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 مقدمة

منعطفا بارزا و خطٌرا فً تارٌخ الشعب العربً الفلسطٌنً وقضٌته العادلة.  فقد  ?;@8شكل العام 
شهد هذا العام انتهاء المشروع السٌاسً فً فلسطٌن، وانهارت معه المقومات اإلقتصادٌة والسٌاسٌة 

 واالجتماعٌة للفبات االجتماعٌة كافة. 

ضه، وتدمٌر مدنه وقراه ومصادرة أراضٌه، وتحوٌله وكانت مؤساة اقتبلع الشعب الفلسطٌنً من أر
إلى مجموعات من الآلجبٌن المعدمٌن، وإنشاء إسرابٌل على انقاضها، األثر الكبٌر فً رسم معالم 

 اإلسرابٌلً.  -اإلسرابٌلً، والعربً  –وتطورات الصراع الفلسطٌنً 

 أرض على العربٌة الهزٌمة ولٌدة هً الفلسطٌنً، بالشعب حلت التً النكبة، أن من الرؼم وعلى
 أواخر إلى وتعود السنٌن، بعشرات التارٌخ هذا سبقت مسبباتها أن إال ،8491 العام فً فلسطٌنن

 فلسطٌن، الى اإلستٌطانٌة الٌهودٌة الهجرات وازدٌاد العشرٌن، القرن وبداٌة عشر التاسع القرن
 فٌما العربٌة الدول وتقسٌم ،8481 العام فً وفرنسا برٌطانٌا بٌن" بٌكو ساٌكس" إتفاقٌة وإبرام

 .8481 العام فً بلفور ووعد بٌنهما،

وعلى امتداد ستٌن عاما من النكبة شؽلت قضٌة الآلجبٌن الفلسطٌنٌٌن األوساط السٌاسٌة 
والدبلوماسٌة للدول األعضاء فً الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة، التً أصدرت أكثر من قرار ٌنص 

االماكن، التً هجروا منها، وتعوٌضهم عن ممتلكاتهم، التً استولت علٌها  على عودة الآلجبٌن إلى
( أبرزها وأهمها والذي تبعه العشرات من القرارات، التً تإكد ;@8إسرابٌل. وٌعد القرار )

 ضرورة تطبٌقة.

وفً كل مرة تصادق فٌها األمم المتحدة على القرار المذكور، كان ٌلقى عدم القبول من قبل 
وهً برفضها الدابم لهذا القرار تحاول التنصل من مسإولٌتها عن مؤساة الآلجبٌن  إسرابٌل.

الفلسطٌنٌٌن، وما سببته من اآلم لهم، ملقٌة اللوم فً هذا الجانب على عاتق الدول العربٌة،  كً ال 
 تلزم نفسها بؤٌة مترتبات سٌاسٌة. واقصى ما كانت تعد به فً هذا الشؤن، هو االٍسهام المالً فً
مشارٌع لتوطٌن الآلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً البلدان، التً ٌقٌمون فٌها، أو فً ؼٌرها. وهذا األمر كان 
محور ومرتكز تفكٌر الزعماء الصهاٌنة، منذ مإتمر "بال" فً سوٌسرا فً نهاٌة القرن التاسع 

 عشر.

اقامة الدولة ومنذ ذلك الوقت نشط هإالء فً طرح مشارٌع التوطٌن لتفرٌػ فلسطٌن من سكانها، و
العبرٌة علٌها. وقد استخدموا من أجل تحقٌق هذا الهدؾ الوسابل كافة، سواء كانت فً شكل 
مؽرٌات مادٌة، أو التهدٌد باستخدام العنؾ. وهو ما أقدموا علٌه فً سنوات العشرٌنات ثم الثبلثٌنات 

اء الشعب الفلسطٌنً ثم األربعٌنات من القرن الماضً، حتى نجحوا فً تهجٌر مبات األلوؾ من أبن
 إلى المنافً البعٌدة عن وطنهم. 

ولم تكتؾ إسرابٌل بقٌام دولتها على أرض فلسطٌن، بل شرعت، مدعومة من برٌطانٌا والوالٌات 
المتحدة، فً طرح مشارٌع توطٌن عدٌدة، للتخلص من الجرٌمة التً ارتكبتها بحق الشعب 

مام إصرار الآلجبٌن على العودة إلى وطنهم الذي الفلسطٌنً. ولكن محاوالتها كلها باءت بالفشل أ
شردوا منه، مستندٌن على قرارات الشرعٌة الدولٌة التً تإكد ذلك، ومدعومٌن برفض الدول 

 العربٌة لمبدأ التوطٌن.
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ومعروؾ أن الجامعة العربٌة أصدرت فً مطلع الخمسٌنات قرارا ٌطلب من الحكومات العربٌة 
األمر الذي ما زال سارٌا إلى الٌوم.  وعندما تولت منظمة التحرٌر  عدم تجنٌس الفلسطٌنٌٌن، وهو

الفلسطٌنٌة شإون القضٌة الفلسطٌنٌة، ودخلت فً مفاوضات مع إسرابٌل لحل هذه القضٌة، كانت 
( الصادر ;@8ترفض فً كل مره مبدأ التوطٌن رفضا قاطعا، وتصر على ضرورة تطبٌق القرار )

 دة الذي ٌنص على العودة والتعوٌض.عن الجمعٌة العامة لؤلمم التح

وما زال السجال التفاوضً بٌن الجانبٌن قابما حتى اآلن، وٌتخذ شكل موقفٌن متناقضٌن .. األول 
 فلسطٌنً ٌصر على حق العودة، والثانً إسرابٌلً ٌرفضه وٌشجع التوطٌن.

الٌب المستخدمة فً هذه الدراسة المكثفة سنتتبع مسإولٌة إسرابٌل عن مؤساة الآلجبٌن، واألس
لتهجٌرهم من وطنهم.  ونستعرض مواقؾ األطراؾ العربٌة المشاركة فً مإتمري لوزان وبارٌس 

حر" عبر مشارٌع التوطٌن العدٌدة، التً طرحت (. ثم "نب;@8ناقشة تطبٌق القرار )اللذٌن عقدا لم
ع المفاوضات لتصفٌة قضٌة الآلجبٌن، ومواقؾ األطراؾ المعنٌة بهذه المشكلة.. بعدها سنتاب

الفلسطٌنٌة اإلسرابٌلٌة، لحل القضٌة الفلسطٌنٌة، عموما، ومشكلة الآلجبٌن، خصوصا، الرسمٌة منها 
 وؼٌر الرسمٌة، ثم نستقرأ المستقبل بشؤن الحلول المتخٌلة بهذا الخصوص.
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 التهجٌر ركٌزة من ركائز الفكر الصهٌونً

، عندددما تبنددت الجمعٌددة <;@8ثددانً مددن العددام تشددرٌن ال @9بدددأت مشددكلة البلجبددٌن، عملٌددا، بتددارٌخ  
العامة لؤلمم المتحدة، بؤؼلبٌة األصوات، تقسٌم فلسطٌن إلدى دولتدٌني ٌهودٌدة وعربٌدة. حٌدم أقددمت 
المنظمات الصهٌونٌة المسلحة، بدعم من برٌطانٌا، على إجبلء مبات األلوؾ من الفلسطٌنٌٌن العرب 

ب وبقدوة السدبلح تدارة أخدرو.  وكاندت حصدٌلة عملٌدة من مدنهم وقراهم، بالترهٌدب تدارة وبالترؼٌد
 اإلجبلء هذه تـهجٌر أكثر من ثبلثة أرباع ملٌون نسمة.

وكعادتها تنصلت إسرابٌل مدن كدل مسدإولٌة تجداه هدذه المؤسداة. وأكثدر حجدء الزعمداء اإلسدرابٌلٌٌن 
عمداء تردٌدا هً أن هجرة الفلسطٌنٌٌن جداءت نتٌجدة لتعلٌمدات واضدحة وصدرٌحة صددرت عدن الز

العرب. وقد اختلقت هذه التؤكٌدات زورا، بعد التهجٌر، وكشؾ عن  طابعها األسطوري فً دراستً 
 The wordless، وأرسكٌن. ب. تشاٌلدرز Why did the Palestinian leaveد. ولٌد الخالدي 

wish: from citizens to refuge  ًوذلدك قبدل أن ٌتوصدل الٌده عددد مدن 8=@8و  1959سدنت ،
ٌن اإلسرابٌلٌٌن الجدد، وعلى رأسهم د. الٌن بابٌة صاحب كتاب "التطهٌر العرقدً". وٌظهدر المإرخ

عمل هذٌن الباحثٌن أن األسطورة اإلسرابٌلٌة عن تهجٌر الفلسدطٌنٌٌن العدرب، ال ٌقدوم علدى تشدوٌه 
 التارٌخ، فحسب، بل وٌإكد أن الرواٌة اإلسرابٌلٌة عن ذلك مختلقة.

أن أوامر اإلجبلء التً  –وهذا هو حجر األساس فً رواٌتهم  –فالزعماء اإلسرابٌلٌون ٌزعمون 
بثتها اإلذاعات العربٌة، كانت بلسان ربٌس الهٌبة العربٌة العلٌا، مفتً القدس، الحاج أمٌن الحسٌنً. 

الفترة، وفً  وعندما نقب هذان الباحثان عن هذه األوامر فً محفوظات الدول العربٌة الخاصة بتلك
، ولدو وثابق وكالة (.B.B.C)تقارٌر اإلستماع لبلذاعات لدو هٌبة االذاعة البرٌطانٌة 

لم ٌجدا شٌبا من هذا القبٌل. وحٌن جرو تحدي المسإولٌن  (.C.I.A)اإلستخبارات األمٌرٌكٌة 
عجزوا اإلسرابٌلٌٌن بتقدٌم برهان دقٌق وواضح على وجود ولو أمر واحد فقط من هذه األوامر، 

 عن ذلك.

وبخبلؾ هذا بدا أن الصحافة اإلسرابٌلٌة، فً تلك الفترة، كانت تكتفً بتناول هجرة العرب، من 
دون أن تورد أدنى إشارة إلى أوامر إجبلء من الزعماء العرب. بل العكس، فمكبرات الصوت، التً 

استخدمت هذه المكبرات كانت تحم على الفرار كانت تابعة لمنظمة "الهاؼاناه" الصهٌونٌة، وقد 
بإفراط شدٌد فً حٌفا، التً لجؤ إلٌها، فً أول مرحلة من التهجٌر، معظم فلسطٌنًٌ الجلٌل، إذ كانت 
تبم صراخ الذٌن تعرضوا إلى مجازر، من قبل المنظمات الصهٌونٌة. وكان ٌتخلل العوٌل 

 (1)والصراخ، بتقطع منتظم، كلمات "دٌر ٌاسٌن .. دٌر ٌاسٌن".

بالبراهٌن القاطعة، ومن خبلل األرشٌفٌني الصهٌونً واإلسرابٌلً، اللذٌن سمح للدراسٌن وقد ثبت 
العربٌة  –والباحثٌن االطبلع علٌهما، أن فكرة تهجٌر الفلسطٌنٌٌن، لٌست ولٌدة الحرب اإلسرابٌلٌة 

منذ  (، كما ٌدعً الزعماء االسرابٌلٌون، وانما نبتت فً أذهان الزعماء الصهاٌنة،?;@8األولى )
أٌام الصهٌونٌة األولى، عندما كانوا ٌرددون فً كتاباتهم مقولة إن فلسطٌن "أرض ببل شعب لشعب 
ببل أرض"، وسعٌهم الحثٌم إلى شراء األراضً، بشتى السبل، الشرعٌة وؼٌر الشرعٌة، وإقامة 

كتب األب  المستوطنات علٌها، فً نهاٌة القرن التاسع عشر وأوابل القرن العشرٌن. وفً هذا الشؤن،
الروحً للحركة الصهٌونٌة، هرتزل، فً ٌومٌاته ما ٌلًي"عندما نحتل األرض )فلسطٌن( سنجلب 

، التً تستقبلنا. علٌنا أن نستولً، وبصورة لطٌفة ]الدولة الٌهودٌة المرتقبة[منافع فورٌة إلى الدولة 
المعدمٌن عبر الحدود على الملكٌة الخاصة فً األراضً، التً تخطط لنا. وسنسعى لتهجٌر السكان 

 (9) ، من خبلل تدبٌر الوظابؾ لهم فً ببلد االنتقال. لكننا سنمنعهم من القٌام بؤي عمل فً بلدنا".
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وإذا كان هٌرتزل دعا إلى التهجٌر فً صورة "لطٌفة"، فإن آحاد عاهام، زعٌم ما ٌسمى 
عن  عربات تهجٌر الٌلماستخدام العنؾ فً أثناء تنفٌذ ع بالصهٌونٌٌن اإلصبلحٌٌن، دعا إلى

فً مانشستر بانجلترا هذا األمر قاببلي "إن لفلسطٌن،  ;9@8أرضهم. فقد أعلن فً خطاب القاه عام 
كما هً قابمة، سكانها اآلن. وفً قضاء القدس من كثافة السكان، اآلن، ما ٌفوق كثافة السكان فً 

 >9مربع الواحد، ولٌس منهم سوو الوالٌات المتحدة مرتٌن! إذ فٌه اثنان وخمسون نسمة فً المٌل ال
صاحبة الملكٌة، بحد السٌؾ،  ]العربٌة[فً المبة من الٌهود.  لذا علٌنا أن نستعد، إما لطرد القبابل 

 مع مشكلة وجود عدد كبٌر من السكان الؽرباء ]باستكانة[كما فعل أجدادنا، وإما أن نتعامل 

ذٌن اعتادوا، ولقرون كثٌرة، على )الفلسطٌنٌون( ومعظمهم من المحمدٌٌن )المسلمٌن( ال
 (:)ازدرابنا".

ابنه عاموس  وفً تارٌخ الحق، كتب بن ؼورٌون، أول ربٌس وزراء لدولة إسرابٌل، رسالة إلى
كد له فٌها على ضرورة استخدام العنؾ لترحٌل العرب. ومما جاء فٌهاي "... ، أ<:@89/8/>بتارٌخ 

ضطررنا إلى استخدام القوة، ال القتبلعم من األرض علٌنا أن نطرد العرب ونحتل اماكنهم. وإذا ا
فإن مثل هذه القوة هو فً  -فً النقب وشرق األردن، بل لضمان حقنا فً استٌطان هذه األماكن

 (;)تصرفنا".

 أسلوبان لتهجٌر العرب:

ٌتضح من االقتباسات السابقة، ومن كتابات الزعماء الصهاٌنة، التً ال ٌتسع المجال للتوسع بها، أن 
هناك اجماعا فً الحركة الصهٌونٌة، بشقٌها "الكبلسٌكً" و "اإلصبلحً" على ترحٌل الفلسطٌنٌٌن 

ت، فقد العرب من وطنهم، أو على أقل تقدٌر ترحٌل جزء كبٌر منهم. أما "الخبلفات" التً برز
األسلوب األنجع الذي ٌنبؽً سلوكه لتنفٌذ عملٌة التهجٌري اإلكراه والعنؾ أم اللٌن  حولتمحورت 

والتشجٌع؟ و "انقسم" هإالء الزعماء إلى معسكرٌني معسكر العنؾ ومعسكر الترحٌل الطوعً. ولم 
 <:@8ام ٌحسم األمر، إال بعد أن اوصت لجنة "بٌل" البرٌطانٌة، التً أرسلت إلى فلسطٌن ع

، بتقسٌم فلسطٌن إلى دولتٌني عربٌة وٌهودٌة، حٌم مالت =:@8لتقصً الحقابق بعد اندالع ثورة 
الكفة لصالح المعسكر األول، الذي كان ٌتزعمه بن ؼورٌون. وحٌنها اعتمد اسلوب العنؾ كوسٌلة 

عدم  أساسٌة لتهجٌر العرب من الدولة الٌهودٌة المنصوص علٌها فً توصٌة لجنة "بٌل"، مع
 استبعاد األسلوب الطوعً فً التهجٌر، اذا سنحت الفرصة.

ومنذ ذلك التارٌخ كثرت الخطط،، التً وضعت لتهجٌر العرب، نذكر منها على سبٌل المثال ال 
من مإسسة األبحام ، وخطة بونٌة )<:@8ر زراعً( عام الحصري خطة سوسكٌن )وهو خبٌ
وخطة إدوارد نورمان )وهو ملٌونٌر ٌهودي من مدٌنة  ،?:@8اإلقتصادٌة التابعة للوكالة الٌهودٌة( 

، وخطة بن حورٌن )وهو مسإول إعبلمً فً حركة  الصهٌونٌٌن ?;@8 – ;:@8نٌوٌورك( 
. ولعل أبرز هذه الخطط :;@8التصحٌحٌٌن، وصدٌق حمٌم للزعٌم الصهٌونً المتشدد جابوتنسكً( 

المنظمة الصهٌونٌة "الهاؼاناه" عام فً هذا النطاق، خطة "دالت" التً رسمت خطوطها األولى 
.  وقد استرجع ?;@8بتنفٌذها فً العاشر من شهر آذار )مارس(  وشرعت قٌادتها العسكرٌة 9;@8

ٌؽبٌل ٌادٌن، الضابط المسإول فً هذه القٌادة عن العملٌات العسكرٌة الصهٌونٌة بقولهي "أعددت 
قاومة السرٌة، وبذلت المزٌد من الجهد ، عندما كنت ربٌس التخطٌط فً الم;;@8خطة "دالت" سنة 

، عندما كان ربٌس أركان "الهاؼاناه" )ٌعكوؾ دوري( مرٌضا.  وكانت <;@8من أجلها فً صٌؾ 
الخطة تقضً باالستٌبلء على النقاط الربٌسٌة فً البلد )فلسطٌن(، وعلى الطرق، قبل رحٌل 

ٌقضً بتوسٌع الدولة الٌهودٌة إلى . أما األساس اإلستراتٌجً للخطة، حسب ٌادٌن، ف"البرٌطانٌٌن
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( و ب "نسؾ" و"حرق" <;@8أبعد من حدودها المنصوص علٌها فً مشروع تقسٌم فلسطٌن )
و"تدمٌر" القرو العربٌة و "طرد السكان العرب المحلٌٌن إلى خارج الحدود، إذا ما واجهت هجماتنا 

ة لئلستٌبلء على المدن أٌة معارضة" )مقاومة(. وكانت الخطة تتضمن أٌضا، نصوصا، تفصٌلٌ
العربٌة، و " طرد السكان" من الضواحً الواقعة على جانبً طرق المواصبلت. كما أن جهاز 
االستخبارت فً "الهاؼاناة" أعد البحة بؤسماء القرو والمدن، وبمعلومات عن وجهابها وزعمابها 

 (>)"من أجل تنفٌذ النصوص الواردة فً الخطة".

ألسلوب العنؾ، كوسٌلة ربٌسة فً تهجٌر العرب، فً منتصؾ الثبلثٌنات من وقد بدأ التنفٌذ الفعلً 
القرن الماضً، عبر االعتداءات اإلرهابٌة، المخطط لها، على السكان العرب، وتفجٌر القنابل فً 

 األسواق العربٌة المكتظة.

. وكانت ?;@8وقد تطور هذا األسلوب، الحقا، لٌتخذ شكل مجازر وحشٌة فً الربع األول من عام 
مجزرة دٌر ٌاسٌن أبشعها، وعدت أحد العوامل األكثر حسما وراء تهجٌر جزء كبٌر من سكان 
فلسطٌن. فهجوم منظمتً "االرؼون" و"لٌحً" اللتٌن كان من زعمابهما مناحٌم بٌؽن واسحق 
ٌد شامٌر، على هذه القرٌة، نفذ بتواطإ مع قابد "الهاؼاناه" فً القدس "دافٌد شلتٌبٌل"، عبر تزو

مقاتلً هاتٌن المنظمتٌن بالذخٌرة، والقصؾ المدفعً. وهو ما فند ادعاء قادة "الهاؼاناة" السٌاسٌٌن، 
وعلى رأسهم بن ؼورٌون، بؤنهم لم ٌشاركوا فً تنفٌذ المجزرة. وهو من جهة أخرو )الهجوم( 

ذات  ارتبط بؤهداؾ خطة "دالت" سالفة الذكر التً سعت إلى تدمٌر عشرات القرو فً المناطق
األؼلبٌة العربٌة. وكان "شلتٌبٌل" هذا قد نقض اتفاقٌة عدم اعتداء عقدت بٌن "الهاؼاناة" ووجهاء 

 .?;@8دٌر ٌاسٌن، فً شهر كانون الثانً عام 

وباعتراؾ مهاجمً المنظمتٌن االرهابٌتٌن "لٌحً" و"األرؼون" فقد كانوا مصممٌن على ارتكاب 
جو من الرعب الشدٌد فً صفوفهم. واستنادا إلى  مجزرة تهدؾ إلى"كسر شوكة العرب" ونشر

"لٌحً" اقتراحا بتصفٌة  ]منظمة[تصرٌحات أحد قادة "األرؼون" وٌدعى "ٌهودا البٌدوت" "قدمت 
قروٌا، معظمهم من النساء  9>9سكان القرٌة بعد احتبللها" وهو ما فعلوه عندما اعتقلوا نحو 

المجوهرات من أٌدي النساء ، واؼتصب العدٌد من  واألطفال والشٌوخ، وقتلوهم عمدا، ثم انتزعوا
 . وباقً حقابق هذه المجزرة أصبحت معروفه، وال داعً لتكرارها.(=)الفتٌات، وتم تشوٌههن

( التابعة ل @?تٌبة )، نفذت الك?;@8من شهر تشرٌن أول )اكتوبر(  9:و  @9وفً ٌومً 
ال تقل بشاعة عن  وهذه .قرٌة "الدواٌمة"، التً قادها موشٌه داٌان، مجزرة بحق سكان "الهاؼاناة"

األولى  ]الموجة[مجزرة دٌر ٌاسٌن. ووصؾ أحد أفراد هذه الكتٌبة وقابعها على النحو اآلتًي "قتلت 
والنساء واألطفال. وتم قتل األطفال  ]من الذكور[عربٌا  9@إلى  9?نحو  ]المهاجمٌن[من الفاتحٌن 

بتكسٌر رإوسهم بالعصً. ولم ٌكن ثمة منزل ببل قتلى. وقد أمر الضابط المسإول أحد النقابٌن 
ٌن فً أحد البٌوت، وتفجٌره على رأسٌهما، فرفض، تبوضع امرأتٌن عجوز ]خبراء المتفجرات[

ٌه واقترؾ العمل الشنٌع )...( وتباهى فؤمر الضابط رجاله بادخال العجوزتٌن إلى المنزل المشار إل
أحد الجنود بؤنه اؼتصب امرأة من سكان القرٌة ثم اطلق النار علٌها". وفً رواٌة أخرو لهذا الشاهد 
تفٌد أن القوة المهاجمة استخدمت إحدو النساء، وهً أم تحمل طفبل رضٌعا على ٌدٌها، فً تنظٌؾ 

مدار ٌومٌن.. وبعد أن أتمت عملها أطلقوا النار علٌها الباحة، التً كان الجنود ٌؤكلون فٌها، على 
المثقفون تحولوا إلى  ]من "الهاؼاناة"[وعلى طفلها، وأردوهما قتٌلٌن. وٌضٌؾي " هإالء الضباط 

قتلة سافلٌن وهذا أمر لم ٌحدم فً عز المعارك .. بل حدم من جراء نظام للطرد والتدمٌر، أو كلما 
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ن هذا من األفضل. وهذا المبدأ هو المحرك السٌاسً لعملٌات الطرد تناقص عدد العرب الباقٌن، كا
 .(<)والمجازر"

 –وباإلضافة الى هاتٌن المجزرتٌن، تم توثٌق أكثر من ثبلثٌن مذبحة، تمت خبلل الحرب العربٌة 
 قرٌة فلسطٌنٌة. 9:>اإلسرابٌلٌة األولى، وتدمٌر نحو 

ما نفذت بؤوامر من المراجع العسكرٌة اإلسرابٌلٌة ولم تكن هذه الفظابع نتٌجة لتصرفات فردٌة، وإن
العلٌا. فعلى سبٌل المثال ال الحصر جاء فً أوامر العملٌات الصادرة عن القطاع الشمالً فً الجٌش 

هاجموا من "ما ٌلًي  ?;@8أٌار )ماٌو(  @8اإلسرابٌلً إلى قادة احدو الكتابب المٌدانٌة، بتارٌخ 
. وفً السٌاق (?). دمروا واحرقوا قرو الكابري وأم الفرج والنهر"أجل النصر .. اقتلوا الرجال .

 ]ذكر بالػ[( من لواء كرملً اإلسرابٌلً جنودها ب "قتل كل عربً 99ذاته أمرت قٌادة الكتٌبة  )
 . (@)تصادفونه وبؤن تحرقوا بالقنابل المحرقة كل األهداؾ التً ٌمكن أن تحرق" 

المنظمات الصهٌونٌة فً مجال بم اإلشاعات ، وتسرٌب وقابع وبالتوازي مع هذه الجرابم، نشطت 
المجازر فً أوساط التجمعات السكانٌة العربٌة، لحم أفرادها على الرحٌل. وفً هذا السٌاق كشفت 

أن الهجرة من منطقة الجلٌل الشرقً، تمت،  ،مذكرات إٌؽال الون، وهو أحد قادة منظمة "الهاؼاناه"
لة متعمدة ومنسقة من "االشاعات االهامسة"، التً كان هو بالتؤكٌد قد فً صورة أساسٌة، نتٌجة حم

خطط لها، وعمل على تنفٌذ عملٌات التهجٌر من خبللها. وٌسجل الون اآلتًي "كنا نرو من 
وننشا على األرض تماسكا وتواصبل ٌهودٌٌن فً  ]من العرب[الضروري أن نفرغ الجلٌل الداخلً 

بحثنا عن الوسابل، التً تفرض علٌنا اللجوء إلى القوة لطرد عشرات  الجلٌل األعلى بؤسره ... وقد
األلوؾ من العرب الباقٌن من الجلٌل، والذٌن قد ٌهاجموننا من الخلؾ فً حال حدوم اجتٌاح عربً 

وطلبت منهم  ،)...( استدعٌت المخاتٌر الٌهود، الذٌن كانت لهم روابط بالقرو العربٌة المختلفة
العرب، بؤن تعزٌزات ٌهودٌة هابلة قد وصلت إلى الجلٌل، وإنها ستخلً قرو  الهمس فً آذان بعض

الحولة، وأن ٌنصحوهم نصحا ودٌا بالفرار ما دام ذلك ممكنا. وانتشرت الشابعات فً أرجاء الحولة 
  (89) كافة أن الوقت قد حان للفرار. وقد شمل الفرار عشرات األلوؾ، وحققت الحٌلة أهدافها".

التقدٌرات التحلٌلٌة، الصادرة عن قسم االستخبارات فً الجٌش اإلسرابٌلً، ولدو حلول وبموجب 
 9<:، أي عقب تنفٌذ خطة "دالت" سالفة الذكر، كان نحو ?;@8األول من شهر حزٌران )ٌولٌو( 

 ألؾ فلسطٌنً قد ؼادروا "القسم الٌهودي" من فلسطٌن، الذي استولت علٌه القوات اإلسرابٌلٌة.

قسم اإلستخبارات المذكور النسب المبوٌة لؤلسالٌب التً اتبعها الجٌش اإلسرابٌلً لتهجٌر وقد نشر 
فً المبة من إجمالً  >>ذلك العدد من الفلسطٌنٌٌن، ضمن التارٌخ المشار إلٌه سابقا، فتبٌن أن "

جمات وبتؤثٌر منه. وكانت اله ]الهاؼاناه والحقا الجٌش اإلسرابٌلً[الهجرة قد سببتها عملٌاتنا 
لٌحً"، كمجزرة دٌر ٌاسٌن، مسإولة عن منظمتا "األرؼون" و " ]ارتكبتها[التً شنتها ]المجازر[

، ضمن الحرب النفسٌة، واالجبلء الذي أمر ]اإلشاعات[فً المبة من الهجرة. أما حملة الهمس  >8
ؼادر  فً المبة من الهجرة. وفً المجموع ;8الجٌش به، والخوؾ عامة، فكانت كلها مسإولة عن 

(88)فً المبة بسبب الهجمات واألعمال العسكرٌة المباشرة". ;?
 

لممارسات البلإنسانٌة المرتكبة بحق الشعب الفلسطٌنً لتهجٌرة من وطنه اما تقدم ؼٌض من فٌض 
. وقد بلؽت هذه الممارسات حدا من البشاعة، اضطرت بعض الوزراء اإلسرابٌلٌٌن، فً ?;@8عام 

نها "وإدانتها" ولو ظاهرٌا. ففً هذا الصدد ذكر الكاتب اإلسرابٌلً توم ذلك الوقت إلى التنصل م
" أن "األعمال التً ارتكبها جنود الجٌش اإلسرابٌلً @;@8-سٌؽؾ، فً كتابه "اإلسرابٌلٌون األوابل
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خبلل االحتبلل وبعده، شؽلت الحكومة فً عدد من جلساتها. فالمعلومات، التً وصلت إلى الوزراء 
بت باطبلق أكثر التصرٌحات خطورة، والتً لم ٌسبق أن ذكرت خبلل جلسات صدمتهم، وتسب

ي تلقٌت من احد ]وكان وزٌرا للزراعة[الحكومة فً ٌوم من األٌام. فقد قال أهارون تسٌزلٌنػ 
األشخاص رسالة فً هذا الشؤن، وعلً أن أقول إنً عرفت الوضع لدٌنا فً هذه المنطقة، وأكثر من 

م الحكومة، وبعد أن قرأت ما تحتوٌه الرسالة، التً تلقٌتها، لم استطع النوم مرة طرحت األمور أما
طوال اللٌل .. شعرت بؤن ما حدم هو طعنة لنفسً وبٌتً ولنا جمٌعا هنا. لم استطع أن اتخٌل من 
أٌن اتٌنا؟ وإلى أٌن نحن ذاهبون؟ )...( لم أكن دابما موافقا عندما كان ٌلصق باالنجلٌز صفة نازٌٌن 

لم أكن أرؼب فً استخدام هذا التعبٌر فً وصفهم على الرؼم من أنهم قاموا بؤعمال نازٌة. بٌد أن .. 
أعماال نازٌة قام بها ٌهود أٌضا. وتزعزع كٌانً كله من هذا األمر )...( وأنا اوافق على عدم 

 (89)الكشؾ عن التحقٌق، الذي نجرٌه فً هذه االعمال .. لكن ٌجب أن نحقق فٌها )...(".

وٌتضح لنا من كل ما تقدم، استنادا إلى الشواهد الصهٌونٌة واإلسرابٌلٌة، مسإولٌة الحركة 
الصهٌونٌة واسرابٌل عن تهجٌر الفلسطٌنٌٌن العرب من وطنهم، على عكس ما اشاعته وتشٌعه 
األبواق اإلسرابٌلٌة من أن العرب هم المسإولون عن هذه المؤساة.  وقد أشار عدد من الباحثٌن 

ارسٌن العرب الجادٌن، إلى أن وسابل اإلعبلم العربٌة، فً ذلك الوقت، لم تترك فرصة إال والد
على الصمود وعدم الهجرة، مهما كانت النتابء. ونذكر فً هذا السٌاق أن الفلسطٌنٌٌن وحثت فٌها 

مناضلً عصبة التحرر الوطنً فً فلسطٌن، ذات التوجه الشٌوعً، كانوا ٌنشطون فً هذا اإلتجاه، 
وقد نجحوا، فً أحٌان كثٌرة، باقناع عشرات األلوؾ من الفلسطٌنٌٌن بتحمل المعاناة والبقاء فً 

 األرض، وهو ما تم.
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 ومؤتمري لوزان وبارٌس 491القرار 

ألؾ فلسطٌنً من وطنهم،  99?بعد هزٌمة الجٌوش العربٌة أمام الجٌش اإلسرابٌلً، وتهجٌر نحو 
، أصبحت مشكلة البلجبٌن، منذ ذلك ?;@8شهر أٌار )ماٌو( وقٌام اسرابٌل فً الرابع عشر من 

 الوقت، مطروحة على أجندة األمم المتحدة، ومإسساتها المختلفة. 

( =?8ولعل ابرز القرارات التً صدرت عن الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة فً جلستها العامة رقم )
رخ فً الحادي عشر من شهر ( المإ;@8وأهمها، بخصوص البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن، هو القرار )

 ( منه، التً تنص على اآلتًي88، وبخاصة الفقرة )?;@8كانون األول )دٌسمبر( 

"تقرر وجوب السماح بالعودة، فً أقرب وقت ممكن، لآلجبٌن الراؼبٌن فً العودة إلى دٌارهم، 
العودة إلى والعٌش بسبلم مع جٌرانهم، ووجوب دفع تعوٌضات عن ممتلكات، الذٌن ٌقررون عدم 

دٌارهم، وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما ٌكون من الواجب، وفقا لمبادئ القانون الدولً 
 واالنصاؾ، أن ٌعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسإولة.

للتوفٌق بشؤن لجنة األمم المتحدة [تعلٌماتها إلى لجنة التوفٌق ]الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة[تصدر 
قتصادي واإلجتماعً، ٌنهم من جدٌد، وإعادة تؤهٌلهم االبتسهٌل إعادة البلجبٌن، وتوط ]فلسطٌن

وكذلك دفع التعوٌضات، وبالمحافظة على اإلتصال الوثٌق بمدٌر إؼاثة األمم المتحدة لآلجبٌن 
 (:8)مم المتحدة".الفلسطٌنٌٌن، ومن خبلله بالهٌبات والوكاالت المتخصصة المبلبمة فً منظمة األ

وبناء على القرار المذكور شكلت الجمعٌة العامة لجنة التوفٌق من مندوبٌن من الوالٌات المتحدة 
األمرٌكٌة وفرنسا وتركٌا، وأوكلت إلٌها مهمة التدخل لدو األطراؾ المتنازعة )اسرابٌل والدول 

ٌقوم على عبلقات طبٌعٌة بٌن العربٌة( لتسهٌل البحم عن الوسابل الكفٌلة باحبلل "سبلم اٌجابً" 
األطراؾ بالتدرٌء لتحل محل "سبلم سلبً" استند على اتفاقات الهدنة، التً تم التفاوض بشؤنها بٌن 
اسرابٌل وبٌن كل من مصر واألردن وسورٌة ولبنان، وذلك فً الفترة بٌن شهري شباط وتموز 

 نهابٌا.، وكانت ذات طابع عسكري محض لوضع حد لئلشتباكات بٌنهما @;@8

ولتنفٌذ القرار المذكور، عقدت لجنة التوفٌق مإتمرٌني األول فً مدٌنة "لوزان" السوٌسرٌة، والثانً 
 فً "بارٌس".  

 

 (:4919اٌلول )سبتمبر(  41نٌسان )ابرٌل( إلى  72مؤتمر "لوزان" )

ن بعمق ٌعتبر هذا المإتمر من أوسع المإتمرات إطبلقا، التً بحثت مشكلة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌ
وتوسع، حتى اآلن، وضم ممثلٌن عن الدولة العبرٌة، وممثلً الدول العربٌة األربعي مصر وسورٌة 
واألردن ولبنان. وٌبلحظ هنا ؼٌاب ممثلً الشعب الفلسطٌنً، الطرؾ المعنً مباشرة بالمشكلة. 

رفض  وقبل البدء بؤعمال المإتمر، التً تمت مباحثاته بٌن األطراؾ فً شكل ؼٌر مباشر بعد
الوفود العربٌة للمباحثات المباشرة، اصطدمت اللجنة بعقبة اجرابٌة تمثلت بؤولوٌات جدول األعمال. 
فقد اتفقت الوفود العربٌة، فً بداٌة المإتمر، على أولوٌة حل مشكلة البلجبٌن، كشرط مسبق ألٌة 

ٌتبٌن الحقا( فٌما مباحثات سبلم. )وقد تراجعت الوفود العربٌة عن هذا الشرط، فٌما بعد، كما س
اصرت اسرابٌل على أولوٌة السبلم، قبل تناول مسؤلة الآلجبٌن. وهكذا وجدت لجنة التوفٌق نفسها 
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أمام حلقة مفرؼة. "كان فً وسع الحكومة اإلسرابٌلٌة كسرها بواسطة تقدٌم اقتراح بناء للمساهمة 
 .(;8)فً حل هذه المشكلة"، حسب رأي اللجنة المذكورة 

وبناء على مناشدة من اللجنة اقترحت الوالٌات المتحدة اتخاذ تدابٌرإلعادة ربع البلجبٌن إلى دٌارهم 
ألؾ الجا( كبادرة حسن نٌة من اسرابٌل تجاه مباحثات لوزان. إال أن اسرابٌل  999فورا )نحو 

وجهها رفضت ذلك، األمر الذي ازعء األمرٌكٌٌن، وحمل الربٌس ترومان إلى القول، فً رسالة 
إلى مارك اثرٌدج، مندوب الوالٌات المتحدة فً اللجنةي "إنً مشمبز من الطرٌقة، التً ٌتناول 

إسرابٌل ما اعتقده فً هذا الخصوص  ]دولة[االسرابٌلٌون بها مشكلة البلجبٌن. لقد قلت لربٌس 
بحم  المندوب االمرٌكً )اثرٌدج(شرع . وعقب الرفض اإلسرابٌلً (>8)بحضور سفٌره"

"فقد  (. ;@8إعبلن متساهل، ٌقبل مبدأ العودة، الذي نص علٌه القرار ) على اصداراإلسرابٌلٌٌن 
كان من شؤن هذه المبادرة أن تإثر فً الممثلٌن العرب، وتدفعهم باتجاه المصالحة والسبلم"، على 

ء رسمً له مع حد تعبٌره. لكن ربٌس الوفد اإلسرابٌلً، والتر اٌتان، أشار بوضوح، منذ أول لقا
، إلى أن مواقؾ حكومته بقٌت كما هً؛ ثم @;@8أعضاء اللجنة، فً الثالم من شهر أٌار )ماٌو( 

 شرع ٌذكر بؤسس هذه المواقؾي 

إن إسرابٌل ال تعتبر نفسها مسإولة عن وضع الآلجبٌن، بؤٌة حال من األحوال، وٌجب توجٌه  -"
 نهم الفلسطٌنٌٌن على الفرار من دٌارهم؛اللوم إلى العرب، الذٌن شنوا الحرب، وحضوا اخوا

الذٌن ال مؤوو لهم )رفض  ا  ألف 9>>إن إسرابٌل، كدولة فً الشرق األوسط تهتم بوضع هإالء ال  -"
 الؾ الجا الذي كان ٌقدم عادة من قبل العرب( ألسباب إنسانٌة؛ 99?اٌتان الرقم 

ظر إجتماعٌة، أو من وجهة نظر ؼٌر أن عودة هإالء إلى إسرابٌل مستحٌلة، إما من وجهة ن -"
عملٌة. فهروب العرب جعل من البلد أرضا ٌهودٌة، لن ٌكون فً وسعهم التعرؾ علٌها. وسٌكون 
السماح لهم بالعودة بمثابة خطوة إلى الوراء، سٌاسٌا واجتماعٌا. وعلى هذا فإن إسرابٌل تعتقد أنه 

 (  =8)وسٌاسٌة ودٌنٌة واقتصادٌة".سباب اجتماعٌة ٌن الآلجبٌن فً الببلد العربٌة ألٌجب توط

وبناء علٌها بدا الموقؾ اإلسرابٌلً، فً اللقاء الرسمً األول للمإتمر، رافضا بشكل صرٌح للمبدأ 
(.  وهً النتٌجة التً خلصت إلٌها اللجنة فً ;@8( من القرار )88الذي نصت علٌه الفقرة )

 تقرٌرها األولً إلى األمٌن العام لؤلمم المتحدة.

أن اإلنتهازٌة السٌاسٌة دفعت المسإولٌن اإلسرابٌلٌن إلى المراوؼة، عندما كانت الجمعٌة العامة ؼٌر 
، فعمدوا @;@8تناقش قبول إسرابٌل فً األمم المتحدة، بتارٌخ الحادي عشر من شهر أٌار )ماٌو( 

ٌل إلى إلى "تلٌٌن" مواقفهم لحمل أعضاء الجمعٌة العامة على التصوٌت إلى جانب انضمام إسراب
 ( مقابل ذلك.;@8األسرة الدولٌة، دون الزامها بتنفٌذ القرار )

وبرز هذا "اللٌن" فً اقتراحٌن قدمتهما إسرابٌل للجنة، إلظهار حسن نواٌاها؛ األولي ٌتعلق بضم 
قطاع ؼزة، بكل ما فٌه من الجبٌن ومواطنٌن إلى إسرابٌل. والثانًي جمع شمل األسر. ففً العشرٌن 

أن تصبح الحدود القدٌمة،  ،)ماٌو( اقترح الوفد اإلسرابٌلً على لجنة التوفٌق، رسمٌامن شهر أٌار 
التً كانت تفصل فلسطٌن عن مصر، الحد الذي ٌفصل إسرابٌل عن مصر. وفً هذه الحالة، تصبح 

اعتبرها ممثلها "مساهمة مرموقة فً حل  ؼزة، بمن فٌها من السكان، جزءا من إسرابٌل . وهو ما
 (<8)جبٌن"مشكلة البل

. 
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وقد ابلؽت لجنة التوفٌق اإلسرابٌلٌٌن، قبل أن تنقل هذا اإلقتراح إلى العرب، أن األمل بؤن ٌقبلوا به 
ضعٌؾ. وهو ما حصل، عندما رفضته مصر)بحكم إدارتها لقطاع ؼزة( وكذلك فعلت باقً الوفود 

 العربٌة.

ٌل إلى ابعد الحدود، واعطته أما بخصوص اإلقتراح الثانً )جمع شمل األسر( فقد قننته إسراب
ما جعله ؼٌر واقعً، واعتبرته بمثابة تنازل نهابً  (تفسٌرا أوروبٌا )حددته بفردان أو ثبلثة لؤلسرة

 ومفرط من قبلها. أما الوفود العربٌة فلم تعلق على هذا اإلقتراح.

 :خالل المباحثاتموقف الوفود العربٌة 

المباحثات، فقد تمٌز فً األسبوع األول من مداوالتها، وبخصوص موقؾ الوفود العربٌة فً 
(. وكان ممثلو الدول األربع فً المإتمر ٌإكدون دوما على أولوٌة ;@8بالتمسك باصرار بالقرار )

بحم مشكلة الآلجبٌن، قبل اإلنتقال إلى مناقشة المسابل األخرو، كالحدود، ومستقبل مدٌنة القدس، 
 اسرابٌل.والسبلم بٌن الدول العربٌة و

ؼٌر أن هذا الموقؾ تبدل فً االسبوع الثانً من المإتمر، عندما قبلت الوفود العربٌة، فً الثانً 
، توقٌع "بروتوكول لوزان" عندما وافقت ضمنا، أن تناقش مشكلة @;@8عشر من أٌار )ماٌو( 

 الآلجبٌن فً إطار مفاوضات السبلم العامة.

( من ;@8( من القرار )88ه تراجع خطٌر، أفرغ الفقرة )ولٌت األمر اقتصر على ذلك، وانما أعقب
محتواها، وذلك بالتنازل عن عودة جمٌع من ٌرؼب من الآلجبٌن، وقصرها على فبات دون أخرو 
منهم، إضافة إلى جملة أمور أخرو ال ٌتسع المجال لذكرها. وٌستدل على هذا من مذكرة رفعتها 

 ب اآلتٌةيالوفود العربٌة إلى اللجنة وفٌها المطالٌ

 عودة مالكً بساتٌن اللٌمون وعمالهم. .8

 اإلفراج عن الحسابات البنكٌة فً المصارؾ العربٌة. .9

 إلؽاء القانون الخاص بامبلك الؽاببٌن. .:
 .]من جدٌد[تعلٌق جمٌع تدابٌر مصادرة المنازل واألراضً العربٌة واحتبللها  .;

 جمع شمل الآلجبٌن الذٌن ٌنتمون إلى أسرة واحدة. .>

 العبادة واحترام الكنابس والمساجد. ضمان حرٌة .=

 عودة رجال الدٌن. .<

 اإلفراج عن أمبلك الوقؾ، واتاحة حرٌة استؽبللها. .?

 .( ?8)ضمان أمن الآلجبٌن العابدٌن" .@

وعندما عرضت هذه المذكرة على الجانب اإلسرابٌلً، رفض معظمها تحت حجء وذرابع مختلفة، 
 مسدود.األمر الذي ادخل مباحثات لوزان فً طرٌق 

عقب هذا الرفض أدرك الوفد األمرٌكً، الذي ظهر فً مباحثات لوزان القوة الفاعلة فً لجنة 
التوفٌق، أن الموقؾ اإلسرابٌلً من مسؤلة الآلجبٌن ٌوشك أن ٌدخل المفاوضات فً طرٌق مسدود 

إذا نها بؤ، @;@8/>/@9ال خروج منه، فعمدت حكومته إلى إببلغ إسرابٌل فً مذكرة حملت تارٌخ 
ما واصلت رفض النصابح الودٌة، ستضطر الوالٌات المتحدة إلى مراجعة موقفها إزاء إسرابٌل. 
وحثت المذكرة الدولة العبرٌة على قبول عودة عدد ال بؤس به من الآلجبٌن الفلسطٌنٌٌن إلى دٌارهم، 

 مسدود.واقترحت بدء ذلك فورا وبعدد معقول، إنقاذا لمباحثات لوزان، التً وصلت إلى طرٌق 
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عقب هذه "الضؽوط" األمرٌكٌة، وتهدٌد األمم المتحدة بوقؾ المساعدات لآلجبٌن الفلسطٌنٌٌن، مع 
ما ٌعنٌه هذا من تداعٌات، قدم سفٌر إسرابٌل فً واشنطن، أ. اٌبلت، اقتراحا باسم ببلده إلى 

مابة ألؾ آلجا، الخارجٌة األمرٌكٌة، قبل أن تقدمه إسرابٌل إلى لجنة التوفٌق فً لوزان، بإعادة 
على أن ٌضم هذا العدد أفراد األسر العابدٌن وفق لم الشمل، و "المتسللون" إلى إسرابٌل. واعتبرت 

 إسرابٌل رقم المابة ألؾ الحد األعلى الذي تقبل به.

وصٌػ هذا االقتراح، ضمن شروط تعجٌزٌة، عندما قدم رسمٌا إلى لجنة التوفٌق. فقد أعلن رإوفٌن 
لوفد اإلسرابٌلً فً مباحثات لوزان، خبلل المرحلة الثانٌة )توقفت األولى فً الفترة شٌلواح، ربٌس ا
 من عشر منه( من المفاوضات، أن حكومته تبنت الموقؾ اآلتًيالى الثا @;@8من أول تموز 

"إن إسرابٌل مستعدة لمناقشة مسؤلة البلجبٌن خارج سٌاق تسوٌة نهابٌة للنزاع الفلسطٌنً  .8
 .]اإلسرابٌلً[

وهً مستعدة لئللتزام رسمٌا، فً إبان المفاوضات، إذا رؼبت اللجنة فً ذلك، قبول عدد " .9
 . ]دون اإلشارة إلى رقم معٌن[محدود من البلجبٌن 

 "لكن العودة الفعلٌة لآلجبٌن المذكورٌن لن تبدأ قبلي .:

 .صوغ خطة عامة لعودتهم وتوطٌنهم، وضمان وسابل تنفٌذ ذلك 

 ًفً أتجاه تسوٌة المسؤلة الفلسطٌنٌة. لكن إسرابٌل لن تصر على  التٌقن من تحقٌق تقدم فعل
(@8)معاهدة سبلم بحسب األصول".

 

 

وفً الٌوم التالً أرفق شٌلواح هذه الشروط بشرط ثالم، فً رسالة موجهة إلى اللجنة، نص على 
لكن "أن تدور المفاوضات بشؤن الآلجبٌن، مباشرة بٌن العرب واإلسرابٌلٌٌن، بحضور اللجنة". 

اللجنة رفضت عرض هذا األمرعلى الوفود العربٌة كشرط . وعندما عرض علٌها بصورة رسمٌة 
رفضته، ألن اإلتفاق، الذي تم بٌنها وبٌن اللجنة نص على مبدأ المفاوضات ؼٌر المباشرة. وفً 

أنها تقبل الشروط اإلسرابٌلٌة سالفة  @;@8آب  9تطور مفاجا، أعلنت الوفود العربٌة، بتارٌخ 
 الذكر، كقواعد لمناقشة مشكلة البلجبٌن.

وعقب هذه الموافقة العربٌة استدعت اللجنة شٌلواح، لمعرفة الحدود الحقٌقٌة لئلقتراح اإلسرابٌلً، 
 فؤخبرها رسمٌا أن ما تفكر فٌه حكومته هو الرقم مابة ألؾ كحد أعلى.

وقد اعتبرت اللجنة هذا اإلقتراح ؼٌر مرض، ورفضت نقله رسمٌا إلى الوفود العربٌة، واكتفت 
 بإببلؼها اٌاه بصورة ؼٌر رسمٌة، ومن باب العلم بالشًء. 

 
 وقد رفضه العرب بوصفه "مخالفا للشرعٌة الدولٌة".

( من 88ال تتفق مع الفقرة ) أما اإلدارة األمرٌكٌة، فقد أعلنت أنه أٌا تكن مزاٌا هذا اإلقتراح، فإنها
 (. ;@8القرار )

لٌق ، وتع@;@8وقد أدو هذا الفشل إلى إنتهاء مإتمر لوزان فً الخامس عشر من أٌلول )سبتمبر( 
 حل مشكلة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن، لٌستؤنؾ فً وقت الحق فً بارٌس.جلسات لجنة التوفٌق المعنٌة ب

 
 :4914انون األول )دٌسمبر( ك 14أٌلول )سبتمبر( الى  41مؤتمر بارٌس 

، تقلص اهتمام أطراؾ الصراع بلجنة التوفٌق، وبخاصة لدو إسرابٌل، @;@8عقب ذلك، وبعد سنة 
التً لم تؽٌر ولم تعدل أٌة نقطة من النقاط األساسٌة فً سٌاستها، ألن حكومتها، حٌنذاك، كانت تعتقد 
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أمر واقع، وأن مسابل القدس واألراضً أن توطٌن الآلجبٌن الفلسطٌنٌٌن سٌلؽً مشكلتهم إلؽاء 
 ستحل كذلك حل أمر واقع.

 
وبعد تعلٌق مفاوضات لوزان، وفً إبان اسبناؾ جلسات لجنة التوفٌق فً نٌوٌورك فً تشرٌن 

 –، أشارت الوفود العربٌة إلى أن المنهء الذي اتبعته اللجنة حتى ذلك الحٌن @;@8األول )اكتوبر( 
 ]أي فً رأي هذه الوفود[لم ٌفض فً رأٌها  -رؾ إلى الطرؾ اآلخروقوامه مجرد نقل مقترحات ط

إلى نتابء تذكر. وأعربت عن رجابها فً أن تقدم اللجنة اقتراحاتها هً. وأعلنت اقتناعها بؤن اللجنة 
ستقوم بهذه المهمة بنجاح .. مضٌفة أنها لٌست مستعدة لدخول مفاوضات مباشرة مع ممثلً 

لجنة بوضوح بؤن تضطلع بدور وساطة، من حٌم اشتمال الوساطة، إسرابٌل.. وطالب العرب ال
كطرٌقة تسوٌة للنزاعات، على طرؾ ثالم مإهل القتراح حلول ال لعرض المساعً الحمٌدة أو 

 (99)مساعً التوفٌق.
مفاوضات سبلم مباشرة جهته، ٌشدد على رؼبته فً دخول  وفً المقابل كان الوفد اإلسرابٌلً، من

وكان رأٌه أن رفض الدول العربٌة االجتماع مع  ]كل على حدا[ألطراؾ المعنٌة مع كل طرؾ من ا
ممثلً إسرابٌل حول طاولة مإتمر، وبرعاٌة اللجنة، كان ٌجعل مواصلة جهود لجنة التوفٌق ؼٌر 

 مجدٌة، بل ضارة.
ضع واعتبر وفد إسرابٌل أن المنهء القاضً بؤن تصوغ اللجنة نفسها فً اقتراحات واضحة دقٌقة، ٌ

" جمٌع إجراءات التوفٌق، التً اعتمدت حتى اآلن، وكذلك تفوٌض اللجنة نفسه، موضع إعادة 
 (98)نظر".

 
أمام هذٌن الموقفٌن المتعارضٌن، قررت لجنة التوفٌق تعلٌق أعمالها فً نٌوٌورك واالجتماع مجددا 

عربً، ولكن دون لمواصلة المفاوضات بٌن الجانبٌن اإلسرابٌلً وال 9>@8/8/=8فً جنٌؾ بتارٌخ 
جدوو.. حٌم لم ٌكتؾ الوفد اإلسرابٌلً بتردٌد موقؾ ببلده المعروؾ من مشكلة البلجبٌن، وانما 
زاد على ذلك بؤنه ال ٌرؼب فً التقاء الوفود مجتمعة فً كتلة واحدة.. عدا عن أنه ال ٌمكن التوصل 

درٌء، من خبلل اتفاقات محددة إلى معاهدة سبلم رسمٌةي "فالحل الوحٌد بناء السبلم على مراحل بالت
 (99).على مواضٌع خاصة"

وعندما وصلت المباحثات فً جنٌؾ إلى طرٌق مسدود، قررت لجنة التوفٌق إعطاء فرصة أخٌرة 
للجانبٌن العربً واإلسرابٌلً الستمرار المفاوضات، ودعتهما إلى بارٌس .. وبدا منذ اللحظة األولى 

إتمر للخطر قبل أن ٌبدأ. ففً سلسلة من "المبلحظات أن الموقؾ اإلسرابٌلً كان ٌعرض الم
األولٌة" كانت فً الواقع تحفظات، طلبت إسرابٌل أن ٌقبل العرب بؤن ٌكون موضوع المإتمر 
التسوٌة النهابٌة للصراع. وعبلوة على ذلك أبدو المندوبون اإلسرابٌلٌون شكوكا كبٌرة فً جدوو 

ها على األطراؾ لمعاٌنتها ودرسها، ألنهم كانوا ال إجراءات تعرض فٌها لجنة التوفٌق مقترحات
 ٌزالون ٌبحثون عن المفاوضات المباشرة مع نظرابهم العرب.

، باعبلن لربٌس لجنة التوفٌق، بالمر، الذي 8>@8افتتح المإتمر فً منتصؾ شهر اٌلول )سبتمبر( 
. وعرض على الجانبٌن هو فً الوقت نفسه ممثل الوالٌات المتحدة فً اللجنة، اتخذ شكل الدٌباجة

 العربً واالسرابٌلً الموافقة على إعبلن ٌشتمل على خمس نقاطي
 "االلؽاء المتبادل للمطالٌب المتعلقة بؤضرار الحرب؛ .8

 حدد من الآلجبٌن العرب؛مضرورة قبول إسرابٌل عودة عدد  .9
ؼٌر  ]الفلسطٌنٌٌن[إعتراؾ إسرابٌل بوجوب دفع مبلػ إجمالً تعوٌضا عن أرزاق الآلجبٌن  .:

 العابدٌن )...(.

 الوقؾ المتبادل إلجراءات تجمٌد الحسابات المصرفٌة، .;
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 امكانٌة مراجعة أو تعدٌل اتفاقات الهدنة فً بعض النقاط. .>

وٌجب السعً لحل المشكلة بروح واقعٌة وعلى أساس التنازالت المتبادلة. كما ٌجب إعتبار هذه 
أن تبدأ باعبلن أولً تعلن األطراؾ فٌه نٌاتها . وٌنبؽً للدٌباجة المذكورة رزمة واحدةالمقترحات 

 (:9)السلمٌة وتصمٌمها على تسهٌل التسوٌة السلمٌة فً فلسطٌن".

وبدورها اقترحت اسرابٌل أن ٌتخذ هذا التؤكٌد شكل معاهدة عدم اعتداء، تسمح لها بتعزٌز مواقفها. 
لجنة التوفٌق اعتبرت أن هذه  أما العرب فإنهم رفضوا الدٌباجة إال فً صٌؽة مفٌدة موجزة. ؼٌر أن

الصٌؽة تساهم فً توفٌر جو مإات لتفحص اقتراحاتها. بٌد أن الوفد اإلسرابٌلً رفض التعدٌل 
العربً للنص، الذي ٌحظر استخدام القوة المسلحة من دون أن ٌشتمل على التزام باالمتناع عن 

 القٌام بؤي عمل عدابً تجاه إسرابٌل.

لوفد اإلسرابٌلً المناقشات طوٌبل، مطالبا بؤن ٌإكد العرب صراحة، ولٌس هذا، فحسب، بل أخر ا
 –كشرط مسبق للمناقشة "عزمهم كؤطراؾ موقعة التفاقات الهدنة، كما فسرها مجلس األمن 

 .(;9)على احترام التزامهم إزاء اسرابٌل" –وبصفتهم أعضاء فً األمم المتحدة 

كذلك أبدت حكومتها، كما فً السابق،   ،وكانت اسرابٌل تطالب بوضوح باعبلن عدم اعتداء
تحفظات على مبدأ صبلحٌة اللجنة لتقدٌم مقترحات، ووصلت فً الحٌن نفسة رفض المقترحات 
العربٌة المشار إلٌها سابقا. ووافقت اسرابٌل فً النهاٌة على عرض النقاط الخمس، بحسب رإٌتها. 

ة الآلجبٌن معارضة قاطعة.  وشكل فهً ترفض االلؽاء المتبادل ألضرار الحرب، وتعارض عود
هذا الموقؾ تراجعا واضحا. فً حٌن قبلت فكرة التعوٌض، لكنها قرنتها بعدد كبٌر من التحفظات 
المتمثلة فًي رفض المطالٌب الفردٌة،  ورفض تقدٌرات مكتب الآلجبٌن التابع للجنة التوفٌق بهذا 

حسم منه مسبقا تعوٌضات أضرار الخصوص، وربطت موافقتها على التعوٌض اإلجمالً، بؤن ت
 الحرب.

والوفود العربٌة من جهتها رفضت، اٌضا، االلؽاء المتبادل ألضرار الحرب، كما عارضت الحد من 
حق العودة، أو الحد من التعوٌضات المتوجب على إسرابٌل دفعها. وفً المقابل، واصلت قبول 

 عادة النظر فً خطوط الهدنة.فكرة وقؾ التجمٌد المتبادل للحسابات المصرفٌة، واٌدت إ

مرٌكً مر إلى اشعار آخر. وطلب العضو األإزاء هذه المواقؾ المتباٌنة أرجؤت لجنة التوفٌق المإت
فً اللجنة من وزارة الخارجٌة األمرٌكٌة ممارسة نفوذها على األطراؾ المتفاوضة، لكن جهودا لم 

 تبذل فً هذا االتجاه.

ة فً دورتها السادسة، الحظت اللجنة فشل مهمتهاي "ففً وفً تقرٌرها إلى الجمعٌة العمومٌ
لم تكن لجنة التوفٌق  –بل خبلل أعوام وجودها الثبلثة والحق ٌقال  –نشاطاتها خبلل العام المنصرم 

قادرة على تحقٌق تقدم جوهري فً المهمة، التً أسندتها  الجمعٌة العامة إلٌها، والتً تقوم على 
 .(>9)تسوٌة نهابٌة" ،لسطٌنٌة فً تسوٌة جمٌع المسابل، التً تفصل بٌنهممساعدة أطراؾ المسؤلة الف

( تنفٌذا كامبلي " )...( فحكومة ;@8وانتقدت اللجنة عجز الجانبٌن  على قبول تنفٌذ أحكام القرار )
كانون األول  88من قرار الجمعٌة العامة الصادر فً  88إسرابٌل لٌست مستعدة لتنفٌذ الفقرة 

، التً تنص على وجوب السماح بالعودة، فً أقرب وقت ممكن، لبلجبٌن الراؼبٌن ?;@8)دٌسمبر( 
 فً العودة إلى دٌارهم والعٌش بسبلم مع جٌرانهم.
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والحكومات العربٌة، من جهتها، لٌست مستعدة لتنفٌذ الفقرة الخامسة من القرار المذكور، والتً 
ابٌل تسوٌة نهابٌة. فهً )أي الحكومات تدعو إلى تسوٌة جمٌع المسابل القابمة بٌنها وبٌن إسر

العربٌة( لم تظهر فً عبلقاتها باللجنة، أنها مستعدة فً أٌة حال لمثل هذه التسوٌة السلمٌة مع 
 (=9)إسرابٌل".

 لى تقرٌر عجزها عن مواصلة مهمتها.وعلى أساس هذه اإلعتبارات، خلصت لجنة التوفٌق إ

تنفٌذ قرارات الجمعٌة العامة، التً تحكم عمل اللجنة، تنفٌذا  ")...( فواقعة عدم قبول الجانبٌن، حالٌا،
والتؽٌٌرات، التً استجدت فً فلسطٌن خبلل األعوام الثبلثة األخٌرة، من  –من جهه أولى  –كامبل 

جهة أخرو، وضعت اللجنة فً حالة عجز عن االضطبلع لما انتدبت له. وهذا الوضع الواقعً أمر 
 .(<9)ر فً كل دراسة جدٌدة للمسؤلة الفلسطٌنٌة"ال بد من أخذه فً االعتبا

أمام هذه المواقؾ المتناقضة، بٌن إسرابٌل والعرب، واستحالة حمل الدولة العبرٌة على تنفٌذ قرار 
( بشؤن عودة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن إلى وطنهم، جرو حل لجنة ;@8الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة )

عمل مضن من قبلها استمر ثبلم سنوات. وتعتبر هذه الفترة من ، بعد 8>@8التوفٌق فً نهاٌة عام 
أطول الفترات، التً استؽرقتها المباحثات الرسمٌة بٌن إسرابٌل والدول العربٌة، بخصوص مشكلة 
الآلجبٌن الفلسطٌنٌٌن .. وهو األمر الذي انسحب الحقا على مفاوضات منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 

 مع إسرابٌل فً هذا الخصوص.

 وتؤسٌسا على ما تقدم من وقابع مإتمري لوزان وبارٌس ٌمكن الوصول إلى اإلستنتاجات اآلتٌةي 

  تصرفت إسرابٌل فً المإتمر تصرؾ الطرؾ المنتصر المتعجرؾ. وقد راوؼت فً المفاوضات
كسبا للوقت. وكً تضفً على مكاسبها فً األرض الفلسطٌنٌة طابع األمر الواقع، سواء من ناحٌة 
رفض عودة البلجبٌن، وترسٌم حدودها، أو مستقبل القدس. وقد استطاعت تحقٌق أهدافها بهذه 

ستفٌدة من النظام الدولً الجدٌد، الذي نشؤ بعد الحرب العالمٌة الثانٌة، المتعاطؾ مع األسالٌب م
 الٌهود، عموما، ومع أهداؾ الحركة الصهٌونٌة فً فلسطٌن خصوصا.

  أما الوفود العربٌة، فرؼم شعورها بمرارة هزٌمتها فً حرب فلسطٌن، فقد سعت، فً بداٌة
(، إللزام إسرابٌل التقٌد به وتنفٌذ ;@8دولٌة، وبخاصة القرار )المفاوضات، إلى التسلح  بالشرعٌة ال

بنوده، إال أنها فشلت بسبب الضؽوط، التً مورست علٌها من قبل الوالٌات المتحدة، بحٌم أخذت 
تقدم التنازل تلو اآلخر، إلى أن شعرت أن المطلوب منها االستسبلم دون شروط ، األمر الذي لم 

 تقوو علٌه.

ومن جهة أخرو، فإن ؼٌاب ممثل للشعب الفلسطٌنً عن هذه المفاوضات، إضافة إلى هذا من جهة، 
عدم إنسجام الوفود العربٌة فٌما بٌنها، قد اضعؾ المطالٌب العربٌة، مما سهل على إسرابٌل تكرٌس 

 سٌاسة األمر الواقع، وتجمٌد قرارات الشرعٌة الدولٌة.

 ٌالتً امٌط عنها اللثام >>@8ة إلى ما قبل العام ظهر من خبلل وثابق وزارة الخارجٌة األمرٌك ،
، أن الوالٌات المتحدة كانت حرٌصة على تثبٌت سٌاسة األمر الواقع اإلسرابٌلٌة، ولكن =<@8عام 

مقابل ثمن بخس ترضً به العرب، ٌتمثل فً عودة عدد محدد من الآلجبٌن الفلسطٌنٌٌن، النقاذ ماء 
واالستراتٌجٌة فً المنطقة من "الخطر" السوفٌاتً  وجههم، وحفاظا على مصالحها النفطٌة

المزعوم، آنذاك، ألنها كانت تتخوؾ من أن ؼٌاب األمن وعدم االستقرار السٌاسً، بسبب مشكلة 
الآلجبٌن، ربما سٌساعد على "تؽلؽل الشٌوعٌة فً الشرق األوسط". ورؼم هذا "القلق" األمرٌكً لم 
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قت، ضؽوطا جدٌة على إسرابٌل كً تحملها على احترام تمارس اإلدارة األمرٌكٌة، فً ذلك الو
لوضع هذه  ن وبارٌس سنحت لها فرصتان ثمٌنتانقرارات الشرعٌة الدولٌة. فخبلل مإتمري لوزا

الضؽوط موضع التنفٌذ. األولىي عدم ربط تصوٌتها على قبول إسرابٌل فً األمم المتحدة، بموافقتها 
، وهو أضعؾ االٌمان. والثانٌةي عدم استخدامها المساعدات (، أو بعضا منه;@8على تنفٌذ القرار )

والقروض الممنوحة من قبلها إلى إسرابٌل كوسٌلة ضؽط لحملها على التجاوب مع أهداؾ الوالٌات 
 المتحدة المعلنة، ولٌس التجاوب مع القرارات الدولٌة!
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 مشارٌع توطٌن الآلجئٌن الفلسطٌنٌٌن خارج فلسطٌن

التوفٌق، نفضت إسرابٌل ٌدٌها، الحقا، من الشق السٌاسً لمشكلة الآلجبٌن بانفراط لجنة 
الفلسطٌنٌٌن، بوصفها مشكلة عربٌة "على العرب أن ٌجدوا حبل لها بتوطٌنهم فً بلدانهم"، وهً 
على استعداد "من منطلق إنسانً" أن تدعم هكذا حل.  وفً هذا السبٌل جهدت، إسرابٌل، بالتعاون 

ا برٌطانٌا والوالٌات المتحدة لطمس هذه المشكلة، وذلك بالعمل على توطٌنهم مع الؽرب، وخصوص
مشارٌع توطٌن عدٌدة،  @;@8خارج فلسطٌن، وبخاصة فً البلدان العربٌة. وقد برزت منذ العام 

بعضها برٌطانً، والبعض اآلخر أمرٌكً وإسرابٌلً، وظهرت اقتراحات لتعوٌضهم واٌجاد فرص 
 شً. تستضٌفهم ورفع مستوو وضعهم المعٌ تصادٌات الدول التًعمل لهم لدمجهم فً اق

 ها، وهً على الشكل اآلتًياقترحتوٌمكن تقسٌم مشارٌع التوطٌن هذه، وفق الدول التً 

 مشارٌع التوطٌن البرٌطانٌة:

وٌعد من أبرز مشارٌع التوطٌن، التً وضعتها برٌطانٌا، وقطعت أشواطا على  مشروع العراق:
. >?@8طرٌق تنفٌذه، وذلك حسبما جاء فً وثابق الخارجٌة البرٌطانٌة، التً امٌط عنها اللثام عام 

، كما تقول الوثابق المذكورة ، أعدت وزارة >>@8ففً شهر كانون الثانً )ٌناٌر( من عام 
نٌة تقرٌرا مفصبل عن مشكلة الآلجبٌن، حمله مدٌرها العام فً ذلك الوقت الخارجٌة البرٌطا

"شكبرج" لدو زٌارته لواشنطن لمناقشتة مع مسإولً اإلدارة األمرٌكٌة. ومن جملة األمور، التً 
تضمنها التقرٌر بحم امكانات توطٌن الآلجبٌن فً العراق، التً أولتها الدوابر البرٌطانٌة، فً 

خاصا، وتعاونت فً هذا المجال مع سفارتها فً بؽداد، وقسم التطوٌر فً المكتب حٌنه، اهتماما 
البرٌطانً الذي مقره بٌروت، وبقٌة السفارات البرٌطانٌة فً المنطقة.  وفً ضوء الدراسات 
والتقارٌر، التً جرو تبادلها بٌن هذه األطراؾ، انبثقت اقتراحات عدة "بشؤن استٌعاب العراق 

)كان متوقعا فً مدو عشرٌن عاما أن ٌوافق العراق . ٌن الفلسطٌنٌٌن وتوطٌنهم"لمزٌد من الآلجب
 .(?9)(F-8<:/>9=>88)على استٌعاب نحو ملٌون آلجا فلسطٌنً( وذلك كما جاء فً الوثٌقة 

 >>@88/8/@أعلن ربٌس الوزراء البرٌطانً، آنذاك، انطونً اٌدن، بتارٌخ  مشروع أنطونً اٌدن:
مساعدة دول أخرو، لتقدٌم الضمانات الرسمٌة البلزمة الى اسرابٌل والدول عن استعداد ببلده، ب

 العربٌة، اذا ما تم التوصل الى اتفاق هدفه موضوع الحدود بٌن الطرفٌن.

 وقد ارتكز هذا المشروع على النقطتٌن اآلتٌتٌني
 على الجانبٌن العربً واإلسرابٌلً أن ٌقدما تنازالت متبادلة. -8
على صٌؽة تسوٌة بٌن الموقؾ العربً، الذي ٌطالب بالعودة الى حدود السعً الى االتفاق  -9

 ، والموقؾ اإلسرابٌلً، الذي ٌتمسك بخطوط الهدنة، كخطوط دابمة.;<@8التقسٌم عام 

  .(@9)وقد رفضت اسرابٌل هذا المشروع، ألنه ٌشٌر الى أحد قرارات األمم المتحدة
ألؾ الجا، إال  9>8ن ٌستوعب وٌعٌد توطٌن وقد كان مخططا له أ مشروع الٌرموك فً األردن:

أن هذا المشروع توقؾ بسبب عدم االتفاق على مشروع جونستون لتقاسم مٌاه نهر الٌرموك بٌن 
كان  –حسب تقرٌر الخارجٌة البرٌطانٌة  -نوعة فً األردن تاألردن وإسرابٌل. وهناك مشارٌع م

 .(9:)من المقرر لها أن تستوعب عشرة آالؾ نسمة
، وقد خطط له أن ٌستوعب عشرات 8>@8اقترح المشروع سنة  ري سٌناء فً مصر: مشروع

اآلالؾ من الآلجبٌن الفلسطٌنٌٌن، إال أن هذا المشروع كان "بحاجة إلى المزٌد من الدراسات" كما 
ورد فً تقرٌر الخارجٌة البرٌطانٌة، وأوصى بنقل مٌاه النٌل إلى الصحراء لتمكٌن عدد محدود من 

 بلجبٌن الفقٌرة فً ؼزة من العمل فً الزراعة هناك.عاببلت ال
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فلسطٌنً ألؼراض  999<وقد وافقت الحكومة المصرٌة فً حٌنه، حسب التقرٌر، على استقبال 
ألؾ فدان  من  9:9وقعت الحكومة ووكالة الؽوم اتفاقا ٌقضً بتوفٌر  :>@8التوطٌن. وفً سنة 

ألؾ فدان منها للتنمٌة  9>ن المفترض اختٌار األراضً الصحراوٌة بقصد إجراء التجارب، وكان م
 .(8:)ألؾ آلجا  9<إلى 9>الزراعٌة. وقدر الخبراء أن فً إمكان مساحة األرض تلك أن تعٌل 

وقد عارض أهالً ؼزة بشدة أٌة فكرة لتوطٌن دابم خارج فلسطٌن، واندلعت التظاهرات ضد هذا 
ثبلثة أٌام. وأتت حرب السوٌس سنة واستمرت  >>@8شباط )فبراٌر(  >9المشروع فً ؼزة فً 

 .(9:)لتقضى على هذا المشروع نهابٌا  =>@8
ألؾ آلجا. إال  >?خطط لسورٌة أن تستوعب وتعٌد توطٌن  خطط ومشارٌع متنوعة فً سورٌة:

 99>;تم استٌعاب  -ٌقول تقرٌر الخارجٌة البرٌطانٌة –أنه لم تظهر أٌة نتابء فً حٌنه. ومع ذلك 
 .(::) ;>@8وحزٌران )ٌونٌو(  :>@8، فً الفترة بٌن حزٌران )ٌونٌو( الجا فً شكل دابم

قضى هذا المشروع بتوطٌن عدة آالؾ من الآلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً إٌران مشروع إٌران: 
واستٌعابهم ضمن خطة سباعٌة للتنمٌة والتطوٌر تشمل إعادة إعمار المناطق ؼٌر المؤهولة فً 

واسكان عدد من الآلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً هذه المناطق. وقد  جنوب )إٌران( وفً الجنوب الؽربً،
أبدو شاه إٌران محمد رضا وشقٌقه محمود إهتماما بالمشروع، شرط أن ٌتم فً البداٌة فً صورة 
سرٌة وؼٌر رسمٌة، وأن ٌتم اختٌار الآلجبٌن من أصحاب رإوس األموال. وقد تولى عن الجانب 

، "الذي كان رسإولٌن اإلٌرانٌٌن، عضو البرلمان هوج فرٌسالبرٌطانً بحم هذا المشروع مع الم
ٌعتقد أن إٌران على استعداد الستٌعاب بضع مبات من الآلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً صورة فورٌة ، وأن 

 .(;:)إٌران ستكون مستعدة الستٌعاب آالؾ الآلجبٌن على المدو البعٌد"

رسالة إلى الدابرة الشرقٌة فً  >>@99/89/8وقد بعثت السفارة البرٌطانٌة فً إٌران بتارٌخ 
 الخارجٌة البرٌطانٌة تطلعها فٌها على مباحثات فرٌسر مع المسإولٌن اإلٌرانٌٌن بهذا الخصوص.

وذكرت السفارة فً رسالتها أن الشاه كان مع الفكرة بعد أن أجرو استطبلعا واسعا لآلراء بشؤنه، 
اإلسرابٌلٌة، وبؤنه قابل للتحقٌق،"  –شكلة العربٌة ورأو أن مثل هذا المشروع سٌساهم فً حل الم

 .(>:)وهذا ما شجع "فرٌسر" على متابعة الموضوع مع الحكومة البرٌطانٌة بعد عودته إلى لندن"
 

 "تعاون األونروا" مع مشارٌع التوطٌن البرٌطانٌة: 
تشؽٌل لتجسٌد مشارٌع التوطٌن على أرض الواقع شجعت الحكومة البرٌطانٌة وكالة ؼوم و

الآلجبٌن الفلسطٌنٌٌن )األونروا( على منح قروض فردٌة لآلجبٌن، وعلى تموٌل مشارٌع زراعٌة أو 
صناعٌة فً بعض الدول المضٌفة لآلجبٌن، لتساهم مثل هذه المشارٌع فً توطٌنهم فً هذه الدول. 

لك من أجل وحاولت إقناع "األونروا" إستثمار أموالها فً مشارٌع محلٌة فً الدول المضٌفة، وذ
إستخدام األرباح الناجمة عن هذه المشارٌع، فً دعم برامء التوطٌن. ومن ضمن اإلقتراحات التً 
طرحت إستثمار األموال فً شركة الفوسفات األردنٌة، وخصوصا فً قطاع المواصبلت. وقد 

 >>@8/8/:أرسل قسم التطوٌر فً المكتب البرٌطانً فً الشرق األوسط فً بٌروت رسالة بتارٌخ 
إلى السفارة البرٌطانٌة فً عمان ٌقترح فٌها موضوع اإلستثمار فً شركة الفوسفات. وقد أجابت 

جاء فٌهاي "نوافقكم الرأي بإستثمار  >>@99/8/8السفارة على هذا اإلقتراح برسالة جوابٌة بتارٌخ 
أموال "األونروا" فً صناعة الفوسفات فً األردن، وخصوصا فً مجال المواصبلت )...( 

هً أن أموال المساعدات من "األونروا" ٌمكن استخدامها لتكملة أي تموٌل  والمسؤلة التً نفكر فٌها
 (=:)."ٌمكن أن ٌؤتً من البنك الدولً

 
وعلقت السفارة على إقتراح ورد فً شؤن إستثمار األموال فً خط سكة الحدٌد فً األردن بقولهاي 

تفكٌر فً إستثمار األموال فً الطرٌق الصحراوي، "إن ذلك سٌكون مكلفا، وفً هذه الحالة ٌجب ال
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. وفً شؤن تطوٌر مٌناء العقبة، أرسل قسم التطوٌر فً المكتب (<:)"كبدٌل عن المشروع األول
إلى السفارة البرٌطانٌة فً  >@89/58/:البرٌطانً فً الشرق األوسط فً بٌروت رسالة بتارٌخ 

ناء العقبة هو إٌجاد فرص عمل لآلجبٌن الفلسطٌنٌٌن عمان جاء فٌهاي "إن هدفنا من إقتراح تطوٌر مٌ
)...( أننا نحترم فً شكل كامل أهمٌة المصالح العسكرٌة فً المنطقة، ولذلك لن نضؽط على 
"األونروا" مرة أخرو من أجل إستثمار أموالها فً المٌناء، علما بؤنهم لن ٌوافقوا على ذلك دون 

اك فرص عمل كبٌرة إلٌجاد عمل لآلجبٌن فً المٌناء ضؽط كبٌر علٌهم )...( إضافة إلى ذلك هن
 .(?:)"والمناجم وخط سكة الحدٌد وفً إنشاء الطرٌق الصحراوي

 

 مشارٌع التوطٌن األمرٌكٌة:
وبدورها طرحت الوالٌات األمرٌكٌة مشارٌع توطٌن عدٌدة، إنسجاما مع رإٌتها وسٌاستها الخاصة، 

 وكان أبرزهاين وحق العودة، بقضٌة الآلجبٌن الفلسطٌنٌٌ
طرح جونستون، المندوب الشخصً للربٌس أٌزنهاور،  :4911 -4911 مشروع جونستون

مشروعا لئلنماء الموحد للمصادر المابٌة فً وادي األردن دون النظر للحدود السٌاسٌة القابمة.  ولم 
 .(@:)ٌنجح هذا المشروع نظرا لمعارضته من قبل الفلسطٌنٌٌن

المشروع استمرارا للخط الرسمً األمرٌكً القابم على السعً هذا ٌعتبر   :4911مشروع داالس 
اإلسرابٌلً، أي القضٌة -إلٌجاد حل لمسؤلة الشرق األوسط، من خبلل تجاهل جوهر الصراع العربً

الفلسطٌنٌة التً ٌتم تقسٌمها، وتجزأ إلى عدد من القضاٌا الثانوٌة مثل مشكلة التنمٌة المابٌة، وتوطٌن 
 ٌن، وتؤمٌن القروض المالٌة، ورسم الحدود، ومعاهدات الصلح بٌن العرب وإسرابٌل.الآلجب

وظهر مشروع داالس، بعد قٌام وزٌر الخارجٌة األمرٌكً جون  فوستر دالس بجولة فً المنطقة 
ٌدعو فٌها الحكومات العربٌة لئلنضمام إلى حلؾ بؽداد.  وبعد عودته إلى واشنطن ألقى كلمة أمام 

بما [تضمنت مشروعا أمرٌكٌا لحل أزمة الشرق األوسط  >>@8/?/=9األمرٌكً بتارٌخ الكونؽرس 
]فٌها مشكلة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن

(;9). 
، الدكتور جوزٌؾ 8=@8الحكومة األمرٌكٌة فً أواسط آب  كلفت :4997مشروع جونسون 

جونسون، ربٌس مإسسة "كاربخً" للسبلم العالمً للقٌام بدراسة جدٌدة عن مشكلة البلجبٌن.  وفً 
 ، اقترح جونسون مشروع حل تضمن اآلتًي9=@9/89/8تارٌخ 

أي  ٌعطى كل رب أسرة من البلجبٌن فرصة االختٌار الحر، وبمعزل عن أي ضؽط من -8
 مصدر، بٌن العودة الى فلسطٌن أو التعوٌض.

 ٌنبؽً أن ٌكون كل الجا على علم تام باألمور اآلتٌةي -9

 بطبٌعة الفرصة المتاحة له لبلندماج فً حٌاة المجتمع اإلسرابٌلً اذا هو اختار العودة. -أ
 كمٌة أو قٌمة التعوٌضات التً ٌتلقاها، كبدٌل اذا هو اختار حٌم هو ٌقٌم. -ب

، مضافا  الٌها ?;@8و  <;@8تعوٌضات على أساس الممتلكات، كما كانت عامً ٌتم حساب ال -:
 الفوابد المستحقة.

تقوم الوالٌات المتحدة وؼٌرها من الدول األعضاء فً األمم المتحدة، بما فٌها اسرابٌل،  -;
 باإلسهام فً توفٌر األموال البلزمة لدفع التعوٌضات.

 كل الجا ٌختار العودة الى أرضه. من حق اسرابٌل أن تجري كشفا  أمنٌا  على ->

ٌستفٌد البلجبون الذٌن لم ٌكن لهم ممتلكات فً فلسطٌن من تعوٌض مالً مقطوع لمساعدتهم  -=
 على االندماج فً المجتمعات، التً ٌختارون التوطٌن فٌها.

 ٌحق لكل حكومة االنسحاب من هذا المشروع، اذا اعتبرت فٌه تهدٌدا  لمصالحها الحٌوٌة. -<

المشروع بصورة تدرٌجٌة.. كما أن التخلً عنه فً منتصؾ الطرٌق لن ٌترك  ٌتم تطبٌق -?
 .  (8;)البلجبٌن فً وضع أسوأ مما كانوا علٌه قبل الشروع فً تنفٌذه
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وهو المشروع العربً الوحٌد، الذي تضمن اقتراحا  عملٌا  لحل مشكلة  مشروع الحبٌب بورقٌبة:
نها ٌطالبون "بتحرٌر" فلسطٌن كاملة.  وقد تقدم البلجبٌن، فً حٌن كان الزعماء العرب فً حٌ

 –، وهدؾ الى تسوٌة الصراع العربً >=@8/;/98الربٌس التونسً بهذا المشروع بتارٌخ 
، وتضمن <;@8( الصادر عن األمم المتحدة فً العام 8?8اإلسرابٌلً، على أساس قرار التقسٌم )

 النقاط اآلتٌةي

التً احتلتها منذ انشابها لُتنشؤ علٌها دولة عربٌة  تعٌد اسرابٌل الى العرب ثلم المساحة -8
 فلسطٌنٌة.

 ٌعود البلجبون الفلسطٌنٌون الى دولتهم الجدٌدة. -9

 .(9;)تتم المصالحة بٌن العرب واسرابٌل حال انتهاء الحرب بٌنهما -:

 وقد رفضت منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة، فً حٌنها هذا المشروع ونددت به، وخونت من اقترحه.

 

 مشارٌع التوطٌن اإلسرائٌلٌة:

، وما زالت، على ?;@8دأبت الحكومات اإلسرابٌلٌة المتعاقبة، منذ إنشاء الدولة العبرٌة العام 
اقتراح مشارٌع مختلفة لتوطٌن الآلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج حدودها، بمساعدة من البنك الدولً، 

مع بعض مشارٌع التوطٌن ات هذه االقتراح توبنوك خاصة برٌطانٌة وأمرٌكٌة. وقد تزامن
 البرٌطانٌة، واألمرٌكٌة سالفة الذكر. وٌمكن تعداد  أبرز هذه المشارٌع وفق اآلتًي

ردا  على مقترحات الربٌس التونسً بورقٌبة، السابقة الذكر، تقدم لٌفً أشكول،  مشروع أشكول:
 ٌنيبمشروع، انطلق من التزام >=@8/>/<8ربٌس وزراء اسرابٌل السابق، بتارٌخ 

 الواجب العام الذي تخضع له جمٌع الدول األعضاء فً األمم المتحدة هو العٌش بسبلم. -8

االلتزام باتفاقات الهدنة، التً تنص من جملة ما نصت علٌه، على "ان الهدنة هً مرحلة انتقالٌة  -9
 نحو السبلم العادل".

 ونص المشروع على اآلتًي
 الهدنة باتفاقٌة سبلم.اجراء مفاوضات مباشرة واستبدال اتفاقات  -8
المتبادلة –تتم التسوٌة على أساس وضع اسرابٌل القابم، باستثناء بعض التعدٌبلت الطفٌفة  -9

 عند نقاط معٌنة على الحدود. -والمتفق علٌها

 وفً العام نفسه عرض أشكول مشروعا  امام الكنٌست جاء فٌهي
وطٌن البلجبٌن ودمجهم فً بٌبتهم ٌتم توجٌه جزء من الموارد الضخمة للمنطقة باتجاه اعادة ت -8

 الوطنٌة الطبٌعٌة )الدول العربٌة(.
استعداد اسرابٌل للمساهمة المالٌة، مع الدول الكبرو، فً عملٌة توطٌن البلجبٌن باعتبارها  -9

 .(:;)الحل المناسب لهم وإلسرابٌل

ؼورٌون،  خبلل فترة الخمسٌنات عمل ربٌس الوزراء اإلسرابٌلً السابق بن مشروع األرجنتٌن:
ووزٌر الخارجٌة موشٌه شٌرٌت، وٌوسؾ فاٌتس، مدٌر دابرة األراضً فً الصندوق القومً 
الٌهودي، على مناقشة وإقرار ترحٌل الفلسطٌنٌٌن العرب المسٌحٌٌن من الجلٌل إلى أمرٌكا الجنوبٌة. 

رحٌل أرسل ٌوسؾ فاٌتس إلى األرجنتٌن من أجل مشروع الت 9>@8وفً تشرٌن الثانً )نوفمبر( 
هذا. وعن هذه المرحلة ذكر فاٌتس فً ٌومٌاتهي "ٌبدو أن مساعً رحلتً بدأت تتبلور، وذلك من 
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خبلل الجوالت التً أقوم بها اآلن لمناطق الرٌؾ )األرجنتٌنً( القابلة الستٌعاب العرب. ومن بٌن 
د لوضعها ألؾ دونم، تابعة لمالك ٌهودي مستع 99=هذه المناطق بقعة شاسعة من األرض مساحتها 

تحت تصرفنا متى شبنا من أجل تنفٌذ خطتنا، وهو لن ٌطلب منا دفع أكثر من مابة لٌرة إسرابٌلٌة 
  .(;;) ثمنا للدونم الواحد، وبنقودنا نحن"

 وقد فشل هذا المشروع ألن فاٌتس أخفق فً إقناع المعنٌٌن بالهجرة إلى ذلك البلد.

وفٌتش، أن الربٌس السوري السابق حسنً نذكر الباحم اإلسرابٌلً، اٌتمار بٌ مشروع سورٌة:
ألؾ الجا فلسطٌنً فً شمال شرق سورٌة. ومن  99:لتوطٌن  ?;@8الزعٌم، أبدو استعداده عام 

 . (>;)أجل ذلك جرت مباحثات بٌنه وبٌن إسرابٌل، بوساطة أمرٌكٌة، إال أن تلك المباحثات تعطلت
 لى األسباب التً أدت إلى تعطلها(.)لم ٌشر الباحم إ

فً اواسط الخمسٌنات وضعت السلطات اإلسرابٌلٌة خطة ترحٌل هدفت إلى توطٌن  مشروع لٌبٌا:
الآلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً لٌبٌا. وقد نوقشت الخطة فً اجتماعات ؼٌر رسمٌة للجنة رفٌعة المستوو 

مبٌر، تٌدي كولٌك )ربٌس بلدٌة شارك فٌها بن ؼورٌون، موشٌه شارٌت، لٌفً أشكول، ؼولدا 
القدس السابق(، ٌوسؾ فاٌتس، عزرا دانٌن وٌعقوب بالمون، وقد حلت هذه اللجنة بعد أزمة السوٌس 

8@<=
(;=) . 

وقد عثر أخٌرا فً األرشٌؾ اإلسرابٌلً على وثٌقة رسمٌة تشٌر إال أن اتفاقا تم بٌن الحكومة 
ك السنوسً، على إنشاء قرو زراعٌة فً لٌبٌا لتوطٌن اإلسرابٌلٌة والحكومٌة اللٌبٌة، فً عهد المل

فً مقابلة  وقد أكد هذه "الحقٌقة" الباحم اإلسرابٌلً "روبن هتسور" (<;)الآلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فٌها.
راضً اللٌبٌة التً تم ابتٌاعها مسجلة باسمنا حتى جرٌت معه قال فٌهاي "أن مساحة األصحفٌة أ

 .(?;)الٌوم"

، انعقد مجلس الوزراء <=@8بعد أسبوعٌن من إنتهاء حرب  لطوعً":مشروع التوطٌن "ا
اإلسرابٌلً، الذي كان ٌقودة حزب العمل، فً جلسة سرٌة للنظر فً "المشكلة السكانٌة لؤلراضً 

. وقد ورد فً المبلحظات، التً سجلها فً تلك الجلسة المدٌر العام لمكتب ربٌس "العربٌة المحتلة
شقٌق ربٌس دولة إسرابٌل السابق المتوفً، حاٌٌم هرتسوغ، أن وزٌر  الحكومة، ٌعقوب هرتسوغ،

ن دعا إلى توطٌن الآلجبٌن فً وقت، ٌدعمه وزٌر الخارجٌة آبا أٌباالمال بنحاس سابٌر، فً ذلك ال
الببلد العربٌة المجاورة، وال سٌما سورٌا والعراق. أما ٌؽال آلون، نابب ربٌس الوزراء، فقد اقترح 

جبون الفلسطٌنٌون إلى صحراء سٌناء، وأن ٌعمل على اقناع الفلسطٌنٌٌن بالرحٌل إلى أن ٌنقل الآل
الخارجي "نحن ال نعمل ما ٌكفً لتشجٌع العرب على الهجرة" على حد قول آلون. أما مناحم بٌؽن، 
 الذي كان ٌومها وزٌرا ببل حقٌبة، فقد اقترح تعوٌض سكان مخٌمات الآلجبٌن وترحٌلهم إلى سٌناء.

 
ونتٌجة لهذه المناقشات شكل ربٌس الحكومة اإلسرابٌلٌة، ووزٌر الدفاع والجٌش، وحدة سرٌة 

على الرحٌل. وقد برزت هذه الخطة إلى العلن فً تشرٌن الثانً )نوفمبر(  عربمهمتها "تشجٌع" ال
. وقد كان لهذه "المنظمة" )الوحدة السرٌة( مركز عملٌات فً شارع عمر المختار فً ؼزة، <?@8

كانت تقدم ل "المرحلٌن" تذكرة سفر ببل عودة إلى دول مختلفة فً أمرٌكا الجنوبٌة وال سٌما إلى و
باراؼواي، بواساطة وكالة سفر مقرها تل أبٌب، وكانت تعدهم بمساعدة مالٌة وبمعاونة على 

رت االستقرار بعد أن ٌصلوا، وهووعد لم تؾ به. وقد استمرت هذه الخطة نحو ثبلثة أعوام ثم انها
جراء حادم مفاجا . ذلك بؤن احد "المرحلٌن"واسمه طبلل ابن دٌماسً، وكان قد وعد بالمعونة 

أٌار  ;المالٌة، إال أنه لم ٌتلق منها شٌبا، فذهب من ٌؤسه إلى القنصلٌة اإلسرابٌلٌة فً باراؼواي فً 
ري. وفً ، وطلب مقابلة السفٌر، فلما رفض طلبه أردو سكرتٌر السفٌر بطلق نا9<@8 )ماٌو(

رواٌة الصحافٌٌن اإلسرابٌلٌٌن، ٌوسً فٌلمان ودان رفٌؾ، تمكنت الوحدة السرٌة من ترحٌل ألؾ 
 .(@;)فلسطٌنً سرا
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وقد طرح مشروعه أمام األمم المتحدة وطالب  ()وزٌر خارجٌة إسرابٌل األسبق مشروع أبا إٌبان:
ؼاثة الآلجبٌن والوكاالت فٌه بعقد مإتمر لدول الشرق األوسط، والحكومات التً تساهم فً إ

المتخصصة التابعة لؤلمم المتحدة، لوضع خطة لحل مشكلة الآلجبٌن، والعمل على دمجهم فً حٌاة 
 .(9>)منتجة وإٌجاد كٌان مشترك إلعادة توطٌنهم فً الشرق األوسط بمساعدة اقلٌمٌة دولٌة.

نسبة إلى البروفٌسور مٌخابٌل برونو، صاحب فكرة المشروع الذي وضعه  مشروع لجنة برونو:
. وٌتضمن حبل @=@8، والثانٌة فً أواخر العام ?=@8على مرحلتٌني أوالهما ٌتم فً أوابل العام 

لقضٌة الآلجبٌن فً الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة، ومنها تحرٌر التجارة بٌن الضفة وؼزة وإسرابٌل، 
تدرٌجٌا من سكانها عن طرٌق منح حوافز اقتصادٌة لهم، وبناء مساكن وإقامة  مع إفراغ المخٌمات

 .(8>)تنمٌة زراعٌة وصناعٌة بتموٌل دولً

، 9<@8)وهومن حزب المبام( التً تقدم بها العام  مقترحات النائب اإلسرائٌلً رؤوفٌن ادري:
فً المدن والقرو القرٌبة  وأشار فٌها إلى ضرورة تصفٌة مخٌمات البلجبٌن ونقل سكانها إلى مساكن

من مراكز الصناعة والعمل. واعتبر أن هذا الحل سٌحول المشكلة تدرٌجٌا إلى مشكلة ٌتعلق حلها 
 .(9>)بعملٌة التطوٌر اإلقتصادي ومجال التشؽٌل 

مبنٌة رإٌته هذه و .9<@8وهو أحد مإسسً المإتمر الٌهودي العالمً العام  رؤٌة ناحوم جولدمان:
 .(:>)آلجبٌن فً الضفتٌن الشرقٌة والؽربٌة لنهر األردن وضم قطاع ؼزة إلسرابٌلعلى توطٌن ال

خطة إلعادة  8<@8طرحت الحكومة اإلسرابٌلٌة العام  :4924خطة الحكومة اإلسرائٌلٌة العام 
توطٌن المخٌمات فً قطاع ؼزة.  وتعتمد فً جوهرها على بناء أماكن سكنٌة جدٌدة فً محٌط 

وتزعم هذه الخطة أربٌل شارون، قابد ما ٌسمى المنطقة الجنوبٌة آنذاك )قبل  . مخٌمات قطاع ؼزة
أن ٌصبح ربٌس وزراء سابق( وأصدر أوامره للجٌش اإلسرابٌلً بتنفٌذ هذه الخطة، وذلك بهدم 
أجزاء كبٌرة من مخٌمات قطاع ؼزة وترحٌل أعداد كبٌرة من ساكنٌها، إلى سبعة مشارٌع اسكانٌة 

 طاع من أجل هذه الؽاٌة.جدٌدة تقام فً الق

ومما ٌجدر ذكره فً هذا الصدد أن شمعون بٌرٌس لم ٌكن بعٌدا عن هذه الخطة، حٌم كان رأٌه أن 
الآلجبٌن الموجودٌن خارج فلسطٌن علٌهم االستقرار نهابٌا حٌم ٌقٌمون. أما الجبو ؼزة والضفة 

نفسه على ما سمً بفبل بد من مساعدتهم لئلستٌطان هناك. ومن هذا المنطلق أشرؾ بٌرٌس 
 .(;>)"وق األمانة للتطوٌر العام وتوطٌن الآلجبٌن"صند

، وقد ركز 9<@8طرح حزب العمل مشروعه فً آب )أؼسطس(  مشروع حزب العمل للسالم:
على مشكلة الآلجبٌن، وتوطٌنهم بمساعدة صنادٌق دولٌة، ونادو بضرورة التعاون مع الدول 

ؽاء التدرٌجً للمخٌمات، أو تؽٌٌر العربٌة، التً سٌتم توطٌن الآلجبٌن فٌها، والعمل على اإلل
طبٌعتها، وتحوٌلها إلى أماكن قروٌة وبلدٌة عادٌة، أو عن طرٌق توطٌن سكانها فً أماكن السكن 
القرٌبة القابمة فً المدن، وٌتم ذلك من خبلل تنمٌة مشارٌع زراعٌة وورش صناعٌة فً الضفة 

(>>)الؽربٌة، وذلك لضمان استٌعاب الآلجبٌن فٌها.
 

، وقد اقترح فٌه تفرٌؽا  (9<@8)وهو عضو كنٌست عن حزب المبام  دون زوكٌن:مشروع 
تدرٌجٌا للمخٌمات عن طرٌق عرض حوافز اقتصادٌة، كتقدٌم مساكن بسعر رمزي، فً مناطق 
بلدٌة قرٌبة من أماكن التشؽٌل الجدٌدة، التً ٌتم انشاإها وتحسٌن الخدمات العامة فً المدن القرٌبة 

ى تعتمد المخٌمات علٌها فً التعلٌم والشإون االجتماعٌة والصحٌة وتنمٌة قطاع من المخٌمات، حت
الصناعة، وتؤهٌل البلجبٌن على المدو البعٌد، وخصوصا فً مجال التشؽٌل الكثٌؾ محلً الطابع، 
كالنسٌء، والمبلبس، واألؼذٌة، وتعلٌب الفاكهة، مع تقلٌل الفوارق القابمة بٌن سكان المخٌمات 

دن والقرو المحٌطة بصفة عامة، ورفع مستوو حٌاة الآلجبٌن وتحسٌن ظروؾ وسكان الم
(=>)معٌشتهم

. 
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وٌعد مشروع مردخاي بن بورات من أخطر المشارٌع اإلسرابٌلٌة التً طرحت  مشروع بن بورات:
على الحكومة اإلسرابٌلٌة  9?@8من أجل تصفٌة مخٌمات الضفة والقطاع، حٌم عرض العام 

المقٌمٌن فً  ٌقوم على إعادة اسكان الآلجبٌن، و:?@8ته الحكومة بدورها العام مشروعه، الذي ناقش
ألؾ الجا.  9>9مخٌما من هاتٌن المنطقتٌن اللتٌن تضمان نحو  ?9الضفة والقطاع، وإفراغ نحو 

 هملٌار دوالر لتنفٌذ ذلك المشروع، بٌد أن  1,5وقد قررت الحكومة اإلسرابٌلٌة فً حٌنها رصد مبلػ 
، وخشٌة إسرابٌل من قٌام هبة شعبٌة 9?@8لم ٌر النور بسبب تورط إسرابٌل فً حرب لبنان العام 

 .(<>)من سكان المخٌمات لمحاربة المشروع المشار الٌه وهً مشؽولة  بؽٌره

ومن المشارٌع، التً طرحت لتصفٌة مشكلة الآلجبٌن الفلسطٌنٌٌن، أٌضا، مشروع إسحق رابٌن فً 
، وأربٌل شارون فً آذار )مارس( من العام نفسه. وقد تطرق الرجبلن ;?@8ناٌر( كانون الثانً )ٌ

فٌهما، رؼم اختبلؾ مواقعهما الحزبٌة، إلى حل قضٌة الآلجبٌن من خبلل مإتمر دولً، وإجراء 
 .إصبلحات مدنٌة وصناعٌة فً المنطقة الستٌعابهم

 
 الموقف األمرٌكً من مشارٌع التوطٌن عموما:

لتوطٌن المشار الٌها سابقا تتم بمعرفة اإلدارة األمرٌكٌة فً ذلك الوقت. وهو ما كانت مشارٌع ا
بما فٌها العراق. ولم ٌكن تؤٌٌد اإلدارة  ،تإكده الوثابق البرٌطانٌة لتوطٌن الآلجبٌن فً الدول العربٌة

إلى ( إال بهدؾ إفراؼه من محتواه، واإللتفاؾ على حق العودة لآلجبٌن ;@8األمرٌكٌة للقرار )
دٌارهم، الذي ضمنه لهم ذلك القرار.  وقد ظهرت فً حٌنه مإشرات عدٌدة على ذلك نسجل منها 

 التالًي
عرض جورج ماك، الذي شؽل منصب نابب وزٌر الخارجٌة األمرٌكٌة فً ذلك الوقت، تلخٌصا  .8

من مشكلة الآلجبٌن فقالي "إن إهتمامنا بالآلجبٌن،  9>@9/8/=8للموقؾ األمرٌكً بتارٌخ 
والمبنً جزبٌا على دوافع إنسانٌة، له مبررات إضافٌة. فما دامت مشكلة الآلجبٌن قابمة وؼٌر 
محلولة، فإن تحقٌق التسوٌة السٌاسٌة سٌتؤخر، وسٌستمر الآلجبون فً تشكٌل بإرة طبٌعٌة 
لئلستؽبلل من قبل العناصر المخربة.  إن وجود ثبلثة أرباع ملٌون آلجا من العاطلٌن عن 

لمعدمٌن إقتصادٌا، هو رقم ٌفوق عدد الجٌوش النظامٌة فً المنطقة، وهإالء سٌزداد العمل وا
سخطهم مع الزمن، وهذا بحد ذاته ٌشكل خطرا كبٌرا ٌهدد أمن المنطقة بؤسرها، بما فً ذلك 

 .(?>)إسرابٌل"

اإلسرابٌلً  –مشروعا سرٌا لحل الصراع العربً  ;>@8أعدت دوابر الخارجٌة األمرٌكٌة عام  .9

لقت علٌه إسم عملٌة "ألفا" جاء فٌه بخصوص الآلجبٌن، أنه ٌستحٌل التوصل إلى سبلم شامل أط
إلى  فلسطٌنٌٌنفً الشرق األوسط دون إعادة توطٌنهم من جدٌد. وأن حق عودة الآلجبٌن ال

% من مجموع الآلجبٌن فً 89أراضٌهم ٌعتبر قضٌة حساسة تلزم صٌاؼة ذكٌة تتضمن توطٌن 
% 89الؽربٌة، والباقً ٌتم إستٌعابهم فً الدول العربٌة. )المقصود ب  كامل أرض إسرابٌل

 اء المباحثات الخاصة بالآلجبٌنألؾ آلجا، الذٌن إقترحت الوالٌات المتحدة إعادتهم أثنالمابة 
، والذٌن وافقت إسرابٌل على إعادتهم بشروط معٌنة، ثم عدلت عن ذلك فٌما بعد ولم @;@8عام 

كرنا(، وٌنص المخطط على اقتراح لتعوٌض الآلجبٌن عن ممتلكاتهم بشرط تعد إلٌه كما سبق وذ
 .(@>)أن ٌتم هذا التعوٌض، عبر إسرابٌل، وبتموٌل الدول الؽربٌة الكبرو

.  ففً تلك السنة بعم الربٌس 9<@8لقد جرو تؤكٌد على هذا الموقؾ األمرٌكً مرة أخرو عام  .:
ربٌسة الوزراء اإلسرابٌلٌة المتوفاة ؼولدا مابٌر، األمرٌكً السابق نٌكسون رسالة توضٌحٌة إلى 
 ( الخاص بعودة الآلجبٌن جاء فٌه ما ٌلًي;@8بخصوص موافقة الوالٌات المتحدة على القرار )

( فإنها تؤخذ بعٌن اإلعتبار اإلحتٌاجات األمنٌة ;@8"إن الوالٌات المتحدة عندما تإٌد القرار )
 .(9=)ل"اإلسرابٌلٌة والطابع الٌهودي إلسرابٌ
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 :الموقف العربً من مشارٌع التوطٌن

ة مواقؾ الدول المضٌفة من خبلل استقرابنا لمواقؾ الدول العربٌة من مشارٌع التوطٌن، وبخاص
، وهًي سورٌة، مصر، لبنان، واألردن، برز موقفاني الموقؾ الرسمً الداعً إلى تطبٌق لآلجبٌن

(، والموقؾ ؼٌر الرسمً، ;@8ن، وخصوصا القرار )قرارات األمم المتحدة المتعلقة بمشكلة الآلجبٌ
ال -ٌٌن.  فقد جاء على سبٌل المثال الذي ورد فً لقاءات بعض القادة العرب مع المبعوثٌن األمرٌك

فً رسالة المفوض األمرٌكً فً سورٌة "كٌلً" إلى وزارة الخارجٌة األمرٌكٌة، أن  –الحصر
وض األمرٌكً مرات عدة أنه مستعد لقبول الربٌس السوري السابق حسنً الزعٌم صرح للمف

توطٌن أكثر من ربع ملٌون الجا فلسطٌنً فً بلده فً إطار تسوٌة عامة للمسؤلة الفلسطٌنٌة، 
 .(8=)شرٌطة أن ٌعطوا تعوٌضا عادال عن خسابرهم، وان تتلقى سورٌة المعونة الآلزمة لتوطٌنهم 

فً  فلسطٌنٌٌناستعداد ببلده لتوطٌن آلجبٌن وأبدو ربٌس الوزراء العراقً السابق، نوري السعٌد، 
بلده فً إطار خطط تنمٌة اقتصادٌة، شرٌطة أن تخضع إسرابٌل لمبادئ قراري الجمعٌة العامة 

)قرار التقسٌم(، وقرار كانون األول  <;@8تشرٌن الثانً )نوفمبر(  @9لؤلمم المتحدةي قرار 
ألؾ آلجا فلسطٌنً. كما أن  9>:استٌعاب ( األمر الذي كان سٌتٌح ;@8)القرار  ?;@8)دٌسمبر( 

القادة اللبنانٌٌن والمصرٌٌن بدوا متساهلٌن، ومستعدٌن للقٌام بمساهمات رمزٌة فً هذا الشؤن على 
 (9=)رؼم ضعؾ امكانات التوطٌن فً بلدٌهما.
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 (491من مشارٌع التوطٌن والقرار )الموقف الفلسطٌنً 
 

رفض الفلسطٌنٌون، بمختلؾ أطٌافهم السٌاسٌة مشارٌع التوطٌن سالفة الذكر، وتمسكوا بحقهم فً 
( بصٌؽته التً صدرت ;@8العودة إلى دٌارهم، التً شردوا منها.  كما رفضت أؼلبٌتهم القرار )

دنً، ، إلى الحزب الشٌوعً األر8>@8عن األمم المتحدة، بإستثناء الذٌن كانوا منضوٌن، بعد العام 
 الذي كان ٌضم أؼلبٌة فلسطٌنٌة. 

، كانوا ٌتعاطفون مع ;=@8قبل إنشاء منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة فً العام ومعروؾ أن الفلسطٌنٌٌن 
األحزاب العربٌة ذات األٌدولوجٌة القومٌة، مثل حركة القومٌٌن العرب، وحزب البعم، وحركة 

به من الشعب  ٌستهاناصر(. وجزء ال الناصرٌٌن )نسبة إلى الربٌس الراحل جمال عبد الن
 الفلسطٌنً كان منخرطا فً صفوؾ هذه الحركات واألحزاب.

 
، استمر الرفض الفلسطٌنً لفكرة التوطٌن، وكذلك للقرار ;=@8وبعد أن تؤسست المنظمة فً العام 

لذي (. وأصبح هذا الرفض سٌاسة معتمدة من قبلها، بعد أن أقر المٌثاق القومً الفلسطٌنً، ا;@8)
سمً الحقا باسم المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً، فً الدورة األولى للمجلس الوطنً، التً عقدت فً 

 .;=@8/</<8-89فً الفترة من القدس 
( وعدم االعتراؾ بمبادبه ونصوصه، بل دعا إلى إجبلء كل ;@8ولم ٌكتؾ المٌثاق برفض القرار )
ة منه فً هذا الخصوص على فلسطٌن .. فقد نصت المادة السابع المهاجرٌن الٌهود، الذٌن قدموا إلى

، إذا كانوا راؼبٌن بؤن فلسطٌنٌٌن اآلتًي "المواطنون الٌهود الذٌن هم من أصل فلسطٌنً ٌعتبرون
ٌلتزموا العٌش بوالء وسبلم فً فلسطٌن". معتبرا فً المادة السابعة عشرة أن تقسٌم فلسطٌن، الذي 

إسرابٌل باطل من أساسه، مهما طال علٌه الزمن، لمؽاٌرته إلرادة الشعب  ، وقٌام<;@8جرو العام 
 الفلسطٌنً وحقه الطبٌعً فً وطنه ...الخ.

 
، أقر المجلس الوطنً ?=@8عام ال فًوعندما سٌطرت الفصابل الفلسطٌنٌة المسلحة على المنظمة، 

، المٌثاق ?=@8ولٌو( الفلسطٌنً فً دورته الرابعة، التً عقدت فً القاهرة فً شهر تموز )ٌ
الوطنً الفلسطٌنً، وفٌه حددت المادة السادسة منه تعرٌؾ الٌهود فً فلسطٌن بصٌؽة حمالة أوجه، 
وإن كانت تحمل المضمون نفسه، الذي ورد فً المٌثاق القومً سالؾ الذكر، وجاء فٌها ما نصهي 

الصهٌونً ٌعتبرون  "الٌهود الذٌن كانوا ٌقٌمون إقامة عادٌة فً فلسطٌن، حتى بدء الؽزو
رفض تام للقرار بؤنه  ". ولم تحدد المادة بداٌة الؽزو، وتركته لئلجتهاد. وهو ما ٌفسرفلسطٌنٌٌن

 ( واالصرار على تحرٌر فلسطٌن كاملة، كما كان شابعا فً الخطاب السٌاسً الفلسطٌنً.;@8)
قرار مجلس األمن  ، وبدء مشارٌع التسوٌة، وفق:<@8وبعد حرب تشرٌن األول )أكتوبر( العام 

لتحرٌر (، الذي وافقت علٌه دول المواجهة آنذاكي مصر وسورٌة واألردن، ورفضته منظمة ا9;9)
حل القضٌة الفلسطٌنٌة، انبثق اتجاهان داخل الساحة الفلسطٌنٌةي األول،  الفلسطٌنٌة، بحجة أنه ٌجزئ

لحرب، وتجٌٌرها لصالح القضٌة فضل اإلستفادة من المتؽٌرات اإلقلٌمٌة والدولٌة، التً طرأت بعد ا
الفلسطٌنٌة، داعٌا إلى إقامة دولة فلسطٌنٌة على األرض التً تنسحب منها إسرابٌل، لتكون موطبا 

( باعتباره "ٌطمس 9;9لمواصلة المقاومة حتى تحرٌر فلسطٌن كاملة، وأصر على رفض القرار )
( أقر من قبل ;@8بما أن القرار )الحقوق الوطنٌة للشعب الفلسطٌنً وٌختزلها بمشكلة آلجبٌن". و

األمم المتحدة لحل مشكلة الآلجبٌن فقط، فقد اعتبر مرفوضا من قبل فصابل هذا اإلتجاه. وهذا 
الموقؾ ال ٌخرج عن كونه موقفا تكتٌكٌا، لٌتبلءم مع القرارات الدولٌة التً صدرت عقب حرب 

 ٌر الفلسطٌنٌة.، مع احتفاظه بالموقؾ الرسمً المعلن لمنظمة التحر:<@8عام 
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أما اإلتجاه الثانً، فقد رفض أصحابه الحلول السٌاسٌة كاملة، وتمسكوا بالكفاح المسلح حتى تحرٌر 
فلسطٌن كاملة من النهر إلى البحر، كما ورد فً المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً، وبالتالً اكدوا رفضهم 

 مع موقؾ اإلتجاه األول نفسه. (. وقد تقاطع موقفهم هذا، بهذا الخصوص، ;@8( و )9;9للقرارٌن )
 

( ذكر مشكلة الآلجبٌن فً خمس 9;9ومن المفٌد أن نذكر فً هذا الصدد أن قرار مجلس األمن )
أٌضا  ]مجلس األمن[كلمات فقط، وردت فً الفقرة )ب( من مادته الثانٌة، ونصت على اآلتًي"ٌإكد 

طرق من قرٌب أو بعٌد للقرار الحاجة إلى تحقٌق تسوٌة عادلة لمشكلة الآلجبٌن". دون أن ٌت
(8@;.) 

( طٌلة دورات المجلس الوطنً ;@8واستمر موقؾ منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة الرافض للقرار )

الفلسطٌنً المتتالٌة، حتى الدورة اإلستثنابٌة التاسعة عشرة، التً عقدت فً الجزابر فً شهر تشرٌن 
قٌضه. ففً الوقت الذي أبقى فٌه المجلس . ففً تلك الدورة حدم الشا ون??@8الثانً )نوفمٌر( 

الوطنً على مواد المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً، المتعلقة بنظرته إلى الٌهود فً فلسطٌن، حسب ما 
(، استند إعبلن ;@8وردت فً المادة السادسة سالفة الذكر، ورفضه لقرار التقسٌم، ولقرار )

( لعام 8?8معٌة العامة لؤلمم المتحدة رقم )االستقبلل، الذي صدر عن الدورة نفسها، على قرار الج
 ، الذي دعا إلى تقسٌم فلسطٌن إلى دولتٌني عربٌة وٌهودٌة.<;@8

 
ة وفً الدورة ذاتها أقر المإتمرون "مشروع السبلم الفلسطٌنً" الذي دعا إلى تسوٌة سٌاسٌة شامل

عبر مإتمر دولً فعال ٌعقد على قاعدة قراري مجلس األمن  اإلسرابٌلً –للصراع الفلسطٌنً 
(. و "ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطٌنً، وفً مقدمتها، حقه فً تقرٌر ?::( و)9;9)

المصٌر، وإلى حل قضٌة الآلجبٌن، وفق قرارات األمم المتحدة الخاصة بهذا الشؤن". وهنا جرو 
ح المجال للمنظمة للمناورة السٌاسٌة، أو بهدؾ إٌصال (.  ربما إلفسا;@8إؼفال متعمد للقرار )

على استعداد لمناقشة فحوو القرار من جدٌد .. والمقصود هنا حق  هارسالة لئلسرابٌلٌٌن مفادها أن
 العودة. 

ولم ٌكتؾ المإتمرون بذلك، بل نص مشروع السبلم، الذي صادقوا علٌه، على نبذ اإلرهاب، بما فٌه 
ب كل ذلك مع إؼفال األسلوب النضالً للوصول إلى األهداؾ السٌاسٌة إرهاب الدولة. وتصاح

المنصوص علٌها فً البرنامء السٌاسً المقر من قبلهم.  ففً الوقت الذي أكد فٌه المٌثاق الوطنً 
أن الكفاح المسلح هو الطرٌق الوحٌد لتحرٌرفلسطٌن، بإعتباره استراتٌجٌة ولٌس تكتٌكا و "أن 

ابعه وٌسٌر فٌه نحو الثورة الشعبٌة المسلحة لتحرٌر فلسطٌن والعودة إلٌها"، الشعب الفلسطٌنً سٌت
مشروع السبلم الفلسطٌنً، المقرة كلها من وفإن إعبلن اإلستقبلل والبٌان السٌاسً للمجلس الوطنً، 

قبل المجلس الوطنً فً دورته التاسعة عشرة، دعا إلى اتباع الوسابل السٌاسٌة المستندة إلى 
 لشرعٌة الدولٌة لتحقٌق األهداؾ الوطنٌة فً الحرٌة واإلستقبلل.قرارات ا

وحتى نصوص المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً )التً أعتبرت "مقدسة" من قبل البعض( المتعلقة 
بالموقؾ من الٌهود فً فلسطٌن، والكفاح المسلح وتحرٌر فلسطٌن من النهر إلى البحر، جرو 

عام  المجلس الوطنًي العشرٌن، التً عقدت فً الجزابر تًً عنها الحقا، وبالتدرٌء فً دورالتخل
 .=@@8عام  فً ؼزة عقدت لتًا، والحادٌة والعشرٌن 8@@8

والحقا فً مفاوضات  ،8@@8عام ووفق تلك الرإٌا الجدٌدة شاركت المنظمة فً مإتمر مدرٌد 
العام فً سرابٌل اإلسرابٌلً. ثم وقعت اتفاقات اوسلو مع إ –واشنطن، إلنهاء الصراع الفلسطٌنً 

، التً اعترفت المنظمة بموجبه بإسرابٌل، وما تبلها من مفاوضات مكملة سٌتم التطرق إلٌها :@@8
 الحقا.
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ن قوو عدٌدة من فصابل منظمة التحرٌر، رفضت الكثٌر من إومن اإلنصاؾ القول فً هذا المقام، 
 أعضاء المجلس الوطنً. هذه اإلتفاقات، وتحفظت على بنودها، رؼم إقراراها من قبل أكثرٌة

(، إال أنها لم تقبله ;@8وعلى الرؼم من موافقة أؼلب الفصابل والحركات الفلسطٌنٌة على القرار )
بنصة، كما صدر فً حٌنه، وإنما أعطته تفسٌرات، وأخرجته من سٌاقه الزمنً لٌتوافق مع خطابها 

أو تؤخذ بالحسبان ظروؾ صدوره  السٌاسً، دون الرجوع إلى الجهة التً أصدرته )األمم المتحدة(،
سنة على النكبة، بنحو  9=فً ذلك الحٌن، ومجموع عدد الآلجبٌن، الذي تقدره المنظمة، بعد مرور 

ألؾ آلجا .. وهو  9>>ملٌون نسمة، فً حٌن تصر إسرابٌل على أن هذا العدد ال ٌتجاوز  6.5
، متجاهلة عن قصد التطور ?;@8الرقم الذي تعترؾ به الدولة العبرٌة، منذ إقامتها فً العام 

 الدٌموؼرافً لهإالء الآلجبٌن.
 

( ألؾ الجا فلسطٌنً 99?وبناء علٌه فإن حق العودة، وفق تفسٌر الفصابل له، ٌشمل، لٌس ال )
( ملٌون آلجا المنتشرٌن فً شتى بقاع العالم، متجاهلة 6,5الذٌن هجروا فً عام النكبة، وإنما ال )

على ذلك صراحة.. بمعنى أنه ال ٌنص على عودة األحفاد وأحفاد ( ال ٌنص ;@8أن القرار )
األحفاد. وهو الموقؾ الذي ترفضه إسرابٌل رفضا قاطعا، ولم تقبل به فً أثناء مباحثات لوزان 

 وبارٌس، رؼم أن عدد الآلجبٌن فً حٌنه لم ٌكن الرقم المشار إلٌه سابقا.
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 الآلجئون والمفاوضات السٌاسٌة
 

وقد لعب التطور السٌاسً الذي طرأ على برامء م.ت.ؾ بخصوص القضٌة الفلسطٌنٌة، عموما،  
خصوصا، دورا مهما فً طرح هذه المشكلة على أجندة الحلول  ،ومشكلة الآلجبٌن الفلسطٌنٌٌن

، ومفاوضات :<@8اإلسرابٌلً، وبخاصة عقب حرب اكتوبر فً العام  –السٌاسة للصراع العربً 
، وما ;<@8عام  بٌن مصر وإسرابٌل، من جهة، وسورٌة وإسرابٌل من جهة أخرو فك االشتباك

، وخروج ?<@8عام  تبلها من مفاوضات إسرابٌلٌة مصرٌة، انتهت بمعاهدة سبلم بٌن الدولتٌن
مصر من ما كان ٌسمى فً حٌنه دول المواجهة، وما نتء عنه من تؽٌٌر فً موازٌن القوو فً 

العمق العربً للقضٌة الفلسطٌنٌة، وعلى تحالفات منظمة التحرٌر المنطقة، انعكس سلبا على 
الفلسطٌنٌة العربٌة، األمر الذي ساهم فً إعادة النظر فً البرنامء السٌاسً للمنظمة، وإقرار برنامء 
سٌاسً واقعً فً الجولة التاسعة عشرة للمجلس الوطنً الفلسطٌنً، التً عقدت فً الجزابر عام 

اإلستقبلل، والمصادقة على برنامء السبلم الفلسطٌنً، ما ٌعنً بوضوح  ، وإعبلن وثٌقة??@8
وصراحة، التخلً عن حلم تحرٌر فلسطٌن من النهر إلى البحر، والدولة العلمانٌة )حسب فتح( 
والدولة الدٌمقراطٌة )حسب برنامء الجهة الدٌمقراطٌة فً بداٌة انطبلقتها( التً تجمع الٌهود 

واحدة، وقبول فكرة دولتٌن لشعبٌن على أرض فلسطٌن التارٌخٌة، وعودة والفلسطٌنٌٌن فً دولة 
 (.;@8البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن، وفق  القرار )

مإتمر مدرٌد، الذي  فً وكان لواقعٌة البرنامء السٌاسً للمنظمة تؤثٌره فً مشاركة وفد فلسطٌنً
، وشاركت فٌه دول 8@@8م عقد تحت رعاٌة كل من الوالٌات المتحدة واالتحاد السوفٌاتً فً العا

الجامعة العربٌة إلى جانب منظمة اضافة الى مصر والمواجهة، فً حٌنه، )سورٌة، واألردن ولبنان 
التحرٌر الفلسطٌنٌة(، عقب حرب الخلٌء الثانٌة، وتدمٌر قدرات العراق العسكرٌة، وما تبع ذلك من 

 وإسرابٌل. منظمةوفد ترعاه المفاوضات فلسطٌنٌة، ضمن المظلة األردنٌة، بٌن 
 

ومعروؾ أن مإتمر مدرٌد اضطر إلى تقسٌم المحادثات بٌن الدول الثبلم وإسرابٌل إلى مسارٌني 
األولي محادثات ثنابٌة تجري بٌن أطراؾ الصراع، والثانًي محادثات متعددة األطراؾ تتناول 

مباحثات متعددة الآلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً نصٌب قضاٌا ٌتطلب حلها جهود األطراؾ كافة. وكان 
، وتشكلت منها مجموعات 9@@8األطراؾ، التً بدأت فً موسكو فً شهر كانون الثانً )ٌناٌر( 

عمل لآلجبٌن، وأوكلت إلٌها المهام التالٌةي تكوٌن قاعدة البٌانات األساسٌة المتعلقة بالآلجبٌن، ولم 
خلق فرص عمل، والصحة شمل األسر الفلسطٌنٌة، وتنمٌة المصادر البشرٌة، والتدرٌب المهنً و

العامة، ورعاٌة الطفولة، والبنٌة التحتٌة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة. وتم تكلٌؾ دول عدٌدة برعاٌة كل 
نقطة من النقاط، وفقا لئلحتٌاجات واعداد التقارٌر. وعقدت مجموعة عمل الآلجبٌن ثمانً جلسات، 

فً أوتاوا )عاصمة كندا( فً شهر أٌار  منها سبعة مكتملة، قاطعت إسرابٌل ثانً جلساتها، المنعقدة
، كما قاطعت اللجنة عند مناقشة لم الشمل، وبعد ذلك قاطعت جامعة الدول العربٌة، 9@@8)ماٌو( 

 .(:=)إجتماعات محادثات المتعددة األطراؾ، إحتجاجا على عدم جدٌة الطرؾ اإلسرابٌلً
عات مكتملة فً موسكو )كانون أن مجموعة العمل الخاصة بالآلجبٌن عقدت سبعة إجتما ومعلوم

( وتونس )تشرٌن :@@8( وأوسلو )أٌار/ماٌو/9@@8( واتاوا )أٌار/ماٌو/9@@8الثانً/ٌناٌر/
( وجنٌؾ ;@@8( وأنطالٌا )كانون األول/دٌسمبر/;@@8( والقاهرة )أٌار/ماٌو/:@@8األول/أكتوبر/

الآلجبٌن فً الوصول إلى (.  وعلى الرؼم من أن فشل إجتماعات لجنة >@@8)كانون األول/دٌسمبر/
(، أو ٌستند إلٌه، إال أن منظمة التحرٌر ;@8مبادئ لحل مشكلة الآلجبٌن، ٌتساوق مع القرار )

الفلسطٌنٌة نجحت فً نفض الؽبار عن القرار المذكور، وأعادته إلى وعً الرأي العام العالمً، 
 –الصراع الفلسطٌنً ووضعته فً أجندة العملٌة السٌاسٌة التً كانت جارٌة، آنذاك، لحل 
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اإلسرابٌلً، بوصفه أساس الحل، الذي ٌستحٌل من دونه إرساء أساس سلٌم  –اإلسرابٌلً، والعربً 
 لسبلم عادل فً المنطقة.

كما نجح الوفد الفلسطٌنً فً حمل اللجنة على اإلقرار بؤن "مشكلة الآلجبٌن هً فً جوهرها ذات 
 كما ٌحلو إلسرابٌل وصفها.نسانٌة" إولٌست "مجرد مشكلة  "طابع سٌاسً

 
وفً ختام إجتماعاتها أحالت اللجنة مشكلة الآلجبٌن إلى المفاوضات الثنابٌة، التً كانت جارٌة بٌن 
الوفود العربٌة وإسرابٌل فً واشنطن، معلنة أنه ال ٌمكن الوصول إلى حل لها، إال عن طرٌق 

 المفاوضات المتعددة األطراؾ. مفاوضات مباشرة بٌن العرب والدولة العبرٌة، ولٌس فً إطار
 

 مباحثات أوسلو:
وفً الوقت الذي كانت تجري فٌه المفاوضات مع إسرابٌل فً واشنطن، كانت مفاوضات أخرو 

قطعت شوطا ال بؤس به، انتهت وكانت قد سرٌة تجري بٌن إسرابٌل ومنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة، 
.  :@@8مة األمرٌكٌة فً الثالم عشر من أٌلول بالتوقٌع على إتفاق أوسلو، واإلعبلن عنه فً العاص

علما أن الوفد الفلسطٌنً الذي كان ٌفاوض فً واشنطن، كان بالنسبة إلسرابٌل ال ٌمثل المنظمة، 
 وإن كان ٌتلقى أوامره منها.

وإبان المفاوضات السرٌة تلك، تم تؤجٌل مناقشة مشكلة الآلجبٌن. وعند اإلعبلن عن اإلتفاق، 
 ضمن قضاٌا الحل النهابً المإجلة. ضٌةهذه القأدرجت 

 
وخبلل فترة ما بعد إعبلن إتفاق أوسلو، برز موقفان متناقضان إلى أبعد الحدود إزاء مشكلة 

 الآلجبٌن، حٌم تمحور الموقؾ الفلسطٌنً حول النقاط اآلتٌةي 

 فً مراحل لجوبهم كافة. فلسطٌنٌٌنااللتزام بحق العودة لآلجبٌن ال 

 ٌن.حق التعوٌض لآلجب 

  االلتزام بمقررات الشرعٌة الدولٌة، كؤساس لحل هذه القضٌة، وال سٌما قرار الجمعٌة العامة
 .?;@88/89/8(، الصادر بتارٌخ ;@8لؤلمم المتحدة )

 وفً المقابل تبلور الموقؾ اإلسرابٌلً فً اآلتًي 

 وهنداك.  سدواء حدد علدى النازحٌن، أم لآلجبٌن ذلك أكان سواء مطلقا، رفضا العودة حق رفض 
 إسدرابٌل، تدمٌر ٌعنً الحق هذا استخدام أن إعتبار على" المبدأ" هذا حول إسرابٌلً إجماع شبه

 .وكٌانها هوٌتها وإلؽاء

 سٌاسٌة ولٌست إنسانٌة، قضٌة العودة إعتبار. 

  تحسٌن أألوضاع المعٌشٌة لآلجبٌن فً أماكن لجوبهم، عبر صندوق ٌرعاه المجتمع الددولً، قدد
 إسرابٌل.تساهم فٌه 

 العمل على توطٌن الآلجبٌن حٌم هم، عبر إتفاقات دولٌة(=;). 

 

 مباحثات كامب دٌفٌد:
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منظمة التحرٌر بٌن وفد  9999استطرادا إلتفاق أوسلو، جرت مباحثات مباشرة، فً أوخر عام و
من إسرابٌل، ترأسه فً حٌنه أٌهود باراك، الفلسطٌنٌة، برباسة المرحوم ٌاسر عرفات، وبٌن وفد 

جبٌن، ربٌس الوزراء السابق، برعاٌة الربٌس األمرٌكً األسبق كلٌنتون.  وقد اعتبرت لجنة الآل
، األكثر فشبل من اللجان األخرو، التً تضمنتها المباحثات، حٌم لم تبحم التً ضمت إسرابٌلٌٌن

 بشكل جدي، بسبب الموقؾ اإلسرابٌلً المتعنت تجاهها.

باحثات رأو كلٌنتون أن هذا الوضع بحاجة إلى تبنً صٌاؼة أمام هذه المعضلة المستعصٌة فً الم
بشؤن حق العودة توضح أن لٌس هناك حق محدد فً العودة إلى إسرابٌل نفسها، ولكنها ال تلؽً 

 تطلع الشعب الفلسطٌنً للعودة إلى المنطقة.  واقترح بدٌلٌني

 لسطٌن التارٌخٌة أويفً العودة إلى ف فلسطٌنٌٌنٌعترؾ الجانبان كبلهما بحق الآلجبٌن ال 

  ٌعترؾ الجانبان كبلهما بحق الآلجبٌن فً العودة إلى وطنهم.  وسٌحدد اإلتفاق تنفٌذ هذا الحق
المواطن الخمسة المحتملة دد لحل القابم على أساس دولتٌن. وستحالعام بطرٌقة تتوافق مع ا

 لآلجبٌن وفق اآلتًي

 دولة فلسطٌن. .8

 ضمن تبادل األراضً. مناطق فً إسرابٌل، ستنقل إلى فلسطٌن .9

 إعادة تؤهٌل الدول المضٌفة. .:

 إعادة توطٌن فً دولة ثالثة. .;

 اإلدخال إلى إسرابٌل. .>

 .(>=)(;@8وٌتوافق الجانبان على أن هذه البنود هً تنفٌذ للقرار )

وقد تحفظت منظمة التحرٌر على مقترحات كلٌنتون هذه كونها تتعارض مع بنود ونصوص القرار 
 تعلن إسرابٌل صراحة عن موقفها من هذه المقترحات.، فً حٌن لم (;@8)

 محادثات طابا:

فً مباحثات طابا  فلسطٌنٌٌنوما ورد فً نص اإلقتراح اإلسرابٌلً الخاص بحل مشكلة الآلجبٌن ال
 ، ٌوجز الموقؾ اإلسرابٌلً الحقٌقً والواضح إزاء هذه المشكلة.9998فً كانون الثانً )ٌناٌر( 

سة عشر بندا، تناولت أهمٌة إٌجاد حل لمشكلة الآلجبٌن، من جهة الوقابع وتضمن هذا اإلقتراح خم
واألسس، وإعادة التوطٌن، ومسؤلتً التعوٌض والمساعدة فً البلدان المضٌفة، واألونروا، وفً 
المجتمع الدولً، وأهمٌة إعطاء األولوٌة لآلجبً لبنان، وكذلك فً موضوع ما ٌسمى بالآلجبٌن 

 النهابً للمطالبات. وورد فً تلك البنود اآلتًي الٌهود، وتحدٌد الحد

 الفلسطٌنٌة. ومسؤلة  –قضٌة مركزٌة فً العبلقات اإلسرابٌلٌة  فلسطٌنٌٌنإن قضٌة الآلجبٌن ال
 حلها بشكل شامل وعادل هً مسؤلة أساسٌة من أجل إحبلل السبلم الدابم والمقبول أخبلقٌا.

  ومعاناتهم  فلسطٌنٌٌنبسبب مؤساة الآلجبٌن الإن الدولة اإلسرابٌلٌة تعبر جهارا عن ألمها
وخسارتهم، وهً مستعدة ألن تكون شرٌكا فعاال من أجل إنهاء هذا الفصل الرهٌب المفتوح منذ 

 .فلسطٌنٌٌن( عاما لتساهم بدورها فً إٌجاد حل عادل وشامل لقضٌة الآلجبٌن ال:>)
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  مباشرة، عن نشوء وضع ٌتوجب على جمٌع الفرقاء المسإولٌن بطرٌقة مباشرة، أو ؼٌر
البلجبٌن، كما على كل أولبك الذٌن ٌرون أنه من الضروري إقامة سبلم عادل ودابم فً 

 .?;@8فً العام  فلسطٌنٌٌنالمنطقة، أن ٌضطلعوا بمسإولٌة المساهمة فً حل قضٌة البلجبٌن ال

 ( الصادر عن الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة فً ت8?8رؼم موافقتها على القرار ) ًشرٌن الثان
، الذي ٌنص على تقسٌم فلسطٌن إلى دولتٌن، ٌهودٌة وعربٌة، فإن دولة <;@8)نوفمبر( العام 

، @;@8و  ?;@8إسرابٌل الناشبة قد اضطرت إلى خوض الحرب وإراقة الدماء فً العامٌن 
مما أدو إلى سقوط ضحاٌا، وتسبب بالمآسً فً أوساط الطرفٌن، ومن ذلك نزوح السكان 

وفقدانهم ملكٌاتهم، متحولٌن بذلك شعبا آلجبا، ومذ ذاك الوقت عاش هإالء  فلسطٌنٌٌنال المدنٌٌن
 الآلجبون دون كرامة، وال مواطنة وال ملكٌة.

  ،ونتٌجة لذلك، فإن حل قضٌة الآلجبٌن ٌجب أن ٌعبر عن حاجات هإالء الآلجبٌن وتطلعاتهم
. كما أن الرؼبة فً العودة  @;@8 – ?;@8آخذا فً اإلعتبار الوقابع، التً طرأت منذ حرب 

ٌجب أن تنفذ، بما ٌتبلءم ووجود الدولة اإلسرابٌلٌة، موطن الشعب اإلسرابٌلً، كما مع إنشاء 
 دولة فلسطٌن موطن الشعب الفلسطٌنً.

 (، الصادر عن مجلس 9;9على أساس القرار ) فلسطٌنٌٌنإن تسوٌة عادلة لقضٌة الآلجبٌن ال
( الصادر عن الجمعٌة العامة ;@8ب أن تفضً إلى تطبٌق القرار )األمن فً األمم المتحدة، ٌج

 لؤلمم المتحدة.

  تمثلت تطلعات الشعب الفلسطٌنً فً مبدأ ثنابً البعد أي "حق العودة" وإقامة  ;?@8منذ العام
الدولة الفلسطٌنٌة المستقلة، استنادا إلى ما ٌمنحه إٌاه القانون الدولً. وتحقٌق تطلعات الشعب 

نً، كما ٌنص علٌه هذا اإلتفاق، ٌتضمن تطبٌق حقة فً تقرٌر المصٌر، وإٌجاد حل الفلسطٌ
( الصادر عن الجمعٌة العامة لؤلمم ;@8، بناء على القرار )فلسطٌنٌٌنعادل وشامل لآلجبٌن ال

المتحدة، الذي ٌكفل لهم العودة، وٌضمن العٌش الكرٌم واألمن لآلجبٌن، ما ٌوصل إلى حل 
 كل أبعادها. لقضٌة الآلجبٌن فً

  فٌما ٌتعلق بالعودة، وإعادة التوطٌن، وترتٌب الوضع، على كل آلجا أن ٌختار أحد البرامء
 ( الصادر عن الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدةي;@8اآلتٌة تطبٌقا للشرط الوارد فً القرار )

آلجا، على أن تعطً األولوٌة لآلجبٌن  ]لم ٌحدد العدد[إلى إسرابٌل فً حدود )...(  -أ
المقٌمٌن حالٌا فً لبنان. وتعترؾ دولة إسرابٌل بواجبها المعنوي فً إٌجاد حل  فلسطٌنٌٌنال

 سرٌع لوضع الآلجبٌن من سكان مخٌمً صبرا وشاتٌبل.

إلى األراضً اإلسرابٌلٌة الخاضعة التفاق التبادل. وفً هذه الحال ٌجب أن تحضر البنى  -ب
اإلسرابٌلٌة، والتً ستنقل إلى السٌادة  التحتٌة لئلستقبال فً المناطق الخاضعة للسٌادة
 الفلسطٌنٌة، وذلك فً إطار برنامء تنموي مشترك.

دولة ٌمنح الآلجبون الفلسطٌنٌون، دون أٌة تحفظات، حق العودة إلى ال ..إلى الدولة الفلسطٌنٌة -ت
 طن الشعب الفلسطٌنً، تبعا لقوانٌنها وتشرٌعاتها الوطنٌة.الفلسطٌنٌة، مو

 البلدان المضٌفة الحالٌة. وفً هذه الحال ٌجب ترتٌب الوضع فورٌا وتاما.تسوٌة الوضع فً  -ث

نتقال الطوعً إلى بلد ثالم من البلدان، التً تبدي رؼبتها فً إستٌعاب الآلجبٌن الفلسطٌنٌٌن اال -ج
 ى ذلك.وقدرتها عل

 

 ٌمكن لكل الجا أن ٌطلب تسوٌة الوضع وفق الشروط المشار إلٌها فً الفقرة العشرٌن. ومن 
أجل تحقٌق هذا األمر تشكل لجنة دولٌة وصندوق دولً، تناط بها مطلق المسإولٌة وكاملها لحل 
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قضٌة الآلجبٌن فً مختلؾ وجوهها، وضمنا  جمع الطلبات والتحقق منها، كما تخصٌص 
 المبادئ اآلتٌةيوالمخصصات وإنفاقها، على أن تحترم البرامء 

ناتء من عملٌة النزوح، ومن الخسابرالمادٌة، تمنح هذه البرامء تعوٌضات مالٌة، عما هو  -أ
وتساعد فً تحقٌق نمو الجماعات إقتصادٌا. وٌجب أن تعد هذه البرامء على ضوء الهدؾ 

 المزدوج فً العدالة التارٌخٌة لكل فرد، وفً التنمٌة اإلقتصادٌة المشتركة.

الء الطلبات توضع برامء التعوٌض وفق معٌار مزدوج، فردي، وبحسب طبٌعة المطالب، وتع -ب
الفردٌة بإجراءات سرٌعة، على أن ٌنظر فٌها وفق سجل كامل ونهابً بالمطالب المتعلقة 

 باألرزاق، كً تجمع فً إصدار خاص عن اللجنة والصنادٌق الدولٌة.

ٌشكل العمل على برامء ترتٌب الوضع والتعوٌض، جزءا ال ٌتجزأ من الجهود الضرورٌة  -ت
التبلحم اإلجتماعً، فٌما ٌتعلق فً آن واحد، باالفراد للسٌر فً التنمٌة اإلقتصادٌة و

والمجتمعات، التً سٌعٌشون أو سٌقررون اإلستقرار فٌها، ما ٌسمح بتؤمٌن مختلؾ أنماط 
 المساعدة )تفصل الحقا(.

 ٌجري التعوٌض على الدول المضٌفة على أساس المادة )...( الواردة أدناه. -ث

لمانحٌن األساسٌٌن للصندوق الدولً، تحت سقؾ ٌحدد ٌكون المجتمع الدولً ودولة إسرابٌل ا -ج
لكل منهما. أما الممتلكات العقارٌة اإلسرابٌلٌة، التً ستبقى فً الدولة الفلسطٌنٌة، بعد اإلنسحاب 
اإلسرابٌلً، فتنقل ملكٌتها إلى الصندوق الدولً، وذلك مقابل مبلػ )...( دوالر أمرٌكً ٌعتبر 

 لٌة )...( دوالر أمرٌكً.جزءا مكمبل من المساهمة اإلجما

ٌجري التعوٌض على البلدان التً آوت الآلجبٌن، وذلك مقابل التكالٌؾ الباهظة، التً تحملتها  -ح
نتٌجة هذا الواقع.  أما التكالٌؾ واإلستثمارت المستقبلٌة لترتٌب األوضاع، فٌجري تقدٌرها وفق 

 فة واللجنة الدولٌة.تفاصٌل هذا اإلتفاق، وعبر ترتٌبات ثنابٌة بٌن البلدان المضٌ

  ،ًتشكل اللجنة الدولٌة من الدولة الفلسطٌنٌة والبلدان المضٌفة وإسرابٌل وأطراؾ المجتمع الدول
ومن ضمنها األمم المتحدة والبنك الدولً واإلتحاد األوروبً، ومجموعة الدول الصناعٌة 

لق المسإولٌة وكاملها الثمانً، ومن أٌة مإسسة أخرو معنٌة باألمر. وتناط باللجنة الدولٌة مط
فٌما ٌتعلق بحل قضٌة الآلجبٌن فً مختلؾ وجوهها.  وٌجري تفصٌل مهمات اللجنة الدولٌة، 

 وبنٌتها وطرٌقة عملها فً هذا اإلتفاق.

  تنتهً تدرٌجٌا مهمة األونروا، وفق رزنامة محددة ٌتوافق علٌها الطرفان، وٌجب أال تتعدو
عمل األونوروا بطرٌقة مبلبمة فً مإازرة التقدم خمس سنوات. كما ٌجب أن تعدل مجاالت 

المتحقق فً تطبٌق هذا اإلتفاق )تشمل المرحلة األولى نقل هذه الخدمات واألعمال اإلدارٌة 
الخاصة باألونروا إلى حكومات البلدان المضٌفة، وتناط باللجنة الدولٌة اآللٌات المطلوبة لنقل 

 ة المخٌم عن وضع المخٌمات الفلسطٌنٌة(.هذه المهمات الخاصة، ولتحدٌد زمن نزع صف

 فً لبنان. ومع أن مسؤلة  فلسطٌنٌٌندة أعبله لآلجبٌن العطى األفضلٌة فً كل البرامء الوارت
التعوٌض على الآلجبٌن الٌهود السابقٌن من جانب الدول العربٌة ال تشكل جزءا من اإلتفاق 

وخسابرهم، إال أن الطرفان ٌتعهدان  الفلسطٌنً، واعترافا بمعاناتهم –الثنابً اإلسرابٌلً 
 بالتعاون فً السعً إلى إٌجاد حل عادل ومنصؾ لهذه المسؤلة.

 ( 8( من القرار )88ٌقر الطرفان بؤن اآللٌات الواردة أعبله تشكل تطبٌقا كامبل ونهابٌا  للبند@; )
عتبران أن ، وٌ?;@8كانون األول )دٌسمبر(  88الصادر عن الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة فً 

تنفٌذ ما اتفق علٌه من هذه البرامء واإلجراءات المفصلة الواردة أعبله هو بمثابة تسوٌة كاملة 
فً جمٌع أبعادها، وٌمتنع الطرفان عن التقدم بؤٌة  فلسطٌنٌٌنال رجوع عنها لقضٌة الآلجبٌن ال

الجا  مطالب أو شروط. وبعد تطبٌق هذه البنود لن ٌبقى هناك أي شخص تطلق علٌه صفة
 .(==)فلسطٌنً
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 الموقف الفلسطٌنً:

( بندا ربٌسٌا تناول تسوٌة مشكلة الآلجبٌن 8=وشمل اإلقتراح الفلسطٌنً، المتعلق بهذا الموضوع )
 من مختلؾ جوانبهاي التارٌخٌة والسٌاسٌة والقانونٌة واإلنسانٌة وهًي

 سبلم عادل وشامل ودابم.ٌقر الطرفان بؤن الحل العادل لمشكلة الآلجبٌن ضروري للتوصل إلى  .8

أثناء حرب  فلسطٌنٌٌنتقر إسرابٌل بمسإولٌتها األخبلقٌة والقانونٌة عن تشرٌد السكان المدنٌٌن ال .9
وطردهم بالقوة، وعن منع الآلجبٌن من العودة إلى دٌارهم وفقا لقرار الجمعٌة العامة  ?;@8

 (. ;@8لؤلمم المتحدة رقم  )

 شكلة الآلجبٌن.تتحمل إسرابٌل المسإولٌة عن حل م .:
( ٌجب أن ٌقود إلى تطبٌق 9;9إن الحل العادل لمشكلة الآلجبٌن، وفقا لقرار مجلس األمن رقم ) .;

 ( .;@8قرار الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة رقم )

( ٌحق لكل الآلجبٌن :( )الدورة;@8إنسجاما مع قرار الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة رقم ) .>
هم فً إسرابٌل والعٌش بسبلم مع جٌرانهم أن ٌفعلوا ذلك. وسوؾ الراؼبٌن فً العودة إلى دٌار

 التً تحددها اإلتفاقٌة. (Modalities)ٌمارس كل آلجا حق العودة وفقا للشكلٌات 

تشرٌن الثانً )نوفمبر(  @9الآلجا الفلسطٌنً هو أي فلسطٌنً منع من العودة إلى بٌته بعد  -أ .=
8@;>. 

)لآلجا( ٌشمل )الآلجبٌن( فً هذه اإلتفاقٌة نسل آلجا دون تقٌٌد عمومٌة مصطلح  -ب
 وزوجته.

آلجا( ٌعتبر كل األشخاص المسجلٌن لدو األونروا آلجبٌن دون تقٌٌد عمومٌة مصطلح ) -ت
 إنسجاما مع هذه المادة.

تإلؾ لجنة إلعادة التوطٌن من أجل ضمان تنفٌذ حق العودة وإدارة العملٌة، إنسجاما مع هذه  .<
 المادة.

 اللجنة، بٌن أمور أخرو، بما ٌلًي  تقوم .?

 التحقق من وضعٌة الآلجا، كما تحددها هذه المادة. -أ

 تحدٌد األولوٌات لبعض فبات الآلجبٌن وبعض المناطق. -ب

 تحدٌد إجراءات إعادة التوطٌن. -ت

 معالجة الطلبات. -ث
 إعادة توطٌن الآلجبٌن. -ج

 تقدٌم المساعدة إلى الآلجبٌن العابدٌن. -ح

 العابدٌن.ضمان حماٌة الآلجبٌن  -خ

تتؤلؾ اللجنة من ممثلٌن عن األمم المتحدة، والوالٌات المتحدة، وطرفً اإلتفاقٌة، واألنوروا،  .@
والدول العربٌة المضٌفة، واإلتحاد األوروبً، وكندا، وتستشٌر حكومات الدول العربٌة 

 المضٌفة، وفق ما تراه ضرورٌا.

 سبة لتسهٌل قرارات اللجنة.ٌنفذ الطرفان قرارات اللجنة وٌتخذان اإلجراءات المنا .89

 تحدد اللجنة هٌكلٌتها وإجراءات عملها. .88

لما تراه  تحدد اللجنة مقرا لها فً )...( وٌمكن أن تكون لها مكاتب فً مواقع أخرو، وفقا .89
 مناسبا.

 نجازها.إ تضع اللجنة آلٌة لحل الخبلفات الناجمة عن تفسٌر هذه المادة، أو تطبٌقها، أو .:8
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وعلى اللجنة  ناؾ القرارات التً تتخذها اللجنة، بمقتضى هذه المادة،لآلجبٌن الحق فً إستب .;8
 وضع آلٌة لطلبات اإلستبناؾ. 

كل الآلجبٌن المقٌمٌن حالٌا فً لبنان وٌختارون ممارسة حق العودة، انسجاما مع هذه المادة،  .>8
 اإلتفاقٌة.إسرابٌل خبلل عامٌن من توقٌع  ٌجب أن ٌتمكنوا من العودة إلى

ل بحق كل آلجا فً العودة إلى إسرابٌل، وباإلضافة إلى الآلجبٌن العابدٌن بمقتضى اإلخبلدون  .=8
 ( أعبله ٌسمح بعودة )..( آلجا إلى إسرابٌل سنوٌا.>8الفقرة )

تضعها اللجنة، لجنة بذلك، وفقا لئلجراءات التً على الآلجبٌن الراؼبٌن فً العودة إشعار ال .<8
جنة هذه اإلشعارات. وٌجب أال تكون ممارسة حق خبلل خمسة أعوام من تارٌخ بدء تسلم الل

 العودة البلحقة لهذا اإلشعار مقٌدة بوقت.
( من هذه =8تحدد اللجنة، وفقا لمعاٌٌر شفافة، من ٌعود فً سنة معٌنة، إنسجاما مع الفقرة ) .?8

 المادة.

 .تستند إعادة التوطٌن إلى قرار الفرد الطوعً، وٌجب تنفٌذها بطرٌقة تحفظ وحدة العابلة .@8

ٌزود الآلجبون بالمعلومات الآلزمة لهم كً ٌتخذوا قرارا مبنٌا على المعرفة، فٌما ٌتعلق بكل  .99
 التوطٌن. أوجه إعادة

إلٌها، أو إلى  ٌجب أال ٌفرض على الآلجبٌن البقاء فً أوضاع خطرة، أو ؼٌر آمنة أو اإلنتقال .98
 مناطق تفتقر إلى البنٌة التحتٌة األساسٌة الآلزمة إلستبناؾ حٌاة سوٌة. 

ٌسمح لآلجبٌن بالعودة بسبلم دون التعرض للمضاٌقة أو التهدٌد أو اإلضطهاد أو التمٌٌز، ال  .99
 سٌما على أساس األصل القومً أو المعتقد الدٌنً أو الرأي السٌاسً.

 ت الآلزمة على قوانٌنهما الداخلٌة لتسهٌل تنفٌذ حق العودة.على الطرفٌن إدخال التعدٌبل .:9

ٌدعو الطرفان الدول، التً تستضٌؾ آلجبٌن حالٌا، إلى تسهٌل عودتهم الباكرة، بما ٌتطابق مع  .;9
 حقوق اإلنسان والقانون الدولً. 

سٌما  ٌتمتع الآلجبون بحقوق مدنٌة وإجتماعٌة كاملة. وٌجب تقدٌم الحماٌة لهم ضد التمٌٌز، ال .>9
 فً العمل والتعلٌم وحق التملك.

 ٌتخذ الآلجبون العابدون المواطنة اإلسرابٌلٌة. وهذا ٌنهً وضعهم كآلجبٌن. .=9

األمبلك العقارٌة، التً كان الآلجا العابد ٌملكها عند تشرٌده، ٌجب أن ترد إلٌه، أو لورثته  .<9
 الشرعٌٌن.

وفً حال كانت إعادتها إلى مالكها الآلجا متعذرة، أو ؼٌر قابلة للتنفٌذ، أوؼٌر منصفه، وفقا  .?9
للمعاٌٌر، التً تحددها لجنة إعادة التوطٌن، أو إذا كانت هذه األمبلك قد آلت إلى شخص ثالم 
تصرؾ بحسن نٌة، ٌمنح البلجبون أو ورثتهم ملكٌة أخرو داخل إسرابٌل مساوٌة بالحجم و/أو 

 لقٌمة لؤلرض وألٌة ملكٌة أخرو فقدها. ا

ٌجب اإلبقاء على األونروا، إلى أن تطبق هذه المادة تطبٌقا تاما، وال ٌعود ثمة حاجة إلى  .@9
بالشكل المبلبم أثناء تقدم تنفٌذ هذه  خدمات األونروا، وٌجب أن ٌتؽٌر نطاق خدمات األونروا

 المادة.

ً حرموا منها نتٌجة تشرٌدهم، بما فً ذلك، تعوض دولة إسرابٌل الآلجبٌن عن األمبلك الت .9:
ودون أن ٌقتصر األمر علٌها، األمبلك المدمرة والموضوعة تحت حراسة )القٌم على أمبلك 
الؽاببٌن(. وٌجب أن ٌؽطً التعوٌض فقد الملكٌة، وفقد اإلنتفاع والربح من تارٌخ التشرٌد إلى 

 الٌوم الحالً بالقٌمة السابدة الٌوم.

 ابٌل اٌضا الآلجبٌن عن  المعاناة والخسابر، التً لحقت بهم نتٌجة تشردهم.تعوض دولة إسر .8:
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ٌتلقى الآلجبون، وفق ما تكون علٌه الحال، مساعدة إعادة توطٌن إلعانتهم على اإلستقرار ثانٌة  .9:
فً مسقط رأسهم، أو مساعدة إعادة تؤهٌلهم فً مكان اقامتهم المستقبلٌة، وتؤتً أموال مساعدة 

 ن، ومساعدة إعادة التؤهٌل من الصندوق الدولً المذكور أدناه.إعادة التوطٌ

إن حقً العودة والتعوٌض مستقران وتراكمٌان. وممارسة الآلجا حقه فً العودة إلى إسرابٌل  .::
وال ٌخل بتلقً البلجا تعوٌضا بحقه فً ( 9:لقً التعوٌض بمقتضى الفقرة )ال تخل بحقه فً ت

 العودة وفقا لهذه المادة.

 كن الملكٌة ملكا جماعٌا، ٌمنح التعوٌض المادي )وؼٌر المادي( على أساس فردي.ما لم ت .;:

( 9:تقدم إسرابٌل، بمقتضى مسإولٌتها عن تعوٌض الآلجبٌن، التً نصت علٌها الفقرة ) .>:
األموال البلزمة لهذا التعوٌض. وتحول هذه األموال إلى الصندوق الدولً المذكور أدناه، 

 نة إعادة التوطٌن إنسجاما مع هذه المادة.وتصرؾ من قبل الصندوق ولج

( >:وعلى وجه الخصوص، ودون تقٌٌد مسإولٌة إسرابٌل بؤي شكل من األشكال وفقا للفقرة ) .=:
 لقٌم على أمبلك الؽاببٌن( المتعلقة بؤمبلك الآلجبٌن.ل) أعبله، تستخدم الموارد المتوفرة

لٌه أدناه الستكمال األموال ٌمكن استخدام أموال إضافٌة من الصندوق الدولً المشار إ .<:
 اإلسرابٌلٌة المخصصة ألؼراض التعوٌض.

تدفع دولة إسرابٌل تعوٌضا إلى دولة فلسطٌن عن األمبلك الفلسطٌنٌة العامة الموجودة ضمن  .?:
 الحدود المعترؾ بها دولٌا لدولة إسرابٌل.

العقارٌة، فضبل عن ( من هذه المادة، األمبلك ?:تضم األمبلك العامة المشار إلٌها فً الفقرة ) .@:
 األمبلك المالٌة وؼٌرها من األمبلك المنقولة.

 ( وٌبت فً شؤنها من قبل لجنة التعوٌضات.=:تدار مطالب التعوٌض تحت الفقرة ) .9;

والعراق والسلطة الفلسطٌنٌة(  تتلقى الدول المضٌفة لآلجبٌن )أي لبنان وسورٌة واألردن ومصر .8;
 جراء إستضافة الآلجبٌن. تعوٌضا للتكالٌؾ الكبٌرة التً تحملتها

تإلؾ لجنة تعوٌضات لتقٌٌم الخسابر الفلسطٌنٌة العٌنٌة، وؼٌر العٌنٌة، وإدارة تنفٌذ أحكام هذه  .9;
( و <9المادة المتعلقة بالتعوٌض. وإدارة مطالب الآلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقدمة بموجب الفقرتٌن )

 ( والبت فً شؤنها.?9)

م مطالب التعوٌض والبت فً شؤنها، وصرؾ المبالػ تضع اللجنة شكلٌات وإجراءات تقدٌ .:;
 المدفوعة.

تتؤلؾ اللجنة من ممثلٌن عن كل من الطرفٌن والوالٌات المتحدة واالتحاد األوروبً واألمم  .;;
 المتحدة والبنك الدولً والدول المانحة. 

سجبلت بفلسطٌن، فضبل عن تقبل اللجنة سجبلت لجنة التوفٌق، التابعة لؤلمم المتحدة والخاصة  .>;
( أعبله، كدلٌل أولً عن خسابر =:أمبلك الؽاببٌن( التً توفر للجنة بمقتضى الفقرة ) )القٌم على

 الآلجبٌن. وٌمكن أن تستخدم اللجنة أٌضا سجبلت األونروا وأٌة سجبلت أخرو ذات صلة.

 ها.ترسل اللجنة فرٌقا تقنٌا متخصصا لتقٌٌم القٌمة الحالٌة لؤلمبلك، التً تستحق التعوٌض عن .=;

 على الطرفٌن تنفٌذ قرارات اللجنة، واتخاذ اإلجراءات الموافقة لتسهٌل تنفٌذ هذه القرارات. .<;

 تتخذ اللجنة مقرها فً )...( وٌمكن أن تكون لها مكاتب فً مواقع أخرو، وفق ما تراه مبلبما. .?;

 تضع اللجنة آلٌة لحل الخبلفات الناجمة عن تفسٌر هذه المادة وتطبٌقها، أو إنجازها. .@;

لآلجبٌن الحق فً إسبناؾ القرارات، التً تتخذها اللجنة بمقتضى اإلتفاقٌة، وعلى اللجنة وضع  .9>
 آلٌة لطلبات اإلستبناؾ.

ٌنشؤ صندوق دولً لدعم وتموٌل تنفٌذ أحكام هذه اإلتفاقٌة المتعلقة بحل مشكلة الآلجبٌن  .8>
 الفلسطٌنٌٌن.
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لسٌاسات إستخدام المساعدة الدولٌة تكون للصندوق لجنة توجٌهٌة مسإولة عن وضع أولوٌات  .9>
 تنسجم مع أحكام هذه اإلتفاقٌة المتعلقة بالآلجبٌن.

األوروبً والدول تتؤلؾ اللجنة التوجٌهٌة من فلسطٌن والوالٌات المتحدة والبنك الدولً واإلتحاد  .:>
 .. وتستكمل اللجنة التوجٌهٌة بمشاركة األطراؾ اإلقلٌمٌة المتؤثرة أو المعنٌة عندالمانحة

الضرورة. وتكون اللجنة التوجٌهٌة مسإولة عن الحصول على المساعدات الدولٌة المالٌة، 
وؼٌر المالٌة، وتنسٌقها وإدارتها التاحة تنفٌذ مختلؾ نواحً وأبعاد هذه اإلتفاقٌة المتصلة 

 بالآلجبٌن.

ولً مقر ٌتولى البنك الدولً واألمم المتحدة السكرتارٌا المشتركة للصندوق. وٌكون البنك الد .;>
 السكرتارٌا.

تطلب اللجنة التوجٌهٌة من البنك الدولً إنشاء أدوات تموٌل متعددة األطراؾ، كً تضمن أن  .>>
كل ناحٌة من نواحً اإلتفاقٌة المتعلقة بالآلجبٌن تتطلب مساعدة مالٌة لها ما ٌقابلها من األدوات 

 المتوفرة للمانحٌن الراؼبٌن فً استخدام آلٌات متعددة األطراؾ.

تولى البنك الدولً المسإولٌة التامة لضمان إدارة هذه األموال، وفقا للمعاٌٌر الدولٌة للمحاسبة ٌ .=>
والشفافٌة. وتكون السكرتارٌا مسإولة عن مراقبة المستوو اإلجمالً لمساهمات المانحٌن 
واألمول المصروفة )عبر القنوات متعددة األطراؾ وثنابٌة الطرؾ على السواء( لدعم تنفٌذ 

 اقٌة الآلجبٌن.إتف

تشمل المساعدة الممنوحة من الصندوق، بٌن أمور أخرو، دعما لي العودة، التعوٌض، مساعدة  .<>
اإلقتصادٌة ذات  –إعادة التوطٌن، مساعدة ألتاهٌل، التكالٌؾ اإلنتقالٌة والمساعدة اإلجتماعٌة 

 الصلة. وتصرؾ المساعدة للتعوٌضات من خبلل لجنة التعوٌضات.

الفلسطٌنٌة موال المقدمة عبر الصندوقي الآلجبٌن، الهٌبات العامة والوزرات ٌشمل متلقو األ .?>
والهٌبات العامة لحكومات الدول المضٌفة، الهٌبات الدولٌة أو الخاصة المعنٌة، الوزارات 

 المنتقاة لتنفٌذ مشارٌع المساعدة أو توفٌر الدعم التقنً أو اإلنتقالً.

 ى قوانٌنهما الداخلٌة لتسهٌل تنفٌذ هذه المادة. ٌجري الطرفان التعدٌبلت المبلبمة عل .@>

 بٌن، وٌنص على كل المطالب الناجمةٌشكل التطبٌق التام لهذه المادة حبل كامبل لمشكلة الآلج .9=
 عن هذه المشكلة.

(، ٌجب أال ٌتعرض ;@8إن حق كل آلجا، بمقتضى قرار الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة رقم ) .8=
ا حقه فً العودة، وٌتلقى التعوٌض بموجب هذه المادة، أو إلى الجحاؾ، إلى أن ٌمارس الآلج

 .(<=)أن ٌتلقى التعوٌض وٌستقر فً مكان آخر، إستنادا إلى إختٌاره الطوعً
 

هما فً مباحثات اٌتضح من اإلقتراحٌن اإلسرابٌلً والفلسطٌنً، فً مباحثات طابا، وما تضمنه موقف
بشؤن موضوع الآلجبٌن الفلسطٌنٌٌن، وأظهرا أن كامب دٌفٌد، أن هوة شاسعة فصلت ما بٌنهما 

سالؾ الذكر، على الرؼم من  من هذه القضٌة، منذ مإتمر لوزان، إسرابٌل مصرة على موقفها
 (.;@8المرونة التً أبداها الوفد الفلسطٌنً المفاوض فً ما ٌتعلق بنصوص القرار )

اإلسرابٌلٌة، والتً من ضمنها  – وبفشل المباحثات فً طابا دخلت المباحثات الرسمٌة الفلسطٌنة
بعد مإتمر "أنابولٌس" الذي عقد فً  قضٌة الآلجبٌن، فً سبات دام نحو سبع سنوات، لتستؤنؾ
فً مباحثات ٌؽلب علٌها طابع  ،<999الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً شهر تشرٌن الثانً )نوفمبر( 

 فلسطٌنٌة، ومنها مشكلة الآلجبٌن.السرٌة من حٌم التفاصٌل المتعلقة بكافة جوانب القضٌة ال
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 إتفاقٌة جنٌف وقضٌة الآلجئٌن

ها اندالع انتفاضة األقصى فً التاسع والعشرٌن من شهر تسبقالتً وعقب فشل مباحثات طابا، 
، بادر عدد 9999، واقتحام الجٌش اإلسرابٌلً لمدن وبلدات الضفة الؽربٌة فً العام 9999أٌلول 
اسٌٌن الفلسطٌنٌٌن واإلسرابٌلٌٌن، ؼٌر الرسمٌٌن، إلى إجراء مباحثات هدفت إلى إنهاء ٌمن الس

نسبة "وثٌقة جنٌؾ"  عرفت باسماإلسرابٌلً، توجت بمشروع لتسوٌة دابمة  –الصراع الفلسطٌنًٌ 
بتارٌخ  ،العاصمة السوٌسرٌة التً وقعت فٌها، بٌن الجانبٌن الفلسطٌنً واإلسرابٌلً الى
8/89/999:. 

على "أساس عملٌة السبلم فً الشرق األوسط، التً بدأت فً  -حسب موقعٌها-هذه اإلتفاقٌة وابرمت 
سبتمبر/أٌلول عام  :8، واعبلن المبادئ الصادر بتارٌخ 8@@8مدرٌد فً أكتوبر/تشرٌن األول عام 

، واالتفاقات البلحقة، ومفاوضات الوضع الدابم، بما فً ذلك قمة كامب دٌفٌد فً :@@8
 (?=)".9998، ومفاوضات طابا فً ٌناٌر/كانون الثانً عام 9999وز/ٌولٌو/عام تم

( ?::( و)9;9واتفق الطرفان من خبلل هذه االتفاقٌة، على التزامهما بقرارات مجلس األمن رقم )
وستقود إلى التطبٌق الكامل لهذه القرارات،  ( "وٌإكدان فهمهما بؤن هذه االتفاقٌة تقوم على<@:8و )

 الفلسطٌنً بكافة جوانبه؛ –إلى تسوٌة الصراع اإلسرابٌلً  وستإدي

فً الخطاب الذي ألقاه فً  ]الثانً[وٌإكد الجانبان أن هذه اإلتفاقٌة تجسد رإٌة الربٌس بوش 
، والمرحلة الثانٌة لخارطة الطرٌق، التً وضعتها اللجنة الرباعٌة. :999/ٌونٌو/حزٌران عام ;9

كما ٌعلن الجانبان أن هذه اإلتفاقٌة تمثل تصالحا تارٌخٌا بٌن الفلسطٌنٌٌن واإلسرابٌلٌٌن، وتمهد 
ا لقرار القمة العربٌة الصادر فً اجتماعها الطرٌق أمام المصالحة بٌن العالم العربً وإسرابٌل، وفق

، بهدؾ إقامة السبلم بشكل ٌساهم فً إحبلل االستقرار 9999/مارس/آذار ?9فً بٌروت بتارٌخ 
 .واألمن والتنمٌة واإلزدهار فً المنطقة جمعاء

وتعترؾ اإلتفاقٌة بحق كل من الشعبٌن الٌهودي والفلسطٌنً فً دولة، وذلك دون اإلجحاؾ بالحقوق 
المتساوٌة لجمٌع المواطنٌن فً كل من الدولتٌن؛ وتنهً اإلتفاقٌة عهد الصراع، وتبشر ببدء عهد 
جدٌد قابم على أساس السبلم والتعاون وعبلقات حسن الجوار بٌن الدولتٌن. وٌإدي تنفٌذها إلى 

 (.@=)تسوٌة جمٌع مطالب الطرفٌن المترتبة على أحدام وقعت قبل التوقٌع علٌها"

(، ;@8ٌة الآلجبٌن، أكدت "وثٌقة جنٌؾ" أن قرار الجمعٌة العمومٌة لؤلمم المتحدة )وبخصوص قض
(، ومبادرة السبلم العربٌة، هً األساس لحل هذه القضٌة وتحقٌق 9;9وقرار مجلس األمن رقم )

 حقوق الآلجبٌن.

ٌحق وٌكون ذلك عن طرٌق إنشاء مفوضٌة دولٌة لتنفٌذ البند الخاص بالآلجبٌن. وجاء فٌه أنه 
لآلجبٌن الفلسطٌنٌٌن، التعبٌر عن خٌارهم بشؤن مكان إقامتهم الدابم على أساس قرار حر ومدروس، 
من ضمن البدابل التالٌةي  الدولة الفلسطٌنٌة، أو المناطق التً ستضم للدولة الفلسطٌنٌة فً سٌاق 

 تبادل األراضً، أو دولة ثالثة، او الدول المضٌفة حالٌا لآلجبٌن، وإسرابٌل.

وبخصوص األخٌرة )إسرابٌل( ورد فً الوثٌقة أن إسرابٌل تقبل عددا من الآلجبٌن ٌتم احتسابه على 
أساس معدل ما تقبله الدول الثالثة، وٌكون تنفٌذ اختٌار إسرابٌل كمكان االقامة الدابمة بموجب القرار 

 السٌادي اإلسرابٌلً.
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لحصول على تعوٌض عن لجوبهم وعن وفً شؤن التعوٌض جاء فً الوثقٌة أن لآلجبٌن الحق فً ا
فقدانهم للمتلكات. "وال ٌجحؾ هذا الحق بمكان اإلقامة الدابم لآلجبٌن، كما ال ٌجحؾ مكان اإلقامة 
الدابم بهذا الحق. كذلك ٌحق للدول، التً استضافت الآلجبٌن الفلسطٌنٌٌن الحصول على تعوٌض. 

جة تهجٌرهم، وتلتزم إسرابٌل بدفع كافة وٌقٌم تعوٌض الآلجبٌن عن خسارتهم فً الممتلكات نتٌ
 (9<)التعوٌضات المتعلقة بذلك".

وقد أثارت هذه الوثٌقة، عقب اإلعبلن عنها، جدال واسعا فً الساحتٌن الفلسطٌنٌة واإلسرابٌلٌة، بٌن 
 رافض ومتحفظ عنها، ومإٌد لها.

المبذولة فٌها، دون فعلى الصعٌد الرسمً الفلسطٌنً، رحب الربٌس الراحل ٌاسر عرفات بالجهود 
أن ٌمنحها تؤٌٌده الرسمً. أما على الصعٌد الرسمً اإلسرابٌلً، فقد رفضها ربٌس الوزراء 

إلى االنسحاب  –حسب الصحؾ اإلسرابٌلٌة  -رفضا باتا، دفعته أربٌل شارون اإلسرابٌلً السابق
ي العام ٌة، والهاء الرأ، بهدؾ سحب البساط من تحت االتفاقمن قطاع ؼزة من طرؾ واحد
 فً المبة من اإلسرابلٌٌن، بهذا األمر. 9;اإلسرابٌلً، الذي أٌدها بما نسبته 

وفً الوقت الذي تحفظت فٌه منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة على " وثٌقة جنٌؾ"، انقسمت مكوناتها من 
الفصابل بٌن رافض لها ومخون للموقعٌن علٌها، وبٌن مإٌد لها وإن بتحفظ .. فً حٌن تم رفضها 

فضا تاما من قبل حركتً "حماس"و "الجهاد اإلسبلمً"ألنهما ٌتعارضان مع مٌثاقٌهما، اللذٌن ر
ٌعتبران فلسطٌن اإلنتدابٌة وقفا إسبلمٌا، ال ٌحق ألحد التصرؾ به.  واعتمد الرافضون لها فً 
ٌة حجتمهم، على أنها تتعارض، بل وتتناقض، مع بنود المٌثاق الوطنً، ومع قرارات الشرعٌة الدول

 (.;@8وخصوصا القرار ) ،المتعلقة بالقضٌة الفلسطٌنٌة

أما حجة المإٌدٌن لها بتحفظ، فقد اعتبروها أساسا صالحا ٌمكن اإلستناد علٌه، لحل الصراع 
اإلسرابٌلً ، على أساس دولتٌن لشعبٌن، وعودة الآلجبٌن الفلسطٌنٌٌن، وفق ما نص  –الفلسطٌنً 

 (.;@8علٌه القرار )

دل، الذي أثارته "وثٌقة جنٌؾ"اعتبرها الموقعون علٌها ومإٌدوهم، مبادرة جرٌبة وأمام هذا الج
وشجاعة جاءت فً الوقت المبلبم، لمحاولة القضاء على" ثقافة الموت، التً زرعها االحتبلل، 

وإلستعادة األمل فً حٌاة  ]واإلسرابٌلً –الفلسطٌنً [وتؽذو منها المتطرفون على جانبً المتراس 

عة وخالٌة من القتل والدمار، وأشكال القهر والظلم والكراهٌة .. حٌاة سلٌمة من كرٌمة واد
 االحتبلل".

 – ورأوا أن أهم ما مٌز الوثٌقة أنها طرحت حبل واقعٌا وقاببل للتطبٌق للصراع الفلسطٌنً
اإلسرابٌلً، ٌنسجم مع برنامء السبلم الفلسطٌنً، المقر من المجلس الوطنً فً دورته التاسعة 

مبادرة تارٌخٌة، وحذروا من  وهً، فً نظرهم،(. ;@8شرة، وقرارات مجلس األمن، والقرار )ع
 إضاعتها "ألن البدٌل هو استمرار الؽرق فً بحر الدماء والمعاناة والكراهٌة دون أي طابل".

وبقدر ما أثارته هذه الوثٌقة من اهتمامات فلسطٌنٌة وعربٌة ودولٌة، كان ٌمكن أن تكون محور 
به  اإلسرابٌلٌة، خصوصا وأن دعما ؼٌر مباشر كانت قد حظٌت –المفاوضات الرسمٌة الفلسطٌنٌة 

بقدر ما أحرجت شارون وحكومته، ودفعته إلى تشدٌد عدوانه على من قبل القٌادة الفلسطٌنٌة، 
ها، الشعب الفلسطٌنً والتنكٌل بؤبنابه، ٌضاؾ إلٌه تصعٌد اللهجة، من قبل الفصابل الفلسطٌنٌة، ضد
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لٌها، أو ضعها على الرؾ، حتى تحٌن الحاجة إاألمر الذي صرؾ اإلنتباه عنها وساعد على و
 الترحم علٌها، واعتبارها من الفرص الضابقة إلى جانب فرص عدٌدة ضابعة لقٌت المصٌر نفسه. 

 ستقراء المستقبلمحاولة ال

ا فٌها مشكلة الفلسطٌنٌة، بم لم تكن "إتفاقٌة جنٌؾ" نهاٌة المشارٌع، التً اقترحت لحل القضٌة 
ها مشروع خارطة الطرٌق، التً توافقت علٌه الوالٌات المتحدة واإلتحاد الآلجبٌن، وانما سبق

وهو مشروع ٌنفذ وفق جداول زمنٌة  :99/89/999بتارٌخ األوروبً وروسٌا واألمم المتحدة، 
و  ?::و  9;9األمني  وبنود ومراحل وضعتها األطراؾ األربعة، ٌقوم على أساس قرارات مجلس

ومبادرة السبلم، وٌتضمن "حبل واقعٌا وعادال ومتفقا علٌه لموضوع الآلجبٌن". وقد حظً <@:8
هذا المشروع بموافقة السلطة الوطٌنة الفلسطٌنٌٌة، وعدد من الدول العربٌة، من بٌنها مصر 

فً اربعة عشر بندا، واألردن والعربٌة السعودٌة، كما وافقت علٌه إسرابٌل، وإن بتحفظ، ضمنته 
 أرسلت إلى اإلدارة األمرٌكٌة، لتؤخذها بنظر اإلعتبار.

وما ٌزال هذا المشروع ٌندرج ضمن المفاوضات الجارٌة اآلن بٌن منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 
الفلسطٌنً، بما فٌه مشكلة الآلجبٌن. واألخبار المتسربة عن  –وإسرابٌل لحل الصراع اإلسرابٌلً 

، ال تبشر بخٌر، كون إسرابٌل ما زالت مصرة على مواقفها التقلٌدٌة تجاه هذا الحل هذه المفاوضات
.. فهً ترٌد دولة فلسطٌنٌة منقوصة السٌادة على ثبلثة أرباع الضفة الؽربٌة، باستثناء القدس 
الشرقٌة، التً ضمتها عنوة الٌها واعتبرتها جزءا من عاصمتها الموحدة، وتصر على رفضها 

 (. ;@8العودة الذي تضمنه القرار )المطلق لحق 

خبلل هذه المفاوضات "مرونة" ما تجاه الدولة الفلسطٌنٌة  ، حسب المراقبٌن،وقد تبدي إسرابٌل
وحدودها وعاصمتها، ولكن موقفها تجاه عودة الآلجبٌن سٌبقى على حاله، الذي عهدناه منذ ستٌن 

تداخلة، كما ٌقول المفكر، إٌلٌا زرٌق، عاما. ومنذ انشابها تبنت إسرابٌل ثبلم طرق مترابطة وم
لمعالجة قضٌة الآلجبٌني األولى، هً الظهور بمظهر المتردد الذي ال ٌتخذ قرارا حاسما عندما 
ٌطالب بذلك.. وقد كانت هذه اسلوب تصرؾ إسرابٌل عندما كان علٌها أن تجٌب على اإلقتراحات 

ق على أرض الواقع، التً طرٌقة فرض الحقاب المتعلقة بعودة الآلجبٌن الفلسطٌنٌٌن.. والثانٌة هً
الدولً، والبطال القرارات، التً لمواجهة الضؽط الخارجً الموجه إلٌها من المجتمع  تنتهجها

طول زمنا للسٌاسات تعارض مع رؼباتها. وما زالت هذه الطرٌقة الممٌز األكثر ثباتا، واألت
أما الطرٌقة الثالثة فتتلخص فً اللجوء إلى   اإلسرابٌلٌة تجاه الفلسطٌنٌٌن على امتداد تارٌخها.

سٌاسة التموٌه، من خبلل اإلجراءات البٌروقراطٌة، التً تعقد قضٌة الآلجبٌن، وتعرقل تطبٌق أي 
 (8<)خطوات تتعارض مع رؼباتها، حتى وإن كان هناك اتفاق على تنفٌذ هذه الخطوات.

لن ٌتم  ،ٌجري التفاوض بشؤنها هذه األٌامإن قضٌة الآلجبٌن، الذي  وتؤسٌسا على ذلك ٌمكن القول
من خبللها السماح بعودة أي من الآلجبٌن إلى إسرابٌل نفسها، ألن السماح بذلك، ولو لعدد ضبٌل 

 ?;@8من األفراد، سٌفسر من قبلها على أنه اعتراؾ بالذنب فً ما ٌتعلق بتهجٌر البلجبٌن عام 
 وهو ادعاء ما زالت ترفضه بصبلبة. 

مع  نسجمفهً لن تطرح موقفا فً المفاوضات ٌعد بشًء فً شؤن عودة الآلجبٌن، ٌ وبمعنى آخر
(، وٌسعى إلى تطبٌقة، أو حتى ٌتوافق معه.  ;@8الموقؾ الفلسطٌنً الرسمً الذي ٌتبنى القرار )

وفً المقابل ٌصر المفاوض الفلسطٌنً الرسمً، الممثل لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة، على التمسك 
( سالؾ الذكر، الذي ٌدعو إلى العودة والتعوٌض، ورفض 88(، وبخاصة البند );@8بالقرار )
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سإولٌن الفلسطٌنٌٌن، التً تدعو إلى مالتوطٌن، وذلك رؼم التصرٌحات اإلعبلمٌة "المرنة" لبعض ال
"حل عادل ومتفق علٌه لقضٌة الآلجبٌن". وهناك فصابل وشخصٌات فلسطٌنٌة معارضة، ال ٌستهان 

ها، تعتبر هذه التصرٌحات، وكذلك التفاوض على قاعدة القرار المذكور، تفرٌط بحق بقوتها ونفوذ
 العودة، والقضٌة الفلسطٌنٌة برمتها.

واعتبر السٌد عبدهللا الحورانً، عضو اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة السابق، واحد 
القطب الفاعل واألبرز فً الحركة وة، القادة الفلسطٌنٌٌن البارزٌن المعارضٌن لنهء قٌادة المنظم

عن حق العودة، أن حق العودة حق طبٌعً وأساسً للشعب الفلسطٌنً،  المدافعةالشعبٌة الفلسطٌنٌة 
وؼٌر مرتبط بموضوع الدولة الفلسطٌنٌة التً ترٌد إسرابٌل أن تطبق العودة الٌها، ولٌس إلى المدن 

"وال ٌمكن ألحدهما أن ٌحل محل اآلخر أوٌلؽٌه".  ،?;@8والقرو التً هجر منها الفلسطٌنٌون عام 
ورأو أن حق العودة كان هو األساس فً األهداؾ والثوابت، الذي حظٌت منظمة التحرٌر 

ساس بهذا ٌنً .  واعتبر الحورانً أن  "أي مالفلسطٌنٌة بموجبه بشرعٌة تمثٌلها للشعب الفلسط
ظمة لم تكن الضفة وؼزة، التً ٌجري الحدٌم المبدأ هو مساس بشرعٌة التمثٌل .. فحٌن قامت المن

 محتلٌن". ،عن دولة على أراضٌهما

ورفض القبول بؤن ٌكون حق العودة جزءا من صفقة حل سٌاسً ٌقوم على المساومة على حق 
مقابل حق آخر، أو التفرٌط بحق للحصول على حق آخر. كما رفض أن ٌتم التفاوض على حق 

وضع آلٌة بعودة الآلجبٌن " كل الآلجبٌن ألراضٌهم وممتلكاتهم  العودة كحق، وانما أن ٌكون على
تقوم على مبدأ اإلعتراؾ  –حسب الحورانً  –". وآلٌة ذلك ;?@8األصلٌة، التً طردوا منها عام 

بحق الآلجبٌن جمٌعا فً العودة إلى دٌارهم، ومن ثم وضع خطة لتطبٌق ذلك،" من حٌم توفٌر 
ضٌهم األصلٌة، واالعداد التً ٌمكن استٌعابها سنوٌا، والمدة شروط اسٌعابهم وتؤهٌلهم فً أرا

الزمنٌة التً تستؽرقها عملٌة العودة، شرٌطة أال تترك لمدو زمنً مفتوح". رافضا فً الوقت نفسه 
 (. 9<)مسؤلة تعوٌض الآلجبٌن عن أرضهم، واعتبر أن فلسطٌن لٌست قتٌبل حتى تقبل "دٌة" عنه

امء السٌاسً لمنظمة التحرٌر المقر فً الدورة التاسعة عشرة للمجلس وهذا الموقؾ المعارض للبرن 
ً، وخصوصا ذات النهء الوطنً الفلسطٌنً، رفضته فصابل أخرو تقؾ على ٌسار الحوران

ً تعتبر فلسطٌن اإلنتدابٌة وقفا اسبلمٌا، وتسعى إلى "تطهٌره من الٌهود". وبناء علٌه، اإلسبلمً الت
تحرٌر  وما تضمنه من حق للعودة، إٌمانا منها بؤن هذا الحق ٌتحقق بعد( ;@8فإنها ترفض القرار )

 البحر. فلسطٌن كاملة من النهر الى

 ستعصٌة، كٌؾ ٌمكن حل هذه القضٌة الشابكة والمعقدة؟مأمام هذه "العقدة" ال

 لحليهذا اهات لوسٌنارٌ بة عن هذا السإال ٌمكن تخٌل خمسةلئلجا

وٌتمثل بقٌام الدول العربٌة مجتمعة بشن حرب على إسرابٌل وهزٌمتها، وإجبارها على  األول:
( وعودة الآلجبٌن إلى األماكن، التً هجروا منها. وهذا السٌنارٌو، ;@8قبول قرار األمم )

، ن هذه الدول، وبخاصة البعٌدة عن حدود فلسطٌنمنه إلى الحقٌقة، أل "الفنتازٌا"أقرب إلى 
ذا األمر، وال هو موضوع على أجندتها العسكرٌة، ولٌست معدة لهذه المهمة. ال تفكر فً ه

سبلم مع  ها وقعتنا على إتفاقٌتًأما الدول العربٌة األربع المحاذٌة إلسرابٌل، فإثنتان من
ن، سورٌة ولة العبرٌة، ونبذتا الحرب، ونعنً بهما مصر واألردن. أما الدولتان األخرٌاالد

جل عودة الآلجبٌن، خصوصا أن إسرابٌل أهما خوض حرب من ولبنان، فلٌس فً نٌت
انسحبت من أرض الثانٌة ، ولم ٌبق إال بعض األراضً العالقة.  أما سورٌة فإنها تسعى 
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كما إلستعادة هضبة الجوالن المحتلة عن طرٌق المفاوضات، ولٌس عن طرٌق الحرب، 
  المباحثات ؼٌر المباشرة بٌنهما.تدل علٌه 

ل منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة باالقتراح اإلسرابٌلً القاضً بتطبٌق، عودة الآلجبٌن إلى قبو  الثانً:
العودة، الذي الدولة الفلسطٌنٌة المرتقبة فً الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة، والتخلً عن حق 

علما أنه قد ٌتم اإلتفاق على عودة ألوؾ محدودة تحت بند لم الشمل،  (،;@8تضمنه القرار )
ل، حفظا لماء الوجه.  قد ٌكون هذا السٌنارٌو هو األقرب إلى التطبٌق فً ظل إلى إسرابٌ

التً هً لصالح إسرابٌل على الدوام.  مع إدراك الؽرب،  موازٌن القوو العربٌة والدولٌة
بمن فٌهم الفلسطٌنٌون، أن إسرابٌل أصبحت حقٌقة واقعة، ال سبٌل إلى  ،وكذلك العرب

ال ٌحبذ وال ٌإٌد عودة الآلجبٌن كلهم إلى إسرابٌل، حفاظا على إزالتها. مع الفرق أن الؽرب 
طابعها الٌهودي، وإن كان ٌإٌد عودة عشرات اآلالؾ إلٌها، فً حٌن ٌرو العرب أن ٌتم 

والفلسطٌنٌٌن، وٌسمح لمن ٌرؼب فً العودة  ( بالتوافق بٌن إسرابٌل;@8قرار )تطبٌق ال
 إلى إسرابٌل. 

 مددون بددٌن ظهرانٌهددا، او فددً بلدددان الآلجبٌن،إمددا فددً البلدددان التددً ٌقٌ الموافقددة علددى تددوطٌن الثالثث :
وٌضددات لهدددم عددن أراضدددٌهم أخددرو، أجنبٌددة أو عربٌدددة، توافددق علددى اسدددتقبالهم، ودفددع تع

 وممتلكاتهم فً فلسطٌن.

وهذا الحل هو األقرب إلى قلب إسرابٌل من السٌنارٌوهٌن السابقٌن، ألنه ٌنهً قضٌة الآلجبٌن، 
اإلسرابٌلً، والعربً اإلسرابٌلً، كونها أساس الصراع. وهو  –للصراع الفلسطٌنً وٌضع خاتمة 

ما ٌرفضه الآلجبون بإصرار وكذلك منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة، ألنه ٌعنً التخلً إلى األبد عن 
الحلم الذي سكن فً قلوبهم وعقولهم عن الوطن الموعود، الذي ٌعتبر بمثابة ودٌعة ٌتوارثونها أبا 

  .عن جد

التوافق على فكرة الدولة ثنابٌة القومٌة على كامل فلسطٌن التارٌخٌة، تضم الٌهود والعرب  الرابع:
 الفلسطٌنٌٌن بمن فٌهم البلجبون، باعتبارهما قومٌتٌن متساوٌتٌن فً الحقوق والواجبات.

التطرق وهذه الفكرة لٌست جدٌدة فً القاموسٌن السٌاسٌٌن الفلسطٌنً واإلسرابٌلً، فقد تم 
الٌهما، من قبل سٌاسٌٌن عرب وٌهود فً الثلم األول من القرن الماضً.  ولكن بعد أن 
هّجر الفلسطٌنٌون من وطنهم وأقٌمت اسرابٌل، وأصبح الٌهود ٌشكلون األكثرٌة فً 
فلسطٌن، وتبنً مقولة "ان اسرابٌل هً دولة الشعب الٌهودي"، استبعدت هذه الفكرة نهابٌا ، 

 والٌمٌن الصهٌونٌٌن، وبقٌت فً أذهان بعض األكادٌمٌٌن اإلسرابٌلٌٌن. من قبل الٌسار

قبول فكرة الدولة الدٌمقراطٌة التً تجمع سكان فلسطٌن بحدودها من النهر الى البحر،  الخامس:
بؽض النظر عن مذهبهم وقومٌتهم ومعتقداتهم. وٌتم تداول السلطة فٌها عن طرٌق 

 أس هذه السلطة أو الحكومة، عربٌا  أو ٌهودٌا .االنتخابات، بؽض النظر إن كان ٌر

ومن الجدٌر ذكره فً هذا الصدد أن عصبة التحرر الوطنً فً فلسطٌن، هً أول من طرح هذا 
اإلسرابٌلً، إال أنه  –الشعار فً منتصؾ األربعٌنات من القرن الماضً، كحل للصراع الفلسطٌنً 

 والحركة الصهٌونٌة. تم رفضه من قبل الزعامة التقلٌدٌة الفلسطٌنٌة،
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وهذه الفكرة، كسابقتها، رفضت، وما زالت ُترفض، من قبل اسرابٌل، ألنه ٌهدد، من وجهة نظرهم، 
ٌهودٌة دولة اسرابٌل، بسبب ازدٌاد نسبة التطور الدٌمؽرافً للعرب بمعدالت تفوق نسبة االزدٌاد 

 الطبٌعً فً اسرابٌل.

برامء منظمة التحرٌر، قبل الدورة التاسعة عشرة  ومعروؾ أن هذٌن السٌنارٌوهٌن، كانا من ضمن
للمجلس الوطنً، وقبل تبنً شعار دولتٌن لشعبٌن على أرض فلسطٌن، وعودة البلجبٌن الى دٌارهم 

 (.;@8وفق القرار )

ومع عدم واقعٌة تطبٌق أي من السٌنارٌوهات السابقة، وانسداد األفق أمام حل مشكلة البلجبٌن حبل  
م العودة حٌا  فً الذاكرة الجمعٌة للبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن، ٌتوارثونها أبا  عن جد. عادال ، ٌبقى حل

مدركٌن وبخاصة البلجبٌن، تمام اإلدراك أن أي سبلم فً المنطقة، ال ٌمكن أن ٌتم دون حل 
(.  كما ٌدرك ذلك اإلسرابٌلٌون، ;@8قضٌتهم، وفق قرارات األمم المتحدة، ومن ضمنها القرار )

م السٌاسٌون.. وقد كان د. ٌوسً بٌلٌن، وهو أحد المهندسٌن الربٌسٌٌن التفاق أوسلو، وفً مقدمته
ومبادرة جنٌؾ، على حق عندما قالي "اذا لم نجد حبل  لمشكلة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فإن الصراع 

 .  (:<)الفلسطٌنً سوؾ ٌظل دون حل، حتى لو أقٌمت دولة فلسطٌنٌة" –اإلسرابٌلً 
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