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 صممخ  

 "الالجئون الفمسطينيون: ممكنات الحل من منظور جذري"

 د. كايد عزات شريم

 جامعة االستقالل

البحث في ، من خاللالمجوء والالجئينلى تقديم مقاربة جذرية في موضوع إسعت ىذه الدراسة 
أسباب استمرار نكبة فمسطين بشكل عام، ونكبة الالجئين بشكل خاص، ونقاش أىم مشاريع 

، باالعتماد ل من منظور جذريحث في ممكنات الحالب الحمول المقترحة وأسباب إخفاقيا، ومن ثم  
 .التاريخيةالمنيجية الوصفية "التحميمية والمقارنة" والمنيجية عمى 

التعريف األىم لقضية المجوء والالجئين ىو التعريف الوطني/ السياسي  خمصت الدراسة إلى أن  
قضية المجوء والالجئين كانت،  المرتبط عضويًا بقضية الصراع الفمسطيني الصييوني، ذلك ألن  

مى ىامش وليست مجرد قضية إنسانية عوال تزال، من أىم قضايا ونتائج ذلك الصراع المستمر، 
 القانون الدولي اإلنساني ووكاالت اإلغاثة والتشغيل.

معالم وممكنات الحل لقضية المجوء والالجئين من منظور جذري، كما خمصت الدراسة إلى أن  
تتمثل في الخطاب الجذري، والحل الجذري، ومفتاح الحل، وممكنات الحل اإلجرائية، باعتبار حل 

حدة في فمسطين التاريخية ىو الحل الجذري، وحق العودة كما نص الدولة العربية الديمقراطية الوا
 ىو مفتاح ذلك الحل. 194عميو قرار 

تكثيف الدراسات األكاديمية والمؤتمرات العممية المتعمقة بقضايا أىم توصيات الدراسة فيوتمثمت 
تعزيز دور دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفمسطينية عمى المستوى و المجوء والالجئين، 

، تنظيم مؤتمرات دولية سنوية في الوطن والشتات حول قدسية وواقعية "حق العودة"و الشعبي، 
تعرية المخططات السياسية التصفوية لمقضية الفمسطينية، وآخرىا تمك المرتبطة بما يسمى و 

ية الشرعية الرافض تأييد الشعبي والعربي والدولي لموقف القيادة الفمسطين"صفقة القرن"، وحشد ال
توقيع "ميثاق شرف" فمسطيني، في الوطن والشتات، أساسو التمسك بالثوابت لتمك المخططات، و 

الوطنية الفمسطينية، وعمى رأسيا حق الالجئين في العودة واستعادة الممتمكات وجبر الضرر 
 والتعويض.

 نكبة فمسطين، الالجئون الفمسطينيون، حق العودة. ية:كممات مفتاح
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Abstract 

Palestinian refugees: Possible solutions from a radical perspective 

Dr. KayedEzzat Shreem 

Al Istiqlal University 

This study sought to provide a radical approach to the issue of refugees, 
by looking into the causes of the continued catastrophe of Palestine in 
general, especially the plight of refugees, discuss the most important 
projects proposed solutions and the reasons for their failure, and then 
explore the possibilities of a solution from a radical perspective. 

The study concluded that the most important definition of the refugee 
issue is the national / political definition Linked to the Palestinian-Zionist 
conflict, Because the refugee issue has been and continues to be one of 
the most important issues and consequences of that ongoing conflict, It 
is not a humanitarian issue on the fringes of international humanitarian 
law and relief and employment agencies. 

The conclusion of the study is that the features and possibilities of 
solving the refugee issue from a radical perspective are the radical 
discourse, the radical solution, the solution key, and the possibilities of 
procedural solution, As the solution of the one Arab democratic state in 
historic Palestine is the radical solution, and the right of return as 
stipulated in Resolution 194 is the key to that solution. 

Key words:The Nakba of Palestine, Palestinian refugees, Right of 
Return. 
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 مقدمة

إلى  ،تشك ل قضية الالجئين الفمسطينيين واحدة من أىم قضايا الصراع الفمسطيني الصييوني
جانب قضايا أخرى ال تقل أىمية، مثل قضية األرض، ذلك أن  وحدة ثالوث الشعب واألرض 
والحكاية الجامعة تمث ل معنى اليوية الوطنية الفمسطينية ابتداًء، ثم ىي التي تحمل إمكانيات 
صيرورة تمك اليوية إلى دولة وطنية ىي جوىر المشروع الوطني الفمسطيني عمى المستوى 

ني، في نفس الوقت الذي شك ل فيو ىدم وتفتيت ذلك الثالوث غاية استراتيجية لممشروع الفمسطي
الذي تأسس من لحظتو األولى عمى ثالوث النفي: سمب األرض،  ،الصييوني النقيض

 واالستيطان، وتشويو الذاكرة وتزوير التاريخ.

كانت المحطة األكثر  ، وىي النكبة المستمرة عمى كافة الصعد،1948نكبة فمسطين األولى عام 
خطورة في تاريخ الصراع الفمسطيني الصييوني، خاصة من ناحية نجاح المشروع الصييوني في 
ضرب ضمعين اثنين من أضالع مثمث الصراع الدائم إياه حول األرض والشعب والحكاية 

ي مساحة أرض فمسطين التاريخية، وتيجير أكثر من ثالجامعة، من خالل احتالل أكثر من ثم
ألف مواطن فمسطيني من تمك المساحة المحتمة، من أصل أكثر من مميون وأربعمائة ألف  700

 مواطن فمسطيني في فمسطين التاريخية قبل النكبة.

، لتصل في 1أعداد الالجئين الفمسطينيين تضاعفت إلى حد كبير خالل عقود النكبة المستمرة
ون فمسطيني، يشكمون أعمى نسبة لجوء ممي 12.7مميونًا من أصل  8.49إلى  2017بداية عام 

%، موزعين عمى فمسطين التاريخية والدول العربية وباقي دول  66.8لشعب في العالم، أي 
 العالم.

ف أعداد الالجئين الفمسطينيين خالل عقود النكبة السبعين يعني أمرًا واضحًا وبي نًا، وىو تضاع  
معاناتيم لم تنتو، وتمك المشكمة ىي أساس فكرة  مشكمة أولئك الالجئين لم يتم حم يا، وأن   أن  

 وموضوع ىذه الورقة البحثية.

 الموضوع واإلشكالية

شكالية البحث تتمحور  موضوع الورقة البحثية األساس ىو قضية المجوء والالجئين الفمسطينيين، وا 
حول البحث في أسباب استمرار نكبة فمسطين بشكل عام، ونكبة الالجئين بشكل خاص، من 
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 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً.
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خالل نقاش أىم مشاريع الحمول المقترحة وأسباب إخفاقيا، ومن ثم البحث في ممكنات الحل من 
 منظور جذري.

 األهمية

أىمية موضوع الالجئين الفمسطينيين تكاد تكون بدىية عمى كل المستويات، فيي جزء من أىمية 
ثم يتأسس عمى تمك القضية الوطنية الفمسطينية ومستقبل المشروع الوطني الفمسطيني ابتداًء، 

األىمية أىمية األبعاد اإلنسانية والحقوقية والمعيشية اليومية "النفسية واالجتماعية" لجموع 
الالجئين، باإلضافة إلى ىوية الباحث الفرعية بوصفو الجئًا من قرية كفر سابا المدمرة عام 

 النكبة.

 التساؤالت

 في:تساؤالت البحث التي تنبثق من تمك اإلشكالية تتمثل 

ما ىو التعريف الحقيقي لقضية الالجئين الفمسطينيين، وما ىي مكانة تمك القضية في  -
كل من المشروع الوطني الفمسطيني "ماض وحاضر ومستقبل" والمشروع الصييوني 

 النقيض؟
ما ىي أىم مشاريع حل قضية الالجئين؟ ولماذا لم تنجح تمك المشاريع في حل تمك  -

 القضية؟ 
ح أي حل سياسي لمقضية الوطنية الفمسطينية من دون حل جذري ىل ثمة فرصة لنجا -

 لقضية الالجئين؟
ماذا يعني استمرار نكبة الالجئين؟ وما ىي معالم وممكنات الحل لقضيتيم من منظور  -

 جذري؟

 األهداف

 ، أىميا:ىدافساىمة في تحقيق مجموعة من األيسعى البحث إلى الم

الفمسطينيين بوصفيا جذرًا أساسًا في المشروع الوطني إعادة االعتبار لقضية الالجئين  -
الفمسطيني في مواجية المشروع االستعماري الصييوني، إلى جانب جذري األرض 

 والحكاية الوطنية الجامعة.
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القراءة النقدية التحميمية ألىم المشاريع والمبادرات التي حاولت حل/ تصفية قضية  -
 الالجئين.

 لقضية الالجئين الفمسطينيين من منظور جذري.تمم س معالم ممكنات الحل  -

 

 المنهجية

تشك ل منيجية "تكامل المنيجيات" بوصمة البحث المنيجية، حيث يتم المزاوجة بين عدة مناىج 
بحثية، أىميا المنيجية الوصفية "التحميمية والمقارنة" والمنيجية التاريخية، باإلضافة إلى حضور 

 سفي، في كافة مراحل العممية البحثية.القراءة النقدية، بالمعنى الفم

 

 : قضية المجوء والالجئينالمبحث األول

 عدًا أييا الوطنطال الشتات وعافت خطونا المدن           وأنت تمعن ب  

ن   ارجع فديتك إن    وال سكن سكنًا          فدونك األرض ال قبرٌ  قبرًا وا 

 مريد البرغوثي

لتعريف وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين لالجئ الفمسطيني  القانونية األىميةرغم 
حزيران  1بوصفو "الشخص الذي كان مسكنو الطبيعي فمسطين لمدة عامين عمى األقل قبل 

مسكنو ووسائل معيشتو، ولجأ إلى  1948، والذي فقد نتيجة حرب 1948أيار  15إلى  1946
وينسحب ىذا التعريف وأىمية تقديم المساعدة عمى  إحدى الدول، حيث تقدم الوكالة مساعداتيا،

ر عنو الوفد الفمسطيني في التعريف الفمسطيني الرسمي الذي عب  ، ورغم أىمية 2األوالد واألحفاد"
، حيث 1992أيار  13االجتماع األول لمجموعة العمل الخاصة بالالجئين في أتاوا بكندا بتاريخ 

"أولئك الفمسطينيون، ومن تحد ر منيم، الذين طردوا من  تم تعريف الالجئين الفمسطينيين بأنيم
)قرار التقسيم( وكانون  1947مساكنيم أو أجبروا عمى مغادرتيا بين تشرين الثاني/ نوفمبر 

)اتفاق اليدنة في رودس( من األراضي التي سيطرت عمييا إسرائيل في  1949الثاني/ يناير 
األىم لقضية المجوء والالجئين ىو التعريف الوطني/ ، إال أن  التعريف 3التاريخ األخير أعاله"
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 .12، بٌر زٌت: جامعة بٌر زٌت، ص مقارنةالالجئون الفلسطينيون: قضايا (، 2008مجموعة باحثٌن )
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 .13، بٌر زٌت: جامعة بٌر زٌت، ص الالجئون الفلسطينيون: قضايا مقارنة(، 2008مجموعة باحثٌن )
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السياسي المرتبط عضويًا بقضية الصراع الفمسطيني الصييوني، ذلك ألن قضية المجوء 
وليست مجرد قضية والالجئين كانت، وال تزال، من أىم قضايا ونتائج ذلك الصراع المستمر، 

 إلغاثة والتشغيل.إنسانية عمى ىامش القانون الدولي اإلنساني ووكاالت ا

قضية المجوء والالجئين، في ماضييا وحاضرىا ومستقبميا، تشك ل أحد أضالع مثمث الصراع 
الفمسطيني الصييوني المتكاممة، والتي ال يمكن النظر إلى أي ضمع منيا بمعزل عن األضالع 

لى نتاج إ ما لحق بالشعب الفمسطيني يعود"، ذلك أن  األخرى: األرض والشعب والحكاية الجامعة
حركتين استعماريتين متالزمتين، وأوروبيتين: األولى حركة التوسع االستعماري الغربي في آسيا 
فريقيا، والثانية حركة االستيطان الييودي، التي اعتمدت عمى دعم الحركة االستعمارية األم،  وا 

تمخص قضية وىي مقولة تكاد ، 4منطمقة من المقولة الشييرة )أرض بال شعب لشعب بال أرض("
 الصراع برمتيا.

)أرض بال شعب لشعب بال أرض( تشكل حجر األساس في المشروع الصييوني مقولة 
االستعماري، وىو مشروع "النفي" الكمي لممشروع الوطني الفمسطيني، وانطالقًا من تمك المقولة يتم 

بال شعب( حقيقة النظر إلى قضية المجوء والالجئين، حيث يشك ل القسم األول من المقولة )أرض 
موقف الحركة الصييونية من فمسطين األرض والشعب والحكاية، حيث األرض في ذلك الموقف 
ىي "أرض إسرائيل"، وحيث ال يوجد شعب اسمو "شعب فمسطين"، بل ىناك شعب آخر ىو 

، وىو األمر الذي ال يتم إال عمى أنقاض "األغيار" "شعب إسرائيل" الذي يجب أن يعود إلى وطنو
 طارئين، سواء بالقتل أو بالتيجير أو بالسيطرة واالستعباد.ال

تمك الحقيقة البسيطة أشار إلييا الدكتور عبد الوىاب المسيري في محاوالتو لتعريف الخطاب 
واليدف الذي اتفقت عميو كل الجيات، وىو  ،الصييوني من أجل تحديد القاسم المشترك األعظم

يودية من أوطانيم وتوطينيم خارج أوروبا في فمسطين، "نقل كل أو بعض أعضاء األقميات الي
وىي حقيقة تأسست، كما يشير الرئيس محمود عباس ، 5عمى أن يتم التخمص من سكان فمسطين"

)أبو مازن( عمى "وجود تناقض رئيس بين )الفمسطينية( و )الصييونية(، أي أن  الصييونية تمغي 
رفين ىو حل مرحمي مؤقت غير قابل لمديمومة الفمسطينية وتحل محميا، وأي حل وسط بين الط

 .6والحياة"
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 ، القدس: مركز المعلومات البدٌلة.قضية تاريخية جذرية حاضرة الفلسطينيون:الالجئون (، 1996انظر: مجموعة باحثٌن )
5

 .59، بٌروت: مركز دراسات الوحدة العربٌة، ص القضية الفلسطينية في أربعين عاما  (، 1989باحثٌن )مجموعة 
6

 .22، رام هللا: مؤسسة بٌلسان، ص 2، ط الالجئون الفلسطينيون اليهود(، 2011د. محمود عباس "أبو مازن" )
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وامتدادًا لما سبق، تأتي قضية اإلصرار الصييوني عمى االعتراف بما يسمى ب "ييودية الدولة" 
والحسم يأتي من أجل ، "رض وممكيتيا التاريخيةحسم الصراع عمى األاإلسرائيمية، في محاولة ل

لمييود في فمسطين، الذي يساوي شطب الحق  (التاريخيالحق )تثبيت الرواية التاريخية و 
رض الفمسطينية واستيطانيا وتيويدىا سطيني في وطنو. وتسويغ احتالل األالتاريخي لمشعب الفم

ين الفمسطينيين، خر لمحسم ىو شطب حق عودة الالجئآعمى حساب السكان األصميين. ىدف 
ة عن تشريدىم وحرمانيم من أرضيم وممتمكاتيم، سرائيمية من المسؤولية التاريخيوتنصل الدولة اإل

لى وطنيم وتعويضيم عن الخسائر التي لحقت بيم إمن مسؤولية السماح ليم بالعودة  وتنصميا
 .7"أثناء عمميات التطيير العرقي وما بعدىا

 من التهجير إلى المجوء

أنفسيم كمجرد لى إلم ينظروا أبداً ، والفمسطينيون "ذن ليست قضية مياجرينالمجوء إقضية 
المنظ مة  9بل ىي قضية م يج رين والجئين تعرضوا ألبشع حمالت "التطيير العرقي" ،8"مغتربين

التي قامت بيا الحركة الصييونية، مدعومة من النظام االستعماري البريطاني، بحق الشعب 
الستيطانية زت عن غيرىا من التجارب افي ظاىرة استعمارية/ استيطانية "تمي  العربي الفمسطيني، 

ممموكة ألصحابيا  القديمة والحديثة من خالل ارتباط ىذه الظاىرة بالعنف واالستيالء عمى أراضٍ 
صال حضارتيم من ىذه االرض، الشرعيين بالقوة، مع التخطيط المسبق لطرد ىؤالء السكان واستئ

 .10قامة دولة استعمارية توسعية جديدة"إبيدف 

بوصفيا مكو ن أساس في الفكر والممارسة الصييونيتين ىي أساس قضية "التطيير العرقي" 
مشكمة المجوء والالجئين الفمسطينيين، وتمك األيديولوجيا الصييونية "التي أدت إلى طرد نصف 

ما زالت حية ومستمرة في الدفع في اتجاه طرد ال  1948سكان فمسطين األصميين في سنة 
كما يؤكد  11الفمسطينيين الذين ما زالوا يعيشون في بمدىم"رحمة فيو، أحيانًا غير مرئي، ألولئك 
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، رام هللا: مركز مسارات، ص والضعف والخنوع والمقاومة،اختراع شعب وتفكيك اخر: عوامل القوة (، 2015مهند عبد الحمٌد )
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 .195، بٌروت: المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر، ص التغييب 8491فلسطين (، 1987الٌاس صنبر )
9

عن أكبر ، وقد تمخضت الخطة 1948فً شهر اذار ، "د" المٌلٌشٌات الصهٌونٌة، الخطة دالت أكبراعدت الهاجاناه، التً شكلت 

بموجب ما جاء فً هذه  الصهٌونٌة،. عمدت القوات 1948ً شهر نٌسان ومطلع شهر اٌار موجة من موجات التهجٌر للفلسطٌنٌٌن ف

هم الى الفرار منها. وال عالخطة، الى توظٌف التكتٌكات التً تقوم على العنف بغٌة تهجٌر الفلسطٌنٌٌن وطردهم قسرا عن دٌارهم ودف

سوى واحد من الشواهد على  1948ابرٌل نٌسان  9ا القوات الصهٌونٌة فً قرٌة دٌر ٌاسٌن الفلسطٌنٌة فً تشكل المجزرة التً ارتكبته

صالنٌٌن، مما ٌسر لها تهجٌرهم ر فً نفوس السكان الفلسطٌنٌٌن األتلك التكتٌكات التً اعتمدتها تلك القوات فً بث الخوف والذع

، االصدار الالجئون والمهجرون الفلسطينيون: المسح الشامل(، 2015ظر: )ان بصورة جماعٌة واجتثاثهم من بٌوتهم واراضٌهم.

 .30، ص مركز بدٌلبٌت لحم: ، الثامن
10

، بٌروت: مركز دراسات الوحدة االستيطان اإلسرائيلي في فلسطين بين النظرية والتطبيق(، 1988د. نظام محمود بركات )

 .16العربٌة، ص 
11

 .289، ترجمة أحمد خلٌفة، بٌروت: مؤسسة الدراسات الفلسطٌنٌة، ص ر العرقي في فلسطينالتطهي(، 2007أ. د. اٌالن بابٌه )
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سرائيمية ال إ"التطيير العرقي أولوية  المؤرخ اإلسرائيمي التقدمي إيالن بابيو، الذي يرى أيضًا أن  
عالقة ليا بيرمية األكثر حظًا أو األقل حظًا بين الفمسطينيين، فالفمسطينيون القاطنون في منطقة 

ضون لتطيير عرقي، وأولئك الذين يعيشون بالقرب من الجدار العنصري من القدس الكبرى يتعر 
ن وىم آمنون، أي الفمسطينيون في األرجح أن يكونوا الضحية التالية، وأولئك الذين يعيشو 

 .12في المستقبل" سرائيل، ربما يصبحون ىدفاً إ

وترحيل السكان ماذا يعني كل ذلك؟ إنو يعني، كما يبين الدكتور شريف كناعنة، أن  "طرد 
الفمسطينيين العرب من بيوتيم وما تبعو من تدمير قراىم ومحاولة محو آثار وجودىم وطمس 
معالم ثقافتيم لم تأت كنتيجة عفوية ألحداث تاريخية معينة، ولم تأت كنتيجة حتمية ألخطاء 

روفيا، ارتكبيا الفمسطينيون أو غيرىم من العرب، ولم تكن ضرورة تطمبتيا طبيعة الحرب أو ظ
نما كان حدوثيا مبنيًا في طبيعة الفمسفة الصييونية وجزءًا من جوىر أيديولوجيتيا وضرورة  وا 
حتمية لنجاح المشروع الصييوني ووصولو إلى أىدافو، ولم يكن من الممكن لمعرب، عن طريق 

ن يقمصوا القيام بعمل لم يقوموا بو أو االمتناع عن عمل قاموا بو أن يغيروا من ىذه النتائج أو أ
من الشتات والدمار الذي لحق بيم، إال  بكونيم أقوياء بما يكفي لدحر الصييونية ومنعيا من 

، واألىم أنو يعني االنطالق من تمك الحقيقة في تناول 13تنفيذ مخططاتيا والوصول إلى أىدافيا"
قضية المجوء والالجئين، عمى مستوى التحميل أواًل، ثم عمى مستوى تحديد الموقف وبناء 

 من أجل الوصول إلى الحل الجذري لتمك القضية/ المشكمة.االستراتيجيات والسياسات الضرورية 

 من الترحيل إلى التوطين 

الوجو اآلخر لمترحيل/ التيجير في الفكر والممارسة الصييونيتين، وال ينفصل يمث ل التوطين 
القاضية باقتالع سكان فمسطين األصميين بصورة  أحدىما عن اآلخر، ذلك أن  "الفكرة الصييونية

لى البالد العربية كانت عمى الدوام تحتل لدى القيادة الصييونية وقيادة منتظمة وبترحيميم إ
قبل قيام  15في الفكر والتخطيط والعمل، كحل لممسألة العربية في فمسطين" بارزاً  اً مقام 14الييشوف

الكيان الصييوني، واستمرت بعد قيامو، حيث أن  "االستراتيجية اإلسرائيمية بالعمل عمى توطين 
الالجئين الفمسطينيين خارج وطنيم أصبحت مطمبا أساسيًا لمدولة  -الميج رين -المياجرين

                                                           
12

 .290، ترجمة أحمد خلٌفة، بٌروت: مؤسسة الدراسات الفلسطٌنٌة، ص التطهير العرقي في فلسطين(، 2007أ. د. اٌالن بابٌه )
13

 .56: مركز الالجئٌن والشتات الفلسطٌنً )شمل(، ص رام هللا الشتات الفلسطيني: هجرة أم تهجير؟(، 2000د. شرٌف كناعنة )
14

معناها االستٌطان. وتطلق فً الكتابات الصهٌونٌة على التجمع االستٌطانً الٌهودي فً فلسطٌن قبل قٌام الكٌان  برٌةكلمة ع

 .الصهٌونً
15

 .3الدراسات الفلسطٌنٌة، ص  ، بٌروت: مؤسسةمفهوم الترانسفير في الفكر والتخطيط الصهيونيين(، 1992نور الدٌن مصالحة )
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أثناء رده عمى  1948في الثاني والعشرين من أغسطس آب  16ذا ما عبر عنو شاريتالعبرية، وى
سرائيل حاييم وايزمن وقتذاك بقولو : )إن  ىناك مجموعة من كبار الموظفين تدرس إدولة رئيس 

 .17بجدية كيفية توطين الالجئين الفمسطينيين في دول أخرى("

الموقف الصييوني من قضية التوطين منسجم تمامًا مع طبيعة المشروع الصييوني النقيض 
عمى  سبعة عقودموقف لم يتغير بعد مرور لمحق والوجود العربي الفمسطيني في فمسطين، وىو 

أو في  لى توطين الالجئين في الدول العربية،إسرائيل في موقفيا الداعي إالنكبة، حيث استمرت "
خارج المنطقة، رافضة مطالب العودة واستعادة الحقوق والممكية والتعويض، بحجة ي مكان أ

منية، والحفاظ عمى الطابع الييودي إلسرائيل، والحفاظ ارد والمساحة، واالعتبارات األانعدام المو 
وىذا األمر يقودنا إلى استعراض أىم مشاريع التوطين ، 19"18عمى السيطرة الييودية عمى األرض

 النكبة وحتى اآلن، وىو موضوع المبحث الثاني.منذ بدء 

 المبحث الثاني: مشاريع التوطين

تعددت مشاريع التوطين لالجئين الفمسطينيين، ما بين مشاريع صييونية، وعربية، ودولية، إال  
أن يا انطمقت، جميعيا، من زاوية النظر إلى قضية المجوء والالجئين بوصفيا قضية "إنسانية" 

طف، وليست قضية وطنية سياسية تستدعي الحل الجذري العادل، وبالتالي، العمل تستدعي التعا
 :20وطنيًا وسياسيًا، وكان من أبرز تمك المشاريععمى تصفية تمك القضية 

 المشاريع الدولية"

وىي ، 1949سنة مستشار وزير الخارجية األميركي لشؤون الشرق األوسط مشروع ماك غيأواًل: 
ونصت باإلضافة ية من خالل لجنة التوفيق الدولية، الواليات المتحدة األميركالخطة التي طرحتيا 

إلى إعادة مائة ألف الجئ إلى األراضي المحتمة، عمى توطين باقي الالجئين في عدد من 
 البمدان.

 بعثة غوردن كالبثانيًا: 

                                                           
16

 موشٌه شارٌت: ثانً رئٌس وزراء للكٌان الصهٌونً، ثم وزٌر الخارجٌة، فرئٌس الوكالة الٌهودٌة.
17

 .45، رام هللا: دار الشروق، ص الالجئون الفلسطينيون بين العودة والتوطين(، 2001إبراهٌم الجندي )
18

الدعاءات الصهٌونٌة، لكن ٌمكن الرجوع إلى كتاب "حق العودة" للدكتور سلمان لٌس من أهداف هذا البحث مناقشة وتفنٌد الحجج وا

 .فً هذا الموضوعأبو ستة لالستزادة 
19

 .8 ، صمركز بدٌلبٌت لحم: ، الالجئون والمهجرون الفلسطينيون: المسح الشامل، (2002)
20

. 15/6/2018، استخرجت بتارٌخ 2/2/2008، بتصرف، نشرت بتارٌخ مشاريع توطين الفلسطينيين في الخارجكمال القصٌر: 

18565b5a60b2-8eae-436d-750f-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/c34a88a7 . 

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/c34a88a7-750f-436d-8eae-18565b5a60b2
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/c34a88a7-750f-436d-8eae-18565b5a60b2
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ن البمدان بعثة لألبحاث لدراسة الحالة االقتصادية لعدد م 1949أرسمت األمم المتحدة سنة 
رئيسيا  باسماستيعاب الالجئين الفمسطينيين. وقدمت المجنة التي سميت  وقدرتيا عمىالعربية 

حيث أوصت الجمعية العامة بإيجاد برنامج  1949غوردنكالب، تقريرىا لألمم المتحدة سنة 
 لألشغال العامة مثل الري وبناء السدود وشق الطرق وحرف أخرى لالجئين.

 ون بالندفوردمشروع جثالثًا: 

تقدم جون بالندفورد المفوض العام السابق لوكالة الغوث التابعة لألمم المتحدة إلى الجمعية 
بمشروع من عدة جوانب، من بينيا ما اقترحو ضمن تقريره  1951العامة لألمم المتحدة سنة 

 مميون دوالر، لدمج الالجئين في الدول العربية. 250حول تخصيص ميزانية قواميا 

 مشروع إريك جونستونبعًا: را

توجو إريك جونستون مبعوث الرئيس األميركي أيزنياور إلى الشرق األوسط في الفترة ما بين سنة 
سرائيل.وحمل معو مشروعاً  1955و 1953 لتوطين  لمقيام بمفاوضات بين الدول العربية وا 

الفمسطينيين عمى الضفة الشرقية لألردن، أطمق عميو مشروع اإلنماء الموحد لموارد مياه نير 
 األردن. ينفذ عمى خمس مراحل تستغرق كل مرحمة سنتين أو ثالثا.

 دراسة سميث وبروتيرابعًا: 

بداية  أرسمت لجنة الشؤون الخارجية لمجمس النواب األميركي بعثة استقصاء إلى الشرق األوسط
في أواخر  ، وأصدر عضوا البعثة، النائبان سميث وبروتي من والية فيرمونت تقريراً 1954سنة 

بممارسة الضغط عمى الدول العربية لتفتح أبوابيا أمام استيعاب  ، يوصي1954شباط/فبراير 
 الالجئين.

 مشروع جون فوستر داالسخامسًا: 

إثر قيامو بجولة في الشرق األوسط خطابا  ألقى وزير الخارجية األميركي جون فوستر داالس
، تطرق فيو إلى رؤية اإلدارة األميركية لمستقبل التسوية في المنطقة.وطرح قضية 1955سنة 

الالجئين كإحدى أىم القضايا، مقترحا إعادة بعضيم إلى فمسطين بشرط إمكان ذلك، وقيام 
بمدان العربية في أراض مستصمحة إسرائيل بتعويض البعض اآلخر، وتوطين العدد المتبقي في ال

 عن طريق مشاريع تموليا الواليات المتحدة. 

 مشروع بريطانيسادسًا: 
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عن  مطوالً  حسب ما ورد في بعض وثائقيا تقريراً  1955أعدت وزارة الخارجية البريطانية سنة 
من  قضية الالجئين الفمسطينيين، تمت مناقشتو مع الحكومة األميركية. وتضمن التقرير عدداً 

العراق.وذلك بالتنسيق مع السفارة البريطانية في بغداد وقسم التطوير  خاصة فيمشاريع التوطين 
في المكتب البريطاني في الشرق األوسط في بيروت، واألونروا وبقية السفارات البريطانية في 

 المنطقة.

 مشروع جون كينيدي سابعًا: 

سنة  المؤتمر القومي لممسيحيين والييود، خطاباً ألقى الرئيس األميركي جون كينيدي خالل 
عكس بعض تصوراتو لمصراع العربي اإلسرائيمي في الشرق األوسط.واقترح بشأن  1957

الالجئين الفمسطينيين عودة من يرغب منيم في العودة ليعيش في ظل الحكومة اإلسرائيمية باسم 
توطين الالجئين اآلخرين عبر القيام الصداقة الوفية، وتعويض من ال يرغب منيم في العودة، و 

 بمشروعات اقتصادية في المنطقة.

 همفري دراسة هيوبرتثامنًا: 

من خالل جولة في  1957قام عضو الكونغرس األميركي ىيوبرتيمفري بدراسة توثيقية سنة 
من مخيمات الالجئين، وأوصت الدراسة بالشروع في ميام  الشرق األوسط، زار فييا عدداً 

ومشاريع لتسييل إعادة توطين الالجئين في بعض الدول العربية المحيطة بإسرائيل.وأشارت إلى 
كبيرة من الالجئين، يضعف عنده عنصر االنتماء إلى  يشكل نسبةأن الجيل الجديد الذي 

السياسيون بشأن حق العودة.وخمص إلى القول  فمسطين، بالرغم من الضجيج الذي يطمقو القادة
إن إعادة التوطين والتعويض، ووضع برنامج لمتنمية االقتصادية ىو السبيل الواقعي لحل مشكمة 

 الالجئين الفمسطينيين.

 مشروع داغ همرشولدتاسعًا: 

بعة عشر قدم األمين العام لألمم المتحدة داغ ىمرشولد ورقة إلى الجمعية العامة في دورتيا الرا
تتضمن مقترحات بشأن استمرار األمم المتحدة في مساعدة  4121وتحمل رقم أ/ 1959سنة 

الالجئين الفمسطينيين.واقترح فييا توسيع برامج تأىيميم وتعزيز قدراتيم عمى إعالة أنفسيم، 
واالستغناء عن المساعدات التي تقدميا إلييم وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

 .الفمسطينيين.وتوطينيم في األماكن التي يوجدون فييا
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 مشروع جوزيف جونسونعاشرًا: 

 مشروعا كمف بو رسمياً  1962قدم جوزيف جونسون رئيس مؤسسة كارنغي لمسالم العالمي سنة 
ييتم بدراسة مشكمة  1961من قبل الحكومة ولجنة التوفيق الدولية التابعة لألمم المتحدة سنة 

أو تضمن مشروعو إعطاء كل أسرة من الالجئين فرصة االختيار بين العودة الالجئين.وقد 
 ، مع اعتبار قيمة التعويضات الكبيرة التي ستتمقاىا كبديل إذا اختارت البقاء حيث ىي.التعويض

 مشروع مارك بيرونحادي عشر: 

 لدى ترؤسو االجتماع الخامس في تونس 1993طرح الدبموماسي الكندي مارك بيرون سنة 
لتوصل إلى ما لمجموعة عمل الالجئين، رؤية كندا لحل أزمة الالجئين في الشرق األوسط عبر ا

.وذلك من خالل منح اليوية لمن ال ىوية ليم، وتوطين "من دون الجئين شرق أوسط جديد"سماه 
 الفمسطينيين في دول المجوء الحالية بحيث يتمتعون بالحقوق االقتصادية والمدنية كاممة.

 دراسة دونا آرزتشر: ثاني ع

قدمت المحامية األميركية من أصل روسي دونا آرزت بحضور مساعد وزير الخارجية األميركي 
أمام مجمس الشؤون الخارجية في  1997كانون الثاني سنة بق ريتشارد مورفي دراسة في السا

خاصة مشكمة الالجئين الكونغرس.وتطرقت إلى األوضاع في الشرق األوسط 
 توطين الفمسطينيين حيث يتواجدون.اقتراحات تشمل وطرحت .الفمسطينيين

 رؤية بيل كمينتونثالث عشر: 

فكرة توطين الفمسطينيين في  2000بيل كمينتون أواخر سنة  سبقطرح الرئيس األميركي األ
رؤيتو لحل ىذه اإلشكالية، في سياق حمول أخرى مثل:توطينيم  إقامتيم ضمنالخارج في أماكن 

دولة فمسطينية جديدة.توطينيم في األراضي التي ستنقل من إسرائيل إلى الفمسطينيين.توطينيم  في
 في الدول المضيفة ليم.توطين قسم آخر في دولة ثالثة تقبل بذلك.

 مشروع إلينا روز لشتاين رابع عشر: 

لشرق قدمت إلينا روز لشتاين عضو مجمس النواب األميركي ورئيسة المجنة الفرعية لشؤون ا
في  2006األوسط ووسط آسيا مع عدد من أعضاء مجمس النواب مشروعا لمكونغرس سنة 

محاولة لصناعة قرار يدعو الرئيس األميركي جورج بوش إلى مطالبة الدول العربية باستيعاب 
 الفمسطينيين المقيمين عمى أرضيا.وحل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين األونروا. 
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 الصهيونية والعربيةالمشاريع 

 بن غوريون ديفيدلجنة أواًل: 

 1948بن غوريون لجنة في أغسطس/آب سنة  ديفيدعين رئيس الوزراء اإلسرائيمي األسبق 
وكانت ميمتيا تيدف إلى منع عودة الفمسطينيين.وكان من ضمن توصياتيا في تقريرىا األول 
توطين الالجئين في البمدان المضيفة، كسوريا واألردن بمساعدة من األمم المتحدة، ويفضل في 

 العراق.

 مشروع الجزيرةثانيًا: 

قبولو توطين ثالثمائة ألف الجئ في  1949في سوريا عام  اد انقالباً أعمن حسني الزعيم الذي ق
منطقة الجزيرة في شمال سوريا.وكان مشروع منطقة الجزيرة الذي اتفقت عميو وكالة الغوث 

يحمل مقاربة اقتصادية لمسألة توطين الفمسطينيين  1952الدولية مع الحكومة السورية سنة 
 المتواجدين في تمك المنطقة.

 مشروع سيناء ثًا: ثال

وافقت الحكومة المصرية عمى مشروع توطين قسم من الجئي قطاع غزة في سيناء في الفترة بين 
ألف  250مع وكالة الغوث يمنحيا إمكانية إجراء اختبارات عمى  . وعقدت اتفاقاً 1951-1953

فدان تقام عمييا عدد من المشاريع.وقد واجيت الحكومة المصرية مقاومة شعبية لممشروع، 
تتراجع من خاللو عن موضوع التوطين، واعتبرت المشروع غير ذي  1953لتصدر بيانا سنة 

التي قدمت لتوطين الالجئين الفمسطينيين من  جدوى. ويعتبر ىذا المشروع من أىم المشاريع
 مدخل اقتصادي.

 شكولامشروع ليفي رابعًا: 

 1965شكول في إحدى جمسات الكنيست سنة اتقدم رئيس الوزراء اإلسرائيمي األسبق ليفي 
بمشروع نص عمى توجيو جزء من الموارد الكبيرة لممنطقة باتجاه إعادة توطين الالجئين ودمجيم 

لوطنية الطبيعية التي اعتبرىا الدول العربية.واستعداد إسرائيل لممساىمة المالية إلى في بيئتيم ا
 جانب الدول الكبرى في عممية إعادة توطين الالجئين كحل مناسب ليم وإلسرائيل.

 ألون خامسًا: مشروع يغآل
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سنة ألون وزير العمل في حكومة ليفي إشكول مشروعا متكامال لمتسوية مع األردن  طرح يغآل
. وقال ألون في مشروعو: إن إسرائيل وحدىا ال تستطيع حل المشكمة بأسرىا، أو الجزء 1968

األكبر منيا اقتصاديا وسياسيا وديموغرافيا.والمشكمة كما يراىا ألون تقع في خانة تبادل السكان. 
 فقد استوعبت إسرائيل الييود، والدول العربية تستوعب الالجئين العرب بنفس العدد. 

 دراسة شمومو غازيتادسًا: س

دراسة لشمومو غازيت  1994في جامعة تل أبيب سنة  االستراتيجيةأصدر مركز جافي لمدراسات 
رئيس االستخبارات اإلسرائيمية األسبق، بعنوان "قضية الالجئين الفمسطينيين، قضايا الحل الدائم 
من منظور إسرائيمي".وتناولت الدراسة حل قضية الالجئين من خالل عودة بعض الجئي سنة 

تي وفقا لالتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير إلى مناطق الحكم الذا 1967ونازحي سنة  1948
 الفمسطينية والحكومة اإلسرائيمية. ويتم استيعاب الباقين في الدول العربية المضيفة.

ويضيف غازيت أنو يجب حل وكالة الغوث الدولية ونقل صالحياتيا إلى السمطة الفمسطينية 
دة، فقد قسمو إلى تعويض جماعي والدول المضيفة.أما في جانب التعويض المادي عن حق العو 

لتطوير ودمج الالجئين في أماكن إقامتيم، وتعويض شخصي يصرف لمعائالت، ويقدر بعشرة 
 آالف دوالر لمعائمة الواحدة بدون اعتبار لقيمة الممتمكات المفقودة.

 مشروع يوسي بيمين ووثيقة جنيفسابعًا: 

من  2003النيائي إلشكالية الالجئين سنة لمحل  أعمن يوسي بيمين برفقة ياسر عبد ربو تصوراً 
لممفاوضين السياسيين حول الحل  ميماً  خالل وثيقة جنيف التي اعتبر أنيا ستكون مرجعاً 

 النيائي.

عادة  ومن ضمن ما تناولتو الوثيقة أن تحل ىيئة دولية جديدة محل وكالة غوث الالجئين. وا 
تطوير أوضاعيم المعيشية وتذويبيم في تأىيل واستيعاب الالجئين في دول وأماكن إقامتيم.و 

 الحياة اليومية لممجتمعات التي يعيشون فييا.

 يالونأمشروع سري نسيبة وعامي ثامنًا: 

بين الجانب الفمسطيني  غير رسمية مباحثات 2002وزارة الخارجية اليونانية سنة  استضافت
 باسملمقاء عن وثيقة عرفت وأسفر ا، يالونأبسري نسيبة ومن الجانب اإلسرائيمي عامي  ممثالً 

يالون. وأىم ما ورد فييا، إقامة دولة فمسطينية منزوعة السالح عمى أجزاء من أوثيقة نسيبة 
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سقاط حق عودة الالجئين وحقوقيم المترتبة عمى تيجيرىم.والبحث عن أماكن  الضفة وغزة. وا 
محدودة لمن يتاح ليم لمدولة إليواء الالجئين بتوطينيم في مكان إقامتيم أو في بمد ثالث أو بعودة 

 الفمسطينية.

 

 وثيقة إكس آن بروفانستاسعًا: 

وثيقة إسرائيمية فمسطينية  2007نوفمبر/تشرين الثاني  24نشرت صحيفة ىآرتس اإلسرائيمية يوم 
إكس آن بروفانس، وتطرقت إلى عدد من القضايا المصيرية كالوضع النيائي لمدينة  اسمتحت 

لمشكمة عودة الالجئين الفمسطينيين، يتمثل في إسقاط ىذا  القدس ومشكمة الالجئين.واقترحت حالً 
.وذكرت ىآرتس أن الوثيقة شاركت في صياغتيا مجموعة فمسطينية منيا لحق مقابل التعويضا

ووقع عمييا كذلك  -مستشار االقتصادي لالتحاد العام لمصناعات الفمسطينيةال-صائب بامية 
 . "القائم بأعمال رئيس الوزراء اإلسرائيمي حاييم رامون

 فشل مشاريع التوطين: كيف ولماذا؟

كافة مشاريع تصفية قضية المجوء والالجئين من خالل يبدو من نافمة القول اإلشارة إلى أن  
وبالقراءة النقدية التحميمية ألسباب ذلك الفشل يمكن رد تمك األسباب إلى  التوطين باءت بالفشل،

عدة أبعاد، أىميا: بعد المنظور أو المقاربة التي تم بواسطتيا تناول قضية المجوء والالجئين، 
 وبعد طبيعة ودور الجيات القائمة عمى مشاريع التوطين.

في كافة مشاريع التوطين المجوء والالجئين المنظور أو المقاربة التي تم بواسطتيا تناول قضية
كانت مقاربة "تصفوية" أسست خطابيا عمى دعاوي "إنسانية" ومبررات "اقتصادية" من خالل 
العمل عمى تحسين األوضاع المعيشية لالجئين في أماكن توطينيم المبتغاة، وال بأس بعد ذلك إن 

اكن اسية إن تم استيعابيم في تمك األممنحيم حقوقًا اقتصادية واجتماعية، بل ومدنية وسيتم 
التوجيات الخاصة بإيجاد حل لقضية ومنحيم جنسيات/ مواطنة جديدة، باإلضافة إلى ارتكاز "

نو عمى الرغم أذ يقول البعض بإ، (السياسة الواقعية)مى الفصل ما بين الحقوق وبين عالالجئين 
قوال ما سبب الحقائق القاسية. مثل ىذه األ، بنو ينبغي وضعيا جانباً أال إالحقوق جميمة  ن  أمن 
، فالمبادئ الحقيقية ىي ال افتراض زائف وخطر، خاصة فيما يتعمق بقضية الالجئين تحديداً إىي 

لى تسوية واقعية لقضية الالجئين، والخيار إجل الوصول أتي ليا حظ في التطبيق العممي من ال
لى إليات مساعدة تسيل الوصول آوبين  قوق،لى الحإلفعمية لحمول تستند ىنا ليس بين القيم ا
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كثر فائدة طار األالقيم الحقيقية ىي التي توفر اإل نأ. فالواقع تسوية تعكس الوضع القائم حالياً 
 .21ن تصاغ فيو حمول واقعية"أمكن يالذي 

طبيعة ودور الجيات القائمة عمى مشاريع التوطين، وىي الجيات التي تبنت المقاربات أما 
السابقة إياىا، فيي إما جيات مسؤولة بشكل مباشر عن خمق مشكمة الالجئين والتسبب في النكبة 
"الجيات الصييونية والبريطانية واألمريكية"، أو ىي جيات متواطئة في تمرير مشاريع التيجير 

، ثم متواطئة في مشاريع التوطين بعد ذلك، وفي أحسن األحوال ىي جيات انحازت إلى ابتداءً 
المقاربة الوطنية الجذرية، مثل بعض المقاربة الصييونية البريطانية األمريكية عمى حساب 

 المؤسسات الدولية والجيات الغربية والعربية، وحتى الفمسطينية!

كل تمك المشاريع كانت تعني بالنسبة لشعبنا  بمغة أخرى: فشمت كل مشاريع التوطين ألن  
، وألنيا أغفمت، عمدًا، المقاربة الوحيدة القادرة عمى حل مشكمة الالجئين، وىي 22"استمرار النكبة"

بالعودة "الجماعية والفردية" وجبر الضرر المقاربة الوطنية السياسية الجذرية التي ال تتحقق إال 
القائمين عمييا ىم المتسببون بيا، وألن "االيديولوجية الثاوية  ألن  واستعادة الممتمكات والتعويض، و 

، وجعال خمف بناء الدولة الييودية واستمرار مشروع التيويد جعال الفمسطينيين أعداء محتممين أبداً 
 .23زاء اليدف المتمثل في تحقيق الدولة الييودية"إ استراتيجياً  منيم معيقاً 

 الحل من منظور جذري المبحث الثالث: معالم وممكنات

وألن  "قضية األرض فشل مشاريع توطين الالجئين الفمسطينيين، لألسباب التي تم ذكرىا سابقًا، 
ل يا تمث  وعودة أصحابيا من الالجئين الفمسطينيين إلييا تشك ل جوىر القضية الفمسطينية، كما أن  

نساني واألخالقي وعقدة التجسيد الكثيف لمأساة الشعب الفمسطيني، التجسيد السياسي واال
، ىذا الفشل يعني ضرورة العودة إلى جذور الصراع 24اإلسرائيمي"-أعصاب الصراع الفمسطيني

وأساساتو األولى، والمتمثمة في جذرية التناقض ما بين المشروع الوطني الفمسطيني من ناحية، 
ضية الوطنية حيث ال يمكن تجزئة القوالمشروع االستعماري الصييوني من ناحية مقابمة، 

                                                           
21

، بٌت لحم: مركز جماعية، مشاركة، وصياغة حلول دائمة لالجئين الفلسطينيينسيادة شعبية، حقوق (، 2003د. كرمة نابلسً )

 .3بدٌل، ص 
22

سٌاسات التهجٌر القسري للسكان، الحرمان من حقوق واستمرار النكبة ٌعنً، باإلضافة إلى عدم حل مشكلة اللجوء والالجئٌن، 

بها من استعمالها واالنتفاع بها، التمٌٌز فً التنظٌم االقامة والسكن، نظام استصدار التصارٌح، مصادرة االراضً ومنع اصحا
والتخطٌط، العزل والفصل العنصري، حرمان الفلسطٌنٌٌن من االستفادة من مواردهم الطبٌعٌة ومن الحصول على الخدمات العامة، 

ٌة وتحظى غٌر حكومالحرمان من الحق فً جبر الضرر، قمع صمود الشعب الفلسطٌنً ومقاومته، االعمال التً تنفذها أطراف 

، مركز 2015، االصدار الثامن، الالجئون والمهجرون الفلسطينيون: المسح الشاملالصهٌونٌة. للمزٌد:  بموافقة وتواطؤ الحكومة

 بدٌل.
23

 .7، حٌفا: مدى الكرمل، ص الفلسطينيون في إسرائيل(، 2011خوري "محرران" ) -ندٌم روحنا وأرٌج صباغ
24

 .6، غزة: مركز عبد هللا الحورانً للدراسات، ص العودة وخيار الدولة العربية الديمقراطية حق(، 2008غازي الصورانً )
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ناتيا، وحيث انعدام أي فرصة لنجاح أي حل سياسي لمقضية الوطنية  الفمسطينية وال فصل مكو 
، وحيث يعني استمرار نكبة الالجئين بقاء القضية الفمسطينية من دون حل جذري لقضية الالجئين

.  الوطنية دون حل 

المجوء والالجئين من منظور الحل لقضية  وممكنات بناًء عمى ما سبق، من الميم تبيان معالم
 ، وتتمثل في الخطاب الجذري، والحل الجذري، ومفتاح الحل، وممكنات الحل اإلجرائية.جذري

 الجذري 25الخطاب

غير المرور عمى نوعين سائدين من الخطاب قبل اإلشارة إلى معالم الخطاب الجذري من الميم 
المشكمة تكمن في صنع السالم بين ، "األول ىو خطاب صنع السالم، الذي يفترض أن  الجذري

طرفين عمى قدم المساواة، لدى كل منيما مصالح واحتياجات وقيم ومعتقدات متماثمة، وىذا ىو 
الخطاب الخطأ، ألن الجانبين ليسا طرفي نزاع متكافئين، فيناك قوة احتالل، وشعب مقموع 

ىو خطاب بناء الدولة  الثانيو  ومشتت ال يسمح لو حتى بالحصول عمى اعتراف شرعي بيويتو.
الذي يفترض أن  المشكمة تكمن في بناء الدولة، وىذا الخطاب خاطئ أيضًا بسبب عدم وجود 

 .26دولة فمسطينية أصاًل"

ئين عمى جانبيا السياسي، نساني لمشكمة الالجالجانب اإلالخطابان السابقان يعمالن عمى تغميب "
لى نوع من الحماية إرىم مجموعة بشرية محرومة وبحاجة لى الالجئين باعتباينظرانإحيث 

ادة، بما في ذلك غاثية ال الحماية القانونية والسياسية التي يكفميا القانون الدولي لالجئين عاإل
وسمو. وتدعو ىذه أعقاب اتفاق أصمي. وتعززت ىذه المقاربة في لى وطنيم األإحقيم في العودة 

الالجئين، وتنطوي عمى دعوة ضمنية لدمجيم في المجتمعات لى تحسين شروط حياة إالمقاربة 
لى بيوتيم وممتمكاتيم إه المقاربة عن حق عودة الالجئين المضيفة وتوطينيم فييا. وتتغاضى ىذ

 .27"1948ة التي اقتمعوا منيا منذ عام األصمي

من حيث  في القفز عن جوىر الصراع وقضيتو الرئيسة،مشكمة الخطابين السابقين تتمثل أساسًا 
قضية حركة التحرر الوطني الفمسطينية في صراعيا الوجودي مع المشروع االستعماري ىي "

الصييوني، وىو المشروع الذي أفقد اليوية الوطنية الفمسطينية لضمعين اثنين من أضمعيا 
                                                           

25
حسب  النصوص واألقوال كما تعطً مجموع كلماتها ونظام بنائها، وبنٌتها المنطقٌة، أو تنظٌمها البنائًبمعنى  Discourseالخطاب 

 تعرٌف مٌشٌل فوكو.
26

، 2008، الفرٌق الفلسطٌنً للدراسة االستراتٌجٌة، الفلسطينية إلنهاء االحتالل االسرائيليالخيارات االستراتيجية انظر: 

http://www.palestinestrategygroup.ps 
27

، الدوحة: المركز الالجئون الفلسطينيون في المشرق العربي، الهوية والفضاء والمكان(،2015)اري كنودسن وساري حنفً 

 .33، ص ساتالعربً لألبحاث ودراسة السٌا



19 
 

شعب الثالثة، أفقدىا اقميميا الجغرافي الخاص )فمسطين التاريخية( وحي زىا االجتماعي المتعي ن )ال
في ، فالخطاب الجذري ينظر لقضية المجوء والالجئين 28الفمسطيني تحت االحتالل وفي الشتات("

 ضوء تمك الحقيقة، وال يرى ليا حاًل جذريًا منفصاًل عن حل ذلك الصراع، ومن الجذور أيضًا.

ربط الخطاب الجذري في السياق الفمسطيني إذن يقد م مقاربة وطنية سياسية قانونية، ويعمل عمى 
لى قضية إلثوابت الوطنية التي حكمت النظر سس وابجممة من األتمك المقاربة وتعزيزىا "

سس والثوابت تتعرض تمك األ الالجئين في الفكر السياسي لمنظمة التحرير، وذلك قبل أن  
سس الميمة: وحدة . من ىذه األلالىتزاز في مجرى التحوالت التي شيدتيا المنظمة منذ تأسيسيا

رض والشعب، االرتباط الوثيق بين حق العودة وحق تقرير من وحدة األ الجئين، انطالقاً قضية ال
المصير لردم الفجوة القانونية بين تشتت الشعب الفمسطيني ووحدتو القانونية، التمسك بحق العودة 

ر يرتبط بحق تقرير المصي جماعياً  عمى حرية اختيار الالجئ، وحقاً  مبنياً  فردياً  باعتباره حقاً 
باعتباره قاعدة الزامية في القانون الدولي، تأكيد ارتباط حق العودة بالحق في التعويض وجبر 

 .29"خرمتالزمة ال يغني أحدىا عن اآل الضرر والحق في استعادة الممتمكات باعتبارىا حقوقاً 

واألخالقية، مقاربة الخطاب الجذري مقاربة وطنية سياسية بامتياز، وتتخطى األبعاد الوجدانية 
يديولوجية أسمالية العالمية في الممارسة األفاالحتالل الصييوني المحكوم بالفكر والمصالح الر "

حمر ييدد وظيفة ووجود المشروع أنو يعتبر حق العودة خطاً إياسية يدرك ىذه الحقيقة، وعميو فوالس
نسانية التي ال اإلعمى حشر قضية الالجئين في الزاوية  الصييوني برمتو، وليذا يصر دائماً 

خراج القضية والنقاش من إلم شمل بعض العائالت، وذلك بيدف يتعدى التعامل معيا مفيوم 
دائرة االستحقاق السياسي والمسؤولية التاريخية تجاه عممية االغتصاب االستيطاني لألرض 

 .30"العربية الفمسطينية، وما رافقيا من عممية التطيير العرقي

 الحل الجذري

، فإن اتكاءً  يستدعيإعادة قراءة الواقع القائم  الحل الجذري لقضية المجوء والالجئين عمى ما مر 
قراءة مختمفة، تنطمق منو نحو المستقبل، من أجل تغييره ال تبريره وتكريسو وتأبيده، وتجازوه ال 

 ما يتم "بإعادة تجديد بنى المشروع الوطنياالستسالم لموازين قواه، وطريق تحقيق ذلك إن  
                                                           

28
، مجلة جامعة االستقالل لألبحاث، "الهوية الوطنية الفلسطينية: جدل الواقع ومأزق الخطاب"انظر: د. كاٌد شرٌم، دراسة حول 

 .126-97، ص 2018عدد خاص بمؤتمر الهوٌة الوطنٌة الفلسطٌنٌة، 
29
، الدوحة: المركز وية والفضاء والمكانالالجئون الفلسطينيون في المشرق العربي، اله(،2015)ري كنودسن وساري حنفً ا

 .34، ص العربً لألبحاث ودراسة السٌاسات
30

، غزة: مركز عبد هللا الحورانً للدراسات والتوثٌق، ص حق العودة وخيار الدولة العربية الديمقراطية(، 2008غازي الصورانً )

6. 
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الفمسطيني، وبتوليد رؤية وطنية فمسطينية جديدة، تطابق ما بين شعب فمسطين وأرض فمسطين 
ومشروع حركتيا الوطنية، وىذا يتطمب تحديدًا إعادة بناء منظمة التحرير الفمسطينية والتبني 
االستراتيجي الواضح لمشروع الدولة الواحدة الديمقراطية في كامل أرض فمسطين التاريخية، من 

نما باعتباره حاًل د ون أن يعتبر ذلك بدياًل أو منافسًا لمشروع الدولة في الضفة والقطاع، وا 
، ذلك أن  جميع الحمول  31جميع الحمول المؤقتة والمرحمية في مجراه" مستقبميًا يجب أن تصب  

وىو  المؤقتة والمرحمية لم ولن تنو الصراع الوجودي مع المشروع االستعماري الصييوني،
ولن تحقق "المصالحة  ،ٌجمع ما بٌن االستعمار واالحتالل والفصل العنصريوع الذي المشر 

كفيل  الواحدة الديمقراطية العربية مشروع الدولة التاريخية" بين الشعبين من جانب، في حين أن  
من استعمارية وعنصرية المشروع  مذاتي سطيني، وتحرير "الييود"بتحرر الشعب العربي الفم

 الصييوني عمى أرض فمسطين التاريخية.

 مفتاح الحل

إذا كان مشروع الدولة العربية الديمقراطية الواحدة في فمسطين التاريخية ىو الحل الجذري 
بكل ما يعنيو  32الصييوني، فإن  مفتاح ذلك الحل إنما يتمثل في "حق العودة"-لمصراع الفمسطيني

وحجر زاوية ذلك الحق، من الناحيتين ، عمى المستويات الوطنية والسياسية والقانونيةذلك الحق 
 194.33السياسية والقانونية الدولية يتمثل بدوره في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

بالنسبة لمفتاح الحل الجذري المتمثل بحق العودة  194قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
حل مشكمة الالجئين ل طاراً إقرار المن  11الفقرة  يشك ل نقطة االنطالق األولى: حيث تحدد

فإنيا تحدد بصريح العبارة  194من القرار  11من الفقرة  1ما الفقرة الفرعية رقم الفمسطينيين. أ
ثالثة حقوق بارزة لمفمسطينيين أن يمارسوىا بموجب القانون الدولي، ىي العودة واستعادة 

                                                           
31

ضمن كتاب التجمعات ، تمثالتهاالمتشظية وتداخالتها المتعددةالهوية االجتماعية الفلسطينية: (، 2013أباهر السقا ) :انظر
 .مركز مسارات اهلل:رام  مسارات،المؤتمر السنوي الثاني لمركز  وتمثالتيا،الفمسطينية 

32
خٌر، مثبت فً أربع قامتهم المعتاد األإنها مكان أحٌانا على أحق الالجئٌن فً العودة الى بٌتوهم وممتلكاتهم التً ٌشار الٌها 

مجموعات قوانٌن منفصلة ضمن القانون الدولً، هً قانون الجنسٌة كما هو مطبق عندما تحل دولة محل دولة اخرى فً الحكم، 

(، وقانون حقوق االنسان، وقانون 1949، ومعاهدة جنٌف 1907نظمة الهاي الملحقة باتفاقٌة الهاي أوالقانون الدولً االنسانً )

 .2001 ،مركز بدٌل ،"الالجئون الفلسطينيون وحق العودة .. دراسة في القانون الدولي"عمل:: ورقة نظرا. الالجئٌن
33

نصت اتفاقٌات السالم فً كل من مقدونٌا، كوسوفو، كرواتٌا، البوسنة والهرسك، بوروندي، غواتٌماال، لٌبٌرٌا وبشكل واضح على 

واالتفاقٌة  1993نصت اتفاقٌة اعالن المبادئ فً المقابل  هم.حق الالجئٌن والمهجرٌن بالعودة الى دٌارهم االصلٌة او اماكن سكنا

فً مرحلة الحقة ضمن  1948على انه سٌتم معالجة قضٌة الالجئٌن الذٌن اقتلعوا من اراضٌهم فً العام  1995الملحقة الموقعة عام 

، الدروس المستفادة، فاقية السالم والالجئيناتانظر: مفاوضات السالم التً ستتناول الوضع النهائً والحل الدائم للصراع بٌن الطرفٌن.

 .2003مركز بدٌل، بٌت لحم: 
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، كما تضمن القرار مجموعة من المبادئ ذات العالقة بتنفيذ حق العودة، تمكات والتعويضلمما
 :34وأىميا

 يحدد بوضوح المكان الذي يحق لالجئين العودة إليو بالضبط .. إلى بيوتيم. -

 .35يؤكد القرار بأن العودة يجب أن تكون بناًء عمى الخيار الشخصي لكل الجئ -

الزمني لعودة الالجئين "في أقرب وقت عممي" والمقصود أن تقوم اسرائيل يحدد القرار اإلطار  -
ية اتفاقية سالم نيائية مع أطراف النزاع وبدون انتظار أ بإعادة الالجئين الفمسطينيين فوراً 

 االخرى.

 عمى اسرائيل بأن تسمح بدخول الالجئين ثانية. التزاماً  194يفرض قرار  -

 ينطبق عمى كل الالجئين الفمسطينيين.ل 194تمت صياغة القرار  -

 194لمتحدة بتنفيذىا قرار مم افي األ يشير اشتراط الجمعية العمومية قبول اسرائيل عضواً  -
بضمان التنفيذ الكامل لحق العودة لالجئين  لى أن الجمعية اعتبرت اسرائيل ممزمة تماماً بوضوح إ

 الفمسطينيين.

 دون نقصان منذ نشره ألول مرة. سنوياً  194ر عادت الجمعية العمومية تأكيد قراأ -

 ممكنات الحل اإلجرائية

، والمتمثل بحق العودة، وتحقيق ل الجذري لقضية المجوء والالجئينمفتاح الحأمام الوصول إلى 
الحل الجذري المتمثل بالدولة العربية الديمقراطية الواحدة في فمسطين التاريخية، طريق شاق 

 ضوء ممكناتو اإلجرائية عمى عدة مستويات من العمل، ىي:وطويل، لكنو ممكن في 

 ، وذلك من خالل:المستوى الفمسطيني، شعبيًا ورسمياً أواًل: 

بقائيا في قمة إالتحرير الفمسطينية والحرص عمى  الحفاظ عمى المكانة التمثيمية لمنظمة -
لى حين تحقيق إسمطة و "الدولة" في قاعدة اليرم بقاء الإمع  الفمسطيني،اليرم السياسي 

ىداف الوطنية الثابتة لمشعب الفمسطيني في العودة وتقرير المصير، وتجنب القيادة األ

                                                           
34

 .2001 ،مركز بدٌل ،"الالجئون الفلسطينيون وحق العودة .. دراسة في القانون الدولي"عمل:ورقة انظر: 
35

ٌلغً بعضها بعضا بموجب الحق الفردي فً العودة منفصل تماما عن الحق الجماعً، ومع ذلك، فان الحقوق الفردٌة والجماعٌة ال 

 القانون الدولً، بل ٌكمل بعضها بعضا.
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ن قيام الدولة في المناطق أمنيا الفمسطينية استخدام أي لغة قانونية وسياسية يفيم 
 .36لحق تقرير المصير يعني تطبيقاً  1967المحتمة عام 

و أنيا دولة فمسطينية وليدة أالفمسطينية والكف عن التظاىر بة عادة تقويم السمطة الوطنيإ -
، وما يستدعيو ذلك من إعادة تعريف أدوار وميام السمطة الوطنية ةغير ناضج

 الفمسطينية في المرحمة القادمة.
نقل ، و"مدستراتيجية طويمة األاعتماد الحمول الدائمة القائمة عمى الحقوق ومساندتيا كا -

لى مستوى استراتيجي بما يتعمق بحق العودة ومواجية الطابع إالنقاش والنضال 
الصييوني أو الييودي لدولة إسرائيل ودورىا الكولونيالي في المنطقة كأداٍة أو كجزٍء من 

 .37"المشروع اإلمبريالي الذي يجري الترويج لو
تطوير مؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية وخصوصا دائرة شؤون الالجئين ولجان  -

الشعبي ومستوى مات الشعبية وذلك لفتح الباب أمام مشاركة أوسع عمى المستوى الخد
عادة إالشتات والداخل ودورىم في عممية فمسطينيي  موقعتعزيز ، و الخبراء في القضية
 والحفاظ عمى حقوقيم. الفمسطينية بناء منظمة التحرير

االحتماالت والخيارات العمل مع الالجئين، وداخل مخيماتيم وتجمعاتيم من أجل تحديد  -
إلثارة ونقاش وتعزيز مطالبيم داخل وخارج سياق المفاوضات، وضمان مشاركة الالجئين 

 والميجرين الفمسطينيين وتيسيرىا.

 الشرعية الدولية، وذلك من خالل:: مستوى ثانياً 

نقل المفاوضات حول الالجئين من ساحاتيا الحالية الى ساحات االمم المتحدة، وليس  -
 الثنائي او المتعدد االطراف.عبر 

لعام  513التمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعمقة بقضية الالجئين، خاصة القرارات  -
لعام  535، والقرار 1968لعام  2452، والقرار 1967لعام  237، والقرار 1952
 1974لعام  3236، وقرار الجمعية العمومية رقم 1972لعام  2963، والقرار 1969
ترفت فيو الجمعية العمومية بحق الشعب الفمسطيني بتقرير مصيره غير القابل الذي اع

 لمتصرف، وأكدت فيو حق عودة الالجئين الى ديارىم وممتمكاتيم.

                                                           
36

، الدوحة: الالجئون الفلسطينيون في المشرق العربي، الهوية والفضاء والمكان(،2015)اري كنودسن وساري حنفً انظر: 

 .35ص بً لألبحاث ودراسة السٌاسات، المركز العر
37

 .2005، تشرٌن اول  13/14رؤٌة اخرى، عدد مزدوج،  مجلة -اشكالية حل الدولتيننصار ابراهٌم، انظر: 
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رفض فكرة التعويض كبديل لحق العودة، والتأكيد عمى اىمية التعامل مع ىذه الموضوعة  -
 والتعويض". وجبر الضرر مالكوني " العودة واستعادة األفي إطار سياقيا القان

ومتابعة تمك  مسؤولية بريطانيا عن التطيير العرقي لمشعب الفمسطيني،التأكيد عمى  -
لمانيا ما بعد النازية التي تحممت مسؤولية أكما حدث مع  المسؤولية سياسيًا وقانونيًا،

، حيث ال تسقط تبعات تمك المسؤولية نوست وتبعاتيا منذ حدوثيا وحتى اآلاليولوك
 بالتقادم.

بناء شبكة دولية قوية لمدفاع عن حق الالجئين في العودة واستعادة امالكيم والتعويض،  -
 ورفع مستوى الوعي العام الدولي حول تمك القضايا.

 ثالثًا: مستوى الدول المستضيفة لالجئين، وذلك من خالل:

تي تميز الضغط عمى حكومات الدول المضيفة لالجئين أن تتفيم وتحترم الخصوصية ال -
دخال المخيمات في إطار سياسات  واقع المخيمات الفمسطينية لدييا، وأال يتم تعريض وا 

 إقميمية عمى حساب حقوقيم التاريخية في وطنيم.
شخاص الذين واأل ضمان توفير الحماية الفعالة والناجعة لالجئين والميجرين الفمسطينيين -

"توفير الحماية لالجئين  المضيفة، ذلك أن  لتيجير في فمسطين والدول يتعرضون لخطر ا
خالقي، وىو ال يتناقض في الحالة الفمسطينية أقبل الدول المضيفة واجب قانوني و من 

 38مع حقيم في العودة"

 ، وذلك من خالل:39وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين "أونروا": مستوى رابعاً 

لمسمطة الوطنية الفمسطينية، والعمل عمى رفض ومقاومة سياسة نقل صالحيات الوكالة  -
 ابقاء الوكالة كعنوان لجريمة تشريد الشعب الفمسطيني من أرضو ودياره.

التحذير من إشراك الوكالة في دائرة الحمول السياسية المطروحة، والعمل عمى استعادة  -
ا وأدواتيا الوكالة لدورىا ومسؤولياتيا وتقيدىا بقرارات الشرعية الدولية، وتنشيط أجيزتي

 / القانونيتفعيل الدور السياسي، وذلك من خالل 194رار لتنفيذ تمك القرارات وخاصة ق
 .تسييل العودةفيدور الوكالة و  194ل الربط بين قرار لموكالة من خال

                                                           
38

، بو لغد، جامعة بٌرزٌتأ، معهد ابراهٌم الالجئون الفلسطينيون: حقوق، وروايات، وسياسات(، 2011انظر: مجموعة باحثٌن )

 .1ص 
39

نشاء الوكالة على إبقاء قضٌة الالجئٌن قائمة وحٌة، ألن التسجٌل الذي قامت وال تزال تقوم به ٌثبت على الدوام واقع قضٌة إساعد 

، وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بين مطرقة السياسة وسندان خدمة الالجئين(، 1997اللجوء. انظر: مجموعة باحثٌن )

 بٌت لحم: مركز بدٌل.
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التي  UNHCRالتدخل من أجل ربط وكالة الغوث بالمفوضية العميا لشؤون الالجئين  -
ق االمم المتحدة لالجئ، والذي يتجاوز تعريف وكالة تستند في عمميا عمى تعريف ميثا

الغوث ليشمل معظم الجئ شعبنا، باإلضافة إلى أنو يمنع الدول المضيفة من إعطاء 
جنسيتيا لالجئ، عدا عن أن المفوضية العميا لشؤون الالجئين وبحكم صالحياتيا ودورىا 

 تشغيميم أو إغاثتيم.السياسي ىي المؤىمة إلعادة الالجئين إلى وطنيم، وليس فقط 
عدم التعاطي مع فكرة ومحاوالت تحويل الوكالة إلى مؤسسة تنموية أو وكالة تطوير  -

 بحسب السياسة األمريكية، ومقاومة ذلك.

 الخالصة والتوصيات

التعريف األىم لقضية المجوء والالجئين ىو التعريف الوطني/ خمصت الدراسة إلى أن      
السياسي المرتبط عضويًا بقضية الصراع الفمسطيني الصييوني، ذلك ألن قضية المجوء 

وليست مجرد قضية والالجئين كانت، وال تزال، من أىم قضايا ونتائج ذلك الصراع المستمر، 
وكاالت اإلغاثة والتشغيل.كما خمصت الدراسة إلى إنسانية عمى ىامش القانون الدولي اإلنساني و 

معالم وممكنات الحل لقضية المجوء والالجئين من منظور جذري، تتمثل في الخطاب أن 
الجذري، والحل الجذري، ومفتاح الحل، وممكنات الحل اإلجرائية، باعتبار حل الدولة العربية 

جذري، وحق العودة كما نص عميو قرار الديمقراطية الواحدة في فمسطين التاريخية ىو الحل ال
 ىو مفتاح ذلك الحل. 194

 عمى تمك الخالصة، تتركز توصيات الدراسة في النقاط التالية: وبناءً     

تكثيف الدراسات األكاديمية والمؤتمرات العممية المتعمقة بقضايا المجوء والالجئين، والعمل أواًل:
 اق ممكن.عمى تعميم نتائجيا وتوصياتيا عمى أوسع نط

عمى المستوى الشعبي،  تعزيز دور دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفمسطينيةثانيًا:
 خاصة في مجاالت التعبئة والتثقيف والنضاالت الجماىيرية.

حول قدسية وواقعية "حق العودة" من أجل تنظيم مؤتمرات دولية سنوية في الوطن والشتات  ثالثًا:
 التوطين وتصفية القضية الوطنية الفمسطينية.تعزيز مقاومة مشاريع 
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تعرية المخططات السياسية التصفوية لمقضية الفمسطينية، وآخرىا تمك المرتبطة بما يسمى  رابعًا:
"صفقة القرن"، وحشد التأييد الشعبي والعربي والدولي لموقف القيادة الفمسطينية الشرعية الرافض 

 لتمك المخططات.

توقيع "ميثاق شرف" فمسطيني، في الوطن والشتات، أساسو التمسك بالثوابت الوطنية  خامسًا:
 الفمسطينية، وعمى رأسيا حق الالجئين في العودة واستعادة الممتمكات وجبر الضرر والتعويض.

 الخاتمة

 الوطنيكة لمنضال عقبت النكبة القوة المحر أطوال العقود الماضية التي بقيت فكرة العودة ألن  
، نكبتو المستمرة ، عمى الرغم منيقد بق ، وألن الشعب العربي الفمسطينيالفمسطيني المعاصر

وألن ، خر، فكرة استعادة تماسكو من جديدآوطني مبعثر تراوده، قبل أي شيء  ككيان يعمل
فيي ما يضمن  ،دورًا جد أساسي لدى الفمسطينيين شعورًا مطمقًا بموقوتية ىذا الوضع يمنح لمذاكرة

ن جميع التمثالت من االنتظام، عمى نحو منيجي، حول الثنائي الفاصل: "قبل التواصل، ويمك  
، من أجل كل ذلك كان "حق العودة" حقًا مقدسًا ": اليوم منفى وغدًا وطن1948بعد / 1948

ي أدية ساسو يمكن قياس عدالة وجأعمى ، وكان الموقف منو معيارًا مركزيًا وممكنًا وقانونياً 
 .   40قياس مصداقية مواقف القوى السياسية كما األفراد مشروع مطروح لمحل السياسي، وأيضاً 

تمك ىي خالصة ىذه الورقة البحثية حول ممكنات الحل الجذري لقضية الالجئين      
الفمسطينيين، وىي خالصة تأسست عمى دراسة جذور تمك القضية كجزء أساس من قضية 

الصييوني، صراع األرض والشعب واليوية الوطنية الجامعة، وىو الصراع الصراع الفمسطيني 
قامة الدولة العربية  الذي لن ينتيي إال  بتفكيك المشروع االستعماري الصييوني من أساساتو، وا 

 الديمقراطية الواحدة في فمسطين التاريخية. 
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، غزة: مركز عبد هللا الحورانً للدراسات حق العودة وخيار الدولة العربية الديمقراطية(، 2008ازي الصورانً )انظر: غ

 والتوثٌق.
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