ال اسعة مساء  ح ى الرابعة من صباح اليوم ال الي، وأخيرا اس قر الع

ا.من ال  حادية عشرة ليال  ح ى الرابعة صباح 

هذا بالنسبة لمنع ال جول الليلي، الذي تبدل حست الحالة األمنية من وقت آلخر، أما منع  

فيف ي ال خفم واصلة، ثم بدأ االح الل على القطاع سبعة أيام  هفرض حينال جول الفجائي فبدأ 

طاع، ي القلعنف اإلسرائيلي تجاه أهالوهكذا ي ضح مدى افرفعه لمدة أربع ساعات يومي ا فقط، 

ن معهم من ممارسات، إضافة لمن هالسيما الالجئين، بكثرة فرض نكام منع ال جول، وما ي بع

 .ال كيف مع حالة ثاب ة ينكمون عليها حياتهم، ويرتبط بدرجة فاعلية العمر الفدائي

 المعتقالت الجماعية -ج

، تم فيه اع قال المئات اع قاال  جماعي ا قام الجين بننشاء مع قر على شا ا بحر غزة 

عشوائي ا، وكان ال عذيت فيه شديد ا، وت سمع صرخات المع قلين عن ب عد، ومن شدة ال جاوز في 

ولم يجد الجين ما يمنع من إغالال مخيمات الالجئين  ي سمح للجنود باالق را  منه،  لمال عذيت 

ا سريا، القائد الجين في  "أفيرايممناحيم "واع بارها مع قالت جماعية، فقد أصدر  قطاع أمر 

مخيمات الثمانية منا   مغلقة، يسمح بالخروج منها برخصة صادرة عن الوبموجبه أصبحت 

مع قالت جماعية نحو ك ها اس مرتالقادة العسكريين في األقضية فقط، وبذلك يمكن اع بار أن

حراسة المعسكر  هجنودي ولى ملحقة بمعسكرات الجين، فووبنيت ل كون قريبة عشرة أشهر، 

 (1)االع قالي، وال ي سمح ألحد باالق را  منه.

أقاربهم والمش به بهم، نوعان، األول يس عمر لجمع رجال المقاومة و المع قالتوهذه  

ارتكبت جرائم  الجينوهكذا ي ضح أن كان أو االع قال الجماعي لالجئين، جمع السوالثاني ل

سياسة العقا  الجماعي ضد أهالي وأقار  الفدائيين  ومارأقطاع غزة،  م نوعة ضد الجئي

منع ال جول بأشكال عديدة نالت  حّمر مسئولية القيام به، كما فرضمن ته بشكٍر ي هر  مسئولو

قام الجنود والمس عربون بأعمال تخريبية ضد األهالي ومن كرامة اإلنسان وعرقلت حياته، 

لقوا النار على الموا نين فسقط الشهداء والجرحى أ و شوين حياتهم، وبث اإلرها  بينهم، ل

 (2)دون ذُْنٍت اق رفوه.

 اإلبعاد والتهجير -4

                                                

 .43دراسة حول السكن في قطاع غزة، ص ،ملسسة الح ( 1

 .67، صلسياسة الفلسطينية، اولوجيا أسبا  فشر تو ين الالجئينفي سسي، مصرية، نورما( 2
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منذ األيام األولى الح الل القطاع إلى اإلبعاد وال هجير ألعداد كبيرة  "إسرائير"لجأت  

هر األش ه فيسكانحيث انخفض عدد من الالجئين، فيما دعاه اإلسرائيليون بعملية "ال نكيف"، 

 100,960  أي أن ألفا 354نسمة إلى  454,960من  1967ح ى نهاية عام ال ي تلت الحر  

ناقصت قد تفبسبت سياسة إسرائيلية منكمة، أما في األعوام ال الية  هأجبروا على ترك فلسطيني

 الجا، وفي 2900د بعأ 1969ألف شخص، وفي عام  23,3 حوالي 1968عام وبل  ، همأعداد

 وما لبث أن زاد عامشخص،  2400 ل 1971وانخفض عددهم عام ، الجا 3300رحر1970

 شخص. 1700 فانخفض ل 1973مهجر، أما عام  4000 ل 1972

ن على وأجبر الكثيرولرردن،  األكبر رحر العدد حيثولم ي م ال رحير إلى جهة واحدة، 

اسطة برازير بوتم تهجير تسعة آالف الجا للوإلى مصر،  هانقلوا منوالخروج تجاه قناة السوي  

تم تهجير عدد و، تر أبيتبال عاون مع السفارة البرازيلية في  شبكة إسرائيلية تدعى منكمة "باترا"

 (1)أ خرجوا بالقوة من غزة. 24باراغواي، بينهم لآخر ل

أواخر  حيث هّجر، إلى الضفةقطاع الل رحير أعداد كبيرة من الجئي  االح الل ولجأ 

عبيد عائلة، اس  وعت رجالها كعمال في المصانع اإلسرائيلية وت فس ة آال 1970، وأوائر1969

ب كلفة قدرها ، إلى الضفةقطاع الألف الجا من  300 نقري قد أنهأعلن  1970الطرال، وفي مارأ 

 (2)مليون ليرة. 20

لذي ا ر  األسرة ومنح مغريات لرهالي ل رغيبهم في النزوح للضفة،االح الل  ووضع

  ليرة لكر  فر من أسرته، وفي أغسط 50ليرة، و 150، ولزوج ه رةلي 250يقبر الهجرة 

 عفا ش ومخيم عائلة من القطاع إلى مخيم عقبة جبر في أريحا، وبلدة ع ير، 150 ترحل 1970

ئي جالسيما ال، الجا من القطاعألف  150-100ترحير ما بين  بدأ 1971، وفي عام بالضفة

 ثين، ونقلت ثالمخيم النصيرات وسط القطاعله من مخيم جباليا، حيث تم ترحير عشرين أسرة

وت ت بيه دموعائلة للعرين، واخ بأت عشرون عائلة تقرر نقلها للعرين داخر المخيم ليال ، 

 .هلالء جميع ا في عملية ش  الطري  داخر المخيم

 250أنه تم نسف  31/7/1971 ب اريخمنس  شئون المنا    "شلومو غازيت"وأعلن 

، منهم للعرين 500نقر ، وشخص 1500وتضرر لذلك كر جباليا لش  الطرال، منزال  في معس

 أربعمائة بلغتة ال ايمز البريطانية أن المنازل المهدمفي الوقت الذي ذكرت فيه ، والباقون للضفة

لت أسر أخرى للعرين، وأسر غيرها لمخيم  ّحي حنة صمنزل، ثم جرف عدد آخر من المنازل ور 

 قر  جنين.

أسرة من  800أن مشروع وزارة الدفاع يقضي بنقر  يفة "كول هاعام"كما نشرت صح

، بحيث يبل  المرحلة الثانيةمخيمات القطاع للعرين في المرحلة األولى، ونقر عدد مماثر في 

، وأعلن لعرين والضفةلبدأ ال رحير من مخيم رفح 18/8/1971عشرة آالف نسمة، وفي  همعدد

من الشا ا، وأن  الجئا 3546و، الجئا 5554جباليا نا   عسكري أن السلطات رّحلت من 

 (3)منها. الجئا 1800العملية مس مرة في رفح حيث تم ترحير 

 598تم هدم ومنزال ،  1011أن البيوت المهدمة في جباليا بلغت  "دافار"وذكرت صحيفة 

ّجرت بي  ا، وه 1857البيوت المهدمة مجموع بل  وفي رفح،  آخر 248دمر وفي الشا ا،  آخرا

 أسرة من خان 70 رحلت 1971، وفي ديسمبر الجئا 13,382أفرادها عائلة، بل  عدد  1905

أسرة من خان يون ،  850أسرة من رفح، و 600 هجرت 1972يون  إلى سيناء، وفي يناير 

 (4)من معسكر المغازي إلى قبرص. الالجئينرحر بعض  1972وفي فبراير 

                                                

 .11المبعدون الفلسطينيون، ص ،عبد هللا، غسان( 3

 .15-14نحو اس راتيجية إجهاد العدو، ص ،نعمان، عصام( 4

 .20/8/1971هعام،  ( جريدة كول1
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م يكن لرردن ومصر فحست، بر تعداهما إلى قبرص وهكذا ي بين أن اإلبعاد وال رحير ل 

ي نية فلل رحير إلى الضفة والعرين، ل خفيف الكثافة السكا والبرازير وباراغواي، إضافة  

 القطاع. على قبض ه الجين وإحكام ،المخيمات

 

 

 توسيع الشوارع -5

قام  حيثت، في مخيمات القطاع باإلبعاد وال هجير، وهدم ونسف البيو هذا اإلجراءارتبط  

 في البريج منزال   61منها الجين بهدم ونسف عدد كبير من البيوت عقوبة  للفدائيين ومساعديهم، 

ن أاع رف  "ديان"، لكن 1969-1967منزال  في باقي منا   القطاع عامي  954و ،1968عام 

فسب  رع توسيع الشوا منزال  فقط، أما البيوت ال ي ه دمت بحجة 227 بلغتالبيوت المنسوفة 

 نفقت علىأائرة وأعلن المدير العام لدائرة األشغال العامة في وزارة العمر أن الدالحديث عنها، 

ازنة ، وأن موةمليون ليرة إسرائيلي 25مبل   1967ترميم وصيانة وش   رال جديدة منذ حر  

 مليون ليرة. 30تبل   69/1970الدائرة للعام 

ئيين، للفدا مثالية فهي لذا ا كانت ضيقة،أن شوارع المخيمات وممراته "شارون"ذكر و

دُ ل وسيعها تسهيال  لعمر الدوريات، وفي أوائر  ي  في مخيم بدأ ش   ر 1970ولهذا السبت ع مي

على  لمم داتم هدم س ين منزال ، ثم بدأ تنفيذ الطري  السريع و ،المغازي ل سهير مرور الجين

ا،  30 ول القطاع ذي االتجاهين وعرضه   .ش   رال داخر خان يون دأ وبم ر 

 وسيع الشوارع لفي النصيرات  350البريج، و في منزال   450كما هدمت السلطات 

مر قاعدة عسكرية وسط عفيهما، ثم بدأت القوات هدم البيوت وش  الطرال الواسعة في جباليا ل

ا ا ، كما نفذت األمر نفسه في الش رام 30يلو م را وعرضه ك 5ها أكثر من المخيم، وبل   ول

ا لس ة و ا على  ول المخيم، وثالثة  رال ُعُرضية، مما جعر المخيم مقسم  شقّت  ريق ا عريض 

عند حدوث أية قالقر، كما شقت  ريق ا من محطة دير  هامن أقسام، بحيث يسهر حصر أي جزء

ا، و لت  20 بعرض شرق ا كيسوفيم البلح ي جه نحو مس عمرة توسيع  "إسح  بوندا "م ر 

 (1)ي الشجاعية بمدينة غزة.الشوارع في ح

ا يربط مدينة غزة  30من جهة أخرى، شقت السلطات اإلسرائيلية  ريق ا بعرض   م ر 

لم تسلم و، زلمئات المنا هدمفيها، تسبت ب  عام يبالخلير في الضفة الغربية، أما رفح ف م ش   ر

 "إسرائير"هكذا اس طاعت ببعضها، ومقبرتها حيث ش قت  ري  وسطها لربط المس و نات 

ر ، وتعذّ هبقل ىلن السهر دخول الدبابات واآلليات إتف يت المخيم الواحد إلى عدة أقسام، وأصبح م

ا مناسب ا لعملهم.  تحر  الفدائيين في المخيمات بعد أن كانت مسرح 

                                                

 .56السكن في قطاع غزة، مرجع ساب ، ص (1
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 مشاريع تأشيل مخيمات الالجئين -6

لكنها فشلت في  بهدف عزل الفدائيين، الجماهيركر الوسائر لقمع  "إسرائير"اس خدمت  

خيمات، الم وإعادة تو ينهم، وقامت بش  الشوارع في يف الالجئينتحقي  ذلك، فبدأت بأفكار تخف

أفرادها  بل  عدد، ألف عائلة الجئة 30م ر مربع إلسكان مليون  2,5-1,5وقررت الحكومة بناء 

ريج، في الب450 ، ومنزل في خان يون 500بناء أنهت  1971غسط أفي و، ألف نسمة 200

 ألف 35وافقت الحكومة على مشروع إسكان ل و ين  21/10/1971في النصيرات، وفي 500و

 قطاعالجا من قطاع غزة، بحيث ي م بناء ألف مسكن في الضفة الغربية، وألفي مسكن في ال

 300في خان يون ، و ومثلهافي غزة،  400وحدة في رفح، و 600موزعة على النحو ال الي: 

 في بيت الهيا. ثلهاومفي دير البلح، 

أنشأت السلطات اإلسرائيلية مخيم كندا جنو  غر  رفح في المنطة  1972وفي عام 

ا،  260ال ابعة لسيناء، على مساحة  بعض العائالت ال ي تهدمت بيوتها في حملة فيه  نسكأدونم 

ول من قسم األ، وبل  عدد الوحدات السكنية في الكما أقامت حي البرازيرتوسيع الشوارع برفح، 

ا أردني ا في حينه عن كر  50ليرة إسرائيلية،  500تم توزيعها مقابر وحدة،  238المشروع  دينار 

وحدة، ثم بدأ اإلسكان في حي األمر بخان يون ، ونشرت صحيفة "جيروساليم بوست" على 

أن من أهداف مشاريع ال و ين إفقاد األ فال إذا أخرجوا من المخيم األمر في  "ديان"لسان 

 (1)لعودة إلى يافا وحيفا، وربطهم بأرضهم الجديدة.ا

وجاءت مشاريع اإلسكان وال و ين ن يجة العديد من المق رحات والمشاريع ال ي تقدّم بها  

 ين  ول  : إن قرش ا واحد ا ي نف"أوري أفنيري" عضو الكنيست قياديون إسرائيليون، فقد قال

 " منشلومو روزون"اق رح  1968في عام الالجئين يساوي ليرة من أجر ضرورات األمن، و

 وى ع مسإقامة قرى ومباٍن سكنية، وإتباع سياسة اق صادية لزيادة اإلن اج ورف "مبامحز  "

 م يال الي والخدمات، وب والصناعة  شغيلهم في الزراعةبالمعيشة، مما يلدي ل أهير الالجئين 

فري  تالمس قلين،  حز  األحرار من "جدعون هاوزنر" فيما اق رحفي الحياة العامة،  همدمج

لمياه افير ، وإقامة قرى زراعية في سيناء وتوامة أحياء إن اجية قر  مدن الضفةمخيمات وإقال

 عن  ري  تحلية مياه البحر، واإلعداد المهني لالجئين.

، تو ين الجئين من القطاع في الضفةوزير الهجرة واالس يعا   "ل ألونغآي" واق رح 

 يجت ضم همسيناء، وبعد تفريغبتو ين جزء آخر وة وتنمية الصناعة والخدمات، وتكثيف الزراع

في قرى جديدة، عن  ري  اإلغراء بمساكن أفضر  همتوزيع "ديان" و الت، "إسرائير "ل القطاع

خل  دوافع ومن القطاع للضفة،  همنقلبمعهد رحوبوت  فيما أشاروخدمات عامة وأماكن تشغير، 

رسمية مشروع ا يقوم على مبدأ ال جارة الحرة وثيقة أعدت و، "إسرائير"ب لجذ  العمال للعمر 

، وتبنى سياسة إفراي المخيمات تدريجي ا عن  ري  الحوافز "إسرائير"بين األراضي المح لة و

 (2)وتوسيع مجال الصناعة.ك قديم المساكن بأسعار مغرية، االق صادية 
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ربط قطاع غزة بشبكة الكهرباء  ،وفي مسعى من السلطات ل أهير مخيمات الالجئين 

% بها 18,9مزودة بالكهرباء، بعد أن كان  هبيوت% من 36أصبح  1973اإلسرائيلية، ومع نهاية 

-1967ن تم بناء وحدات سكنية خارج المخيمات بل  عددها في الف رة مو، 1967كهرباء عام 

ه وزودت بالميا تم تعبيد الطرال الرئيسة في المخيمات،و، وحدة 2445ما مجموعه  1973

 30 همعدد بل  1973، ومع مطلع هاقطاع بالعمر فيالللعمال من  "إسرائير"وسمحت  والكهرباء، 

 " شمالإيرز"مت تسعة مصانع في المنطقة الصناعية األيدي العاملة، كما أقي  نصف عامرألف 

شغال ، إلاعلقطرصيفا  جديدا  في ميناء غزة ل صدير الفاكهة من ا "شمعون بيرأ" دّشنو، القطاع

 اله مام بكست المال.الشبان عن المقاومة وا

وتعزل وتعيّن أعضاء  ،ت العت ببلديات القطاع وت دخر في شلونها "إسرائير"بدأت كما  

ى حيلة ت إلمجالسها بالطريقة ال ي تحلو لها، وأعلنت ضم مخيمات الالجئين للبلديات، كما لجأ

مكن يديدة ج، ل نمية زعامة القطاعمخيمات على ام داد ان خا  اللجان المحلية في األحياء وال

لمنطقة ئد ا، بناء  على األمر العسكري الذي أجاز لقاهمال حدث معها باسم الالجئين في قضايا

وي، ل  قرتقع ضمن حدود بلدية أو مجوال  ،إنشاء لجاٍن محلية في منا   غير مأهولة بالسكان

ط الخط ع، فوضعلى كافة مس وياتهاالح الل اع أقلقت قطالوهكذا ي ضح أن أوضاع الالجئين في 

ات، ديبلوالمشاريع ل صفية المخيمات، وإسكان أهلها في أحياء جديدة، وإلحاال المخيمات بال

دموا قالما  كر ذلك بهدف عزل سكان المخيمات عن الفدائيين، الذين وتحسين أحوالها المعيشية، 

 لهم المساعدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخي في استهداف الالجئينخامسا: استخال  

فة مخيمنا رسنميا فني األردن ولبننان وسنوريا والضن 59يعين ثلث الالجئين المسجلين في 

فني الضنفة ويعين الثلثان الباقيان فني المندن والبلندات فني الندول المضنيفة و ،الغربية وقطاع غزة

أو فني أغلنت  تكنون حكومينة، قطعنة منن األرض :ننروا هنوووالمخيم حسنت تعرينف األ، قطاعالو

نننروا ووضنعت تحننت تصننرف األ ،الحناالت اسنن أجرتها الحكومننات المضنيفة مننن المننال  المحليننين

ي، ولكنن تملنك هنذه األراضن هاكمساعدة لالجئين في تسهير اح ياجاتهم األساسية، وال يمكن لسنكان

عمومنا ة وتم ناز أوضناع المخيمنات االج ماعينة واالق صنادي، لهم الح  في االس فادة منهنا للسنكنى

 ح يننة بالكثافننة السننكانية المرتفعننة والفقننر وصننعوبة الكننروف المعيشننية، وتنندني مسنن وى البنننى ال

 كالشوارع وشبكات الصرف الصحي. 

هوية الحفاا على ال دورا مركزيا في الش ات،في الو ن ومخيمات هذه اللعبت ومع ذلك، 

 على عدة أصعدة: الو نية الفلسطينية،

ن وإبقنناء قضننية اللجننوء فنني وجنندا مننن االننندثار والنسننيان، حمايننة قضننية فلسننطين عمومننا   -1

 ،الفلسطينيين أجياال م عاقبة، وإلغاء مقولة أن األجيال الالحقة س نسى

حينننث  ،إ نننالال شننرارة ثنننورة ال حننرر عبننربلننورة وإنشنناء الحركنننة الو نيننة الفلسنننطينية  -2

 مخيمات حاضنة للثورة وعنوانا ل ضحياتها،ال اع برت
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، ان فاضنننة األقصنننى 1987ان فاضنننة الحجنننارة ،  ينفننني االن فاضننن لعنننتء األكبنننراتحمنننر  -3

ألول الرمز الحي لقضية الالجئين وحقهنم فني العنودة، المسن هدف ابقيت المخيمات  ، بحيث2000

 ،في االج ياح وال دمير والق ر ال ي مارس ها قوات االح الل على مدى السنوات السابقة

طالقنننة الثنننورة الفلسنننطينية المعاصنننرة، منننن المعنننروف أن المشننناركين األساسنننيين فننني ان -4

ودة، م فني العناألولى والثانية، كانوا من أبناء المخيمات ال ي يراد حرمانهم منن حقهن  ينالن فاضاو

 ن ورائهسرائيليون ماألمر الذي يريد اإل ،وال ي كانت مع تحرير األرض الهدف الرئي  للمقاومة

 إحبا  أبناء المخيمات ودفعهم لوقف المقاومة.

، عننن  رينن  إزالننة 1948منن هنننا كننان النندأ  اإلسننرائيلي علننى  نني صنفحة مننا حنندث سنننة و

املة شنالمخيمات، ومحو صفة الالجا عن الفلسطينيين الذين تم تشريدهم بالقوة، من خنالل حنر  

 شن ها ضد الوجود الفلسطيني في المخيمات داخر فلسطين وخارجها على حد سواء.

ن فنني المنننا   الفلسننطينية، وخاصننة مخيمننات الالجئنني "إسننرائير"إن مننا قامننت وتقننوم بننه 

 بسياسنة ويمكن تسنمي هوهو االسم الملطف لل طهير العرقي،  ،"ال رانسفير الجديد"ي عدى وصفه ب 

ليننة نقننر قنند شننهد ال نناريخ فنني مج معننات العبوديننة عمف ،اغ يننال المكننان أو إلغنناء فلسننطينية المكننان

ابها األصننلية، للمسنناهمة فني ان ننزاع األرض مننن أصننحالعبينند منن أو ننانهم وهننم الجغرافينا لخخننر 

ع دقين ، األصليين، وتنمي ها من  ري  قنوة عمنر العبيند، لكنن مراحنر ال ناريخ لنم تكنن تسنير ب  ناب

 .في فلسطيناإلسرائيلية مثلما هو ال طهير العرقي والقوة العسكرية 

ف الزمننان وفنني سننياال مجموعننة مننن الخيننارات السياسننية االسنن عمارية مننن موقننع اخنن ال

ينرة سنلة ذات وتبمجموعها ال تغيّر في أولويات النمط السائد باع بارهنا سل فننها ،ال اريخ والمكانو

مخ لفنننة، نحنننو هننندف واحننند ي مثنننر فننني تحرينننك الحننندود علنننى أسننناأ مراحنننر كاننننت واحننندة وإن 

 "الجدار العنصنننري"ممنننثال بننن ، فنننالعزل الماضننني هنننو الحاضنننر اإلسنننرائيلي النننراهن إسننن راتيجية

 س يطان ومصادرة األرض، ضمن سياال االق الع البيولوجي والثقافي.واال

مخيمننات الالجئننين ال ت عننرض للهجمننات اإلسننرائيلية ألنهننا فقننط الشنناخص ولننذلك، فنننن 

هننذه  البننارز والشنناهد المقننيم علننى جريمننة النكبننة ال نني أحاقننت بالشننعت الفلسننطيني، بننر ألن أهننر

ئح سنألة شنرام "إسرائير "ل الي فنن المخيمات ال تشكر لنالمخيمات كانوا دوما  ليعة المقاومة، وبا

د سكانية فحست، وال هي حالة وعي خاص أو عطاء م ميز يخ ص به الالجئنون، وإنمنا هننا  عند

 لها، وهي: االح اللمن الحقائ  الخاصة بالمخيمات وسبت اس هداف 

 من أكثر أبناء الشعت الفلسطيني تضررا، -1

 نذ أكثر من نصف قرن،من أكثر وأ ول الناأ معاناة م -2

 أقر الناأ خسارة ألن لي  لديهم ما يخسرونه سوى خيامهم، -3

 الشرائح المج معية تسييسا وانضواء في تنكيمات المقاومة،من أكثر  -4

 ،اثر تعرضا ل دميرهأكثر الفلسطينيين إيجاعا لها، وبال الي األك االح اللراهم ي -5

تشنننردهم ولنننم يننننالوا  اسننن مرا ،  المنننؤهنننا عامنننر عننندم اسننن قرار فننني المنطقنننةيشنننكر بقا -6

 (1حقوقهم.)

أفيغندور "عضنو الكنيسنت الشنلون االسن راتيجية ووزينر ولي  أدل على ذلنك منا  رحنه 

األمنن ، في ملتمر هرتسليا الخنام  حنول مينزان المناعنة و"إسرائير بي نا"زعيم حز   "ليبرمان

بدال أتي فني صنلبه اسن حينث ينالقومي، مشنروعه الخناص للحنر الندائم والنهنائي منع الفلسنطينيين، 

 ، ب بننادل أراض علننى أسنناأ تواجنند سننكاني،1967االنسننحا  الكامننر مننن المنننا   المح لننة عننام 

: خط ني يقنولو، هناامنر المسن و نات فيويريد ضم منطقة المثلث للضفة الغربية مقابر االح فاا بك

 :ربما تكون مخ لفة عن أية خطة أخرى بمفهومين

 ،وديح دولة قومية للفلسطينيين نكيفة من أي يهاق را ما سمع ه ح ى اآلن من الجميع، -1

                                                
، 1مان،  ععبد الرحمن، أسعد، قضية الالجئين الفلسطينيين: ح  العودة وال عويضات أم خازوال وجزرات، ( 1

 .214، ص2002
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أنهنم ي خوفنون منن العامنر النديمغرافي، بندعوى لى ثنائية القومية، الدولة إر يحوالرغبة ب  -2

 ،يقول الحقيقةل ار عليه أن يكون أكثر صراحةع قد أن اليسوأونحن نريد دولة يهودية ديمقرا ية، 

رفنض ذلنك، أننا أتحندث عنن دولنة يهودينة أا نيهنا، وأننا دولنة لجمينع مو "ئيرإسنرا"إنهم يريندون 

فلي  بنمكانه أن يكون هنا أكثنر ا ، ومن يرفضهجر اليهودأصهيونية بالشكر األكثر وضوحا، من 

 (1)من مجرد ضيف.

، 1969 حينز ال نفينذ جزئينا  سننةاإلسرائيلية لل خلص من قضية الالجئين مشاريع الدخلت  وقد

ء كثر عنن بقناإلجراءات الميدانية اس هدفت مخيمات الالجئين، المعبر األالقيام بعدد من امن خالل 

 :ن ائجها ، ومن أهمتلك المكانة ال ي حكيت بهاوبناء على القضية، 

دت سلطات الحكم العسكري أي مشروع من المشاريع السابقة بشكر كامر، بر عمنلم تنفذ  -1

معكنم  ا وتنم اسن يع ،األمنني بشنكر كبينرالبعند فيهنا بحيث تحكنم  ،ل نفيذ ما يناسبها في كر مرحلة

 ،وأعداد أقر تم نقلهم إلى الضفة والعرين ،الالجئين الذين هدمت منازلهم في القطاع

تحسننين الوضننع  ملق ننا فننيسنناهمت مخيمننات الضنند  صننحيح أن اإلجننراءات اإلسننرائيلية -2

لزيننادة يجننة افشننلت ن علننى المنندى البعينند  هننالكن ،هننااألمننني لقواتهننا وتراجننع العمننر المقنناوم داخل

  ،ف عدد سكانهاعوتضاها الطبيعية لسكان

سياسننة أمنيننة واق صننادية وثقافيننة ضنند  1967مارسننت السننلطات اإلسننرائيلية منننذ حننر   -3

تراوح  بحيث ،في الضفة والقطاعهم عملية ال فري ، وتناقص عددفي  راد اال، أدت إلى الالجئين

 1967ذ ، منالجاثلثي مليون إلى مليون  جبروا على الرحير فعال، ما بينممن أاإلجمالي  همعدد

هنذا مننن جهنة، ومنن جهننة أخنرى، واصنلت الحكومننات اإلسنرائيلية خنالل هننذه  ،1987إلنى نهاينة 

ا بوصنفه  ها،ل صنفيالمشناريع الرامينة  تضنعووالف رة محاصرة المخيمنات فني الضنفة والقطناع، 

 ،1948ى الجريمة اإلسرائيلية سنة شاهدا عل

إبنان ان فاضنة األقصنى، مخيمنات الصنف حربنه علنى وهنو ي "ونشار"ما جاء على لسان  -4

ن أ ، منا يعننيف  الوصنف النذي اسن خدمه العسنكريونوهو ن، 1948بأنها القسم الثاني من حر  

بشننكر كامننر، مننا تننر  للفلسننطينيين أراٍض أكثننر ممننا  1948ال طهيننر العرقنني لننم ينجننز فنني العننام 

قيننادة الاالحنن الل، فنننن وتعبننوا مننن الحننرو   نوعلننى الننرغم مننن أن غالبيننة اإلسننرائيليي ،ينبغنني

منن هنذا المنكنور فننن و ،ة بجشعها لررض والموارد المائيةالسياسية والعسكرية، ال تزال مدفوع

.إس راتيجيةلم تكن سوى الخطوة األولى في  1948حر    (2)، أكثر  موحا ، وأبعد مدى 

موجبهنا إلنهناء قضنية حن  الحكومة اإلسنرائيلية عنن خطنة سياسنية جديندة تسنعى بإعالن  -5

عنننادة بنننناء وتهننندف إل ،وتنفينننذها هننناوتحمينننر المج منننع الننندولي مسنننلولية تمويل ،العنننودة لالجئنننين

ومنن ث نمَّ  ،على أن تكون المرحلة األولى في قطاع غزة ،ل و ين الالجئين ،المخيمات أينما وجدت

  (3)وبعدها سوريا ولبنان. الغربية،الضفة  في

 ،إلسننرائيلي ضنند المخيمنناتجننين اية ال دميريننة ال نني شنننها الإلننى جانننت الحننر  العسننكر -6

علننى رسننم المشنناريع  السننلطاتسننواء تننم ذلننك بشننكر مباشننر أو بواسننطة بعننض األدوات، أقنندمت 

سنية وحملنت تنارة عننوان المشناريع والمبنادرات السيا ،والمخططات ال صفوية ومحاولنة تمريرهنا

لف عننوان تارة ثالثة خالالجئين، و عنوان تو ينتارة أخرى و ،ل سوية النزاع العربي اإلسرائيلي

 ،حسين مس وى المعيشة في المخيماتت

بالرغم من كر المشاريع ال ي وضعت للقضاء علنى اناهرة المخيمنات وتصنفي ها، وكسنر  -7

حيننث بلغننت الكثافننة  ،نالجئننوالقسنناوة الكننروف الماديننة والنفسننية ال ني يعيشننها وشنوكة المقاومننة، 

وبنالرغم منن  ،رفضوا أي تغييرات جذرية على أوضاعهمولها في العالم، أعلى معدالت  السكانية

                                                

 2005-7-22، نوتويديعوت أحر( 1

 .82ص مرجع ساب ،، تانيا( راينهارت، 2

 13/6/2005( يديعوت أحرونوت، 1
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أن الحكومننات اإلسننرائيلية أولننت مسننألة تننو ين الالجئننين فنني غننزة أهميننة كبيننرة للقضنناء علننى 

 (1.)حداث تغييرات جوهريةإفننها لم تنجح في  ،المقاومة المسلحة هنا 

 نهننا سننعت، وهنني بصنندد إيجنناد حلننولولننم تقننف اإلجننراءات اإلسننرائيلية عننند هننذا الحنند، بننر إ

 من خالل: ألوضاع الالجئين في الضفة والقطاع للقضاء على صفة المخيم

  ،في المدن المجاورةالمخيمات  دمج -أ

 تدمير المخيمات، والقضاء على سكانها  حاولت إبان اج ياحها للبنان،  - 

النواينننا  لعنننر مجنننزرة صنننبرا وشننناتيال المثنننال األبنننرز، وإن لنننم يكنننن الوحيننند علنننى حقيقنننة -ت

 اإلسرائيلية تجاه الالجئين.

لكننن المفارقننة ال اريخيننة تلكنند أن جميننع الجهننود ال نني بننذل ها اآللننة العسننكرية اإلسننرائيلية 

فلسطيني، ويمت بصنلة ولنو صنغيرة إلنى قضنية الالجئنين، بناءت بالفشنر، هو للقضاء على كر ما 

للندول المانحنة توجنه  "يلفان شالومس" الساب خارجية الإلى أن وزير  ةأشارت اإلذاعة اإلسرائيليو

ول العنالم أن تسن وعت ، ومطالبنا دوالبنك الدولي، مطالبا  إياهم برصد أمنوال للمخطنط اإلسنرائيلي

أنَّ الهندف منن هنذه ال حركنات إزالنة قضنية الالجئنين عنن جندول  ، موضنحاالجئين في أراضيهاال

 (2).مع الفلسطينيينالدائمة  وعن المباحثات المس قبلية حول االتفاقات ،األعمال اليومي

 

 

 ضد الالجئين السلوك القانوني: سادسا

علنى مننح الغطناء القنانوني اإلسنرائيلية ، حرصنت السنلطات هنامنذ اللحكنات األولنى لقيام

مننواد سنناعة "عننرف باسننم  اأصنندرت قانوننن 1949إلجراءاتهنا المجحفننة بحنن  الالجئننين، ففنني عننام 

المنطقة خالل  ةغادرم يةأن تأمر ساكنا  في منطقة أمن هاليح   هوبموجب ،"الطوار  لمنا   األمن

لمنع قانون اس غر هذا الو ،منح ح  اإلعالن عن منا   األمن لوزير الدفاعويوما  من تبليغه،  14

المننوا نين العننر  مننن الوصننول ألراضننيهم البعينندة أو الواقعننة علننى الحنندود، ح ننى ينن م االسنن يالء 

 (3) يالء على األرض في ساعة الطوار  الصادر في نف  العام.عليها الحقا  بموجت قانون االس

سننلطات لسننن القننوانين ال نني تكننرأ الوضننع القننائم وتحننرم أصننحا  الحنن  العمنندت  كمننا

يها عودوا إللم ي نمصادرة أمال  المهجرين إ هااألصليين من حقوقهم، فأعلنت القوانين ال ي تبيح ل

 تها.مما ن ج عنه عمليا مصادر ،تهمبعودسمح تل ف رة محددة، وفي نف  الوقت لم خال

سننن األنكمننة لوضننع أراضنني الالجئننين تحننت بوبعنند ف ننرة وجيننزة مننن قيننام الدولننة، بنندأت 

م تصرفها، حيث اب دعت أسلو  إعالن بعض األراضني كمننا   عسنكرية مغلقنة، بموجنت النكنا

بمصادقة لجننة  اس خدمت األنكمة ال ي أعطت وزير الدفاع، و1945من أنكمة الدفاع لسنة  125

المنطقنة "الخارجية واألمن في الكنيست صالحية إعالن مننا   م اخمنة للحندود، المعروفنة باسنم 

 (4منا   أمنية، في ترحير السكان عن أراضيهم.) "المحمية

ع اليهنود الحن  ال لقنائي بنالهجرة سننت قنانون حن  العنودة النذي يضنمن لجمين 1950وفي عنام 

، مقابنر حرمانهنا ألصنحا  األرض األصنليين منن العنودة وا نة فيهاوال م ع بح  الم "إسرائير "ل

فنني الحصننول علننى ال أشننيرة وعلننى شننهادة هننا وت علنن  بنننوده بحنن  اليهننود المهنناجرين للننديارهم، 

 (5)."مهاجر عائد"

نا ويمننح حن  العنودة اليهنودي مضنم 5/7/1950ب ناريخ سننه الكنيسنت إن قانون العودة النذي 

، لكنن حن  العنودة هنذا "إسنرائير"ي، لمجرد كوننه يهودينا باالسن يطان فني قانونيا يسمح ألي يهود

                                                
 .لملتمر الفكري والسياسي للدفاع عن ح  العودةا ،لالجئينان مشاريع تو ي (2

 16/6/2005( اإلذاعة اإلسرائيلية، 3

 .علومات، مركز اإلعالم والمضاءات تاريخيّة، إخمسون عاما  على نكبة فلسطين، مجدولين، بو الر ( أ1

 دراساتربي، ملسسة الكوهين، هيلينا، الغائبون الحاضرون، الالجئون في إسرائير، ترجمة نسرين مغ( 2

 .84، ص2003، 2الفلسطينية، بيروت،  
3)Abdallah,Daua,The Israeli Low of Return, Palestine return Center, London,2004,p67. 
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موضع شنك رغنم ادعائنه الشنرعية، والسنبت األول هنو أن حقنا مشن ركا فني العنودة ال يسنري فني 

يكون مج مع محدد تعرض للطنرد حنديثا، ومثنر هنذا ال ندبير شنر  الزم منن  حينالعالم بأسره إال 

 (1!)أعقدفي ح  العودة عنصرا أجر سلو  دولي منهجي، لكن ثمة 

دولنة اليهنود،  "تينودور هرتسنر"فني ك نا   جناءتضمن تحقين  البرننامج الصنهيوني، كمنا  فقد

لنم يسن خدم  منع أننهنزاحة سنكان م نو نين يمكنن تحديند هنوي هم، وبأكثر من عودة اليهود أنفسهم، 

 (2ادة الدولة اليهودية.)كيان اليهود القومي المميز، واس ع نتكلم ع إال أنهتعبير ح  العودة، 

علنى  يالءباالسن لبينوتهم، أكملنوا المأسناة عودة الالجئين بن السماح واإلسرائيليوبعد أن رفض 

حصنر ولنم تن ،كّر المم لكات الخاصة بهم في واحدة منن أعكنم أعمنال النهنت فني ال ناريخ الحنديث

ددهم عننسننطينيين البننال  للفلم ندت ا بننرفحسننت، فنني أمنال  الالجئننين أعمنال المصننادرة واالسنن يالء 

فني  ئيةاالسن ثناسلسنلة منن القنوانين وال عليمنات  عبنر، 1948 عنامبقنوا فني بينوتهم ألفا ممنن  200

 :من تلك القوانينو ،عملية سرقة مشّرعة

 ،األراضي اس مال قانون  -

 ،1949عام نكام المنا   الم روكة  -

 (3).1948عام قانون الملكية الغائبة  -

، لينن م بموجبننه 1950ت السننلطات قننانون أمننال  الغننائبين أصنندر 20/3/1950وب نناريخ 

ت خرجوا من ديارهم، وتقدر مساحات األراضي ال ي صودرت بعشنراأاالس يالء على أمال  من 

ربينة فنني العنام اتخننذ الكنيسنت قنرارا  ب طننوير "لجننة األمننال  العذات فنني و، اآلالف منن الندونمات

لمالننك ن، وعينننت قيمننا  عليهننا اع بننره الكنيسننت ا، إلننى دائننرة باسننم أمننال  الغننائبي1948القننرى" 

جبنه أقنرت بمووسننت قنانون اسن مال  األراضني، كمنا ، الشرعي لكر أمال  الغائبين الفلسنطينيين

لل مكن من نقنر األراضني وجاء  ،تعويضات ألصحا  األراضي العر  الذين صودرت أراضيهم

 أليدي سلطات ال طوير االس يطاني.العربية 

ال ابعنة  االس يالء على الملكيناتال شريعات توضح الرغبة اإلسرائيلية في  وهذا النمط من

هد الطري  ، 1967، 1948في أعقا  حربي  هممدن تر أجبروا على الذين لفلسطينيين ل مامنه أوم 

وسننن  ينالخاصننة بمم لكننات الالجئنن ،ب كننوين الملسسننات والقننوانين اإلداريننة اإلسننرائيلية الالحقننة

تصنادر  وهني إمنا ،در الملكينة بكفناءة عالينة تحنت حماينة القنانون اإلسنرائيليال شريعات ال ي تصا

 أو لصالح السكان اليهود في قلت المدينة. ،دولةاللصالح 

السن يالء وننزع الملكينة منن الفلسنطينيين النذين ال يزالنون يعيشنون لسلطات لكما تطلعت ا

الحكومننة مننن وضننع الينند علننى وهننذا النننمط مهدتننه ال شننريعات ال نني مكنننت قننراهم ومنندنهم، داخننر 

 (4)األراضي الفلسطينية الس غاللها ألغراض عامة.

يسننن طيع وزينننر حينننث  ،األراضننني الزراعينننة "تجمينننع"صننندر قنننانون  1960وفننني العنننام 

ل أرضنا  يس بدوبأنها منطقة تركيز األراضي الحكومية الزراعية،  مامنطقة  اإلعالن عنالزراعة 

السننلطات مننن تفرينن   هننذا القننانونمكننن وبننر األرض، وإعطنناء تعويضننات مقا ،هننابننأخرى داخل

 .من األراضيمن االس يالء على مزيد و ،المالكين العر  وبعثرة أراضيهم

منن قنرار ال قسنيم " ج" الثناني الجنزء أما بشأن حماية أمال  الالجئنين فقند تضنمن الفصنر

  أرض عربينة إال اس مال هاهذه الفقرة على أنه: "ال يح  لونصت  ،لها "إسرائير"وجو  حماية 

للمنفعة العامة، وفي كر األحوال يجت أن يدفع تعويض كامر عن ذلنك تقنرره المحكمنة العلينا قبنر 

، وبنالرغم الدولنة، وهنو شنهادة منيالد قرارالاالس مال " وبالرغم من هذه الضمانات ال ي اح واها 

معية العامة تنص أنه "ال من اإلعالن العالمي لحقوال اإلنسان، الذي أصدرته الج 17من أن المادة 

                                                
 ،جامعة بوسطن ( بريور، مايكر ، ح  الطرد: الك ا  المقدأ وال طهير العرقي، ورقة عمر قدمت في ملتمر ح  العودة،4

 .2000أبرير 

1) Herzl, Theodor,The Jewish State, New York, American Zionist Emergency Council, 1946,p76. 

 . 2، ص1995ا، ( واكيم، واكيم، المهجرين العر  في إسرائير، لجنة المبادرة للدفاع عن حقوال المهجرين، حيف

 .11-8ص ، 1999أبرير مركز بدير،  ،االق الع.. الحماية.. واس عادة الحقوال( 3
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لى ح  اإلنسان في تر  و نه والعودة إليه كيفمنا شناء، إال وعيجوز نزع ملكية إنسان اع با يا "، 

علننى األراضنني  االسنن يالءاسنن مر باتخنناذ اإلجننراءات وسننن القننوانين ال نني تمكنننه مننن االحنن الل أن 

وتقندر مسناحة هنذه  ،األراضي قوم ب دوينها في سجالتي، كما العربية وال صرف فيها وف  إرادته

األمال  العربية، وف  سجالت لجنة ال وفي  الدولية لفلسطين، والموجودة لدى األمم الم حدة بأكثر 

 (1)% من مساحة فلسطين.80من 

وليننة اسنن خدمت سننلطات االحنن الل الوسننائر اإلداريننة وتشننريعاتها القانونيننة كوسننائر أكمننا 

، عنننن  ريننن  السياسنننات اإلدارينننة 1967عقنننت عنننام لطنننرد الفلسنننطينيين خنننارج مديننننة القننندأ 

ي فنيز المنكم ن من حقهم اإلقامة داخر المدينة، وبسبت ال ميوبموجبها حرم الفلسطينيو ،والقانونية

ت العديند علنى الخنروج منن المديننة، إلنى جانن منهمالف اآلقانون اإلقامة وتخطيطات البلدية أجبر 

تلنك  علنتجوعلينه  ،لرئيسة للمدينة منع بداينة ال سنعيناتمن نقا  ال ف ين العسكرية على المداخر ا

 العودة إلى مدين هم ال ي  ردوا منها.يهم السياسات من الصعت عل

رغم ما بدا أنه ان صار كبينر، تمثنر باسن كمال السنيطرة اإلسنرائيلية علنى بقينة فلسنطين، و

سنرائيليين بمثابنة كنان بالنسنبة لنبعض اإلفقند ، 1967حنر   بعندالح الل الجنوالن وسنيناء افة إض

سنكان، ال مننيريندون األرض خالينة  فهم ،نكسة، بسبت كم السكان الم واجدين في الضفة والقطاع

، باع بنارهم تجسنيدا 1948خاصة أن هذا الجزء من فلسطين، يحوي القسم األكبر من الجئي سنة 

لسطينيين للهجرة، بنر للقيام بممارسات قمعية هدفت لدفع الفها ما دفعم، "إسرائير"قيام  "خطيئة"ل 

  (2)قامت بنبعاد العديد منهم.

ائير سنري"النائنت الليكنودي الكنيسنت لمناقشنة مشنروع قنانون تقندم بنه بنادر وفي ف نرة الحقنة، 

ئبنا منن نا 61قنرار الكنيسنت بأغلبينة إلأن عنودة الالجئنين أو الننازحين، يح ناج  ىينص عل "كات 

الفلسنطينيين، تع نرف فينه  منعالتفناال سنالم  صنعيت ال وصنر ل، أعضنائهمجموع عندد  120أصر 

ينة هني ن قنرارات الشنرعية الدولألأهمينة مثنر هنذا ال شنريع،  عندم، ورغم بح  العودة "إسرائير"

لحلبنة يشنير إلنى مندى سنيطرة القضنية علنى اإال أننه األساأ، وتفوال بأهمي هنا قنرارات الكنيسنت، 

 دتها.أكثر من خمسين عاما على والح ى بعد انقضاء  ،السياسية

أقنر أن حينث  ،تشنكر عوائن  جديندة أمنام حن  العنودةال ي سن الكنيست عددا  من القوانين  كما

وأخطر منا فني  ،برلمانية ةوهذا ال ي حق  في أي دور ،ئهعودة الالجئين ت طلت موافقة ثلثي أعضا

اال يمن  يجنت أال تل نزم أو تبنرم إي اتفن "إسنرائير"القانون هو النقطة الرابعة ال ي تننص علنى أن 

 (3).النوا % من 61القى تأييد و ،به

بننجراء غينر مسنبوال أحجمنت السنلطات قامت  ،قضية الالجئين في المراوغةفي ها وإمعانا  من

يمثلنون جمينع  نائبنا 52تقندم وإلسنرائيليين، ل نرح أراضني الالجئنين للبينع ي مثر فني  ،عنه  ويال  

ملينار دوالر  90مالينين دوننم قيم هنا  4ة بمشنروع قنانون ل موينر ملكين ،األحزا  باس ثناء العر 

وهذه  ،ماليين الجاخمسة الذين يس أثرون بأراضي  ،سكان الكييوتسات مس و ن منألف  120 ل

الهدف من وراء الخطنوة  ، وكما هو واضح، فنن% من أمال  الالجئين المسجلة80األرض تمثر 

يكننون بمقنندوره الحصننول علننى  مننن الالجئننين الننذين قنند يعننودون لننداخر الخننط األخضننر لننن اأن أينن

 (4)أمالكه.

مسنها، مواجهنة الحقيقنة ال ني جهندت لطبنفسها  "إسرائير"إزاء هذا الواقع الجديد، وجدت 

ى ، علن1948وهنم الجئنو سننة   هغالبيلسطيني وارتبا ه بأرضه، وإصرار وهي وجود الشعت الف

  ي  ردوا منها. ال مسك بحقهم في و نهم، ورفضهم ألي حّر ال يعيدهم إلى ديارهم ال

 

 
                                                

 A/1985 wtpm 11وثيقة األمم الم حدة رقم ( 1

 .187، ص1960، 1( ليسكوفسكي، أهرون، الحاضرون الغائبون في إسرائير، الشرال الجديد،  2

 .2000-7-7، معاريف، 17/7/2000حياة اللندنية موسم بيع القضية، ال ، فهمي،ويدي( ه1

 .165، ص1992، 1الم بعة تجاههم، دار كي ر، القدأ،  ( بنزيمان، عوزي، عر  إسرائير مكان هم والسياسة 2
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 : إنهاء وكالة الغوث )األونروا(سابعا

 يوجد ثالث اتجاهات بشأن مس قبر الوكالة:

 ،ي المنطقنة ا بنالحلول وال سنويات الجناري تنفينذها فناارتب ئهااالتجاه الدولي الداعي إلنها -1

 بنحدى  ريقين:  هااتجاه يريد إنهاءو ، وه194قرار الب طبي   اولي  ارتبا 

ءهنا ومنن ثنم إنها يا،جيتندرلهنا  رين  تحوينر صنالحياتها  ننية عنفلسطيا بالسلطة الربطه -أ

 ،1995 إنهاء  كامال ، وهذا هو الموقف األوروبي كما برز في اج ماع الدول المانحة في عمان

ال تخضنننع  ،حويلهنننا بشنننكر م ننندرج إلنننى وكالنننة تطنننوير تنسننن  منننع السنننلطة الفلسنننطينيةت - 

 .ألمريكيوهذا هو الموقف ا ،لمسلولي ها

لمرحلنة الحنين قينام الدولنة الفلسنطينية ن يجنة لمفاوضنات  هنااالتجاه الداعي الس مرار عمل -2

 ،يةنيطفلسننوتحويننر المسننلولية عننن الالجئننين للسننلطة ال هنناالنهائيننة، وحينئننذ يمكننن إنهاء

 ."عمانوئير مارك "تردد هذا الطرح على ألسنة بعض األكاديميين مثر و

 ، المنا لنم ين م تحقين  الحقنوال المشنروعة لالجئنين هنايمكن إنهاء الالذي يعلن أنه  االتجاه -3

 (1).194ولم ي م تطبي  قرار 

، ألن قضننية األكثننر صننوابيةهننو  األخيننروالننناار لالتجاهننات الننثالث، يننرى أن االتجنناه 

وال يجنوز بنأي حنال إلغناء مسنلولية المج منع  ،بالطنابع الندولي ة سممالالجئين يجت أن تبقى 

بنجراء مع ضرورة المطالبة ، وتحمير كر المسلولية للسلطة الفلسطينية، تهمدالدولي تجاه عو

ن أي إجننراء ل صننفية الوكالننة سننيكون دلننيال  إضننافيا  ، ألالعدينند مننن ال حسننينات لمهننام الوكالننة

سيزيد من يأسنهم واح منال تفجينرهم  ممالالجئين على أن المج مع الدولي تخلى عن قضي هم، 

مر للمحافكة على وجود األوننروا كهيئنة شنرعية ووحيندة مبنينة علنى لروضاع، فالبد من الع

 (2)أس  القرارات الدولية المخصصة لمساعدة وإغاثة الالجئين.

مقدمنة  بيعينة للن خلص ية الوكالة، وإنهاء وجودهنا فل صوإن الموقف اإلسرائيلي الداعي  

لنى الحريصنين عوالعنر  من قضية الالجئين ال ي تلرقه لير نهار، ت طلت منن الفلسنطينيين و

 حقوقهم، القيام باإلجراءات ال الية: واإلى أن يس رد ئها،بقا

ض البد من الحفاا على وكالة الغوث كشاهد على جريمة تشريد الشعت الفلسطيني، ورفن -1

 ،حر الوكالة  الما لم تحر قضية الالجئين حال  عادال  وشامال  

مننم وعالقاتهننا الهيكليننة بهيئننات األالبنند مننن وضننع نكننام أساسنني للوكالننة يحنندد وايف هننا  -2

 ،يلدي لوضع حد للعجز في ميزاني ها مماالم حدة، 

محاولننة تطننوير الموقننف األوروبنني مننن المطالبننة بحننر الوكالننة لنندى ال وصننر إلننى حننر  -3

 ،194قبر تنفيذ قرار  هاإلى موقف ال يقبر بحل ،سياسي

لندول لندول الخلنيج وا ه، وتحويلنمهنامنن دعلل نصنر الدول المانحة بعض ال نبه إلى توجه  -4

 ،ل حوير الوكالة من وكالة دولية إلى وكالة إقليميةصوال العربية، و

ويننر،  المعروفننة مننذ زمنن توقنف الوكالنة عننن القينام بأعمنال اإلغاثننة بمعاييرهنا الدولينة  -5

بالعمنننر علنننى تنننوفير  هنننا ، وعلينننه يصنننبح منننن الضنننرورة مطالب1993خاصنننة مننننذ عنننام 

 باع باره حقا  مشروعا ،المساعدة الدولية لالجئين 

                                                

 .52، صح  العودة.. البدائر الفلسطينية( 1

 .225مصدر ساب ، ص( سيدهم، إدوارد، 2
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الوكالننة وحنندها ال تكفنني ل قننديم المسنناعدة لالجئننين، والبنند مننن ربطهننا بالمفوضننية العليننا  -6

 (1)لشلون الالجئين ل صر الحماية والمساعدة لكر الجا ح ى تحق  العودة لفلسطين.

 ر وحندةم نرابط فيمنا بيننه ليشنك ،ننرواوأ-مخنيم -الجنا: هنذا الثالثني القنانونيوهكذا، فنن 

 .قانونية سياسية، يغدو الم  بأحد عناصرها تهديما لهذه الوحدة ولبقية العناصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة
شكلت قضية الالجئين موضوعا ساخنا في ال حلنيالت السياسنية، والنقاشنات اإلسن راتيجية  

  حن لنى أنمعكمهنا عأكندت فني وال ي تزخر بهنا وسنائر اإلعنالم ومراكنز األبحناث اإلسنرائيلية، 

سنطينية، ومنكمنة ال حرينر الفل "إسنرائير"يجت أن يكنون موضنوعا  قنابال  لل فناوض بنين ال العودة 

 تحنندّ منننالعدينند مننن القينود والعقبننات ال نني ضنمن إضننعافه بوإن خضنع لل فنناوض فيجننت أن يكننون 

 وقند ال ،كقصرها لح  العودة على الكبار فني السنن وهنم الجينر األول لالجئنين ،شمولي ه وفاعلي ه

اجرين لى جانت تطبيقه ضنمن برننامج سننوي ينرتبط بأعنداد المهنإ ،يقومون بالعودة دون عائالتهم

 .كر عام يهاإلاليهود القادمين 

، ن حن  العنودة هنو صنلت القضنية الفلسنطينيةأهي عمر قضية اللجنوء، سنة  س ونقد أثب ت و

شنعت جمينع شنرائح الى يحن م علن ممنا، ال يسقط ب قادم الزمن، ومصان بقنرارات ومواثين  دولينةو

 ،الحنن  اذهننا بتبنندي موقفننا  مبنندئيا  واضننحا  حننول تمسننكهأن لسياسننية وقياداتننه ال نفيذيننة وال شننريعية ا

لمزيد من لإن الموقف الرسمي الفلسطيني المعلن والم مسك بح  العودة بحاجة ، ووإلزامية تطبيقه

ومنع  ،قنات فني جمينع المسناراتترجمة فعلية في إ نار أينة محادثنات أو اتفاو ،الوضوح والشفافية

 جميع األ راف ذات الصلة.

لقضنية ان الموقف العربي الموحد والم مسك بقرارات الشرعية الدولية ذات الصنلة ب لنك كما أ

قة دول الشنقيأكثر من أساسي ل عزيز الموقف الفلسطيني وإسناده، وهذا ي طلت جهندا  مكثفنا  تجناه الن

 ف الرسننمي العربني والفلسننطيني بننأن يحاصنر ويقننف بكننرالموقنن يطالنت وبهننذا، شنعوبا  وحكومننات

وي مسننك  ،إصننرار ضنند كننر مشنناريع ال ننو ين وال صننفية ال نني تطننرح كأسنناأ للحلننول السننلمية

 .194وبشكر خاص القرار  ،بقرارات األمم الم حدة ذات الصلة

                                                

 .1/8/1996ووكالة الغوث، القدأ العربي، علي، فيصر، الالجئون ( 1



 145 

حنر  الرهان على عامر الوقت فيخسروا ن يإلسرائيليمن جهة أخرى، أثب ت تلك السنون أن ا

و فشننلت كننر اإلجننراءات والمحنناوالت ال نني بننذلت مننن قبننر أ ننراف دوليننة أ كمننا ن،الالجئنني قضننية

ه، إقليمية ل و ينهم، لسنبت بسنيط ي جلنى بحقيقنة كنون الفلسنطينيين شنعت أصنير م جنذر فني أرضن

وعند اإللهني الحركة الصهيونية خداع العالم كله لوقت ما بمزاعمها في أسطورة البنمكان وبال الي 

رض فنني فلسننطين، إال إن هننذا الخننداع ال يمكننن أن ينطلنني علننى الفلسننطينيين أصننحا  األ لليهننود

 الشرعيين. 

ماثلة مخلقت حقيقة جديدة في نف  الوقت شبح وجودها حقيقة ماثلة، وفي  "إسرائير" رأتلقد 

 ننن ولحنن  الالجئننين فنني  هنناإنكاربننات و ،ت جسند فنني رؤيننة الالجئننين وتطلعنناتهم السنن عادة و ننهم

يع مشنارلل هارفضنألن ، ناقضنات الجدينة واألخطناء الجسنيمةوهوية واضحة تخبط ملا بال  حقيقي

الوالينات  يدعمها في ذلك موقف ولو على اس حياء في بعضها، العودة،  الداعية ل فعير حالدولية 

ة بال وصنر يعنني عندم الرغبنفننه  الم حدة، باإلضافة إلى أنه يح وي على كثير من الكلم وال حكم،

 .وية دائمة ومقبولة، مبنية على ال فاهم الحقيقي والعدل غير المنقوصل س

يقينة حيث وجدت هذه النديار، هني رغبنة حق ئين في العودة إلى و نهم وديارهمإن رغبة الالج

ين الالجئنن ولنني  هنننا  مننا ينندعو لالع قنناد بننأنا، عامننا  سننوى قننوة وتصننميمسنن ين لننم يزدهننا مننرور 

ات ال ني ، وهذه الرغبنة فني المسن قبر، مهمنا كاننت ن نائج المفاوضنيفكرون بال خلي عن هذا ال طلع

 ."إسرائير"س خرج عنها ال سويات أو الحلول الوسط المس قبلية بين العر  و

أقننرت لهننم، سنن كون كمننوا نين عننر  فنني اننر دولننة  إن الالجئننين يعلمننون أن عننودتهم، إذا

  ني أجبنرواة أمالكهنم ومم لكناتهم الويعلمون أن العودة قد ال تعنني بالضنرورة اسن عاد ،"إسرائير"

لكنننهم  ، وال نني قنند ال يكننون معكمهننا قننائم اآلن،واإلرهننا  علننى ال خلنني عنهننا عننند الهجننرة بننالقوة

مناُرأ لو ن هو حقهم الطبيعي والمشروع، ويجت أن ي ع رف بنه ويليعلمون أيضا  أن ح  العودة 

أنهنا  عي اليهنودلمعايير الدولينة، ال ني يندبأكبر قدر ممكن من الحرية الممكنة، وفقا  لكر الشرائع وا

 رض الميعاد.ألأعادتهم 

 حن  الالجئننين والمهجنرين فنني العننودة إلنى ديننارهم حن  أساسنني مننن حقنوال اإلنسننان، أكنندهإن 

النندولي  والميثنناال ،لحقوال المدنيننة والسياسننيةبننا والعهنند الخنناص ،الميثنناال العننالمي لحقننوال اإلنسننان

اينة حقنوال والمواثين  األوروبينة واألفريقينة واألمريكينة لحم ،إلزالة كر أشنكال ال ميينز العنصنري

 وهو ح  غير قابر لل صرف، وال يسقط بمرور الزمن.  ،اإلنسان والحريات األساسية

، 1948ر ينناي 11ب اريخ الصادر  194ح  أكده قرار الجمعية العامة لرمم الم حدة رقم هذا ال

ع منن نناب هكمنا أنن ،ح نى الينوم 1948ات مننذ عنام ده مائنة وعشنر منروأعادت الجمعية العامة تأكي

ليهننود وهنو الحن  النذي  بن  علنى ا ،حرمنة الملكينة الخاصنة، وعندم زوالهنا بناالح الل أو السننيادة

لرجننوع إلننى ثننناء الحننر  العالميننة الثانيننة، دون اأ ةدراصننالماألوروبيننين الننذين اسنن عادوا أمالكهننم 

 قرار دولي محدد.

ننه ألي عصله ال تجوز فيه النيابة أو ال مثير عنه، أو ال نازل ح  العودة ح  شخصي في أإن 

ل سالم العنادال، ولذلك فنن ر بنقامة دولة فلسطينية بأي شكرال ي أثو ،سبت في أي اتفاال أو معاهدة

 ي العنالم،والشامر في الشرال األوسط لن يسود دون تنفيذ ح  العودة ألكبر وأقدم قضية لالجئين ف

 ي على األقر ثالثة أشياء:عنهنا يالعودة ح  و

ضنيهم عودة الالجئين إلنى بينوتهم وأمالكهنم فني فلسنطين ف نرة االن ندا ، بمنا فني ذلنك أرا -1

 ،حاليا   "إسرائير"ومم لكاتهم ال ي تح لها 

 ، عودة الالجئين إلى المنا   الفلسطينية في الضفة والقطاع -2

 .يسرائيلاإل ح اللبدء االل عويض المادي عن أمال  اح لت منذ ا -3

كمنا منر معننا فني صنفحات الموقنف اإلسنرائيلي منن قضنية الالجئنين  وهكذا لم يطرأ على

 ،زمنن ال سنويةفني زمنن الحنر  وال فني تطور يذكر، منذ نشوء القضية وح ى الينوم، ال الدراسة 

الوجود الفلسنطيني علنى أرض فلسنطين ينسنف تع قد جازمة، أن  "إسرائير"لسبت واحد بسيط أن 
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الذي قام على تلفي  أسطورة فراي فلسنطين منن شنعبها، بهندف  ،وع الصهيونيمن األساأ المشر

 تحقي  دولة يهودية.
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 1ملحق رقم 

 
 (1)ألبرز الشخصيات اإلسرائيلية التي ساشمت في نشأة قضية الالجئين سير ذاتية

 

 1973-1886ديفيد بن غوريون  -1

مننا ، ولنند فنني مدينننة فلونسننك ببولننندا، تلقننى تعلي"إسننرائير"حكومننة فنني تنناريخ دولننة  أول رئنني 

صهيونيا منذ صغره، انضم إلى "عمال صهيون"، صاحت وجهة نكر اشن راكية ماركسنية، عمنر 

 في تنكيم ودعاية األفكار الصهيونية في مدين ه ومحيطها.

فقنط منن وصنوله شنار  فني قمنة الرملنة، ، وبعند شنهر فلسطين المح لنةوصر  1906في 

 ، وخننالل سنننواته األولننى ال نني"إسننرائير"حينث أقننرت المبنناد  األولننى لعمننال صننهيون فنني أرض 

 .، بدأ ب حقي  أحالمه الخاصة بالمج مع االش راكي الصهيونيفلسطين المح لةأقامها في 

 ي النبالد،فاالس يطان اع قد منذ اللحكة األولى أنه ل حقي  الحلم الصهيوني البد من تنمية 

انضنم إلنى حنز   1910 بريا، وفي وحيث عمر كناشط زراعي في ب اح تكفا وريشون لي سيون 

ن لعمننال االحقيقينن نمنناياع بننرا الزعحيننث  ،الوحنندة، إلننى جانننت صننديقه الشخصنني "بننن تسننابي"

 النكنام اع قندا أننه ال بند منن عقند اتفناال منع 1908صهيون، وبعد قيام ثورة األترا  الصنغار عنام 

 .فلسطينوالحصول على حكم ذاتي يهودي في أرض  ال ركي

 علنى العثمنانيين ومنع ذلنك عنرضنشو  الحر  العالمينة األولنى تنفينذ مخططاتنه، أعاال 

لنم ركني ال  لصالح األترا , إال أن جمال باشا فلسطينم خدمات أمنية وعسكرية لحماية أرض يقدت

 تم إجالؤه من البالد. يث  كثيرا بهذا العرض، وفي أول فرصة سانحة

ي فنناالسنن يطان لمرحلننة ان هنناء الحننر  لمعنناودة  دسنن عدالالخننرج إلننى الواليننات الم حنندة، 

حندها، أ، ومع إعالن تصريح بلفور وبداية تشكير الوحدات العسكرية اليهودية انضنم إلنى فلسطين

بنادة إا  علنى علما بأنه عارض فكرة الوحدات العسكرية خالل ف رة الحر  خشية من إقندام األتنر

 اليهود وتجمعاتهم االس يطانية.

بننادر لالتصنال منع رئني  الهسنن دروت حينث بنن غورينون ب نكننيم العمنر الصنهيوني، بندأ 

 أميننناان خنت  1921فني ، و1919توحيند النقابنات الصنغيرة فنني ا علننى ووالعمنال النزراعيين واتفقن

ه تنم وضنع األسن  األولنى عاما للهس دروت، وعمر في منصبه هذا بكنر قوتنه وجهنده، وفني أيامن

                                                

  ،هذا الك ا مللف ي قام ب رجم ها( المادة ال اريخية الواردة في هذا الملح  تعود إلى الموسوعة العبرية ال 1

 .2006بعنوان: ألف يهودي في ال اريخ الحديث، أصدرتها ملسسة فلسطين للثقافة في دمش  عام 
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ألفكار الهس دروت وقوتهنا ال نكيمينة، وكنان صناحت خطنة "شنركة العمنال"، وحناول منن موقعنه 

 .1923هذا ف ح خطو  مع روسيا السوفي ية، وقام بزيارة االتحاد السوفي ي عام 

خننالل سنننوات الثالثينننات ركننز جهننوده نحننو توحينند ال يننارات الصننهيونية، وخاصننة داخننر 

ابناي علنى تم توحيد جميع األجسام النقابية وأقيمنت م 1930في البالد وأوروبا، وفي  حركة العمر

 إثرها.

ولكننن االتفنناال اسنن بعد إثننر خالفننات دبننت بننين  ،حنناول الوصننول التفنناال مننع جابوتنسننكي

ننه وح نى أعضاء الهس دروت، ثم تسلم مسنئولية الجنناح السياسني فني الوكالنة اليهودينة، ومننذ تعيي

وصنننول مننان، وحنناول الزايولعالميننة الثانينننة أدار العمننر السياسنني بال عنناون منننع ان هنناء الحننر  ا

 لمفاوضات مع القيادة الفلسطينية دون أن تسفر عن ن ائج.

 لبريطانينةاتف  الرجالن على القبول بحر ال قسيم الذي اق رح ه اللجنة الملكينة ا 1937في 

مجنال عارضوا المق نرح، منع إفسناح الإليجاد حر لهذا المأزال على األرض، ولكن معكم رفاقهما 

 أمامهما إلجراء مفاوضات مع االن دا  البريطاني.

جنأ بكنر قنوة، ممنا فابنن غورينون الحقا أعلنت بريطانيا "الك ا  األبيض" النذي عارضنه 

 المق رح إلى قطع العالقات بين الصهيونية واالن دا .  هعارضوأدت مالبريطانيين، 

لصنهيوني، ثانينة وق نال الننازيين إلنى إعاقنة تنفينذ البرننامج انشو  الحر  العالمينة الأدى 

نحار  ومن يومها أعلن شعاره الشهير: سنحار  الك ا  األبيض كما لو أننه ال وجنود له لنر، وسن

سناعدة ه لر كما لو أنه ال وجود للك ا  األبيض"! ولكنن فني نهاينة األمنر اضنطرت الصنهيونية لم

منكمنات  العسنكرية منن قبنر ين، ولنذلك اسن عد ل قنديم الخندماتالبريطانيين في ال غلت علنى الننازي

  سر لصالح البريطانيين.ليحي وإي

 وفي ذروة الحر ، كان مشغوال بخطة بل يمور ال ي دعت فنور ان هناء الحنر  1942في 

اقعينة، إلقامة كومنولث يهودي في أرض إسرائير، وكانت معانيها رمزية أكثر من كونها عملينة و

حننر  أدار صننراعا سياسننيا مننع البريطننانيين، ألنننه عننارض النندخول فنني مواجهننة وبعنند توقننف ال

 رة معهم.يمكشوفة وخط

جعنا ترا تبعد قيام الدولة تولى مناصت م قدمة في الحكومة، ولكن سنوات الس ينات شنهد

اق نرح و 1963في موقعه الرسمي بعد ان قادات وجهت لسياس ه الخارجية واألمنية، واسن قال عنام 

 ل وراث ه.على أشكو

ثنم غننادر حننز  العمنر مننع بعننض مليدينه أمثننال شننمعون بينري  وموشننيه ديننان، وشننكلوا 

 %8علنى نسنبة   نهان خابنات الكنيسنت وحصنلت قائم جديدا باسم "عمال إسنرائير"، وخناضحزبا 

، مننن أصننوات الننناخبين، وانضننمت القائمننة لحكومننة الليكننود الو نيننة خننالل حننر  األيننام السنن ة

 عمر السياسي كليا.وسرعان ما غادر ال

مف وحنة، كمنا  النت بجعننر  "إسنرائير"بنالفكر ال وسنعي، وتننر  حندود بنن غورينون آمنن 

ن مليندي منوكنان ، ولعت دورا  رئيسيًّا في بلورة الفكر الصهيوني يهودية،القدأ عاصمة الدولة ال

كرية علنى حنر كنر المنكمنات العسن وبعد إقامة الدولة أقدم ،مقا عة العر  و ردهم من أراضيهم

اع فني الصهيونية وحولها إلى جين الدفاع اإلسرائيلي، وأواله اه مامنه وشنغر منصنت وزينر الندف

 معكم الوزارات ال ي كان يرأسها.

حامينة كبعند أن أكند دور إسنرائير عالمينة اع مد في سياس ه على ال حالف مع القنوى الكما 

 ضنند 1956حننر  واشنن ر  فنني فنني المنطقننة العربيننة  ف حننالف مننع بريطانيننا وفرنسننا،  هالمصننالح

 .مصر

 1915 امير، إسحاق  -2

غينر  1935عام  فلسطين، وقبر أن يهاجر إلى 1915، ولد في بولندا عام زعيم صهيوني

اسننمه إلننى إسننح  شننامير ال نني تعننني فنني العبريننة الصننخر الصننوان المنندبت، تننرأأ والننده الطائفننة 

لوقت نفسه مع زوج ه عضنوين ناشنطين اليهودية في بلدة "روبجينوي" ال ي ولد فيها، وشغر في ا
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فنني حركننة عمننال اليهننود، وهنني حركننة يسننارية دعننت إلننى مسنناواة اليهننود ببقيننة شننعو  أوروبننا 

 الشرقية.

بت لمدة عام واحد فقط، ولم يكمر دراس ه بسن 1934درأ القانون في جامعة وارسو عام 

 يمكننني القنائال:  فلسنطينلنى ال قار  البولندي األلمناني والعنداء الننازي لليهنود، وفضنر الهجنرة إ

امعننة ، وحننين وصننر ال حنن  بالج"إسننرائير"البقنناء فنني بولننندا بينمننا يجننري بننناء دولننة يهوديننة فنني 

 العبرية بالقدأ وتخرج منها، لكنه اخ ار هذه المرة دراسة ال اريخ واألد .

 طاتفور وصوله ال ح  بالهاغاناة ثم بمنكم ي أرغون وش يرن، ومنا لبنث أن اع قل نه سنل

ث حينن 1946وتمكننن مننن الهننر ، والثانيننة عننام  1941االن نندا  البريطنناني مننرتين، األولننى عننام 

نسنا والسنفر إلنى فر ،أرسر إلى معسكر اع قنال فني إري رينا، وبعند أربعنة أشنهر تمكنن منن الهنر 

، حيننث اتهننم بالمشنناركة فنني ق ننر الوسننيط النندولي "الكونننت 1948واننر بهننا إلننى أن عنناد عننام 

 برنادوت".

-1955بطا فنني جهنناز المخننابرات اإلسننرائيلية "الموسنناد" لمنندة عشننر سنننوات عمننر ضننا

ال حن  بحنز  حينروت النذي ترأسنه  1970، وفني عنام 1956، وشهدت هذه الف نرة حنر  1965

انننر  1980-1977ان خننت عضنننوا فنني الكنيسنننت، و ننوال الف نننرة مننن  1973وفنني عنننام  ،بننيغن

مننن  رجيننة، وبعنند أن قنندم بننيغن اسنن قال هالم حنندث الرسننمي باسننم الكنيسننت، ثننم أصننبح وزيننرا للخا

وزارة بنتولى شامير هذين المنصبين إضافة إلى اح فااه  1983الحكومة ومن رئاسة الليكود عام 

 الخارجية.

فين على واتفاال الطر 1984بعد تشكير الحكومة االئ الفية بين حزبي الليكود والعمر عام 

 وزيرا للخارجينة فني حنين أصنبح شنمعون تبادل منصبي رئي  الوزراء ووزير الخارجية، أصبح

ل نني االحجننارة ، وتعامننر بشنندة مننع ان فاضننة 1986بيريننز رئيسننا للننوزراء ثننم تبننادال المواقننع عننام 

 .1988، واس مر في منصبه رئيسا للوزراء بعد االن خابات ال ي جرت عام 1987اندلعت عام 

عاصننمة اإلسننبانية وافنن  علننى المشنناركة فنني مفاوضننات السننالم الشننامر ال نني جننرت فنني ال

، لكنننه واصننر بننناء المسنن و نات، وانننزوى بعينندا عننن 1991مدرينند بننين إسننرائير والعننر  عننام 

 عاما. 87األضواء يعاني أمراض الشيخوخة بعد أن وصر عمره إلى 

 1981-1915مو يه ديان  -3

عسنننكري وسياسننني، رئننني  هيئنننة أركنننان الجنننين اإلسنننرائيلي ووزينننر الننندفاع فننني  دقائننن

 .1939-1937عام ة ثورة الفلسطينيالدم في صفوف القوات اليهودية خالل ف رة ، خ"إسرائير"

م من رفاقنه فني الهاغانناه خنالل تندريت كنانوا يقومنون بنه، وحكن 42اع قر مع  1939في 

، أ لن  سنراحه وعنين علنى 1941عليه بالسجن لمدة عشرة أعوام، ومكث فني السنجن ح نى عنام 

فقنند  ، وهنننا بنانيننة والسننورية بننالقر  مننن نهننر الليطننانيرأأ القننوات ال نني اج احننت األراضنني الل

 إحدى عينيه.

عام العين الحقا ضابط اتصال بين الهاغاناه والجين البريطاني في القدأ، وخالل حر  

رت أوكلت إلينه مهمنة صند هجنوم القنوات السنورية، وعنين قائندا للقنوات البرينة ال ني سنيط 1948

 اومة ال ي كانت فيهما.وقضى على المق ،على مدن الرملة واللد

تفناال ثم عين قائدا للقنوات علنى الجبهنة المصنرية، وقائندا للنواء القندأ، حينث وقنع علنى ا

ائيلي لوقننف إ ننالال النننار مننع القائنند العسننكري األردننني عبنند هللا ال ننر، وشننار  فنني الوفنند اإلسننر

 لمحادثات وقف إ الال النار مع األردن في رودأ.

واخنر أللمنمطقة الجنوبية، ثم للمنطقة الشمالية، وفي  قائدا أصبح 1953-1951بين عامي

خاصنة عين رئيسا رابعا لهيئة أركان الجين اإلسرائيلي، حيث منح الجين روحا جديدة، و 1953

وصلت شهرته ومن حيث تطوير سالح المكليين و رال إدارة المعار  الحربية،  48عقت حر  

 خاللها صحراء سيناء وقطاع غزة. الحربية ذروتها خالل عملية "كادين" ال ي اح لت

قندأ، ثنم في أعقنا  نهاينة خدم نه العسنكرية تلقنى تعليمنا أكاديمينا فني الجامعنة العبرينة بال

 من قبر حز  ماباي، وعين وزيرا للزراعة. 1959ان خت عضوا للكنيست عام 
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حزينران بنرزت شخصني ه القوينة خنالل حنر  واس قال من حكومنة أشنكول،  1964وفي 

 ولت تحت ضغط شعبي ورسمي بأن يكون وزيرا للدفاع، وهو المنصت الذي كان حين  ،1967

 ح نى هنذه اللحكننة منن مهنام رئنني  الحكومنة، األمنر الننذي جعلنه بعند ان هنناء الحنر  منن واضننعي

 .1973أك وبر إلى حين اندالع حر   "إسرائير "السياسة الخارجية واألمنية ل

الل خنخنالل الحنر  منن  "إسرائير"وقعت به   سبت بالمأزال ال اريخي الذيالاتهم الحقا ب

اوضنات نهناء المفإأنهنى مهامنه الرسنمية فني أعقنا  وتقرير لجنة ال حقين  ال ني شنكل ها الحكومنة، 

 .1974ال ي جرت لفصر القوات الم حاربة مع مصر وسوريا عام 

عند بتنوفي  ،نصرا دبلوماسنيا بنال وقيع علنى اتفاقينة سنالم منع مصنر هبعد عامين من تحقيق

 .ناألبناء الحقيقيين ألفكار بن غوريومن ع بر ، وا1981اب ه بسر ان في القولون عام إص

 1928  ارون أريئيل -4

 االحنن الل جننين لنندى الحننر  أسننلو  فنني الجديننة الطريقننة مصننممي مننن عسننكري، رجننر

 اللطنرون، حندود علنى معركنة أول فني وشنار  فرقنة قائند كان 1948 العام حر  وفي اإلسرائيلي،

 بأعجوبة. الموت من ونجا أصيت

 وضنابط غنوالني سنرية قائند أصنبح الحنر  وبعند الفالوجنة، معنار  فني أخرى مرة أصيت

 ذهننت 1952 وفنني العننر ، لمواجهننة 101 الوحنندة وتننرأأ الجننين، فنني الشننمال لقيننادة مخننابرات

 بالقدأ. العبرية الجامعة في للدراسة

 لجننرا رتبنة إلنى رقني ثنم ،1966 معنا اإلسنرائيلي الجنين فني ال دريت لشعبة رئيسا   اخ ير

 مالعنا فني إلينه عناد ثنم ،1972 عنام فني الجنين وتنر  الجننوبي، القطاع قيادة تولى حيث 1967 عام

 .1973 حر  أثناء ال الي

 انضنم ثنم الكنيسنت، فني بمقعندين فناز صنهيون" "سالم أسماه 1977 عام أواخر حزبا   شكر

 ريشغ وار واالس يطان، الزراعة وزير منصت غنبي حكومة في ولىوت ،الليكود حز  إلى ذلك بعد

 صنبرا مجنازر إلينه تنسنت حينث ،1982 عنام الندفاع وزينر منصت لشغر ان قر أن إلى المنصت هذا

 لبنان. في الفلسطينيين الالجئين ضد وشاتيال

 العنر  المسنلحين علنى بالقضناء قصنير قياسني زمنن خالل نجح 1967 حزيران حر  بعد

 لينةالعم فني االنخنرا  نحنو توجه ثم ناجحة، ميدانية معار  أدار 1973 برأك و حر  وفي غزة، في

 الليكود. تجمع إقامة في ونجح الليبرالي، للحز  انضم حين السياسية

 وزينرا   ذلنك بعند اخ ير ثم ،1984 وح ى 1982 من الف رة في وزارة بال وزيرا   شارون ار

 ح ينةال  البنينة وزينرو ،1992 - 1998 سكانواإل للبناء زيرا  وو ،1988 -1984 وال جارة للصناعة

 وزيننرا   ثننم ،1996 عننام ان خابننات إثننر تشننكلت ال نني ن نينناهو بنيننامين برئاسننة الليكننود حكومننة فنني

 .1999-1998 عام من نفسها الحكومة في للخارجية

 امعن أوائنر جنرت ال ي االن خابات في بارا  إيهود منافسه هزيمة بعد للوزراء رئيسا ان خت

 يةالفلسنطين األراضني منن انسنحا  عملية أول ونفذ بشدة، ن فاضةاال أحداث عم تعامر يثح ،2001

 أشهر. عدة المرض فراع قعيد جعل ه مزمنة صحية بوعكة أصيت ثم ،2005 أواخر في

 1965-1894  اريت مو يه -5

 اسن قرت أوكرانينا، فني ولند ،"إسنرائير" فني حكومنة رئني  وثاني الخارجية وزير سياسي،

  بناعوأ العربينة الحيناة  بيعنة علنى تعنرف حينث الغربية، الضفة في عربية قرية من بالقر  هعائل 

 تنر يفن العبنري الحني أسسنت ال ني األولنى العنائالت من يافا، إلى عائل ه ان قلت 1908 وفي العر ،

 ينالجن فني وتجنند األولنى العالمينة الحنر  انندلعت حينث اآلسن انة فني دراسن ه إلكمال وذهت أبيت،

 األلمانية. ال ركية المش ركة األركان هيئة لدى م رجما ضابطا وعين  ركيال

 سنافر 1920 وفني والهسن دروت، صنهيون لعمنال وانضنم لفلسنطين عاد الحر  ان هاء فور

 احالجنن ل نرؤأ اسن دعي 1931 وفني الصنهيونية، المنكمنات في قيادية مهام تولى وهنا  لندن، إلى

 تسننلطا مننع شنناقة مفاوضننات وقنناد ،"إسننرائير" دولننة قيننام حننين ىإلنن اليهوديننة الوكالننة فنني السياسنني

 للمس و نات. الحماية ل وفير دعا 1939-1936 الثورة ف رة وخالل البريطاني، االن دا 
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 خطننة إعننالن وخننالل البريطنناني، الجننين فنني لل طننوع دعننا الثانيننة العالميننة الحننر  خننالل

 زءجن علنى يهودينة دولنة بنقامنة مطالب هما في غوريون وبن وايزمان جانت إلى وقف 1937 ال قسيم

 الحكومنة رئاسنة فني شناريت ورثنه السياسنية، الحيناة غورينون بن اع زل وحين فلسطين، أرض من

 مواجهننات بينهمننا نشننبت 1955 عننام السياسننية للحينناة غوريننون بننن عننودة وبعنند الخارجيننة، ووزارة

 اس قال ه. إلى النهاية في أدت ساخنة،

 ال نني ك بننه ومننن العبريننة، للغننة وأحننت لغننات، ثمنناني أتقننن فقنند ي،السياسنن جانبننه عننن فضننال

 .1970-1968 عام سياسي رجر يوميات ،1958 عام األمم بوابة نشرها:

 1978-1898مائير  غولدا -6

وحننر   1967مننن زعيمننات حننز  العمننر، رئيسننة الحكومننة خننالل الف ننرة بننين حننر  

 .1906لم حدة عام ، ولدت في كييف، وهاجرت أسرتها إلى الواليات ا1973

، وبننندأت أعمالهننا الجماهيرينننة فنني الكيبوتسنننات، وعيننننت 1921هنناجرت لفلسنننطين عننام 

سننكرتيرة عامننة لمنكمننة عمننال صننهيون، وسننافرت ألمريكننا لمنندة عننامين فنني مهمننة رسننمية عننام 

1932. 

عينننت مسننئولة الجننناح السياسنني فنني الوكالننة اليهوديننة، حيننث أدارت صننراعا  1946عننام 

بعندم   إلقناعنهأروقة األمم الم حندة قبينر قينام الدولنة، وال قنت سنرا بالملنك عبند هللا سياسيا حادا في

 االنضمام للجيوع العربية المهاجمة إلسرائير.

عنين ل  1949عينت أول سفيرة فني االتحناد السنوفي ي، ثنم عنادت عنام  "إسرائير"مع قيام 

 وسياسن ها علنى مواهبهنا القيادينة وزيرة للعمر، ثم الخارجية، وخالل هذه الف رة تعرف السياسيون

 وخاصة عقت وفاة أشكول.

ع عامنا، وكنان منصنت رئاسنة النوزارء أرفن 25لمع اسمها في الحياة السياسية علنى مندى 

 .1973أك وبر حر   1974-1969هدت ف رة رئاس ها حيث ش ،المناصت الحكومية ال ي تقلدتها

ر، ووافقنت علنى وقنف إ نالال النناعقت تعيينها رئيسة للحكومة اتخذت سياسة براغماتينة 

المطالننت  242مصننر، إلنى حننين صندور القنرار النندولي رقنم منع حينث دخلنت مرحلننة االسن نزاف 

 بانسحا  القوات اإلسرائيلية من األراضي المح لة إلى حدود آمنة.

فقنندمت اسنن قال ها مننن رئاسننة الحكومننة عننام   ها،ان هننت المعركننة وانخفضننت معهننا شننعبي

 تك ت سيرتها الذاتية. 1978ألخير من حياتها ، وقضت العام ا1974

 1934-1845 روتشيلد جيمس إدموند البارون -7

 الصنهيوني للمشنروع إنجاحنه في ال اريخي إنجازه يكمن اليهودي، للييشوف الملس  األ 

 االسنن يطان لصننالح األراضنني شننراء فنني كبيننر دور صنناحت الميننداني، الوجننود حيننز إلننى وإخراجننه

 يعكو ". زخرون فينا، روع لي سيون، ريشونب " بدأت اليهودي،

 مقابنر اسن رليني، جنيه ألف وس مائة مليون إلى وصر بمبل  تبرع 1899-1883 عامي بين

 أوروبا. في صهيون أحباء فروع جميع أرسل ه جنيه ألف 87

 وفي ،1925 ،1914 ،1899 ،1893 ،1877 األعوام في مرات خم  فلسطين بزيارة قام

 الموسعة. اليهودية للوكالة فخريا رئيسا يينهتع على واف  1929

 1995 -1922 رابين إسحاق -8

 حنر  خنالل اإلسنرائيلي الجنين أركنان هيئة ورئي  الخامسة، اإلسرائيلية الحكومة رئي 

 ئهانشنطا من وبرز البالماخ صفوف إلى انضم الزراعية، المدرسة في وتعلم القدأ، في ولد ،1967

 الفاعلين.

 مخنيم فني عنام نصنف السنجن فني وقضنى والبالمناخ الهاغانناه قنادة منن ةمجموعن منع اع قر

 أ،القند مديننة جبهنة قناد 1948 حنر  وخالل البالماخ، لقائد مساعدا عين 1947 وفي رفح، اع قال

 العربية. الجيوع مع النار إ الال لوقف رودأ مفاوضات في إسرائير حكومة ومثر

 فني حاسنمة قنوة الجنين عرف 1968-1964 العامي بين الجين أركان لهيئة رئاس ه خالل

 سننفيرا عننين الحننر  وبعنند ،1967 حننر  ان صننار فنني ترجم ننه وجنند الننذي األمننر لمعاركننه، إدارتننه
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 عيننت ال ني الحكومنة وفني وواشنطن، أبيت تر بين العالقات وعزز الم حدة، الواليات في إلسرائير

 مننائير، غولنندا اسنن قالة بعنند جدينندة حكومننة ب شننكير كلننف ثننم للعمننر، وزيننرا عننين 1973 حننر  فننور

 .1974 مايو في حكومةلل رئيسا وأصبح

واق ننرح  ،إلسننرائيلي للبنننانج ينناح اوقننف رابننين مننع اال 1982فنني األعننوام ال نني سننبقت 

ة الوحندة انسحا  الجين من لبنان مع االح فاا بشريط أمني، أثناء توليه وزارة الندفاع فني حكومن

 .1990-1984 خالل األعوام بين حزبي العمر والليكود

 انن هج 1993-1987في الضفة الغربية وقطاع غنزة بنين العنامي االن فاضة خالل أحداث 

د، لمنع حكومة الليكومدريد، وعقت سقو  ملتمر بعد انطالقة عملية ال سوية في م شددة، و سياسة

تفناال ، ووقَّعنت حكوم نه ا1993عنام  من جديد ف ولى رئاسة حز  العمر ثم رئاسة الحكومنة هنجم

، وخاضنننت 1994أوسنننلو منننع منكمنننة ال حرينننر الفلسنننطينية، واتفاقينننة وادي عربنننة منننع األردن 

مفاوضنات مطولنة مننع سنوريا أفضنت إلننى ورقنة عرفنت بوديعننة رابنين نصنت علننى انسنحا  مننن 

 الجوالن لقاء ترتيبات أمنية وتطبيع للعالقات.

فني عملينة  اح جاجنا علنى سياسن ه ،1995يمينني م ندين سننة شنا  غ ير رابنين علنى يند ا

 ال سوية. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2جدول رقم 

 جدول يوضح أشم المشاريع اإلسرائيلية لتصفية قضية الالجئين

 

 تاري  الصدور اسم المشروع

 1950 عملية يوحنان خطة 

 1958-1953  خطة العملية الليبية 

 1956 عملية حفرفيرت

 1957-1956 خطة لجنة دانين

   1964 طة  ارونخ

 1965 روع أ اولمش
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 1955 مشروع  اريت

 1969 سيتفامشروع 

 1968 مشروع ألون

 1968 مشروع أبا إيبان

 1973 مشروع ديان

 1971 مشروع  ارون

 1973 اليليغمشروع 

 1982 مشروع بن بورات

 1951 تاميرأبراشام مشروع 

 1969 مشروع رحوبوت

 1972 مشروع دوف زاكين 

 1973 مشروع مناحيم بيغن

 1968 مشروع لجنة برونو 

 1997 دونا آرزتمشروع 

 1996 مشروع  لومو غازيت

 1993  ما  كهانامشروع 

 1996 وثيقة بيلين إيتان

 1995 مشروع  معون بيرس

 

 3ملحق رقم 

 

 جدول يوضح أشم القوانين التي أصدرشا الانيست للتخلص من قضية الالجئين

 

 تاري  اإلصدار اسم القانون

 1950 وضع اليد على األراضي في حالة الطوارئقانون 

 1950 قانون سلطة التطوير

 1956 قانون وضع اليد على األراضي

 1958 قانون تقادم الزمن

 1969 قانون تسوية الحقوق في األراضي

 1960 قانون أراضي إسرائيل

 1960 قانون أساسي أراضي إسرائيل

 1961 قانون األراضي

 1967 لزراعيقانون االستيطان ا

 1950 قانون أمالك الغائبين

 1949 قانون المناطق المغلقة

 1953 قانو استمالك األراضي

 1953 قانون صندوق أراضي إسرائيل

 1949 قانون إجراءات تسوية األراضي

 1948 قانون األراضي البور

 1951 قانون أمالك الدولة

 1953 قانون التصرف

 1980 قانون استمالك أراضي البدو
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 4ملحق رقم 

 

 1998دول يبين عدد الالجئين ومناطق توزعهم حتى أواخر ج

 

الالجئون المسجلون  المنطقة
 مع األونروا

ن مع يالالجئون غير المسجل
 األونروا

مجموع الالجئين 
 الكلي

 593.724 3.987 562.737 الضفة الغربية

 797.449 11.898 785.551 قطاع غزة

 1.391.173 42.885 1.348.288 كامل فلسطين

 219.325 219.325 - الجئو الداخل في إسرائيل

 1.766.057 278.608 1.487.449 األردن

 382.594 14.984 367.610 لبنان

 431.986 61.951 370.035 سوريا

 40.468 40.468 - مصر

 4.231.603 658.221 3.573.382 جميع دول الشرق األقصى

 274.762 274.762 - السعودية

 139.948 139.948 - دول الخليج

 73.284 73.284 - العراق وليبيا

 5.544 5.544 - بالد عربية أخرى

 4.725.141 1.151.759 3.573.382 جميع دول الشرق األوسط

 393.411 393.411 - جميع الدول غير العربية

 5.118.552 1.545.170 3.573.382 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 ملحق رقم
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 جدول يبين توزيع ملاية األراضي خالل فترة االنتداب البريطاني

  

 %47 12,574,774 أراض عربية

 % 5  1,491,699 أراض يهودية

 %46 12,114,500 أراض حاومية

 % 2 142,050 طوائف أخر 

  36,323,023 المجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6ملحق رقم 

 نفذتها العصابات الصهيونية أشم العمليات التي

 لتدمير القر  وتهجير الفلسطينيين 
 

 شدف العملية تاري  التنفيذ اسم العملية الرقم
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 اح الل حيفا و رد السكان العر  20/4/1948 عملية ميسباراييم 1

 نعن باقي فلسطي هاتدمير القرى المحيطة بيافا، لعزل 27/4/1948 عملية شامي ز 2

 ربط  برية بالجلير الشرقي ي تتدمير القرى ال 3/5/1948 عملية ماتاته 3

 بيسانمدينة ح الل ا 11/5/1948 عملية جدعون 4

 تدمير القر  القريبة من برير في الطريق إلى النقب 12/5/1948 عملية بارا  5

 اح الل عكا وتفري  الجلير الغربي 14/5/1948 عملية بن آمي 6

  الل المساكن العربية في القدأ الجديدةاح 14/5/1948 عملية ب شفور  7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7ملحق رقم 

على                                           جدول يوضح حجم الخسائر التي تابدشا الفلسطينيون 

 (1أيد  العصابات الصهيونية)

 

عزززززززززززدد  (2اسم المدينة)

 القتلى

عززززززززززززززززدد  اسم المدينة

 القتلى

عززززززززززززززززدد  دينةاسم الم

 القتلى

 1179 غزة 1624 يافا 1380 القدس

                                                

 ، س ة أجزاء.1960-1956، بيروت، النكبة ، عارف،العارف( 1

 ي.البريطان  دا ن( حين يذكر اسم المدينة، فهو يعني ضمنا المدينة والقضاء وفقا لل قسيات اإلدارية زمن اال2
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 486 جنين 554 الخليل 1279 حيفا

 529 طولارم 179 بيت لحم 1479 اللد والرملة

 565 طبريا 230 رام هللا والبيرة 311 نابلس

 971 الناصرة 752 صفد 576 عاا

 199 مدن مختلفة 250 بئر السبع 286 بيسان

 ---- ---- 13010 المجموع الالي ---- ----

ة، ت اليهودين: هذه األرقام ال ت ناول عدد الق لى العر  خالل المواجهات الحربية منع القنوامالحظة

 وخاصة من جنسيات اليمن، وليبيا، والسودان، ودول المغر  العربي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8ملحق رقم 

 

 (1دول يوضح مختلف األساليب المستخدمة في ترحيل الالجئين)ج

 

 عدد القر  والمدن سبب الترحيل

 قرية 122 الطرد المبا ر باستعمال القوة العسارية

 قرية 13 شجمات عسارية على القر 

 قرية 38 الحرب النفسية )المنشورات واإلذاعات(

 قرية 38 الخوف من شجوم يهود  متوقع

 قرية 49 تأثير سقوط قر  مجاورة والنزوح منها

 ر ق 6 الخروج االختيار 
 

 

 

 

                                                

 .2000، 1، مركز العودة الفلسطيني، لندن،  1948( أبو س ة، سلمان، سجر النكبة 1
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 9ملحق رقم 

 

 (1)1948جدول يوضح توزيع خسائر الالجئين بأسعار عام 

 

 القيمة )مليون جنيه فلسطيني( المفردات

 11,400 رأس المال الصناعي

 66,800 رأس المال الزراعي

 45,900 رأس المال التجار  والمخزونات

 10,500 الفنادق والمطاعم

 12,500 اليةاألصول الم

 54,000 الثروة الخاصة والشخصية

 12,100 البنية التحتية

 398,600 األراضي الريفية

 130,259 األمالك الحضرية

 0,950 المركبات التجارية والخاصة

 743,050 المجموع

 
 

 

 

 

                                                

 .2000( قبرصي، عا ف، تقدير قيمة خسائر الفلسطينيين بدوالرات اليوم، ملتمر ح  العودة، بوسطن، 1
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 10ملحق رقم 

 خرائط توضيحة لتجمعات الالجئين 

 

 ة الغربيةمخيمات الالجئين في الضف -أ
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 قطاع غزةمخيمات الالجئين في  -ب
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 لبنانمخيمات الالجئين في  -ت
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 مخيمات الالجئين في سوريا -ث
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 األردنمخيمات الالجئين في  -ج
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 11ملحق رقم 

 

 الخا  بالالجئين  194الدولي  قــــرارالنص 

 

 لعامة وقد بحثت في الحالة في فلسطين من جديد: إن الجمعية ا

تعنر  عننن عمينن  تقننديرها الننذي تننم بفضننر المسنناعي الحمينندة المبذولننة مننن وسننيط األمننم  -1

 ال سنوية الم حدة الراحر في سبير تعزيز تسوية سلمية للحالة المس قبلية في فلسطين، تلنك

 جهننودهم الم واصننلة وتشننكر للوسننيط بالوكالننة ولموافيننه ،ال ني ضننحى مننن أجلهننا بحياتننه

 .وتفانيهم للواجت في فلسطين
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 تنشنا لجننة توفينن  مكوننة مننن ثنالث دول أعضنناء فني األمننم الم حندة تكننون لهنا المهمننات -2

 ال الية: 

سننيط وبالمهمننات ال نني أوكلننت إلننى  -بقنندر مننا تننرى أن الكننروف القائمننة تسنن لزم-القيننام  -أ

ايو/ أينار م 14( الصادر في 2-)د أ 186قم األمم الم حدة لفلسطين بموجت قرار الجمعية العامة ر

 ،1948سنة 

المهمنات  تنفيذ المهمات وال وجيهات المحددة ال ي يصدرها إليها القرار الحالي، وتلنك - 

 ، وال وجيهات اإلضافية ال ي قد تصدرها إليها الجمعية العامة أو مجل  األمن

منن حالينا قنرارات مجلن  األكلهنا وبأينة مهمنة ت -بناء على  لنت مجلن  األمنن-القيام  -ج

ء لوسنيط بنناوين هني دور ا ،إلى وسيط األمم الم حندة لفلسنطين، أو إلنى لجننة األمنم الم حندة للهدننة

رارات قنعلى  لنت مجلن  األمنن منن لجننة ال وفين  القينام بجمينع المهمنات الم بقينة ال ني ال تنزال 

 مجل  األمن تكلها إلى وسيط األمم الم حدة لفلسطين. 

مكوننننة منننن الصنننين وفرنسنننا واتحننناد -أن تعنننرض لجننننة منننن الجمعينننة العامنننة تقنننرر  -3

ق راحنننا ا -الجمهوريننات االشننن راكية السننوفيي ية والمملكنننة الم حنندة والوالينننات الم حنندة األمريكينننة

ة قبنر نهاينن بأسنماء الندول النثالث ال ني سن  كون منهنا لجننة ال وفين  علنى الجمعينة العامنة لموافق هنا

 .ها الحاليةالقسم األول من دورت

راف تطلت من اللجنة أن تبدأ عملها فورا ح ى تقيم في أقر  وقنت عالقنات بنين األ ن -4

 ذاتها، وبين هذه األ راف واللجنة. 

تدعو الحكومات والسلطات المعنينة إلنى توسنيع نطناال المفاوضنات المنصنوص عليهنا  -5

تفناال ، وإلى البحث عنن ا1948نوفمبر/ تشرين الثاني سنة  16في قرار مجل  األمن الصادر في 

ع بطرينن  مفاوضننات تجننري إمننا مباشننرة أو مننع لجنننة ال وفينن ، بغيننة إجننراء تسننوية نهائيننة لجمينن

 .المسائر المعلقة بينها

السنلطات تصدر تعليماتها إلى لجنة ال وفين  التخناذ ال ندابير بغينة معاوننة الحكومنات و -6

 بينها.  المعنية إلحراز تسوية نهائية لجميع المسائر المعلقة

لدينينة فني والمواقنع واألبنينة ا -بما فيها الناصرة-تقرر وجو  حماية األماكن المقدسة  -7

ضناع فلسطين، وتأمين حرية الوصول إليها وفقنا للحقنوال القائمنة والعنرف ال ناريخي، ووجنو  إخ

منم بعنة لرل ااال رتيبات المعمولة لهذه الغاينة إلشنراف األمنم الم حندة الفعلني. وعلنى لجننة ال وفين  

أن لمفصنلة بشنالم حدة، لندى تقنديمها إلنى الجمعينة العامنة فني دورتهنا العادينة الرابعنة اق راحاتهنا ا

ذه هننكام دولني دائنم لمنطقنة القندأ، أن ت ضنمن توصنيات بشنأن األمناكن المقدسنة الموجنودة فني 

سنمية نات رالمنطقة، ووجو   لت اللجنة من السلطات السياسية في المننا   المعنينة تقنديم ضنما

كن، مالئمننة فيمننا ي علنن  بحمايننة األمنناكن المقدسننة فنني بنناقي فلسننطين، والوصننول إلننى هننذه األمننا

 .وعرض هذه ال عهدات على الجمعية العامة للموافقة

طقنة بمنا تقرر أنه نكرا إلى ارتبا  منطقة القدأ بنديانات عالمينة ثنالث، فننن هنذه المن -8

 شنرقا أبنو ا القنرى والمراكنز المجناورة ال ني يكنون أبعندهافي ذلك بلدية القدأ الحالية يضاف إليه

 -وتسننابمننا فيهننا المنطقننة المبنيننة فنني م-دينن  وأبعنندها جنوبننا بيننت لحننم وأبعنندها غربننا عننين كننارم 

وأبعنندها شننماال شننعفا ، يجننت أن ت م ننع بمعاملننة خاصننة منفصننلة عننن معاملننة منننا   فلسننطين 

 دة الفعلية. األخرى، ويجت أن توضع تحت مراقبة األمم الم ح

قدأ فني تطلت من مجل  األمن اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع السالح في مدينة ال -

 أقر  وقت ممكن. 

بعنننة تصننندر تعليماتهنننا إلنننى لجننننة ال وفيننن  ل قننندم إلنننى الجمعينننة العامنننة فننني دورتهنننا الرا -

لحنند ام ميننزتين اق راحنات مفصننلة بشننأن نكننام دولنني دائننم لمنطقننة القندأ يننلمن لكننر مننن الفئ ننين ال

 األقصى من الحكم الذاتي المحلي الم واف  مع النكام الدولي الخاص لمنطقة القدأ. 

ت إن لجنننة ال وفينن  مخولننة بصننالحية تعيننين ممثننر لرمننم الم حنندة ي عنناون مننع السننلطا -

 المحلية فيما ي عل  باإلدارة الملق ة لمنطقة القدأ. 
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ى حريننة ممكننة للوصننول إلننى مدينننة تقنرر وجننو  منننح سننكان فلسنطين جمننيعهم أقصنن -9

ات القندأ بطرينن  البننر والسنكك الحديديننة وبطرينن  الجنو، وذلننك إلننى أن ت فن  الحكومننات والسننلط

 المعنية على ترتيبات أكثر تفصيال . 

رقلننة تصنندر تعليماتهننا إلننى لجنننة ال وفينن  بننأن تعلننم مجلنن  األمننن فننورا بأيننة محاولننة لع -

  األ راف، وذلك كي ي خذ المجل  ال دابير الالزمة.الوصول إلى المدينة من قبر أي من 

السنلطات تصدر تعليماتها إلى لجنة ال وفي  بالعمر إليجاد ترتيبات بين الحكومنات و -10 

لننى إالمعنيننة مننن شننأنها تسننهير نمننو المنطقننة االق صننادي، بمننا فنني ذلننك اتفاقيننات بشننأن الوصننول 

 صالت. المرافا والمطارات واس عمال وسائر النقر والموا

لنى إتقرر وجو  السماح بالعودة في أقر  وقت ممكن لالجئين الراغبين في العنودة  -11

كنات النذين يقنررون عندم ديارهم والعنين بسنالم منع جينرانهم، ووجنو  دفنع تعويضنات عنن مم ل

وعننن كننر مفقننود أو مصننا  بضننرر، عننندما يكننون مننن الواجننت وفقننا لمبنناد  القننانون أن العننودة 

 دان أو الضرر من قبر الحكومات أو السلطات المسئولة. يعوض عن ذلك الفق

وإعنادة  وتصدر تعليماتها إلى لجنة ال وفي  ب سهير إعادة الالجئنين وتنو ينهم منن جديند -

بمندير  تأهيلهم االق صادي واالج ماعي وكذلك دفع ال عويضات وبالمحافكة علنى االتصنال الوثين 

 المناسنبة ، ومنن خاللنه بالهيئنات والوكناالت الم خصصنةإغاثة األمم الم حدة لالجئين الفلسنطينيين

 في منكمة األمم الم حدة. 

يننين تفننوض لجنننة ال وفينن  صننالحية تعيننين الهيئننات الفرعيننة واسنن خدام الخبننراء الفن -12 

عنة علننى تحنت إمرتهنا بمنا تنرى أنهنا بحاجنة إلينه ل نلدي بصنورة مجدينة واائفهنا وال زاماتهنا الواق

لنى ار الحنالي. ويكنون مقنر لجننة ال وفين  الرسنمي فني القندأ، ويكنون ععاتقها بموجت نص القر

. مة اللجننةالسلطات المسئولة عن حفظ النكام في القدأ اتخاذ جمينع ال ندابير الالزمنة ل نأمين سنال

 ويقدم األمين العام عددا من الحراأ لحماية موافي اللجنة ودورها. 

ة تقنارير دم إلى األمنين العنام بصنورة دورينتصدر تعليماتها إلى لجنة ال وفي  بأن تق -13 

 عن تطور الحالة كي يقدمها إلى مجل  األمن وإلى أعضاء منكمة األمم الم حدة. 

ى اتخناذ تدعو الحكومات والسلطات المعنية جميعا إلى ال عاون مع لجنة ال وفي  وإلن -14 

 جميع ال دابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي. 

لمناسنبة ارجو األمين العام تقديم ما يلزم من موافين وتسهيالت واتخناذ ال رتيبنات ت -15 

 ل وفير األموال الالزمة ل نفيذ أحكام القرار الحالي. 

قننرار صنوتا منع ال 35بن   186تبننت الجمعينة العامنة هنذا القننرار فني جلسن ها العامنة رقننم  

 كاآلتي:  8ضده وام ناع  15مقابر 

 لندانمار ،اين، أس راليا، بلجيكنا، البرازينر، كنندا، الصنين، كولومبينا، : األرجن مع القرار

اأ، جمهورينننة الننندومينيكان، إكنننوادور، السنننلفادور، الحبشنننة، فرنسنننا، اليوننننان، هنننايي ي، هنننندور

و، غواي، بيننرأيسننلندا، ليبيريننا، لوكسننمبوري، هولننندا، نيوزيلننندا، نيكنناراغوا، النننرويج، بنمننا، بننارا

 ألمريكيننة،اويد، تركيننا، جنننو  أفريقيننا، المملكننة الم حنندة، الواليننات الم حنندة الفلبننين، سننيام، السنن

 أوروغواي، فنزويال. 

 : أفغانسنن ان، بلوروسنننيا )روسننيا البيضننناء(، كوبننا، تشيكوسنننلوفاكيا، مصنننر،ضززد القزززرار

ي، فيي تحناد السنوالعراال، لبنان، باكس ان، بولندا، المملكة العربية السعودية، سنوريا، أوكرانينا، اال

 اليمن، يوغسالفيا. 

 ك.لمكسي: بوليفيا، بورما، الشيلي، كوس اريكا، غواتيماال، الهند، إيران، اامتناع

 ةــدراســـع الــراجــم
 

 أوال: الاتب العربية
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األزعننر، محمنند خالنند، ضننمانات حقننوال الالجئننين فنني إ ننار ال سننوية السياسننية، مركننز  -1

 .1996دراسات حقوال اإلنسان، القاهرة، 

رات االمنننم , منشنننو1977-1967الم حننندة , منشنننأ القضنننية الفلسنننطينية وتطورهنننا األمنننم  -2
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1973. 
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ة لدراسنات ، عصام ،جسر العودة: حقوال الالجئنين فني انر ال سنوية، مركنز القناهرحسن -14
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 .2001، 1عمان،  
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 .2003، 1سات الفلسطينية، بيروت،  الدرا

، 1 فلسنطينية، بينروت، سنات الدومينيك، فيدال، خطيئة إسرائير األصلية، ملسسة الدرا -8
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 الـمــحـتــويــات

 لصفحةا                                                               الموضوع
 اإلهداء

 المقدمة

 الفصل األول

 لقضية الالجئين النشأة التاريخية

 تو ئة تاريخيةأوال: 

 ال رحير في المشروع الصهيوني ثانيا: 

 ال هجير مالتالرواية اإلسرائيلية لحثالثا: 

 رابعا: المذابح الم سببة بنشوء قضية الالجئين

 خامسا: ما بعد قيام الدولة

 

 الفصل الثاني

 الموقف اإلسرائيلي من القرارات والمشاريع

 لالجئينالدولية الخاصة با

 المواثي  الدولية لالجئينأوال: 

 المركز القانوني لالجئين ثانيا: 

 المشاريع الدولية لالجئينثالثا: 

 المواقف الفلسطينية واإلسرائيليةرابعا: 

 خامسا: الموقف اإلسرائيلي من ال عويض

 

 الفصل الثالث

 الموقف اإلسرائيلي من حق العودة

 األ روحات الرسمية والبحثيةأوال: 

 مشاريع عقت قيام الدولةثانيا: 

 1967عام مشاريع بعد حر  ثالثا: 

 مشروعات خالل ان فاضة الحجارةرابعا: 

 اتفاال أوسلو مشروعات عقتخامسا: 

 المواقف اإلعالمية الداعمة للموقف الرسميسادسا: 

 اإلسرائيلية قراءة تاريخية سياسية في المشاريعسابعا: 

 سرائيلية المش ركةثامنا: المشاريع الفلسطينية اإل

 من ح  العودة المشاريعنقض مواقف تاسعا: 

 

 الفصل الرابع

 قضية الالجئين في االتفاقات السياسية

 ومفاوضات التسوية

 مقدمة 

 الالجئون في برامج األحزا  اإلسرائيليةأوال: 

 ثانيا: تطور الموقف ال فاوضي اإلسرائيلي من الالجئين

 الم عددةثالثا: الالجئون في المفاوضات 

 الموقف اإلسرائيلي من لم الشمررابعا: 

 الموقف في المفاوضات النهائيةخامسا: 

 مفاوضات كامت ديفيد سادسا: الموقف في 



 174 

 مفاوضات  اباالموقف في سابعا: 

 من الالجئين ثامنا: تقييم الموقف اإلسرائيلي

 

 الفصل الخامس

 السلوك اإلسرائيلي الميداني

 إلنهاء قضية الالجئين

 اس عراض تاريخيال: أو

 ال نصر من المسئولية ال اريخيةثانيا: 

 تغيير البيئة الجغرافية لالجئينثالثا: 

 مخيمات الرابعا: الممارسات العسكرية ضد 

 س هداف الالجئينالخامسا: اس خالص تاريخي 

 ضد الالجئين السلو  القانونيسادسا: 

 إنهاء وكالة الغوث )األونروا(سابعا: 

 خاتمة

 الدراسةمالح   -

 مراجع الدراسة -


