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 20موضوعة
()1
والدة قضية الالجئين
ول د ق يةددلال ئلن اددلس ئليينددعلوللس د و القرررار  181ف د  ،1947/11/29ئل د ق يةددق يم نددلي فينددعلس لددق
ولملس ،وئح عريلال وأخرى يهو يال .ويهد ئ ئل درئت وندور يريعا لدا يد يبد وعد يييدوت ليلهدو  ،يمدوحهي فيندعلس
إليا ال ولمهي عيلها ،عيق وعه ها هايال ئلحرب ئلعالملال ئألولق ،دو فيندعلس ئقدم نلها .أ دا ئل درئت يند ف د كدن
خريا ً لمبا ئ لثاق ئأل ي ئلممح  ،ئل ق يوص عيق وت ئلمجمم ئل ول ف صدور وحد أتئ د ئلد و وئلنلا داق
ئلنلاقددلال .وي د ئ عددق ئل ددرئت أر ه فد ئليع د يددلس ئل ددعبلس ئلييندعلو وئللهددو ق لعددعويال ئلمعدداي يلوهمددا ،أر
ئلويائ أثبم عنس ذلك .فال رئت ،فةدنً عدس نو د لدي يدوفر ئلمعداي ئلم عدو  ،فإ د أقدس لموقدل تيعدال ئلعدرئ
ئلمنممر حمق ئآلر .نما ونور ئأل ي ئلممح ي رئتهدا هد ئ ،يد وجداو ق صدنحلاوها فد وجاهيهدا لد تئ ئلجماعلدال
لي عب ئليينعلو ف تفة و نلي ين ه وئلمس يوح وها وقيخ أ ئء عوهدا .وهودا يعدب يهو دا ً لمداذئ لدي وعدر
ئأل ي ئلممح يرئت ئلم نلي عيق ئ قميماء ئل عب  ،مجاهيال حد ئل دعب ئلييندعلو فد و ريدر عدلره يويند  ،وأر
ا س ح أح أر يووب عو ف ذلك .ي وتها لعب ئلو ياق ئلممح وتئ ً يات ئ ً ف ئلةغط عيق ئلد و ئألعةداء
ف ئأل ي ئلممح لمؤي يرئت ئلم نلي ،نميل س ئلحالال ئلعا ال ليمجممد ئلد ول ئلرداتد حد يثا ً دس ئلحدرب ئلعالملدال
ئلثا لددال  ،وحم د فلد ئلو يدداق ئلممحد ئلموي د ئألو فد ئحددال ئلمومعددريس ،وو ددن ئل ددو ئ يمعددا يال ئألولددق ئلم د
يإ نا هدا أر ومد يد ئلمندداع لد و ف لدر  ،ددا ئلد ورعدو ئلرعددوئق ئألولدق عيدق اريد و وهدا ويوداء نلا اوهددا
ئلمنم يال  ،وئلعري ئل اق حو ئلموملال ئ مماعلال وئ يمعا يال ■
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يدرئت التقسريم كدن عبثددا كدلعا لا ً يجغرئفلدال فينددعلس ووو عهدا ئلندنا  .فمنداحال ئلددبن ئ م ئيلدال وبيد  27يلددور
و ي .نما يي ع قنا ها هايال ئلعا  1946حوئل يلور و 972ألف نمال .وهي يلور و 364ألف عريداً ،و608
آ ف يهددو ئً ،عهمهددي ددس ئلمهددا ريس ئألوتويلددلس ئل ددا لس لددق ئلددبن يعددوت لددر كددرعلال ،و يممينددور ح د
ئلموئاوال .ينم فينعلس لق ولملس .أععل ئل ولال «ئللهو يال» ا نبم  %55.5دس نداحال فيندعلس ،فد ويد
نار ئللهو ي نيور أي س ثيث ئلننار ،ويمينور أي س  %7س ئألت  .يلوما أعع ئلييندعلولور  %5.45دس
ئألت  ،وهي ي نيور أنثر دس ثيثد ئلندنار ،ويميندور عهدي ئألت  .يندم فيندعلس لدق ثمانيرة أجرزا  :ثنثدال
ي ئل س و حلعها  ،و لب آخر و فل يوال يافا ،نج ء
عريلال ،وثنثال يهو يال ،و لب ول
س ئل ولال ئلعريلال ي ف ييب ئل ولال ئللهو يال .يي قنار ئل ولال ئليينعلولال يع ئلم نلي  818ألف فيندعلو  ،يمدا فد
ذلك  71ألف فينعلو يندنوور لدب يافدا .وندار فلهدا أيةدا ً أيد دس  10آ ف يهدو ق .دم ئل ولدال «ئللهو يدال»
( مس ح و ئلم نلي)  499ألف يهو ق ،و 438ألف عري  .س هوا يهي لماذئ رى دي لدب يافدا ئلمعد و لدق
ئل ولددال ئلعريلددال  ،ألر ددم لددق ئل ولددال ئللهو يددال قددلحو ئلعددرب فلهددا عميلدا ً لددق أ يبلددال وئللهددو لدق أييلددال .يع د
ئلمرئ ي نر أر ع ئللهو ف ئل ولال «ئللهو يال» نا وئ  498أليا ،يلوما نار ئلعرب  497ألياً؛ أق أي يدللف ندمال
س ئللهو  .وهو ا يينر لجوء ئل ولال ئللهو يال ،لدق فدر ئلهجدر ئل ندريال عيدق ئلعدرب ،يحثدا ً عمدا يندمق يالو داء
دالبلمهي دس ئلعدرب ( 105آ ف ايد
ئل يو ئلد ق يمدل لهدا ئ عداء يل هدا ولدال يهو يدال .أ دا لدب ئل د س فنا د
 100ألف يهو ق) ■
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التقسيم ...الوقائع العنيدة
ولال قدرئئل ياعمباتهدا ولدال ليلهدو  .فيد عهدي واا هدا
لي ينمع ئل رئت  181أر يوفر األساس السكاني لو
ً
نا ئلغيبال ليننار ئلعرب .في ئلو ب ،ئل ق ّي لي ولال ئللهو يدال  ،ندار ئللهدو  1.020يهو يدا ف دط ،وندار ئلعدرب
حددوئل  103.820عريل داً .ف د ئلجيل د ئل ددري نددار ئليينددعلولور  86.200ونددار ئللهددو  .28.750وح د ه ئلندده
ئلنداحي ( دس ود أيلدب لددق حليدا) ،وئلندده ئلد ئخي ( وددوب كدرق حليددا) ،ندار يةددي البلدال يهو يددال (469.259
يهو ي دا ً اي د  235.760عريل داً) .و د ذلددك نحددو أر حددوئل  304آ ف يهددو ق نددا وئ يجممعددور ف د و د أيلددب
وح ها ،يلوما نا وئ ف ئلريف أييلال ونا ئأل يبلال عريلال .أ ا س حلث ئلمينلال  ،فإر ينلدال ئللهدو لدي ومجداو %7
س ئألت (أق حوئل يلور و 820ألف و ي) .أ ا ف « ولمهي» فبيغ ينلال ئللهو يلو ا و 678ألف و ي دس
أص  15يلور و ي ه ناحال «ئل ولال ئللهو يال»؛ أق أ هدا ومجداو  %11.2دس نداحال ئألت ئلمرععدال
لي ولال ئللهو يال ،وئلباي نار ليعرب .أ دا دس أصد  7.5يلدور و دي صدالحال لي تئعدال فد ئل ولدال «ئللهو يدال» فدإر
يندا ً ليييندعلوللس .يالم ايد ييغد
ومجاو  1.5يلور و ي ،يلوما ندار  %80دس هد ه ئألت
ينلال ئللهو نا
ً
ينلال ئللهدو فلهدا ومجداو  %1و ريبدا .أ دا نداحال لدب ئل د س
ناحال ئل ولال ئليينعلولال  12يلور و ي ،نا
فبيغ  187ألف و ي لي ومجاو حعال ئللهو فلها  12.500و دي .أ دا دس ئلواحلدال ئ يمعدا يال ف د أععلد أفةد
«لي ولال ئللهو يال» ( ملد ئلندهو ئل ئخيلدال وئألت د ئلمومجدال ليحبدوب وئلحمةدلاق) ،عيمدا ً أر عديها
ئألتئ
ً
نار ينا لييينعلوللس .نما أر  %40س ئلعواعال ئليينعلولال وئلج ء ئألنبر س ئلمدوئت ئلمد نا د ود و فيندعلس
يالعايال ئلنهريائلال صات وايعا ً لي ولال ئللهو يال ■
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مع والدة دولة إسرائيل لم تولد دولة عربية موازية ،برل ولردق قضرية الالجئرين اليلسرطينيين ،ئلد يس ادر وئ دس
أت هي ،وو ر وئ فد ئلةديال ئلييندعلولال ويعدا د ولبودار وقدوتيا وئألت ر وئلعدرئق ..وودرئو عد ئلن ادلس
ئل يس ار وهي قدرئئل يعد يلا هدا فد  1948/5/15دا يدلس  700لدق  800ألدف فيندعلو  ،مجداو يد لك حد و
ءئ ً دس ئلمميندال و وحد ئلييندعلوللس
ئل رئت .181قلعرق ئلممينال ئألت لال عيق ئلةيال ئليينعلولال وألح مها يها
ئلجونددلال ئألت لددال .وكددني عددر ئت عنددنريال أكددرف عيددق يعددا د ئلمنددمو يددالن الس ئليينددعلوللس .وأعل د
ووهددل ي ددس لجددلوئ لددق ئلد و ئلعريلددال ئلمجدداوت ف د رلمدداق ووجمعدداق قددنولال خاصددال يهددي .وق د ع فنددر ئل ولددال
ئليينددعلولال ددس ئألذهددار ،وصددات يددو  1947/11/29يو دا ً أقددو ف د ودداتيخ ئل ةددلال ئليينددعلولال ،ثي د ث د ي دو
 1948/5/15واتيخ يلدا ولدال قدرئئل و نبدال ئل دعب ئلييندعلو فد واود  ،ويد يداق (أق ئل دعب) يعدرف يعد ها
يالن الس ئليينعلوللس ،وصاتق يةلمهي ه عووئر ئل ةلال ئليينعلولال .وخيف ئلج ئت ئلح يد ق لي ولدال ئإلقدرئئليلال
ي حوئل  120ألف فينعلو  ،وعات هي يوئ لس ئلعوئتئ و رئءئق ئل م وئلمملل ئلعوعرق ■
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والدة القرار 194
أ دا هددو و ددري  800ألدف ددف فيندعلو  ،و د ئلمجممد ئلد ول يند عالبدا ً يددالمحرذ لمعالجددال هد ه ئل ةددلال،
ينبب و ئعلاوها عيق أو دا ئلموع دال .ويد هدر ند دس ئألادرئف ئل وللدال لدق هد ه ئل ةدلال دس ئويمد ئلراصدال.
فالو ياق ئلممح تأق ف و ف ئلن الس عيق ئل و ئلعريلال ئلمجاوت خعرئ ً يمهد ئقدم رئت هد ه ئلد و ياعمباتهدا
ص ي ال أل لرنا .نما تأق ف وجمعاق ئلن الس يولال خعبال لمغيغ ئألفنات ئل لوعلال «ئله ئ دال» .ند لك أ تند أ د
ي ور عالجال هد ه ئل ةدلال ،قدلنور دس ئلمندمحل ئلوصدو لدق قدن فد ئل درق ئألوقدط .يريعا لدا ،دس همهدا،
تأق ف عالجال يةلال ئلن الس فرصال لمر لي قمعمها ف ئلعالي ئلعريد  .وهد ئ دا كدن د خنً لموئفد ولد عيدق
وعللس ئلنو ير دا وق بعوثدا ً وللدا ً لبحدث ئلو د فد ئل درق ئألوقدط .ويد تأى أ د يد ور حد يةدلال ئلن ادلس
ئليينعلوللس ،و عا وهي لق ياتهي ،ينمحل ئلوصو لق قن ف ئلموع دال .وتفد يد لك و ريدرئ ً لدق ئأل دي ئلممحد
ف . 1948/9/16ئلحرنال ئلعهلو لال ت ق عيق و رير ير ا وق يا ملال ف ئل س فد  ،1948/9/17أق يعد يدو
وئح س تف و ريره لق ئلموهمال ئل وللال .وعمن يموصلال ير ا وق  ،ئورد ق ئلجمعلدال ئلعا دال ل دي ئلممحد يدرئتئ ً
ف  ،1948/12/11حم ئلريي  ،194يةق يم دنل لجودال ووفلد وللدال ،وو د ئل د س فد اد هدا ولد  .نمدا
يرتق ح ئلن الس ئليينعلوللس ف ئلعو لق ياتهي ف قدبل وعد ي ئألو دا  ،يحلدث ودؤ ق فد ئلمندم ب لدق
وح ل ئلنن ف فينعلس ■
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القرار  .. 194األساس القانوني لحق العودة
وحو ئل رئت  194لق األساس القانوني لح ئلن الس ئليينعلوللس ف ئلعو لق يداتهي .فهدو يندمو لدق بدا ئ
ئل ا ور ئل ول  .وي ن ئعمرئفا ً س ئلمجمم ئل ول يح ئلن ادلس فد ئلعدو لدق يداتهي و ممينداوهي  ،لدق ا دب
أو ئلم دنلك .نمدا
نور ه ه ئلح واتيرلا ً ،وؤن ه ئلويائ ئلماتيرلال .ن لك و ه ئ ئلح يع ئ ً يا و لا ً لر ياي ليو
أن أر ح ئلعو ح فدر ق و مداع  ،لدر يايد ليمج ئدال ،أو ئإل ايدال ،وأر أيدال ياو داق وئويايداق ويمد هد ئ
ئلح ياايال ،و لر ي ال يا و لا ً لن الس .وو ن يةلال ئلن الس ،ف ئلندلاق ،نو دا ً تئلندلا ً دس نو داق ئل ةدلال
يا عمرئف يح ئلعدو لدق ئلد يات وئلمممينداق .وئلعدو هد ئلمعبلدر ئألنثدر و د ا ً
ئلواولال ئليينعلولال  ،وح
عددس حد ئل ددعب ئليينددعلو ف د و ريددر عددلره .ويلددا ولددال فينددعلولال يعمبددر يوهددر ئل ددا ور ح دنً هائلدا ً لي ةددلال
قرئئل  ،ا لي ومي عو ئلن الس لق ياتهي و ممينداوهي .وحد ئلعدو حد يدا و ينييد
ئليينعلولال وئلعرئ
ً
ئل ا ور ئل ول  ،ين ط يالم ا  .ووعبر ئأل ي ئلممح عدس ذلدك يإعدا ئلملنلد عيدق ئل درئت  194قدوويا فد وتوهدا
ئلعا يدال .وئل درئت يميدك صديال ئإللد ئ  ،ينددمم ذلدك دس عدا ئلملنلد عيلد قددووياً ،وأل د فد ئلويد يند وئحد ددس
ئل رئتئق ذئق ئلعيال ي ةايا ئ م ئب .وي فنرق ئليجوال ئل ا و لال ل ي ئلممحد أر هد ه ئل درئتئق (أق ذئق ئلعديال
ي ةددايا ئ مد ئب) ي ددال ل عةدداء فد ئلموهمددال ئل وللددال ي د ئق يددو ئإللد ئ ئلمد ومممد يهددا يددرئتئق جيددس ئأل ددس
ئل ول  .وئل رئت ئلم نوت ،يرلر يلس ئلعو وئلمعدوي  .فموحداه ئلعدا هدو ئلعدو  ،ويدريط يدلس ئلعدو وئلمعدوي
نميلس لبعةهما ئلبع  .فالمعوي عما لح يالن ف س خنائر وأ رئت ،هو د ء دس ح دوق ئلن دف ،و لدلس
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يح د ئلمعددوي عددس ه د ه ئلرنددائر وئأل ددرئت .أ ددا ئلمعددوي لمددس ير ددب
ي د ينً ليعددو  ،و ونمم د ئلعددو
ً
ً
يمس ح ئلعو  ،و يةعي عيدق ئإلادنق .وأخلدرئ ،وولنلد ئ عيدق ل ئ لدال ئل درئت  ،194ف د ندار
يالعو  ،فإ
ً
س كروا يبو عةويال قرئئل ف ئأل ي ئلممح  ،ئلموئف ال عيق ه ئ ئل درئت .ويد ي د ايدب عةدويمها عي دا لدق
أر وئف  ،ف نماب تقم  ،عيق ئل رئت  194ويح ئلن الس ف ئلعو  .و قرئئل ه ئل ولدال ئلوحلد ئلمد يبيد
عةويمها ف ئأل ي ئلممح يمو ب كروا نب ال .ئر صدور ئل درئت  194وئلملنلد عيلد يعمبدر أ درئ ً يدال ئلحلويدال،
ووئح ئ ً س ئألقس ئلمثبمال لي فا عس يةلال ئلن الس وح ئلعو ■
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القرار  194واتياق أوسلو
يوعبد عيدق ئلييندعلوللس لعد ومدمعهي ينلدار
تأق قرئئل ف ئل رئت  194قليا ً نيعا ً عيق تيبمها ،فا ع أ
قلاق وللن لهي ولال ،وللنوئ وئاولس ف ولال قرئئل  .فمهري ود ئلعدا  1948دس وعبلد ئل درئت ئلمد نوت
وئعمبرق أر س كلر عو ئلن الس أر و ةد عيدق قدرئئل ن ولدال صدهلو لال ويهو يدال .فد ع لدق ودوالوهي فد
ئل و ئلعريلال ،علال أ ها ي وتها ئحمةو ئلن الس ئللهو س ئل و ئلعريلال ،و وحمهي ونلمها.
ئ عنق ئلعميلال ئلمياو لال ف دؤومر تيد فد هايدال و دريس ئألو  ،1991ويعد ه ياو داق وئكدوعس ،كده
ئل رئت  194وعوتئق قيبلال ،أ ق لدق دعاف وئلدق وهنيد قلاقدلا ً ،ور أر يمدس ذلدك يوود ئل ا و لدال ،أو أر يدؤثر
عيددق ويددف ئلمجممدد ئل د ول و د  ،مددثنً يالجمعلددال ئلعا ددال ل ددي ئلممح د  .فو د و ً عودد ئ كددمرئااق ئأل لرنلددال
وئإلقرئئليلال ئقمبع دؤومر تيد ئل درئت  194دس أقدس ئ ع دا ه ،ويالمدال ئقدمبع ق يةدلال ئلن ادلس ئلييندعلوللس
وح ئلعو  .نما يب ئلمياو ئليينعلو ياقمبعا ئل رئت ئلم نوت س أعما لجوال ئلن الس ف ندات ئلمياو داق
مع ئألارئف  ،وئيمعر يحثها عيق ئل ةايا ئلمنما نا لال .وي أن ق ئلويدائ أر خييلدال هد ئ ئلمويدف هدو ئلد ف
ياوجاه ووالس ئلن الس ،ي ينً لحد ئلعدو  .وفد ئويداق أوقديو ،يبد ئلميداو ئلييندعلو يا نميداء يدال رئتيس 242
و 338نلقاس ليح  ،نمبع ئ ً ئل رئت  ،194ف ئكات لنقمع ئ ليموا عس ه ئ ئلح وئلم ايةدال يلود ويدلس ئل ولدال
نرو لق ياو داق ئلحد ئلد ئئي فد
ئليينعلولال ئلمنم يال .وي حاو ئلمياو ئليينعلو ئقم تئذ ه ئ ئلرعل ف
 ،1999/11/8حلس عا لق ئعمما ئل رئت  ،194لنو ف ف ذلدك ،فوئصد ئلجا دب ئلييندعلو ئلمياو داق ،ولدي
يععيها نإعنر عس ومنن يال رئت  194وح ئلعو  .وف ئلنلاق ين  ،ئقدمب عد دس أعةداء ئلوفد ئلييندعلو
لق ئلمياو اق مائج ئلعميلال ئلمياو دلال ،وأععدوئ كداتئق ويد وئ يمرئحداق ووبدف ياقدمع ئ ئلميداو ئلييندعلو
دس ئلن ادلس لدق وداا
ليمري عس ح ئلعو  ،وي ومحوتق هد ه ئ يمرئحداق عيدق ئلد عو لعدو أعد ئ حد
 ،48اي عمما آللال و ال وجم يلس ح ئل ولال ئليينعلولال ف ئقدملعاب ئلن ادلس دس أيوداء كدعبها ،وئلمدوالس
ف يي ئر أخرى ،و نق يف ئل ةلال ر وئح وئلق ئألي ■

()8
رياح التنازالق تهب على حق العودة
فد مياوضرراق كامرب ديييررد ( 2ومدو  /يوللددو  ،)2000يد ئلجا دب ئليينددعلو وودا ق خعلددر يمدا يمعيد ي ةددلال
ئلجا ب ئإلقرئئلي لق «وياهي» ،يعي قرئئل س أيدال ندؤوللال يا و لدال أو
ئلن الس وح ئلعو ،حلس ووص
أخنيلال عما حد يدالن الس دس دهس  ،نمدا أعياهدا دس أيدال وبعداق أو ندؤوللاق ح دال ،عوويدال و ا يدال ويا و لدال.
وأحا ئلمو و لق ئلمجمم ئل ول لل ن صو ويا ً لمغعلال عاتيف ح يةلال ئلن الس دس  100يلدات و ت.
وئوي ا عيق ح ونالال ئلغوث ،عيدق أر يحد حيهدا ئلعدو وق ئلد ول ئلمد نوت .وفد هد ئ ئإلادات ،وندم ب قدرئئل
أع ئ ئ" س ئلن الس ف اات م ئل م  ،وليمر ولال ومرئو يلس  20-10قوال ووف كروا علودال ،عيدق أر
يمجاو ع «ئلعائ يس» ئإل مال  100ألف ف .وئوي ئلعرفدار عيدق أر هد ه ئلعميلدال ودمي ألقدباب ندا لال ،وأر
صيال لها يح ئلعو  .ي وته يعيس ئلجا ب ئلييندعلو أر ئإل درئءئق ئإلقدرئئليلال هد ه وعمبدر وعبل دا ً لي درئت ،194
عيق أر ونم ب ئلنيعال ئليينعلولال (و س يع ها ئل ولال ئلمنم يال) حوئل عف يلور ف ،ف فمدر وممد دس -10
 15قوال ،ويجرق ئلعم عيق ووالس ئلبايلس ف ئل و ئلعريلال ئلمةليال أو ف ولال ثالثال .ووحول يةدلال ئلن ادلس،
س يةلال ح ئلعو لق ئل يات وئلممميناق ،لق
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ئلبحث عس « لوى» و« و وعويةاق وولهل و عا ووالس أو ووالس ف أ دانس ئلندنس ئلحاللدال» .وندار وئ دحا ً
أر «وياهماق» نا ب ييل ه ه ئقمو ق لق وثل ال أيو ا ر_ يليلس ئلم ارح «ئلملهل وئلمعوي » حدنً ل ةدلال
ئلن الس ،ي تيعال أ «ئلح ئلعمي » ئلممنس وئلوحل .
مياوضاق طابا (نا ور ئلثا  /يواير  )2001أعا ق ئلملنل عيق «وياهماق» نا ب ييل  ،ئلم ياو هد «ئإلادات
ئلرقم » لبحث يةلال ئلن الس وح ئلعو وئل رئت  .194وئوي ئلعرفدار أر «ئلعدو » وندور لي ولدال ئلييندعلولال،
وأر ونددور ئألولويددال لن اددلس فد لبوددار ،ووف دا ً لرعددال ومم د لددق ع ددر قددووئق ،ويموئ ددال اللددال يرص د ها ئلمجمم د
ئل ول ف كن ناع ئق ،و لق ئل ولال ئليينعلولال .ف ئلوي ين ويدم قدرئئل ئلبداب لجمد كدم أعد ئ دس
دي
ئلن الس ذويهي فد وداا  48وفد كدروا علودال .نمدا ود ئو ئلعرفدار ،فد ادات وبدا ئألتئ د  ،فد
قدملعاب ئلم يد دس ئلن ادلس .يعد ذلدك يعيدس عدس حد ونالدال
يوال ئلريعال ،ف ئلو ب/حيوونا ،/لق يعدا د
ئلغوث ،ويعيس ئلعرفار (أق ئلعرف ئليينعلو ي ن خاص) أ للن لهما يع ذلك عالب دافلال ،ويغيد يدف
ئلن الس لمر وئح و لق ئألي  .وي ئخميف ئلجا بار عيق وح ي أع ئ ئلييندعلوللس ئلد يس قل دميهي « مد ئل دم »
ما أعاق ئلوصو لق ئوياق هائ حو ئل ةلال ■

()9
التالعب بحق العودة
ئ لع إنتياضة اإلستقالل ت ئ ً عيق وصو ئلمنويال وحد قد ف ئويداق أوقديو لدق ئلعريد ئلمند و  .لندس ذلدك لدي
تقددا كدداتئو حدو ئقددمع ئ ه لم د يي وودا ق ددس عبدال حد
يحد ور أر يوئصد ئليريد ئلييندعلو ئلميدداو
ئلعو  ،ف اات ئلبحث عس وقليال قماواف ئلعميلال ئلمياو لال .في يلروق ،وبو ئل مدال ئلعريلدال ،يموئف دال ئلعدرف
ئليينددعلو ( ،آذئت /دداتس  ،)2002بددا ت ئلنددن ئلعريلددال ئلم د لددي يددر فلهددا ذنددر صددري لح د ئلعددو  ،و ع د
يالم اي لق ئلموص لح عا لم نيال ئلن الس ،يمي عيل وف ا ً لي درئت  .194وفد ح يدرئر (يو لدو)  ،2002يد
بلددد كدددعث ،مدددثنً ئلجا دددب ئلييندددعلو ئلميددداو  ،لدددق ئإل ئت ئأل لرنلدددال« ،وثل دددال ئلرؤيدددال ئلييندددعلولال ليمندددويال
ئلوهائلدال»  ،ئقدمو ق فد يةدلال ئلن ادلس لددق وياهمداق نا دب ييلد  ،وئلمبدا ت ئلعريلدال ،وتؤيددال ئلدرئلس يدو لحد
ئل ولملس .وي ع «ئلوثل ال ئليينعلولال» عيدق أ د دا يدمي ئ ويداق عيلد يعمبدر ئلمعبلد ئلعميد لي درئت  .194ند لك
وئف ئلجا ب ئليينعلو عيق خعال « خاتاال ئلعري » ور وحيو  ،عيما ً أ ها حافيدال يدالووئيص وئلثغدرئق ،يمدا فد
ذلك وواولها ل ةلال ئلن الس .وي ئعمبر ا اء ف خعال « خاتاال ئلعري » ،عدس هد ه ئل ةدلال ،ورئ عدا ً حمدق عمدا
وت فد وياهمدداق نا ددب ييلد ووياهمدداق اايددا .ند لك كدده ق ئل ةددلال ئليينددعلولال وحرندداق لددر تقدملال لعد دس
ئل رعلاق ئلمحندويال عيدق ئلنديعال ،نندرق ندلبال ،و يدا أيدو يدا  ،ئليد يس ويعدا ،د أادرئف قدرئئليلال ،وثدائ
(أثلوا  +يرود) أيدرق يدلر ئل ولدال ئلييندعلولال هد دلوى ئلن ادلس ئلييندعلوللس ،فد ورد صدري عدس حد ئلعدو .
وأخلرئ ً وللس آخرئ ً ،أتق ئلرئلس عرفاق ،هو أيةا ً ،كاتئق يا وجاه ين  ،ف ا ل ر فد لويدوتذ ودايم
ف عي كباا ( ،)2002وف خعاي أ ا ئلمجيس ئلم ريع ف
وصري ليمري عدس حد ئلعدو  ،لمندهل ئلحد
 ،2002/5/15فنرق عيق أ ها ئقمع ئ وئ
ولعمل مهي حو نم ب ولمهي نـ « ولال يهو يال»■

د ئإلقدرئئليللس،

()10
«جنيف ـ البحر الميت» ..وحق العودة
ئل ي ئلنبرى ف ه ئ ئ وجاه (ئلمري عس ح ئلعو ) ومثي فد ئلمويلد عيدق وثل دال « ولدف -ئلبحدر ئلملد » دس
يب كرعلاق فينعلولال ،ئ ع أ ها لر تقملال ،لنوها نيها نا وحم وئي حناقال ف ئلنيعال ئلييندعلولال وفد
ئليجوال ئلمويل يال لـ .ق.ف ( .ثنً :ياقدر عب تيد ) وكداتن فد حيد ئلمويلد عيدق ئلوثل دال يمنيلدف تقدم دس يبد
تئددلس ئلندديعال ين د  .وي د حددرص ئلجا ددب ئإلقددرئئلي  ،ف د ه د ه ئلوثل ددال ،أر يرددص ئلي ددرئق ئلممعي ددال يددالن الس
ئليينعلوللس وح ئلعدو ياهممدا ملد  .ف د عد عيدق ئعمبدات عوصدها هد ئلوعدوص ئألخلدر ئلمعولدال يالحد
ئل ا  ،و عوص يع ها ،و ر علال قوئها ،و يجو ليعرف ئليينعلو أر يرف أيدال عالبداق ئ دافلال لدر
ويك ئلم وي ئ وياق عيلهدا .وئلوثل دال ومحد ث عدس حد ئلعدو  ،يد عدس «اختيرار مكران سركن دائرم لاقامرة» ،وأر
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ونور ئألولويال لمس هي ف لبوار ،وو ئلوثل ال حنً عو دا ً دس خمندال خلداتئق هد ولدال فيندعلس وئلموداا فد
قددرئئل  ،ئلم د قددلمي يهددا لددق ئل ولددال ئليينددعلولال ف د اددات وبددا ئألتئ د  ،ولددال ثالثددال ،ولددال قددرئئل  ،وئل د و
ئلمةليال حاللاً .وف ئلمعبل ئلعمي وةل ئلرلداتئق هد ه لعدال ئلرلدات ئلردا س ،أق ئلب داء فد ئل ولدال ئلمةدليال،
ئقمثواءئق ح أهمها ف لبودار .وئلوثل دال ويمدف عيدق حد ئلعدو لمند ع دس خدن ثدنث خعدوئق منا يدال،
وعدرف «ئلح دوق» هد ه يعد دس ئلرلداتئق لدلس دس يلوهدا
ونمب ح ئلعو يما ونمل «ح وق ئلن ادلس» .وهد
فّ
ح د ئلعددو  .ووعبل د ئلرلدداتئق هددو ئل د ق ييب د ئلح ددوق ،يحل د ث ومح د ئلح ددوق يالرلدداتئق و ومح د ئلرلدداتئق
يالح وق .وهو دا فد ئلجا دب ئإلقدرئئلي لعد ئلمما عدال فد تئد ئل درئت  194فد عدوص ئلوثل دال ور وحيدو،
االما أر ر علال ئلوص ه ئلم وح ةمور ئل رئت وآللاو  ،يغ ئلوهدر عدس ئلميندلر ئل دا و لي درئت نمدا هدو
عمم ف ئأل ي ئلممح ■

()11
العودة إلى أين؟
د لدداب ئلددرئلس عرفدداق ،ف د  ،2004/11/11ئ مه د رحيددال ف د حلددا ئلوهددا ئلنلاق د ئليينددعلو  ،لمب د أ د
لدق لغدال صدريحال
ئلرئلس حمو عباس رحيال ي  ،ئ م يد فد وعاالهدا د يةدلال ئلن ادلس دس لغدال ئلغمدو
ووئ ددحال ،وري د ئقددمع ئ ها لي بددو يددالمرئ عددس ح د ئلعددو لعددال ئلحيددو ئلب ييددال .فري د خعايدداق حمددو
عباس ،ويلا اق يلا فم  ،س أيال كات لق ح ئلعو  ،ويد أق وعممد عبدات ثايمدال هد «حد يةدلال ئلن ادلس (أو
نيال ئلن الس) يا قموا لق ئل رئت  .»194وحمق عو ا ومي ئإلكات لق «ئلعو » فالعو وندور لدق «ئلدواس».
وئلواس هو ئل ولال ئليينعلولال ف ئلةيال وئل عا  .ه ئ ا اء ف ئلبر ا ج ئ مراي لعبداس فد ئ مرايداق ئلرئاقدال.
وأعا ئلملنل عيق ذلك ف ئل عو لق و ئلن الس ونلاق يعد ئلد و ئلعريلدال ئلمةدليال نمد خ ليمدوالس .و ذئ
ا أكدات لدق ئل درئت  ،194فإ د يحعدره فد ئلحد فد ئلمعدوي نبد ي «ابلعد » لحد ئلعدو  .وهدو دا يدا لدق
عاف ئل رئت  194وئلمس يح ئلعدو  ،ويد يداق ئلرعدر ئلمباكدر عيلد يلولد دس ئلجا دب ئلييندعلو ئلميداو ،
وللس س ئلجا بلس ئأل لرن وئإلقرئئلي فحنب ■

()12
النازحون
ئلودا حور ئليينددعلولور هددي ويددك ئلنميددال ددس قددنار ئلةدديال ئليينددعلولال ويعددا د ئلد يس أت مددمهي حددرب ح يدرئر
(يو لددو)  67عيددق ئلهجددر لددق ئألت ر و عددر .وهددي ف د عهمهددي ددس ئلن اددلس ئليينددعلوللس ئلم لمددلس ف د ئلةدديال
وئل عدا  ،و رلماوهدا ،وئلبدايور دس أيوداء ئل د س وئلموداا ئلمحميدال .ييد عد هي آ د ئذ حدوئل  280أليداً ،ويمجداو
ئآلر ئلميلور وتي ئلميلدور ندمال .فد  1967/6/14ئورد جيدس ئأل دس ئل درئت  237ويةدق يعدو وهي لدق وداا
قنواهي ع لال ئلحرب و عا قرئئل  ،ئل ولال ئل ائمال يا حمن لمنهل ه ه ئلعو ياعمبداتهي ماعدال قدنا لال وللندوئ
جر أفرئ  .ئأل ر ئل ق يعو ئلعو ئلجماعلال و لر ئلم رواال.
ئلي جوال ئلرياعلال ئلم و ني عيق خييلال ئوياق أوقيو ،و م و ويلس عس عدر وئألت ر (أق ئلبيد يس ئلمةدليلس)
و قرئئل و .ق.ف ،.وييع ق اا ئل رئت  237س عوص ئ ويداق ف دي حمدق فد ئإلويداق عيدق وعريدف ئلودا
وللس ف ط ئ وياق عيدق آللدال عدو ئلودا حلس .ف د حاولد قدرئئل أر وندمثو دس هدؤ ء (أق ئلودا حلس) ئلن ادلس
أيواء واا ئلـ  48وأيواء ئل س ئعلال لق ووالس ئلن الس ف ئل و ئلعريلال ،و د ئإلعدنر عدس ئإلادنق ئل دني
لمياو اق ئلح ئل ئئي عا  1996وععي أعما ئليجوال ئلرياعلال ووععي ئلمباحثاق ي لر عو ئلوا حلس.
ذئ نا عو ئلن الس لق ياتهي و مميناوهي ورة لموئف ال قرئئل  ،ويبولهدا وعبلد ئل درئت  ،194فدإر ت دو
ئلوا حلس –ف ئلم اي  -ه ت و لق واا ئلنيعال ئليينعلولال (و ح ا ً ئل ولدال ئلييندعلولال) أق أ هدا عميلدال ودروبط
يمماتقال ئل ولال ئليينعلولال ح ها ئلندلا ق عيدق أت دها ،وح هدا فد يبدو دس يعدل عيلهدا دس أيوداء كدعبها .ئأل در
ئل ق يمعيب ئلمحوا نب ا ً س أيال ئكمرئااق قرئئليلال ي وح س قلا ئل ولال ئليينعلولال عيدق أت دها و عايرهدا،
و ويند فد ئلمجددا أ ددا قددرئئل ليمد خ يهللدداق وكددروا ت ددو ئلوددا حلس لددق ئل ولددال ئليينددعلولال ،ددس ك دل أر
يععلها ئليرصال قمعا وئييها ف ئليجوال ئلرياعلال ،وئلح ئلم عو ف وعولف ئلوا حلس.
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و ذئ نار ئ حمن ي عع ياي يرئتئق ئل رعلال ئل وللدال ،نمدا ععد وويلد ئل درئت  ،237فدإر يلدا ولدال فيندعلولال
نم يال نا يال ئلنلا  ،عاصممها ئل س يح و ئلـ  67هو ئل ق يني ليوا حلس ت وعهي لق واا
قنواهي ئلناي ال ف ئلةيال وئل س وئل عدا  .و ر ت دو ئلن ادلس ( دس يدلس ئلودا حلس) لدق وداا ئلدـ67
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()13
والدة األونروا
و ف ئلن الس ئليينعلوللس عيق ئل و ئلعريلدال ئلمجداوت أييد ئلو يداق ئلممحد  ،خوفدا ً دس أر يمحولدوئ لدق أت
خعبال لمغيغ ئألفنات ئلمواهةال لينلاقدال ئ قدمعماتيال فد ئلموع دال ،وأر يمندوئ ياقدم رئت ئلد و ئلمةدليال ،ئلد ئئر
آ ئذ ف فيك ئلو ياق ئلممح  .فا فع إل اثمهي ،يغلال وريلف ح ئلموور فد صديوفهي ،وامدل مهي لدق حا درهي
و نم بيهي .ي وتها ئ فع يريعا لا لق اثال ئلن الس لمدر لي قدمعمها ،يعد ئر نا د وبود ئلم درو ئلعدهلو ،
ووفرق ل ن وقائ ئل عي ئلةروتق .وأ ا ئلي ف يوا قرئئل يإعا حوئل اال ألف دف لدق واا هدا،
اي ووالس ئلبايلس ف ئلد و ئلعريلدال ئلمةدليال ،تأق ئلد ولمار ئلمعولمدار «ياقدم رئت ئلموع دال» ،ئلو يداق ئلممحد
ويريعا لا ،روت ولقلس ونالال وللال ،ونور عولال يإ اثال ئلن ادلس ئلييندعلوللس ،لدق أر يدمي حد يةدلمهي .فندار
يددرئت ئلجمعلدددال ئلعا دددال ل دددي ئلممحددد تيدددي  302فدد  ،1949/12/8وئلم دددم دددس ئل دددرئت  ،194يملقدددلس ونالدددال
ئألو روئ ،نموهمال لر ئئمال ،يدمي وج يد ويويةدها در ند  3أعدوئ  ،ووندور عولدال يإ اثدال ئلن ادلس ،وئلعمد فد
ئلوي ين عيق جهي فد ئلمجممد ئلمحيد لمدوالوهي ود تيجلاً .ووحميد ئلد و ئلغريلدال ،وعيدق تأقدها ئلو يداق
ئلممح  ،ئلمنؤوللال ئلنبرى ف وموي ئلونالال و عمها ،لموج ئلواليال أ ا س أ يهدا .ئلد و ئلعريلدال هدرق لدق
ئلونالال ياعمباتها وعبلرئ ً عس نؤوللال ئلمجمم ئل ول عس يةلال ئلن الس وعس حيهدا ،و ندؤوللم أيةدا ً عدس اثدال
ئلن ادلس و عيدداء ئلد و ئلمةدليال ددس هد ئ ئلعدبء ئلث لد  .ئلن اددور ،يد وتهي ،هددروئ لددق ئلونالدال ياعمباتهددا ومثد
ئلمجممد ئل د ول ئلمنددؤو عددس نبددمهي ئلنبددرى ،وف د ئلويد ين د ئلمنددؤولال عددس وددوفلر أ ددانس يددوئئهي ،و دداثمهي
وووفلر معيباق ئلمعيلي وئلعحال لهي وأليوائهي .ل لك ومنك ئلن ف يالونالال ،س هال ،وومين ئلمدو س حلالهدا ،دس
هال أخرى ،ييع هرو ه ه ■

()14
األونروا  ..الوظيية والنتائج
ئ عي ئلونالال (ئألو روئ) ف و يي خ اوها لن الس ف  1950/5/1ف وداا عميلاوهدا ئلرمدس (ئألت ر ،لبودار،
) .ونا ئلةديال د ءئ ً دس ئألت ر ،ثدي وحولد لدق ييدلي ندم يعد حدرب  1967وويوعهدا
قوتيا ،ئلةيال،
وح ئ حمن ئإلقرئئلي  .ن لك عمي ئألو روئ ليمر يعلر ئخ قرئئل  ،ثي وويي يواء عيق ايب حنو ال ود
أيلب .أ ا ف ئلعرئق ف وعه ق حنو ال وتق ئلنعل يإ اثال ئلن الس ئليينعلوللس ،اي عيائهدا دس أيدال ئلم ئ داق
حو ئلونالال .وي لعب ئلونالال (ت ي ن ئ م ا ئق ئلم روعال يح ها) وتئ ً ف عا
يواء ئلمجمم ئليينعلو ف ئل ماق .فالمرلي ،ئلد ق أتيد لد أر يندور عندنر ئعم دا مداع  ،وحدو لدق حا دس
لن ف ،فل أعدا يوداء كرعدلم ئلواولدال ووماقدن ئ ممداع وئتوبااد ي ةدلم  .وأقدهم خد اق ئلونالدال ،ئلمد
در ئلدوع فد صديوف
ال ليموالس ،فد عدا يوداء ئلمجممد ئلييندعلو  .فدالمعيلي قداهي فد
أتي لها أر ونور
ئلن الس ،ن لك ح ق ئلرد اق ئلعدحلال دس ندب ئلوفلداق فد صديوف ئألايدا  ،فومدا ئلمجممد ئلييندعلو  ،ت دي
ئلبددؤس ئل د ق لح د ي د ييع د ئلونبددال .ه د ئ ئل د وت ئإليجدداي ئل د ق لعبم د ئلونالددال ف د حلددا ئلن اددلس ،ف د ئلنددو غرس
ئأل لرندد إلعددا ئلوهددر ،ألنثددر ددس ددر  ،فدد ومويدد يددن ه ل و ددروئ ،لنددس ئت ئلبلدد ئأليددل ياو دد هدد ه
ئلمحدداو ق إل تئنهددا ردداار ه د ه ئلرعددو عيددق ئ قددم رئت ف د ئلموع ددال ،ور أر ومويددف عددس اددر ئلم دداتي ،
وئلةغط عيق ئل و ئلعريلال ،لموالس ئلن الس عيق أتئ لها ،و وحهي ونلاوها (عيق درئت دا فعد ئألت ر عيدق
قبل ئلمثا ) ،لق أر ع ؤومر تي  ،وول  ،ف ئلمنات ئلنرق ،ئوياق أوقيو ،فنار لد لك و ئعلاود عيدق أو دا
ئألو روئ ■
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األونروا والعملية التياوضية
عنس ؤومر تي  ،وئلمياو اق مع ئلعرف ،ينلهما عيق أو ا ونالدال ئلغدوث .ووبد ى ذلدك فد أنثدر دس
حعال حلث أكرن ف لجوال ئلن الس ئلمايعال لمنات ئلممع  ،يع ئر ودي ئقدمبعا ئل درئت  194دس د و أعمالهدا،
وودي حعدر اكداوها فد «ئل ةدايا ئإل ندا لال» .و هدر لدق ئلونالددال عيدق أ هدا عوعدر هدي فد خعدط ئلمدوالس عبددر
اتي ئلملهل ئلوئ ب عيلها ئل لا يها .ن لك وبو ئلونالال روعا ً لم خمس قدووئق إل هداء خد اوها د ئخممدا
ياو اق ئلحد ئلد ئئي .ويد يويد هد ئ ئلم درو يدر و فعد عوليدال دس يبد ئلن ادلس .نمدا و دع ئلونالدال خعدال
لموئء ال هلانيها هلان ئل و ئلمةليال ،ومهل ئ ً لو خ اوها لق ؤقناق ه ه ئلد و  ،د ئلوصدو لدق وندويال
ليعرئ ف ئلموع ال.
د و ئوي داق أوقدديو ،وبو د ئلونالددال ،ي د عي ددس ئلجهدداق ئلما حددال « ،ددرو وعبل د ئلنددن » ( ،)P.I.Pإليا ددال
اتي وعلال ،ويموئ اق قرلال ،ف اات ئلمرويج وياق أوقيو و ا يمنس أر يدلو يد دس ناقدب ليييندعلوللس.
وي ن ف « رو وعبل ئلنن » ح ل ال ئلعج ئلمال ليونالال ،ياعمبداته يدرئتئ ً قلاقدلا ً ولدلس جدر يدرئت دال .
فمس يوفر وئ اق لبرئ ج وعبل ئلنن  ،يإ نا أر يدوفر يةدعال نيدلس ييليدال دس ئلد و تئق لحد ئلعجد ئلمدال
ئلمميايي ف ئألو روئ .وخع ئلونالال خعوئق أخرى عيق اري ئ ررئاهدا فد ئلمندويال وحد قد ف ئويداق أوقديو،
داتي
حلس كرع يإعا ير جال خ اوها ،يما يحولها س وهمال اثال لق وهمال ووملال حيلال ،ونهي فد ادر
و و ف هايال ئلمعاف لق ئ نحاب ئلم تيج ليونالال ،وئلمحي س وئ باوها ،عيدق اريد ودوالس ئلن ادلس .لدر
أر ئلمعوتئق ئلنح ال ،يما ف ذلك ئلحعات ئل ق فر عيدق وداا ئلةديال وئل عدا  ،أت دي ئلونالدال عيدق ئلعدو ،
وي و  ،لدق يدرئ ج ئإل اثدال ،ييعد ود هوت ندموياق ئلمعل دال لدق حد و ئلناتثدال فد ئلمرلمداق وفد عمدو وداا
ئلةيال وئل عا  .وي أثبم ئلمجريال أ  ،نيما ك ئلمنويال
وح ق ف ئلم رو ئأل لرن  -ئإلقرئئلي اري ها ،نيما ئ فع ئلونالال فد ئ ردرئا فد هد ه ئلمندويال وئلممهلد
لم دداتي ئلمددوالس ،وأ د نيمددا جح د ئلحرنددال ئل ددعبلال ف د يع د ئلعري د عيددق ئلمنددوياق ئلموا للددال ،نيمددا أت م د
ئلونالال عيق ئلعو لق وبو يرئ جهدا ئإل اثلدال ،ونيمدا ئلم د أنثدر فدلنثر يدالميوي ئلمععدق لهدا ويالواليدال ئلمد
أقن أل يها (عيق ئألي وف ا ً ليميوي ئلرقم ئلعا ت عس ئأل ي ئلممح ف ئل رئت■ )302
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حقيقة العجز المالي في األونروا
ي أ ئلعج ئلمال ف وئ ال ئألو دروئ يههدر ي دن يد د ادنق ئلعميلدال ئلمياو دلال ،وويايمد هد ه ئأل دال د
وو د ئلمياو دداق ف د ئلمياصددل وئلويددوف عيددق أعمدداب ياو دداق ئلح د ئل د ئئي .وي د ي د أق ئل د و ئلما حددال ور د
يالم ئ اوها ئلماللال حو ئلونالال ،ليةغط عيق ئلجا ب ئلييندعلو لم د يي ئلم يد دس ئلمودا ق ،لملندلر ئلوصدو لدق
ح ليعرئ ف ئلموع ال .وفد هد ئ ئلندلاق ،يّبد ئلونالدال ئلم داتي ذئق ئلعديال يالمندويال ئلنلاقدلال عيدق داتي
ئلبر ا ج ئلعا  ،وئقم عع س ئلموئ ال ئلعا دال بدال همدال لعدال ئلبدرئ ج ئ قدمثوائلال ذئق ئلعديال يالمندويال ،ور
أر يمي ون ي ه ه ئلمبال ح داً .ويد ً دس أر ومجد ئلونالدال لمعالجدال ئلريد ئلمدال فد ئلةدغط عيدق ئلد و ئلما حدال
لمي د يالم ئ اوهددا ،ئوجه د حددو ئل د و ئلعريلددال إلكددرئنها ف د وموي د ئلونالددال ،ئأل ددر ئل د ق ييددم ئلبدداب لن نددحاب
ئلم تيج لي و (ئأل وبلدال) ئلما حدال ،و ل داء عدبء ومويد ئلونالدال عيدق عداو ئلد و ئلعريلدال ،ووحويد ئلونالدال لدق
وهمال ييلملال ،ين ا ف ذلك س و ئعلاق ،عيق نم ب ئلن الس وح ويهي ئلم روعال وعيق ئل رئت .194
ر عالجال ئأل ال ئلماللال ليونالدال هدو ياألقداس قررار سياسري ،يمعيدب ئلملنلد عيدق ئلواليدال ئألقاقدلال ليونالدال ،أ
اثال ئلن الس ،و خرئ ها س ئئر ئلح ئلنلاق  ،وفك ئتوبااها يليال ونويال ويليال اتي وود تد فد قدلاق
وه
ئلملهل وئل ج فد ئلمجممد ئلمحيد  ،وئلمدوالس .نمدا يمعيدب او دال وحويد ئلونالدال لدق ؤقندال وومويدال أو ونالدال
حيلال أو ييلملال ،عبر فحص اتي ئلونالدال ،يمدا فلهدا داتي ت ئلد خ وئل درو ئلم دغليلال ،خاصدال ويدك ئلمد
ينممبعها وري ئلن الس اوئعلال عس خ اق ئلونالال .ل لك ي مة ئأل ر ئلمعالبدال ييعد ئلم داتي ئ قدمثوائلال عدس
يرئ ج ئلعو وق ئلعا  ،و و ئقم عا بال س ئلعو وق ئلعا لعال ئلم اتي ئ قمثوائلال .وأخلدرئ ،ولدلس آخدرئً،
ئلمني ي تئقاق عس ندموياق ئلمعل دال و معيباوهدا فد وداا عمد ئلونالدال ،نلقداس علداتق لمحانمدال و د يماوها
وخ د اوها ،وعيددق ياع د وها ،ئلمعالبددال يمعددوير ه د ه ئلم د يماق وئلر د اق ،ويمددا يددوفر لن ددف ئلح د ئلةددروتق ددس
9

حا او  ،نما و رها ئل تئقاق ئل وللدال لمةدمور قديال ئلغد ئء ئلمعدا ق عيلهدا دس يبد ئلنديعاق ئلمحيلدال ،وئلهلاداق
ئ مماعلال و ئلو اياق ئلعماللدال ،وو د وعرييداق عيملدال لردط ئلي در ،وحدا ق ئلعجد  ،و يهدو ئإل اثدال ئ مماعلدال
،وئلعم إلل ئ ئلونالال يها ■
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والدة حركة الالجئين
ول ق وحرناق ئلن الس فد ئلد ئخ وئلرداتد فد قدلاق ت و ئليعد عيدق وعبل داق ئويداق أوقديو وئلم ئ اود  ،و دا
يمه ح ئلعو س راار ح ل لال .ونار ؤومر ئلياتعال ئلمبا ت ئألولق ف اات ئلمبا تئق ئل دعبلال لن ادلس .ئذ
ع ف  ،1995/12/8وأن ف يلا ئلرما عيق وح ئل عب ئلييندعلو لدر ئل اييدال ليمج ئدال ،وعيدق أر يةدلال
ئلن الس يةلال واولال رن يدال ،كدل ها كدلر ئل د س وئلحد و وئلهويدال ئلواولدال ،وأر يدرئتئق ئل درعلال ئل وللدال هد
ئألقاس لح يةلال ئلن الس ،وي ن خاص ئل رئت  .194نما أن عيق أر يةلال ئلن ادلس يةدلال قلاقدلال ،وللند
ية دلال ئيمعددا يال لمحنددلس كددروا ئلعددل ل د يهي .وأعيددس ئلمددؤومر تف د ئلمددوالس وئلمعددوي ي د ينً لح د ئلعددو ،
وتفة أيةا ً هاء خ اق ئلونالال أو حالمها لق هاق أخرى .ئيمرئب وع ياو داق ئلحد ئلد ئئي كدن حداف ئ ً
دافلا ً لعدف يد دس ئلورددب ئلث افلدال وئلنلاقدلال ،وألاددرئف أخدرى ددس نو داق ئلحرندال ئل ددعبلال ،لرفد وولددر
االمها و يا فعاللمها ئلنلاقلال وئإلعن لال ف ئل فا عس ح ئلعو ■
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حركة الالجئين والحركة الشعبية اليلسطينية
حرنال ئلن الس للن ع ولال عدس جمد ئلحرندال ئل دعبلال ئلييندعلولال ،ييعدائيها ،ويوئهدا ،وولاتئوهدا ،و ؤقنداوها
ئلنلاقلال وئلو ايلال وئ مماعلال وئلث افلال .وه للن يد ينً عوهدا ،يد هد د ء يمجد أ وهدا ،ولد ق فد تحمهدا،
وئنمنددب خعوصددلمها نحرنددال اددلس هددرئ ً لرعوصددلال يةددلمهي ،ووماي هددا ،و حوتيددال ويعهددا فدد ئلعميلددال
ئلمياو ددلال .وعود ئلحد يث عددس حرنددال ئلن اددلس ،عد ند فادداق ووجمعدداق ئلن اددلس فد ئلد و ئلعريلددال وئلةدديال
ئليينددعلولال ويعددا د وئلد و ئألوتويلددال و لرهددا .نمددا عد ن د لك تيد يلددور ددف فينددعلو فد قددرئئل ،
حر مهي ئلنيعاق ئلمعولال س أ ننهي ،وكر وهي يعلد ئ ً عوهدا ،ويعدعي عيدق وندملمهي يدـ«ئلغدائبلس ئلحا دريس» أو
قرئئل ور وويل ح وا فد ئلعدو لدق
«ئلم ميعلس س أت هي» .ولهي ؤومرئوهي ئلنوويال وح كعات « قن
وا لوا و مميناووا» .و س رتئق ؤومرئوهي ،ئ عمرئف يموهمال ئلمحرير مثنً كدرعلا ً ووحلد ئ ً لهدي ولند ئل دعب
ئليينعلو  ،وولنل ح هي ف ئلعدو لدق ودا لهي و ممينداوهي نمدا نييد لهدي ئل درئت  .194ولند وجمد دس وجمعداق
ئلن الس وت ف ووملال حرنال ئلن الس ووع يد وتهدا .وهدو دا يؤند أهملدال ئلحرندال ئل دعبلال فد ئلد فا عدس حد
ئلعو  ،وصو  ،و او ال ن ئلم اتي ئلب ييال ■
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حركة الالجئين ...ولجان الدفاع عن حق العودة
حرنال ئلن الس اات أوق س اات حرنال ئل فا عس ح ئلعو  .فحرنال ئلد فا عدس حد ئلعدو ورمعدر وتهدا
ن د أ دال يندبب
ف ئل لر ئلنلاق  ،وه ل لك ونا وندور حرندال ربويدال ،ذئق أادر دل ال ،وعدا دس يعد
حعر ينها ف ا ب وئح س ئل ةلال ،أق ذلك ئلممعيد يالعميلدال ئلمياو دلال وود ئعلاوها .حرندال ئلن ادلس ،حرندال
وهددمي ين د ددا يمعي د ي ةددلال ئلن اددلس ،يجوئ بهددا ئلنلاقددلال وئ مماعل دال .وه د وعوددق ي ةددايا ئلن اددلس نافددال ،وف د
ئلم ال ح ئلعو  ،و و لي فعنً يلس ئلجا ب ئ مماع وئلجا دب ئلنلاقد  ،يد همدا من دار ،وي دننر ييدار
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وئحد ئ ً لددر ياي د ليمج ئددال .ل د لك وممل د ه د ه ئلحرنددال يحلويمهددا ،وئونددا ير ا جهددا ،وئونددا أف د  ،وووددو عواويو د ،
داا و دو يد  ،وند وحدرذ دس
دف عةدوئ ً فلهدا ،وأر ند
وو ئخيها .وحرنال ئلن ادلس حرندال كدعبلال وعمبدر ند
وحرناوها ،يعب ف خ ال ح ئلعو وئل فا عو  .وه حرنال نم يال ،يم رئالال ،ووممد لدق ولدات قلاقد أو
أي د يولو يعلو د  ،وةددي ف د صدديوفها ن د ئلملدداتئق ئلمممنددنال ف د ئلم ددال يح د ئلعددو  ،ون د ئلملدداتئق وئل ددوى
وئليعاللاق وئألار ئلم ئفعال عس ئلح وق ئلم لال وئإل نا لال لن الس ،نح ئلمميك وئلمو وحريدال ئلمحدرذ ئلنلاقد ،
وح ئلمعيلي وئلحلا ئلنريمال .وه للن ذئق هلنيلال هر لال ،ي ن أق اات فلها ر علدال عيلدا لهدا .هد حرندال
أف لال ،ئئريال ،ومم حلدث يموئ د ئلن ادور ،وعبدر عدس يندها يويندها ،ووعبدر عدس ح دوق ئلن ادلس و عدالحهي نمدا
يرو ها هي ،وودرى فد حد ئلعدو نو دا ً تئلندلا ً و وهريدا ً دس نو داق ير دا ج ئلحرندال ئلواولدال ئلييندعلولال .هد
حرنال ووحل يال ،و ن أقاقا ً لوح ئ ل عب ئليينعلو ف نافال واا ووئ د ه ،وو دو هد ه ئلوحد عيدق أقداس دس
ايةدال يدلس نو اوهدا ،و ي دن
ومجد أ،
وح ئلح وق ئلواولال ،وورئيعها ،ووماقنها ،وئعمباتها نميال وئح
حو ئ مها ف أار يم رئالال .وع ؤومرئوها ئل وتيدال ،ووةد يرئ جهدا
وئح وها ي ينً عس ئآلخر .وه وو
يم اتنال أوق ع س ئلو عاء وئألفرئ ■

()20
اتجاهاق عمل حركة الالجئين
يمنس ييوت ئلعواويس ئلرئلنلال لمحرناق حرنال ئلن الس وف ا ً لنوجاهاق ئلماللال:
ت ا ً عيق و أعما ئلحرنال ئلنلاقلال ئليينعلولال.
أوالا -ئإلي اء عيق ح ئلعو
ثانيرا ا -ئقدممرئت ئلعمد عيدق وعديلب ئلمويدف ئلنلاقد وئلمياو د ئلييندعلو  ،وئلممندك يحد ئلعدو
وئلممميناق ،وف ا ً لي رئت  ،194كراا ً أليال ونويال.

لدق ئلد يات

ثالثرا ا -ئلةددغط عيددق وقددائ صددواعال ئلددرأق وئقددمعنعاو  ،ليمعا د د ئلددرأق ئلعددا ئليينددعلو  .وئلوةددا لو د
ددرو ئل قدموت ئليينددعلو  ،خاصددال يمددا يمعيد يحد ئلعددو وئنمندداب
صدلغال ومنددس ئلن ددف ددس يد ئء تأيد فد
ئلجونلال ئليينعلولال ،وئلعيال يلس ئل ولال ووجمعاق ئلن الس ،وح ويهي ئلم لال وئ مماعلال وئلنلاقلال وئلواولال.
ئلواو ف ئل ئخ  ،و مياعد عد فد
واو وهي ف ئل ماق ،يائي ي ئو  ،و نم ليو
رابعا ا -ئقموها و
آر ،وح هيال .ق.ف .ي ن عا د ودوئ ر فد ئلحرندال ئلنلاقدلال ئلييندعلولال يدلس ئلد ئخ وئلرداتد .ويحلدث يدمي
يمنس وجاو ها أو حيهدا عبدر ياو داق خيدف ئلجد تئر .د وبود ئلمييداق
يةلال ئلن الس عيق أ
ئلمعاا
ئلرئلنلال ئلةا عال عيدق أو دا ئلن ادلس نميدف عدا يوداء ردلي هدر ئلبدات  ،و ود ويدو ئلمرلمداق فد لبودار
تهلوال لنلاقاق وم يعيال لق ئل ةدلال ئلييندعلولال .وند لك يدف ئلن ادلس فد ئلعدرئق ئلد يس يعدا ور ئأل دريس
عيق ي ئلمليل لاق ئلمحيلال ،وي قلاقاق عا ئلمهجلر خاتد ئل و ئلعريلال.
خامسا ا -وعوير حرنال ئلن الس ،نمناب صيال ومثليلدال معاامدال ئألهملدال ،وئلمدلثلر فد ئألادر ئلنلاقدلال ئلممثليلدال،
ويراصدال ئلمجيددس ئلدواو ئليينددعلو  ،فد قددلاق ئإل تئذ لةدروت عددا يوداء .ق.ف .عيددق أقدس يم رئالدال،
و عا صلا ال ئلمجيس ئلواو يا مراياق ي ينً ليمحاصعال وئلمعللس.
سادس را ا ئلةددغط ئلجمدداهلرق عيددق ئألو ددروئ ،لو د ح د لنلاقددال و يددلص ئلر د اق ئلمباكددر ئلم ددال لن اددلس،
خددا وغللددر عيددق واليدال ئلونالددال ،يمددا يةدمس عد
ووحندلوها ،وفددك ئتوبدداا ئلونالددال يالعميلددال ئلمياو دلال ،وتفد
اتي ئلملهل يو هال ئلموالس ■
وعا يها
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والدة قضية الالجئين والقرار 194
()1
والدة قضية الالجئين
 - 1ول ق يةلال ئلن الس ئليينعلوللس و ئل رئت  ،181ف  ،1947/11/29ئل ق يةق يم ندلي فيندعلس لدق
ولمدددلس ،وئحددد عريلدددال وأخدددرى يهو يدددال .وئلجمعلدددال ئلعا دددال ل دددي ئلممحددد  ،ي رئتهدددا ئلمددد نوت وجددداو ق حددد و
ئلعنحلاق ئلم وممم يها.
()1
ً
ً
فإذئ نار يرئت يا ال ولال يهو يال ي ن ئلم ئ دا بوعرد بليرور  ،فدإر ئلم ندلي ،يحد ذئود  ،ي دن خدن يالوعد ئلد ق
وعه ق ي يريعا لا ،هايال ئلحرب ئلعالملال ئألولق ،و فينعلس ئقم نلها( .)2وأر يمي وغيلب وع يييوت ليحرنال

( )1هو اللورد آرثر بليور ،وزير خارجية بريطانيا .وقد جا «وعده» في رسالة منه إلرى زعريم اليهرود اإلنكليرز وراعري المنظمرة الةرهيونية اللرورد جريمس روتشريلد.
وان نص الوعد (كما قال محمد حسنين هيكل) كان «بسيطا ا وقاطعا ا» وكان على النحو التالي
«وزراة الخارجية –  2نوفمبر (تشرين الثاني) 1917
عزيزي اللورد روتشيلد
إنه من دواعي سروري الكبير أن أنقل إليكم باسم حكومة صاحب الجاللة اإلعالن التالي عن التعاطف مع األماني اليهودية والةهيونية الذي
ت ّم عرضه وإقراره بواسطة مجلس الوزرا  .ونةه كما يلي
إن حكومة صاحب الجاللة تنظر بالعطف إلى إنشا وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين .وسوف تبذل قةارى جهدها لتسهيل تحقيق هذا
الهدف .ومن الميهوم أن هذا اإلعالن ال يمثل تحيزاا ضد الحقوق المدنية والدينية لطوائف غير يهودية موجودة في فلسطين .كما أنره ال يرؤثر
على األوضاع القانونية أو السياسية التي يتمتع بها اليهود في البالد األخرى .وسأكون شاكراا لكم إذا تيضلتم وأبلغتم هذا اإلعالن لعلم االتحاد
الةهيوني
المخلص
«آرثر بليور»
[ نقرالا عررن كترراب «المياوضرراق السرررية بررين العرررب وإسرررائيل» .تررأليف محمررد حسررنين هيكررل .الكترراب األول ،113 ،إصرردار دار الش رروق
(القاهرة ،ط /4إبريل (نيسان) .]1996
( )2دخلررت جيرروح الحليررا فلسررطين عررام  ، 1917وأعلنررت علررى لسرران أكثررر مررن ممثررل لهررا عرردم رغبتهررا فرري اسررتعمار األقرراليم الترري كانررت تابعررة
لامبراطوريررة العثمانيررة .وادعررى قررادة هررذه الجيرروح أن وجررودهم فرري هررذه األقرراليم هررو لمسرراعدتها علررى بنررا كيانرراق مسررتقلة ،خاصررة بهررا،
وديمقراطيررة فرري آن .وقررد أرسررل بليررور ،صرراحب «الوعررد» الشررهير ،برقيررة فرري  1918/2/8إلررى الشررريف حسررين بررن علرري ،باسررم الحكومررة
البريطانية ودول الحليا  ،جا فيها « وحكومة صاحب الجاللة البريطانية تؤكد مرة أخرى وعودها السابقة بتأييد اسرتقالل العررب ومسراعدة
البالد العربية التي لم تنل استقاللها بعد ،على الحةول عليه بعد الحرب» .وأصدرق بريطانيا وفرنسا في  1918/11/7تةريحا ا أكدتا فيره أن
السبب « الذي حاربنا من أجله في الشرق هو تحرير الشرعوب العربيرة وإقامرة حكومراق وإداراق وطنيرة ،تسرتمد سرلطتها مرن اختيرار األهرالي
الروطنيين فيهرا اختيراراا حرراا» .وهرو مرا يعنري االلترزام صرراحة وعلنرا ا بتأييرد اسرتقالل فلسرطين ،وإنشرا حكومرة وطنيرة فيهرا ،يختارهرا شرعب
فلسطين العربي .وقد استند االنتداب إلى المرادة  22مرن عهرد عةربة األمرم المتحردة ،وهري ترنص بوضروح علرى مسراعدة الشرعوب علرى بنرا
كيانرراق مسررتقلة والوفررا بهررذه األمانررة الملقرراة علررى عرراتق الرردول المنتدبررة .لكررن بريطانيررا غلبّررت وعررد بليررور الررذي التزمررت برره أمررام الحركررة
الةهيونية بإقامة «وطن قومي لليهود» في فلسطين على التزامها بعهد عةبة األمم المتحدة.
(عن الموسوعة اليلسطينية ،المجلد األول.)312/311/310/309 ،
كذلك راجع نص التقرير الذي رفع ته إحدى اللجان المكلية من األمم المتحدة لبحث تداعياق التقسيم على الوضع العام في فلسطين؛ أكدق فيه
أن التقسيم مخالف لعهد عةبة األمم المتحدة وانتهاكا ا لمبادئه وأهدافه .كما أنه يتعارض مرع مبرادم ميثراق األمرم المتحردة التري «ال تملرك أيرة
وسيلة لتنييذه» ،والتي ييترض بها كذلك «أن تعمل وفقا ا لمبادم العدل والقانون الدولي وأن تحترم المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق
بين الشعوب ،وبأن يكون لكل منها حق تقرير المةير( »..المةدر السابق.)559 ،
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ئلعهلو لال عيق ئلوع ئلبريعا لييينعلوللس ،هو وئح س ئ ئلهيي ئلماتير ئل ق لح يال عب ئليينعلو .
وقرار التقسيم ي ن  ،ف حد ذئود  ،خريدا ً لمبدا ئ لثداق ئأل دي ئلممحد ئلد ق يدوص عيدق وت ئلمجممد ئلد ول فد
ئل و وئلنلا اق ئلنلاقلال ،وهو ا يا ي ف أوتويدا (يولود ئ( )1دثنً) .و ذئ ندار ئل درئت ه فد ،
صور وح أتئ
نما ي ع ئلبع  ،ئليع يلس ئل عبلس ئليينعلو وئللهو ق لععويال ئلمعاي فلما يلوهمدا( ،)2فدإر ئلويدائ أثبمد أر
ئلم نلي ،هو ئآلخر ،لي يوفر ئلمعاي يلس ئلعرفلس ،ولي ية ح ئ ً ليعرئ يلوهما ،ي كن  ،وعيق ئلعنس دس ذلدك،
قددببا ً ددافلا ً لموقددل تيعددال ئلعددرئ  .فاليينددعلولور و د وئ أ ينددهي ددر ملس عيددق ئلد فا عددس أ ننهددي وأتئ ددلهي
وواددوهي ونلددا هي ئلنلاق د وحلدداوهي .وئلحرنددال ئلعددهلو لال و د ق فد ئل ددرئت ذتيعددال لموقددل تيعددال ع د وئ ها ،وي د
ئفممح د كددهلمها ئلموقددعلال يددمن ئلم ي د ددس ئألت ف د ا د ئخددمن فددا لعددالحها ف د ددوئ يس ئل ددوى وف د
ئلهروف ئإلييلملال وئل وللال.
وي رئتها ،أيةاً ،ونور ئلجمعلال ئلعا ال ل ي ئلممحد يد وجداو ق صدنحلاوها ،ووجاهيد ئإلتئ ئلجماعلدال لي دعب
ئليينعلو ف تف و نلي ين ه وئلمس يوح وها ،وقديخ أ د ئء وهدا .عيمداً ،و دس ئويدال أخنيلدال ،أر ئلييندعلوللس
هي أصحاب ئألت  ،وهي ئألنثريال ئلناح ال .ويالمال فإر تئ وهي و ن وعبلرئ ً عس ئل يم رئالدال فد أتيدق أكدنالها.
س هوا يعب يهو ا ً لماذئ لي وعر ئلجمعلال ئلعا ال فنر ئلم نلي عيق ئ قميماء ئل عب  ،ونلدف أ هدا وعا د عدس
ئلع ي س ئلويائ ئل ئ غال لمعوغ يرئتئها ئلهالي ،مجاهيال ح ئل عب ئليينعلو ف و رير علره يويند  ،وأر دا
س أح يح ل أر يووب عو ف ذلك.
وعود ا مح د ث عددس ئلجمعلددال ئلعا ددال ل ددي ئلممحد وعددس يرئتهددا ،فإ وددا مجاه د ئلد وت ئلبددات ئلد ق لعب د ئلوف د
ئأل لرن ف ئلموهمال ئل وللال ،فد ئلةدغط عيدق ئلد و ئألعةداء ،لممرد وئيدف لدق ا دب ئلمعدال ئلعدهلو لال،
يع أر ن ار ئلوف ئأل لرن ي وبواها لق أيعد ئلحد و  .و د نرئق ئلع يد دس تؤقداء وفدو هد ه ئلد و لدق ئلجمعلدال
ئلعا ال ،فد ويدك ئليمدر  ،يلادال يالويدائ وئلروئيداق ئلمد وؤند نلدف ندار ئلوفد ئأل لرند لدق ئأل دي ئلممحد مدثنً
ح ل لداً ،لددلس لددبن ه فحنددب ،يد وليحرنددال ئلعددهلو لال أيةداً ،ونلدف وعددر ئلع يد ددس ئلد و ئلي لددر لددق ددغط
أ لرن وص حمق ئلمه ي يةروت وليل ئلمويف ئلعهلو ( .)3و س ئلميل أر م نر ،هوا ،أر ئلعالي نار دا يد ئ
وهدا ئلو يداق ئلممحد ئلمومعدر ئألنبدر فد ئلعدالي ئلرأقدمال
يوي عو بات ئلحرب ئلعالملال ئلثا لال ،وي خر
ئلمنددمق حددرئً ،وو ددن ئل ددو ئ يمعددا يال ئألولددق ئلمد يإ نا هددا أر ومد ي د ئلمندداع ل د و ف لددر  ،ددا ئلد ورعددو
ئلرعوئق ئألولق عيق اري و وها ويواء نلا اوها ئلمنم يال.
■ - 2ئفم ات ئل رئت  181لق ئلع ئلال ئلنلاقلال وئل ا و لال وئألخنيلال ،لي ي معدر عيدق ئلرييلدال وئآلللداق ئلمد حنمد
ئوردداذه ،ي د ئ م د ق لمعددا ةددمو ين د  .ولع د وعبلددر «و نددلي» يو د نلددف يمنددس أر ي نددي يي د ددا يعري ددال
كلعا لال ،يحلث يعب وويل أح يوو ه عمنً نمحلنً ،أو ف أحنس ئألحدوئ كد ي ئلمع لد  ،وجايهد صدعوياق لعد
ووفر ئإل نا لاق ئلعميلال لمثد هد ئ ئلمويلد  .و ذئ ندار ئلع يد مدس تفعدوئ أيد يهي يالمعدوي لعدال ئل درئت ،يجهيدور
ئلح ائ ئلجغرئفلال وئل يمغرئفلال ئلم عبث يها ه ئ ئل درئت ،فدإر ئلويدائ و ئألتيدا وؤند  ،دس هدال أخدرى ،أر ئلد يس
خععوئ له ئ ئل رئت ،وتقموئ وياصلي وخرئئع  ،ندا وئ يد تنور لد ئ ً داذئ ييعيدور ،وأيدال نلا داق يعدوعور  ،و دا
ه ح ل ال ئلعيحال ئلنلاقلال ئلج ي ئلم فمحوهدا فد وداتيخ ئلموع دال ئلعريلدال و وع دال ئل درق ئألوقدط ،يد وح ل دال
ئلعيحال ئلنلاقلال ئلج ي ئلم فمحوها ف واتيخ ئأل ي ئلممح وئلعنياق ئل وللال.
فمناحال فينعلس ئ م ئيلال وبي  27يلور و ي .نما يي ع قنا ها هايال ئلعا  1946حدوئل  1.972.000ندمال،
وهي حنب أ يبلال ئإلحعاءئق  1.364.000عريا ً و  608.000يهو ئً ،عهمهي دس ئلمهدا ريس ئألوتويلدلس ئلد يس
خيوئ ئلبن يعوت لر دروعال ،و يمميندور حد ئلموئاودال .ويد يندم فيندعلس ،يمو دب ئل درئت  ،181لدق
ولملس ،ئألولق «يهو يال» ،أععل ا نبم  % 55.5س ناحال فينعلس ،ف وي نار ئللهدو نيهدي ي دنيور أيد

610ـ 616منشروراق المؤسسرة العربيرة للدراسراق والنشرر (بيرروق) ط،1

( )1راجع تياصيل ذلك في «الموسوعة السياسية» (الجز األول)
.1979
( )2الموسوعة اليلسطينية المجلد األول  ،557مةدر سبق ذكره.
( ) 3راجع في هذا الةدد ما جا في الموسوعة اليلسرطينية (المجلرد األول  )561مرن معلومراق حرول الضرغوط التري تعررض لهرا منردوبو دول
غواتيماال وليبيريا والييليبين وسيام من الواليراق المتحردة .كرذلك مرا جرا فري 323ـر 324مرن مرذكراق الحرام أمرين الحسريني ،إعرداد عبرد
الكريم العمر .منشوراق األهالي للطباعة والنشر والتوزيع (دمشق) ،ط.1999 ،1
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س ثيث ئلننار ،ويمينور أي س  %7س ئألت
.
أنثر س ثيث ئلننار ،ويمينور عهي ئألت
( )1

 .يلوما أعع ئليينعلولور  % 45.5س ئألت

 ،وهدي ي دنيور

دي
■ ينم فينعلس ،يمو ب ئل درئت ئلمد نوت ،لدق ثمانيرة أجرزا  :ثنثدال عريلدال ،وثنثدال يهو يدال ،و لدب ولد
( )2
ئل س و حلعها ،و لب آخر و فل يوال يافا ،وهو ء س ئل ولال ئلعريلال لنس ي فد ييدب ئل ولدال ئللهو يدال .
واب ا ً ليمرئ ئلماتيرلال ،فإر قنار ئل ولال ئلعريلال (يع ئلم نلي) ييغوئ  818.000فينعلو  ،يمدا فد ذلدك 71.000
دم ئل ولدال
فينعلو يننوور لب يافا .يلوما ندار فد هد ه ئل ولدال أيد دس  10.000ندمال دس ئللهدو  .يالم ايد
ي لب يافدا
ئللهو يال ( مس ح و ئلم نلي)  499.000يهو ق و 438.000عري ( .)3س هوا يهي «ئلحنمال» ف
ئلمعد و لدق ئل ولدال ئلعريلدال ،و ّ فدإر دم لددق ئل ولدال ئللهو يدال يعود أر ئلييندعلوللس ئلعدرب قل دنيور البلددال
قنا لال ف ه ه ئل ولال ،ييلد عهدا حمدق دي ئللهدو فد ئل ولدال ئلعريلدال لدق ئل ولدال ئللهو يدال وعد هي ،يمجداو
ئآل ف ئلع ر  ،وهي ي نيور وع ينً ليمل ئر ئلننا ئلمرم لعال ئلعدرب .وفد ر د آخدر فدإر عد ئلندنار
ئللهو ف ئل ولال ئللهو يال نا وئ  498.000يهو ق ،يلوما نار ئلعرب
 497.000عري أق ئي يللف نمال( ،)4وهو ا يينر لجوء ئل ولال ئللهو يال ،يبد ئإلعدنر عدس يلا هدا ،لدق فدر
التطهير اإلثني عيق ئلعرب ،يحثا ً عما ينمق يالو اء ئل يو وئلعري  ،ئل ق يمل لها ئ عاء يل هدا ولدال يهو يدال ح داً.
وي لجلق ف ه ئ ئلنلاق لق ئتوناب ئلمجا ت ئلب عال ،وحرق ئل رى وئلبيد ئق ،و دا ئ ئلمداتيخ حدافنً يالع يد دس
ئلمجا ت ئلمد لدس يمحوهدا دس ذئندر ئلب دريال وئلد ئنر ئلييندعلولال( . )5أ دا لدب ئل د س فنا د البلمد دس ئلعدرب
( 105.000اي  100.000يهو ق).
■ لي ينمع ئل رئت  181أر يوفر إلقدرئئل ئألقداس ئلندنا ل لا هدا ياعمباتهدا ولدال ليلهدو  .فيد عهدي واا هدا
نا ئلغيبال ليننار ئلعرب( .)6فعيق قبل ئلمثا  ،نار يننس ئلو ب (ئل ق ي لي ولال ئللهو يدال)  1020يهو يدا ً ف دط،
يلوما نار قنار ئلعرب حوئل  103.820عريلاً .أ ا ئلجيل ئل ري  ،فندار قدنا  86.200فيندعلو  ،و 28.750
يهو ياً .وح ه ئلنه ئلناحي  ،ئلممم س و أيلب لق حليا ،وئلنه ئل ئخي ئلوئي ووي كدري حليدا ،ندار يةدي
البلال يهو يال ( 496.259يهو يا ً اي  235.760عريلاً) .و ذلك ،نحدو أر حدوئل  304.000يهدو ق ،ندا وئ
جممعلس ف و أيلب وح ها  ،يلوما نا وئ ف ئلريف أييلال ف اي ئأل يبلال ئلعريلال.
■ أ ا س حلث ئلمينلال ،فنوا ي أكر ا لق أر ينلال ئللهو ف فينعلس ئلماتيرلال لدي ومجداو  % 7دس ئألت (أق
حوئل  1.820.000و ي) .أ ا ف « ولمهي» ف ييغ ينلال ئللهو  1.678.000و ي س أص  15يلدور و دي
ومجداو  % 11.2دس نداحال ئألت  ،وئلبداي
ه ناحال «ئل ولال ئللهو يال» ،أق أر ينلمهي فد ولدمهي نا د
نار لييينعلوللس .أ ا س أص  7.500.000و ي صالحال لي تئعال فد «ئل ولدال ئللهو يدال» فدإر ينلدال ئللهدو نا د
يندا ً ليييندعلوللس .يالم ايد نحدو أر نداحال ئل ولدال
ومجاو  1.5يلور و ي يلوما ندار  %80دس هد ه ئألت
ً
ينلال ئللهدو فلهدا ومجداو  %1و ريبدا .أ دا نداحال لدب ئل د س فبيغد ،
ئليينعلولال ييغ  12يلور و ي ،نا
يمو ب ئلم نلي 187 ،ألف و ي ،نا حعال ئللهو فل ومجاو  12.500و ي.
■ س ئلواحلال ئ يمعا يال ،ينحو أر أفة ئألتئ د أععلد «لي ولدال ئللهو يدال» :وهد ملد ئلندهو ئل ئخيلدال،
ئلمومجال ليحبوب وئلحمةلاق ،عيما ً أر عف هد ه ئألتئ د نا د يندا ً ليييندعلوللس ،وأر  % 80دس
وئألتئ
مددال يلمددال ئلعددا تئق ئليينددعلولال ـ يبد ئلم نددلي ـ نا د ددس ئلحمةددلاق .وينحددو أيةدا ً أر حددوئل  %40ددس
( ) 1عندما بدأق أولى محاوالق الهجرة واالستيطان اليهودي في فلسطين ،كان عدد اليهود فيها ثمانية آالف ال يملكون أكثر من خمسة آالف فدان.
وعندما نشر هيرتزل كتابه عن الدولة اليهودية في فلسطين ( )1896كانت ملكية اليهود فيها ال تزيد عن  % 2من أراضيها المزروعة .وكان
للعرب  % 98من األراضي .وعندما صدر وعد بليور كان اليهود ال يملكرون أكثرر مرن  % 3.5مرن أراضري فلسرطين المزروعرة وكران العررب
يملكون  .% 96.5ويوم صدور قرار التقسيم كران اليهرود يملكرون مرا ال يزيرد عرن  % 6مقابرل  %94هري ملكيرة العررب [هيكرل ،المياوضراق
السرية ..الكتاب الثاني .18 ،إصدار دار الشروق (القاهرة) 10 ،حزيران (يونيو) .]1996
( )2جورم طعمة .مساهمة في كتراب «القضرية اليلسرطينية فري أربعرين عامرا ا» ،187 ،إصردار مركرز دراسراق الوحردة العربيرة (بيرروق) ،ط،1
أيلول (سبتمبر) .1989
( )3المةدر السابق.185 ،
( )4جان ايف أولييه« .لجنة األمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين 1951/1948 -ـ حدود الرفض العربي» ،14 .منشوراق مؤسسة الدراساق
اليلسطينية (بيروق) ،ط.1991 ،1
( )5للتعرف على نماذم من المجازر اإلسرائيلية ضد المردنيين اليلسرطينيين ،والتري لعبرت دوراا كبيرراا فري دفعهرم للهجررة مرن قرراهم وممتلكراتهم،
راجع ما جا في دراسة للباحث محمد عيسى صالحية ،وردق في كتاب «القضية اليلسطينية في أربعين عاما ا»126 ،ـ( 134مةدر سربق
ذكره).
( )6جان ايف اولييه .مةدر سبق ذكره.14 ،
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ئلعواعال ئليينعلولال ،وئلج ء ئألنبر دس ئلمدوئت ئلمد نا د ود و فيندعلس يالعايدال ئلنهريائلدال ،صدات وايعدا ً لي ولدال
ئللهو يال(.)1
 - 3مررع والدة دولررة إسرررائيل لررم تولررد دولررة فلسررطينية موازيررة ،بررل ولرردق قضررية جديرردة هرري قضررية الالجئررين
وئل و ئلعريلال
اليلسطينيين الذين طردوا من أراضيهم ،وو ر وئ ف أ حاء ئلةيال ئلغريلال ويعا
ئلمجاوت (لبوار ـ قوتيا ـ ئألت ر ـ ئلعرئق  .)..وورئو ع ئلن الس ئل يس ار وهي قدرئئل دس ئألت ئلعريلدال
ئلم د ئحميمهددا يع د ئإلعددنر عددس يلا هددا ف د  1948/4/15ددا يددلس  700لددق  800ألددف فينددعلو  -وف دا ً ليم د يرئق
وئإلحعاءئق ئلممع (.)2
قلعرق ئلممينال ئألت لدال عيدق ئلةديال ئلييندعلولال لوهدر ئألت ر ،وألح مهدا يهدا د ءئ ً يمجد أ دس ئلمميندال ئلمعيدس
عوها ح يثاً ،ا أ ى لق حعو ئليينعلوللس ف ئلةيال عيق ئلجونلال ئألت لال( .)3وكدني ئلحنو دال ئلمعدريال ئت
ئل ق وحو يجل نمهدا ً يدالن الس .أ دا ئلد يس لجدلوئ لدق ئلد و ئلعريلدال ئألخدرى
عننريال ،أكرف عيق يعا
ف د أعل د ووهددلي و ددعهي ف د رلمدداق ووجمعدداق قددنولال خاصددال يهددي ،ويدداووئ يعرفددور و د ذلددك ئلوي د يددالن الس
ئليينعلوللس .وصاتق يةلمهي ه عودوئر ئل ةدلال ئلييندعلولال ،وصدات كدعات «عائد ور» هدو ئلد ق ييردص جمد
ئل ةلال ئليينعلولال .وق ع فنر ئل ولال ئليينعلولال س ئألذهار ،وصدات يدو  1947/11/29يو دا ً أقدو فد وداتيخ
ئل ةلال ئليينعلولال ،ثي ث يو  ،1948/5/15واتيخ يلا ولال قرئئل  ،و نبال ئل عب ئليينعلو ف واو .
وخيددف ئلجد ئت ئلح ي د ق لي ولددال ئلعددهلو لال ،ي د حددوئل  120ألددف فينددعلو  ،يعل ددور فددوق أتئ ددلهي ،وعددات هي
يوئ لس ئلعوئتئ ،و رئءئق ئل م وأاوئق ئلحعات .لنس ي هؤ ء ي نيور ع ب أخلد ئل ولدال ئإلقدرئئليلال .وهد
ئللو وج ينها أ ا ئ محدار ئل يم رئالدال ئلم ييدال وئقدمح اياق ئلنلاقداق ئلعوعدريال .ذ وحولد هد ه ئليادال ئلعريلدال
ئل يليال لق أييلال وئ ال (حوئل  %18س ئلننار) ينبر وتها ف ييب ئلمجمم ئلعهلو ■

()2
القرار 194
والدة القرار وقرا ة في قوته القانونية
 - 1أ ا هدو ريمدال و دري حدوئل  800ألدف دف فيندعلو دس يداتهي ،و د ئلمجممد ئلد ول يند عالبدا ً
يددالمحرذ لمعالجددال ه د ه ئل ةددلال يالنددرعال ئل عددوى ،ينددبب و د ئعلاوها وئ عناقدداوها ئلعاصدديال عيددق جم د ئلموع ددال.
فالو ياق ئلممح  ،عيق قبل ئلمثا  ،و ق ف و ف ه ئ ئلع ئلنبلر دس ئلن ادلس عيدق ئلد و ئلعريلدال ئلمجداوت
(لبوار ـ قوتيا ـ وئألت ر) خعرئ ً يمه ئقم رئت ه ه ئل و  ،ياعمباتها صد ي ال أل لرندا و ريدال وهدا .نمدا تأق فد
ئلن الس ،ين لوى أو ئء ،أو عا ت خ  ،يلاال خعبال ،لما ونمل وئكدوعس ،وغيغد ئألفندات ئل دلوعلال ئله ئ دال.
( )1إياد مسعود ـ القرار  181الظلم التاريخي ومعوقاق التنييذ« .الحرية» ،العدد  )1949( 875تاريخ 9ـ.2001/12/15
( )2إياد مسعود ـ «الحرية» ـ العدد  )1650( 876تاريخ 16ـ.2001/12/22
( )3أنيس صايغ« .الهاشميون وقضية فلسطين» ،320 ،منشوراق جريدة «المحرر» والمكتبة العةرية( ،صيداـ بيروق) ،ط .1966 ،1يقول
صايغ إن الملك عبد هللا ،كان يدعو إلقامة سورية الكبرى التي تضم إلى جانب األردن كالا من فلسطين ولبنان وسوريا ،وإن لنردن كانرت تؤيرد
مشروعه هذا ،كبديل لجامعة الدول العربية ،وكحل لما يتبقى من أرض فلسطين خارم إطار الدولة اإلسرائيلية.
غير أن كل محاوالق عبد هللا لتجسيد مشروعه هذا اصطدمت بعقباق كثيرة ومتعددة .إلى أن كانت حرب  48وقيام دولة إسرائيل .فاغتنم فشل
العرررب فرري منررع قيررام دولررة إسرررائيل وضررم القسررم العربرري مررن فلسررطين إلررى مملكترره حسررب تيرراهم م سرربق كرران قررد عقررده مررع البريطررانيين
واإلسرائيليين؛ بالرغم من أن الجامعة العربية كانت قد قررق في نيسان (إبريل)  1948بأن تدخل الجيوح العربية في القضية ال يعني احتالل
فلسطين بل هو يقتةر على إزالة الخطر الةهيوني وترك البالد ألبنائها؛ وبالرغم من أن الدول العربية األخرى تقيدق بتلك القرراراق وأيردق
حكومة عموم فلسطين التي انبعثت عن مؤتمر الحركاق اليلسطينية السياسية في العشرين من أيلول (سبتمبر) .1948
يستطرد صايغ فيقول ت ّم ذلك الضم الالشرعي بالنسبة إلى قراراق الجامعة العربية على خطرواق رفرض عبرد هللا االعترراف بحكومرة عمروم
فل سطين ،وأعلن عةيان المنطقة التي احتلها جيشه في فلسطين لتلك الحكومة في الخامس مرن تشررين األول (أكتروبر)  .1948وأوعرز إلرى
مؤيديه فاجتمعوا في مؤتمر أريحا بايعوه فيه بالملك في اليوم األول من كانون األول (ديسمبر) .1948وألغى االحرتالل العسركري وحولره إلرى
إدارة مدنية تابعة للحكومة األردنية مباشرة في السابع عشر من آذار (مارس)  ،1949واستبدل أخيرراا ،اسرم شررق األردن بالمملكرة األردنيرة
الهاشمية .ثم شكل أول حكومة تضم وزرا فلسطينيين في اليوم الثاني من أيار (مايو)  .1949وجرق أول انتخاباق نيابية في الضية وشرق
األردن معا ا في العشرين من نيسان (إبريل)  . 1950وفي الرابع والعشرين من ذلك الشهر اجتمع المجلس النيابي ووافرق علرى الضرم وأعلنره
رسميا ا وغاب اسم فلسطين وولد لقب «الضية الغربية».
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ئل و ئلعريلال لق قن د قدرئئل  ،خاصدال وأر ند ئلعوئصدي
نما تأق ف يةلال ئلن الس ع بال ف ئلوصو
ً
قرئئل ئكمرا ح يةلال ئلن ادلس أو  ،ويبد ند كد ء ،ليوصدو لدق قدن د
ئلعريلال ئلمعولال يالعرئ
ئل ولال ئللهو يال(.)1
يريعا لددا ،ددس همهددا ،تأق فد يةددلال ئلن اددلس ئليينددعلوللس د خنً إلعددا وددر لي صددوتوها أ ددا ئلعددالي ئلعري د ،
فم خي ه ئألخرى إليجا ح ا له ه ئل ةلال( .)2وه ئ ا كن خنً لموئف ول عيق وعللس ود وب عدس ئأل دي
ف ئل رق ئألوقط .وي تأى ير ا وق أ س ور حد يةدلال
ئلممح  ،هو ئلنو ير ا وق ،للمولق يحث ئلو
ئلن الس ئليينعلوللس ،و عا وهي لق ياتهي ئلم هجروئ وها ،فمس ئلمنمحل ئلوصو لدق قدن فد ئلموع دال .ويد
تفد يد لك د نر لددق ئأل ددلس ئلعددا ل ددي ئلممحد يمدداتيخ  .1948/9/16ددس ا بهددا تأق ئلحرنددال ئلعددهلو لال ف د
ويف ير ا وق ئ حلا ئ ً ليمويف ئلعري  ،حنب عاءئوها ،ف يرق ل نملوا ً ف ئل س وئ مالمد  ،عود أحد ئلحدوئ
ئلعننريال ئللهو يال ،ل ع ئلعري عيق وحرناو  .ونار ذلك ف  1948/9/17أق يع يو وئح س تف و ريدره لدق
ئلموهمال ئل وللال.
 - 2عمنً يموصلال ير دا وق ،ئورد ق ئلجمعلدال ئلعا دال ل دي ئلممحد فد  1948/12/11ئل درئت ئلدريي  ،194ئلد ق
ئل س ف هدا ولد  ،كمرا قرررق حرق الالجئرين فري العرودة إلرى ديرارهم فري
يةق يم نل لجوال ووفل ( )3وو
سبيل تعديل األوضاع بحيث ت ؤدي إلى تحقيق السالم في فلسرطين فري المسرتقبل .وقرد جرا فري اليقررة ( )11مرن
القرار ما يلي
 -11« و رت و وب ئلنما يالعو ف أيرب وي منس لن الس ئلدرئ بلس فد ئلعدو لدق يداتهي وئلعدل يندن
لرئ هي ،وو وب فد وعويةداق عدس ممينداق ئلد يس ي درتور عد ئلعدو لدق يداتهي ،وعدس ند ي دو أو
عاب يةرت ،عو ا ينور س ئلوئ ب ،وف ا ً لمبا ئ ئل ا ور ئل ول وئإل عداف ،أر يعدو عدس ذلدك ئلي د ئر أو
ئلةرت س يب ئلحنو اق أو ئلنيعاق ئلمنؤولال.
« ووع د ت وعيلماوهددا لددق لجوددال ئلموفل د يمنددهل عددا ئلن اددلس ووددوالوهي ددس ي د و عددا وددلهليهي ئ يمعددا ق
وئ ممدداع  ،وندد لك فدد ئلمعويةدداق وئلمحافهددال عيددق ئ وعددا ئلوثلدد لهلاددال اثددال ئأل ددي ئلممحدد لن اددلس
ئليينعلوللس ،و س خنل يالهلااق وئلو ياق ئلممرععال ئلمواقبال ف وهمال ئأل ي ئلممح ».
 - 3و د و و د  ،وحددو ئل ددرئت  194لددق األسرراس القررانوني لح د ئلن اددلس ف د ئلعددو لددق يدداتهي و مميندداوهي،
خاصال وأ يندمو ياألقداس لدق بدا ئ ئل دا ور ئلد ول  ،نمدا وت فد عد  .فرالقرار ،وبموجرب تيسريراق خبررا
القانون الدولي واللجنة القانونية التابعة لألمم المتحدة ،شكل صونا ا لحق العودة .فهو يشكل في الواقع

( )1جان – ايف أولييه .مةدر سبق ذكره .38 ،يقول أولييه أن الدول العربية ،عدا األردن ،ألحت على لجنة التوفيق الدولية في تطبيق البندين اللذين أعطى
قرار الجمعية العامة رقم  ،194والةادر في  1948/12/11في شأنهما تعليماق واضحة وهي إعادة من يرغب من الالجئين إلرى ديراره بأسررع وقرت
ممكن ،والنظام الخا بالقدس ،أو على األقل ضماناق الحد األدنى التي يجب تقديمها في وجه الطموحاق اإلسرائيلية.
ويضيف إن العرب كانوا ،فيما يتعلق بالحالة األخيرة ،يطالبون بمنع إسرائيل مرن مراكمرة إجررا اق األمرر الواقرع ،مثرل عقرد الجمعيرة التأسيسرية لدولرة
إسرائيل في القدس .أما مشكلة الالجئين ،فإن العرب كانوا يطرحون مسألة تسويتها وفقا ا للقرار  194كشرط مسبق ال غنى عنه ألية مناقشة ألي موضوع
آخر .كان العرب سيطلبون قبول إسرائيل بحق الالجئين في العودة إلى فلسطين ،وعودة ،الراغبين إلى منازلهم فوراا ،تطبيقا ا لقرار الجمعية العامة .وأكدق
الحكوماق كافة خالل هذه الجولة (للجنة التوفيق) على العواصم العربية إرادتها في التعاون مع اللجنة وخشيتها أن ترى إسرائيل تستهين بسلطة األمم
المتحدة.
ويضيف أولييه فيقول إنه لم يشذ عن هذا الموقف سوى األردن الذي كان يرغب ،أوالا وقبل كل شي  ،في أن يضم أكبر جز ممكن من فلسطين كمرحلة
أولى من مراحل حلم خلق سوريا كبرى يجعلها تحت سلطانه ،فقد أبدى رئيس الوزرا (األردني) توفيق باشا (أبو الهدى) رغبته في عقد سالم منيةل
مع اليهود .وبلّغ اللجنة تحيظاق شديدة إزا تدويل القدس ،وأخيراا أعلن للجنة أن بلده مستعد ،ومن دون أي شرط مسبق ،الستقبال جميع الالجئين الذين
ال يستطيعون العودة إلى ديارهم .هذا الموقف االنتهازي كما يقول أولييه ،سيكون له في مرحلة أولى نتائج سلبية جداا في غير مةلحة األردن .وهذا ،كما
يقول أولييه ،ما دفع مارك اثريدم إلى القول أمام دافيد بن غوريون ،مؤسس دولة إسرائيل «إن مسألة الالجئين هي ميتراح الحرل للمشركلة اليلسرطينية
بكاملها وهذا الميتاح هو بين يدي إسرائيل».
( )2ميخائيل سليمان (تحرير) «فلسطين والسياسة األميركية» .مركز دراساق الوحدة العربية ،بيروق ،حزيران (يونيو) 1996ـ اليةل الثالث صيحاق  90ـ
91ـ  .109يقول هذا اليةل إن البريطانيين رأوا في قضية الالجئين اليلسطينيين فرصة لترميم سمعتهم لدى العرب فعملوا على التقدم بمشروع إلى األمم
المتحدة لرصد مبالغ ضخمة لتغطية مةاريف حملة إغاثة كانت الجمعية العامرة لألمرم المتحردة قردرق أنهرا ضررورية لتروفير الحاجراق اليوريرة لالجئرين
اليلسطينيين في أماكن تشردهم .وهو األمر الذي دفع واشنطن من موقع التنافس إلى رصد مبلغ  16مليون دوالر لهذا الغرض.
( ) 3تشكلت لجنة التوفيق الدولية من الوالياق المتحدة (المعروفة بانحيازها إلسرائيل) وتركيا (المعروفة بانحيازها للعرب) وفرنسا (المحايدة لكن
مع بعض المحاباة إلسرائيل) .للمزيد من التياصيل راجع جان ايف أولييه ومةدر سبق ذكره.22 ،

16

 ئعمرئفا ً س ئلمجمم ئل ول  ،مثنً ياأل ي ئلممح  ،يح ئلن الس ئليينعلوللس يالعو لدق يداتهي و ممينداوهي ئلمد
هجروئ وها و ئلعا  .1948و لق ا ب نور هد ئ ئلحد واتيرلداً ،وثبمد ووؤند ه ئلويدائ ئلماتيرلدال ئل ئ غدال و لدر
أو ئلم ددنلك ،فددإر ئل ددرئت  194ددو هد ئ ئلحد ئلمدداتير  ،ئلد ق ي ددره ئل ددعب ئليينددعلو
ئل اييددال ليو ددا أو ئلددو
أو ئلم نلك.
لوين  ،يع ئ ً يا و لا ً لر ياي هو ئآلخر ليو
 أن ه ئ ئل رئت أر ح ئلن الس ف ئلعو  ،هو حد جمراعي ،وفرردي فد ئلويد يند  .هدو حد مداع  ،أق أ د
لر ياي ليمج ئال ،فن يع ئلح يث عس عو فااق س ئلن الس ،وحر ار فااق أخدرى دس هد ه ئلعدو  ،فدالعو
يجددب أر ونددور -يالةددروت  -لند ئلن اددلس ور ئقددمثواء .وهددو حد فددر ق ،أق أ د يحد ألق هددال أر ووعددب
ينددها اا دا ً ياقددي ئلن اددلس و مددثنً لهددي ،وأر ووددوب عددوهي ف د ئلميدداو عيددق ه د ئ ئلح د  ،أو ئلمندداو ال عيل د  ،أو
ئلمري عو  .ويالمال فإر أق رو  ،ي عو إلعا فااق س ئلن الس ،و يعل ياي ئليااق ،هدو درو دايص،
و يعمبر وويل ئ ً ا حا ً لي رئت  .194و ر أيال ياو اق ،ي ع فلها ئلجا ب ئليينعلو ومثلي
لن الس ،ي خنلها ووا ق عس ح ئلعو  ،ه ياو داق لدر دروعال ،وياايدال يا و داً ،و لدر ي دال لمدس
وي عيلها(.)1
 ر يةلال ئلن الس ئليينعلوللس ه مكون رئيسي س نو اق ئل ةلال ئلواولال ئليينعلولال ،يمنس يجا ح لهد ه
ئل ةلال ور ئ عمرئف يح ئلن الس يالعو لق ياتهي وصور ه ئ ئلح  ،وع ئلمري عود أو ئلمنداو ال عيلد .
نما وعمبر ،ف ئلنلاق ين  ،ئلعو لدق ئلد يات وئلمممينداق ،ئلمعبلدر ئألنثدر و د ا ً عدس حد ئل دعب ئلييندعلو فد
و رير علره يوين وعيق أت ( . )2ويالمال  ،وعمبر أيدال ايةدال يدلس نو داق ئل ةدلال ئلييندعلولال وعيدق حنداب
لدر أصدحايها .أق يمعبلدر آخدر ،يعمبدر أ درئ ً لدر يدا و أيدال
يةلال ئلن الس ياايال يا و داً ،و يلمدال لهدا و ويد
حاولال ليم ايةال يلس يلدا ولدال فيندعلولال ويدلس حد ئلعدو  ،أو ئل بدو ي لدا ولدال ندم يال ايد ئلمريد عدس حد
ئلعو  ،و ر يلا ولال فينعلولال نم يال نا يال ئلنلا وعاصممها ئل س ال يعتبر بنظرر القرانون الردولي حرالا نهائيرا ا
للقضية اليلسطينية وللةراع مع إسرائيل م ا لم تتم عرودة الالجئرين اليلسرطينيين إلرى ديرارهم وممتلكراتهم التري
هجروا منها.
 ح ئلعو ح يا و ينيي ئل ا ور ئل ول  ،وال يسقط بالتقادم .وي عبدرق عدس هد ئ ئأل در ئلجمعلدال ئلعا دال ل دي
ئلممح  ،ئلم وعر ،ف ن عا  ،عيق عا ئلملنل عيق ئل رئت ئلم نوت ف وتوها ئلعا يال.
 ئل ددرئت  194يمميددك صدديال اإللررزام لن د ئل د و ئألعةدداء ف د ئأل ددي ئلممح د  ،ت ددي أ د صددا ت عددس ئلجمعلددال ئلعا ددال
ليموهمال ئل وللال وللس عس جيس ئأل س ئل ول  .وهو ينمم صيال ئإلل ئ ه ه ،لنو يعا ئلملنل عيلد فد ئلجمعلدال
( )1يمكن في هذا السياق مراجعة اليةل الرابع من كتاب «حق العودة للشعب اليلسطيني ومبادم تطبيقه»ـ رمضان بابادجي ..وآخرون .مؤسسة
الدراساق اليلسطينية (بيروق) ط ،2أيلول (سبتمبر)  1997الذي ينص بوضوح علرى الرربط برين حرق العرودة وبرين حرق الشرعوب فري تقريرر
مةيرها ،وأوضح كيف أن حق تقرير المةير يشكل قاعدة إلزامية في القانون الدولي .وبالتالي فإن كل ما هو مخالف لحق العودة هو مخالف
للقانون الدولي.
( ) 2اتخذق الجمعية العامة لألمم المتحدة سلسلة قراراق تتعلق بحق الالجئين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها ،وطورق موقيهرا
هذا ،بالربط بين الحقوق الثابتة للشعب اليلسطيني غير القابلة للتةرف ،وبين حق العودة ،وبين الحق في تقرير المةير.
فيي العام  1973اتخذق الجمعية العامة القرار  3089الذي نص على «االحترام التام لحقوق شعب فلسطين الثابتة وتحقيقها ،وخةوصا ا حقه
في تقرير المةير ،البد منها لتوطيرد سرالم عرادل ودائرم فري الشررق األوسرط .وإن تمترع الالجئرين العررب اليلسرطينيين برالحق فري العرودة إلرى
ديارهم وأمالكهم  -ذلك الحق الذي اعترفت به الجمعية العامرة لألمرم المتحردة فري القررار ( 194الردورة  )3فري  1948/12/11والرذي أعرادق
الجمعيرة العامررة تأكيررده مررراراا منررذ ذلررك الحررين البررد منرره لتحقيررق تسروية عادلررة لمشرركلة الالجئررين ولممارسررة شررعب فلسررطين حقرره فري تقريررر
المةير».
وفي العام  1974ربطت الجمعية العامة لألمم المتحدة بين حق الشعب اليلسطيني في تقرير المةير ،وبرين حرق الالجئرين فري العرودة وإقامرة
دولة فلسطينية مستقلة ،حين اتخذق القرار  3236الذي نص على
«إن الجمعية العامة؛ تؤكد من جديد حقوق الشعب اليلسطيني الثابتة وخاصة
 )1الحق في تقرير مةيره ودون تدخل خارجي.
 )2الحق في االستقالل والسيادة الوطنيين.
وتؤكد من جديد حق اليلسطينيين الثابت في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها وتطالب بإعادتهم.
وتشدد على أن االحترام الكلي لحقوق الشعب اليلسطيني الثابتة هذه ،وإحقاق هذه الحقوق ،أمران ال غنى عنهما لحل قضية فلسطين.
وتعترف كذلك بحق الشعب اليلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقا ا لمقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه».
وبموجب القرار ( 3376د  )30الةادر في  1975/11/10أعربت الجمعية العامة عن اهتمامها العميق بأن تقدما ا ما لم يحرز في سبيل تطبيق
قراراها الةادر في الدورة السابقة .وقررق تشكيل لجنة خاصة تضم عشرين دولة حول «ممارسة الشعب اليلسرطيني لحقوقره الثابترة وغيرر
القابلة للتةرف» ومن ضمن ذلك حقه في العودة( .راجع في ذلك الموسوعة اليلسطينية ،المجلد الثالث361 ،ـ.)362
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ئلعا ال ف ن عا ف ئل وت ئلعا يال ل ي ئلممح  .نما يميك صيال ئإلل ئ  ،نو د وئحد ئ ً دس ئل درئتئق ذئق ئلعديال
ي ةايا ئ م ئب .وقد فسرق اللجنة القانونية لألمم المتحدة أن كافة قرراراق الجمعيرة العامرة لألمرم المتحردة ذاق
الةلة بقضايا االنتداب ،تعتبر ملزمرة للردول األعضرا فري المنظمرة الدوليرة ،برذاق قروة اإللرزام التري تتمترع بهرا
القراراق الةادرة عن مجلس األمن الدولي(.)1
 خنفا ً لما ي عل ئلبع  ،فإر ئل رئت  194يرلر ئلن ف ئليينعلو يدلس ئلعدو أو ئلمعدوي  ،يد ر وحداه ئلعدا
وو هم د ئألقاقددلال همددا ح د ئلعددو  .نمددا يررربط بررين العررودة والتعررويض ياعمباتهمددا ينمددنر يعةددهما ئلددبع .
فددالمعوي  ،عمددا لح د يددالن ف ددس خنددائر ا يددال و عوويددال ،ييع د ئلمهجلددر وئليجددوء ،هددو ح د أية دا ً ددس ح ددوق
يددالمعوي عددس هد ه ئلرنددائر .أ ددا حد يث ئل ددرئت  194عددس ئلمعددوي لمددس
ئلن ددف ،و ينممد ح د ئلعددو
( )2
س يريب أو يعل .
ير ب يالعو  ،فهو يمس ح ئلعو
 وأخلرئً ،وللس آخرئً ،وولنلد ئ ً عيدق ل ئ لدال ئل درئت  194ليد و ئألعةداء فد ئأل دي ئلممحد  ،ف د ندار دس كدروا
ئلموهمال ئل وللال عيق قرئئل  ،ل بولها عةوئ ً فلها ،هو ئلموئف ال ئلمنب ال عيق ئل رئت  .194وي ي د ايدب عةدويال
نر ي ويها ئلغمو  ،فنرها ت ا ئل ا ور ف
قرئئل ف ئلموهمال ئل وللال عي ا ً لق أر ي
ئلموهمال ئل وللدال عيدق أ هدا ئعمدرئف دس قدرئئل يدال رئت ئلمد نوت .و قدرئئل  ،نمدا هدو عيدو  ،ئل ولدال ئلوحلد ئلمد
و ع لها ئلموهمال ئل وللال كراا ً نب ا ً ل بولها عةوئ ً ف ئلمجمم ئل ول (.)3
وكخالصة عيلوا أر نحو ،أر ئل رئت  ،194ف قلاي ئلعا  ،ول وو ئل ا و لال وئلنلاقلال وصيم ئإلل ئ لال ،قداهي فد
ئإلي اء عيق يةلال ئلن الس ئليينعلوللس وح ئلعو يود ئ ً حا درئ ً عيدق ئلد وئ عيدق د و أعمدا ئلمجممد ئلد ول
( )1أفتت بذلك أيضا ا محكمة العدل الدولية حين اعتبرق الجمعية العامة مسؤولة عن متابعة القضايا الناشئة عن االنترداب ،واعتبرار قراراتهرا ذاق
الةلة ملزمة ألعضا المجتمع الدولي.
( )2وضعت الدائرة القانونية في األمانة العامة لألمم المتحردة برين عرامي  1949و 1950سرت دراسراق حرول تيسرير اليقررة  11مرن القررار 194
وتطبيقها والسوابق في القانون والعرف الدوليين لمساعدة لجنة التوفيق فري سرعيها لتطبيرق اليقررة المرذكورة التري مرا زالرت قائمرة كتشرريع
دولي.
وقد أوضحت اللجنة أن القرار  194نص في اليقرة  11على حق الالجئين في العودة إلى منازلهم وحقهم التعويض مةنيا ا إلى صنيين
 )1التعويض على الالجئين الذين ال يرغبون في العودة.
 ) 2التعويض على الالجئين الذين خسروا ممتلكاتهم أو لحقت بها أضرار.
وجميع هذه الحقوق يجب أن تطبق «وفقا ا لمبادم القانون الدولي أو العدالة الدولية» .وقد عالجت إحدى الدراساق الست المشار إليها مبادم
العودة والتعويض والسوابق والشواهد التاريخية بإسهاب قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها .وتشير هذه الدراسة إلى ما تم سنَّه وتنييذه في
دول المحور السابقة والدول التي كانت محتلة من قبل دول المحور (فرنسا ،رومانيا ،إيطاليا ،بلغاريا ،تشيكوسرلوفاكيا ،هولنردا ويوغسرالفيا)
من قوانين بين تشرين الثاني (نوفمبر)  1944وأيار (مايو)  1945بشأن التعويض عن الالجئين أو إعادة ملكيتهم إليهم.
كما تشير إلى أنه أقر عام  1949في المنطقة الخاضعة لالحتالل األميركي من ألمانيا قانون عام لدفع تعويضاق لضحايا النازية الرذين عرانوا
من أضرار الحياة أو لحقهم أذى في صحتهم أو حريتهم أو أمالكهم أو ممتلكاتهم أو في تقدمهم االقتةادي.
وتشررير الدراسررة أيض را ا إلررى أن مؤسسررة الشررؤون االجتماعيررة اليهوديررة التابعررة «للكررونغرس اليهررودي العررالمي» عالجررت خررالل الحرررب العالمي رة الثانيررة مسررألة
التعويض على الالجئين اليهود ونشرق عرام  1944كتابرا ا أليره نهيمايرا رونسرون عنوانره «تعويضراق وجرزا اق» .والنظريرة األساسرية التري اسرتند إليهرا صراحب
هذا الكتاب هي أن ظلما ا فادحا ا سينجم من جرا اتباع القاعدة العامة القائلة بأن تطالب الدول فقط حكوماق أجنبية بتعويضراق لمواطنيهرا الرذين كرانوا مرواطني تلرك
الدول نيسها حين لحقتهم األضررار .وذهرب الكاترب إلرى أنره ال يجروز اسرتثنا ضرحايا دول أخررى أو أصربحوا مجررد مقيمرين فيهرا أو الجئرين إليهرا مرن التعرويض.
ودعا بشدة إلى التدخل لةالح الضحايا الذين لم يغادروا بلدهم األصل أو الذين بقوا فيه.
وتشير الدراسة نيسها إلى مشكلة الجئين حديثة التاريخ نسبيا ا فيها بعرض أوجره الشربه بمشركلة الالجئرين اليلسرطينيين ،وهري مشركلة الجئري
الهند والباكستان .فقد اتيقت حكومتا البلدين على مبدأ يقضي بأن أمالك الالجئين المنقولة وغير المنقولرة يجرب أن تبقرى لهرم .وقرد ترم تعيرين
حراس للعناية بمثل هذه الممتلكاق وإدارتها لةالح المالكين .وفي الوقت نيسه ت ّم تعيين مسجلين للطلباق التي يتقردم بهرا الالجئرون وأعطروا
4ـ.)5
تعليماق بتسجيل األمالك التي يتركها هؤال ورا هم (الموسوعة اليلسطينية .المجلد الرابع.
( )3عند ما تقدمت إسرائيل بطلب قبول عضويتها في األمم المتحدة ،انقسم الموقف الدولي إزا ها ،خاصة وأنها منذ األيام األولى لوالدتها رفضت
االلترزام بقررار التقسريم ( )181والقرررار  194المتضرمن حرق الالجئررين فري العرودة ،وترردويل القردس ،وتعقرب المتهمررين بقترل المبعروث الرردولي
برنادوق.
و فري سرياق تسروية معينرة ،طلبرت الجمعيررة العامرة إلرى إسررائيل تأكيرداق بالتزامهرا القرررارين المرذكورين .وبنرا عليره صردر القررار  237فرري
 1949/5/11الذي نص على قبول إسرائيل عضواا في المنظمة الدولية ربطا ا بالتزامها القرارين  181و .194وفي اليوم التالي ()1949/5/12
وتحررت إشررراف ل جنررة التوفيررق الدوليررة بشررأن فلسررطين أكرردق إسرررائيل التزامهررا القرررارين المررذكورين حررين وقررع منرردوبوها مررا يسررمى آنررذاك
ببروتوكول لوزان ،بين الدول العربية وإسرائيل .ومن أهم نقاطه
 )1اتخاذ الخريطة الملحقة بقرار الجمعية العامة الةرادر فري ( 47/11/29أي قررار التقسريم) أساسرا ا للمحادثراق بشرأن مسرتقبل فلسرطين مرع
بعض تعديالق إقليمية تقتضيها اعتباراق فنية.
 )2ارتداد إسرائيل إلى ما ورا حدود التقسيم.
 )3تدويل القدس.
 ) 4عودة الالجئين وحقهم في التةرف بأمالكهم وأموالهم وحق التعويض للذين ال يرغبون في العودة (راجع الموسوعة اليلسطينيةـ المجلد
األول 239 .وما بعدها والمجلد الرابع  19وما بعدها).
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وئهمما او ئل ا و لال وئلنلاقدلال وئإل ندا لال .ويد لعدب ئل درئت ئلمد نوت وتئ ً نبلدرئ ً فد ح د ئلمليلد ئلد ول ئلرقدم
وئل ددعب وئلمؤقندداو ل ةددلال ئلن اددلس وح د ئلعددو  ،و نددا وهي ف د وئ هددال ئلم د ئعي ئإلقددرئئليلال ئلمبولددال عيددق
ئلررئفاق وئألقاالر وئلمياهلي ئلعوعريال .ل ئ س ئلعبلع ئل و ر صور ئل درئت  194وئلملنلد عيلد قدوويا ً يعمبدر
أ رئ ً يال ئلحلويال ووئح ئ ً س ئألقس ئلمثبمال لي فا عس يةلال ئلن الس وح ئلعو ■

()3
القرار  194وحق العودة
والعملية السياسية في المنطقة
وجاذب يدلس ئلجدا بلس ئلعريد وئإلقدرئئلي  .فإقدرئئل ئلمد نا د ودرى فلد قدليا ً
و و و  ،وئل رئت  194و
يوعب عيق ئلييندعلوللس أل هدي يمممعدور ينلا لدال
نيعا ً عيق تيبمها ،تفة ئ عمرئف ي قلاقلاً ،وئ ع أ
قلاقلال ،وللن لهدي ولدال ،نمدا أ هدي للندوئ دوئاولس فد ولدال قدرئئل  .ووهريد  ،ود ئلعدا  ،48دس ئقدمح اياق
وويل ه ،وئعمبرق أر عو ئلن الس ئليينعلوللس لق يداتهي و ممينداوهي دس كدل أر ي ةد عيدق قدرئئل  ،ن ولدال
صهل و لال ويهو يال ف آر .و ع عيق ئل وئ لق ودوالس ئلن ادلس ئلييندعلوللس فد ئلد و ئلعريلدال ،علدال أ د نمدا
عمي قرئئل عيق «ئحمةار يهو ئلعالي» ف ولمها ،عيدق ئلعدرب هدي أيةدا ً أر يحمةدووئ ئلن ادلس ئلييندعلوللس
ف ين هي( .)1لنس ه ئ لي يح ور أر وعل ئأل ي ئلممح  ،ف وتئوها ئلنوويال ،ئلملنل عيدق ئل درئت ئلمد نوت وعيدق
روت وويل ه ،و ور أر وعلر ئلمويف ئإلقرئئلي أق ئ مباه.
ولنس ،و ئ عنق ئلعميلال ئلمياو دلال فد وع دال ئل درق ئألوقدط ،يدلس ئلعدرب و قدرئئل  ،فد دؤومر تيد فد
هايال و ريس ئألو (أنمدوير) ،1991ويعد ه فد ياو داق وئكدوعس ،كده ئل درئت  194وعدوتئق قديبلال ،أ ق لدق
ددعاف و لددق وهني د قلاقددلاً ،ور أر يمددس ذلددك عيددق ئإلاددنق يوو د ئل ا و لددال ،أو أر يددؤثر عيددق ويددف ئلمجمم د
ئل ول و  ،مثنً يالجمعلال ئلعا ال ل ي ئلممح .
 فو و ً عو ئ كمرئااق ئإلقرئئليلال وئلةغوا ئأل لرنلال ،ئقمبع ؤومر تي ئل رئت  194س ئألقدس ئلمد ئ ع د
يمو بها ،وئنميدق يدال رئتيس  242و . 338عيمدا ً أر هد يس ئل درئتيس يعالجدار ئلعدرئ ئلعريد  -ئإلقدرئئلي ئيمد ئء
س حرب ح يرئر (يو لو)  ،67وجاه وا ألقباب ئلعرئ ئلح ل لال ئلواوجال عس أح ئث ئلعا  ،1948يمدا فلهدا
يةلال ئلن الس وح ئلعو  .أ ا ه ه ئل ةدلال ف د وت ذنرهدا يعري دال يمبندال يدال رئت  ،242ووجاهيد فد ئلويد
ين أيال كات لح ئلعو .
 يع ووا ل ئألو  ،ف هد ئ ئلمةدمات ،ممدثنً ي بدو حةدوت دؤومر تيد د ئقدمبعا ئل درئت  194دس أقدس هد ئ
ئ ع ا  ،يب ئلمياو ئليينعلو ياقمبعا ئل رئت ئلم نوت ( ر أخرى) س أعما لجوال ئلن ادلس فد ئلمياو داق
ئلممعد  ،وئيمعددرق أعمالهددا عيددق يحددث ئل ةددايا ئلمنددما « نددا لال» أق يةددايا ئلملهلد و معيباود  ،وهد  ،ونمددا
يلو ئلويائ  ،وو تد ف اات خعال وللال لموالس ئلن الس ف أ انس يا اوهي ،ي ينً لح هي ف ئلعدو  .ويد تفد
( ) 1عبر عن ذلك بوضوح شديد أحد أقطاب السياسة اإلسرائيلية ،والزعيم السابق لحزب العمل ،وأحد أركان كاديمرا قبرل أن ينتخرب رئيسرا ا لدولرة
اسرائيل شمعون بيريس في كتابه «زمن السرالم» الةرادر باليرنسرية عرن دار أوديرل جراكوب ،فري براريس فري  .1993اليةرل الرابرع عشرر،
 229وما بعدها.
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ئلمياو ئإلقرئئلي تئد ح ئلعو عيق و أعما ئليجوال ي تيعال أ هدا دس ئخمعداص ئلمياو داق ئلثوائلدال،
وئلم نما يرئها ئلجا ب ئإلقرئئلي  ،أ ها ه ئلمعولال يالمباحث ف ئل ؤور ئلمنما قلاقلال(.)1
 وف ئوياق أوقيو ،عا ئلمياو ئليينعلو لل ئلموا ق يندها ،حدلس يبد ياعممدا ئل درئتيس  242و 338أقاقدا ً
ئل ئئي ،ويب ياقمبعا ئل رئت  ،194ف كات وئ دحال لدق ئ قدمع ئ ئلمندب ليمودا عدس حد
لمياو اق ئلو
ئلعو  ،وئلم ايةال يلس ه ئ ئلح  ،ويلدا ئل ولدال ئلمندم يال ،وهد ئ دا أن ود ئلويدائ ئلنح دال( .)2ويد حداو ئلميداو
ئليينعلو أر ينم تذ ه ئ ئلرعل  -وح وال ئلةغوا ئل عبلال ئلهائيال ئلم ئ م ق هد ئ ئلمودا وأ ئ مد  -ف د فد
ينددال ياو دداق ئلحدد ئلدد ئئي ،فدد  ،1999/11/8دد نر ودد عو لددق ئعممددا ئل ددرئت  194ادداتئ ً لبحددث يةددلال
ئلن الس ،لنس أقب لال لجوال ئلممع  ،وخيو ص ئوياق أوقيو س أق ذنر لهد ئ ئل درئت ،أ دعيا ئلمويدف ئلييندعلو ،
وكدنن قددنحا ً يلد ئلجا ددب ئإلقددرئئلي  .ويد وئصد ئلميداو ئليينددعلو ئلمياو دداق ،يلومددا نددار ييمددر يد أر
يععيها نإعنر عس ومنن يال رئت  194ويح ئلعو (.)3
 وف كاتئق ذئق غ ى ،كني تقائ قلاقلال لق ئلجا ب ئإلقرئئلي  ،حو ح و ئلمويف ئليينعلو دس يةدلال
ئلن ادلس وحد ئلعدو وئ قدمع ئ ليمنداو ال عيلد  ،ئقدمب عد دس أعةداء ئلوفد ئلييندعلو لدق لجودال ئلممعد ،
مائج ئلعميلال ئلمياو دلال ،ويد وئ ويندلرئق وقدلواتيوهاق لمعبلد ئل درئت  ،194ر وئف د قدرئئل عيدق ئعممدا ه
ااتئ ً لبحث يةلال ئلن الس .وذهب هؤ ء يعل ئ ً ف رئعا حد و ئلمويدف ئإلقدرئئلي دس يةدلال ئلن ادلس وحد
ئلعو  .فيد دؤومر ع د فد أوننهو دا (ئلو يداق ئلممحد ) فد  ،1999/12/2يد ولندلر عمدرو دروعا ً ليحد
ي عو قرئئل لق يبو عدو  %10دس جمدو ئلن ادلس ايد ودوالس ئلبدايلس فد ئلموداا ئلييندعلولال وئلد و
ئلعريلال .وحاو عمرو امل ال قرئئل يلر ه ه «ئلعو » لس ودؤثر عيدق ئلمدوئ ر ئلد يمغرئف لي ولدال ئللهو يدال ،وأر
( ) 1قاطعت إسرائيل أول اجتماع للجنة الالجئين في المتعددة في أوتراوا (كنردا) يروم  1992/5/12بردعوى أن رئريس الوفرد اليلسرطيني (د .اليراس
صررنبر) هررو مررن الالجئررين اليلسررطينيين (فرري الشررتاق) الررذين ال يجرروز لهررم ،حسررب صرريغة مدريررد ،المشرراركة فرري المياوضرراق .ونجررح الوفررد
اليلسطيني ،مستييداا من غياب إسرائيل ،في إدرام القرار  194ضمن «المبادم العامة» لمحضر االجتماع ،وذلك بحدود الةيغة التي اعتمدق
في هذه اللجنة باعتبار المحاضر حيزاا لآلرا وليس لنتائج المياوضاق .وكان الوفد اليلسطيني يحدوه األمل أن يجري تثبيت هذا في المحاضر
الالحقة أي يتحول بالتراكم ،إذا جاز التعبير ،وعندما تحين ساعة الحل النهائي ،إلى أساس لحل قضية الالجئين.
ولكن حين انعقدق الدورة الثانية للجنة الالجئين في أوتاوا يروم  1992/11/11برئاسرة د .محمرد الحرالم (بعرد أن نيرى عضرويته فري المجلرس
الوطني اليلسطيني بنا على ضغط إسرائيل الذي أدى إلى استبعاد د .الياس صنبر عن رئاسة الوفد اليلسطيني في حينه) أعلنت إسرائيل فري
هذه الجلسة رفضها العتماد القرار  194كمرجعيرة للبحرث فري موضروع الالجئرين وإلدراجره ثانيرة فري المحضرر .وتر ّم لهرا مرا أرادق بردعم مرن
الوال ياق المتحدة .ومنذ ذلك الحين بدأ البحث في المتعددة بالتركيز على معالجة الجانب اإلنساني فري قضرية الالجئرين [راجرع بهرذا الخةرو
كتاب «الطريرق الروعر» ،المكترب السياسري للجبهرة الديمقراطيرة ،شرركة دار التقردم (بيرروق) ،ط /1أيلرول (سربتمبر)  ،130 1997وكتراب
«شرم الشيخ – الالجئون – الحل الدائم» ،مةدر سبق ذكره 93 ،و . 94وكذلك مقابلة مع د .الياس صنبر في جريدة «الحياة» اللندنية في
.]1996/12/19
( )2أغيل أوسلو أي ذكر للقرار  . 194وحين حاول الوفد اليلسطيني ،في مياوضاق الحل الدائم ( )1999/9/13إدرام القرار  194كأساس لبحرث
قضرية الالجئرين ،رفرض الجانرب اإلسررائيلي ذلرك متمسركا ا برنص اتيراق أوسرلو الرذي ال يشرير إطالقرا ا إلرى القررار  .194بعرد ذلرك بردأ الميراوض
اليلسطيني يقدم تيسيراق عدة للقرار  . 194فالعودة تكون إلى الدولة المستقلة ،وليس إلى الديار والممتلكاق .ومن يرتم تروطينهم فري الخرارم
يمنحون جنسية الدولة اليلسطينية [راجع الرنص الكامرل التيراق أوسرلو فري كتراب «الطريرق الروعر» ،المكترب السياسري للجبهرة الديمقراطيرة،
إصدار شركة دار التقدم العربي (بيروق) ،ط . 204 1997 /1راجع كذلك وقائع مياوضاق الحل الدائم المذكورة أعاله .كتاب «شرم الشيخ ـ
الالجئون ـ الحل الدائم» ،مةدر سبق ذكره 89 ،وما بعدها].
( ) 3مع أن المياوض اإلسرائيلي رفض في مياوضاق كامب ديييد (تموز /يوليو  )2000اعتماد القرار  194أساسا ا لحل قضية الالجئين ،وبما يكيل
لهم حق العودة إلى الديار والممتلكاق ،عاد المياوض اليلسطيني مرة أخرى إلى مياوضاق طابرا (كرانون الثراني  )2001باالسرتناد إلرى وثيقرة
الرئيس األميركي بيل كلنتون وقد نةت بشأن الالجئين على التالي
« 1ـ يعترف الجانبان كالهما بحق الالجئين اليلسطينيين في العودة إلى فلسطين التاريخية أو…
2ـ يعترف الجانبان كالهما يحق الالجئين في العودة إلى وطنهم.
سيحدد االتياق تنييذ هذا الحق ب طريقة تتوافق مع الحل القائم على أساس دولتين ،وسيحدد اإلتياق خمسة خياراق محتملة لالجئين  )1دولة
فلسطين )2 ،مناطق من إسرائيل ستنقل إلى فلسطين ضمن تبادل األراضي )3 .إعادة توطين في الدولة المضيية )4 .إعادة توطين فري دولرة
ثالثة )5 .اإلدخال إلى إسرائيل.
سيوضح اال تياق في سياق تعداد هذه الخياراق أن العودة إلى الضية الغربية وقطاع غزة والمنراطق التري ترتم حيازتهرا ضرمن تبرادل األراضري
ستكون حق لجميع الالجئين اليلسطينيين.
هذا بينما سيعتمد التوطين في البلدان المضيية وإعادة التوطين في بلدان ثالثة واالستيعاب داخل إسرائيل على سياساق تلك البلدان.
تستطيع إسرائيل أن توضح في االتياق أنها تعتزم اعتماد سياسة يتم بموجبها استيعاب بعض الالجئين في إسرائيل بما يتيق مع قرار إسرائيل
السيادي.
أعتقد بأن األولوية يجب أن تكون لالجئين في لبنان.
يوافق الجانبان على ان هذا هو تنييذ القرار .»194
نالحظ إذن أن تيسير الرئيس كلينتون للقرار  194يخالف بشكل واسع تيسير اللجنرة القانونيرة لألمرم المتحردة ومرا جرا فري قرراراق الجمعيرة
العامة ذاق الةلة .ومع ذلك اعتمد المياوض اليلسطيني هذه االقتراحاق أساسا ا للمياوضاق ،بل وأساسا ا لتحركاته الالحقرة التري سرنأتي علرى
ذكرها فيما بعد[ .راجع النص الكامل لمقترحاق الرئيس كلينتون في كتاب «السور الرواقي ،»..للمكترب السياسري للجبهرة الديمقراطيرة .صرادر
عن شركة دار التقدم (بيروق) والدار الوطنية (دمشق) ط /1آب (أغسطس) .]112 ،2003

20

ئلعرف ئليينعلو قلعيس ،عو يبو ئإلقرئئليللس يالح  ،أر هد ه «ئلعدو » هد «ئلمعبلد ئلعميد » لي درئت ،194
اي  ،وف ئلمؤومر يند  ،عدا يداو
وأر ولال قرئئل « ي ق ا ه عالبال ي » ف ه ئ ئل لر .وف ئيمرئ
آخددر هددو ود ت ئل د ا  ،قددرئئل لددق يبددو «عددو » عد ددس ئلن اددلس يندداوق عد ئلمنددمواولس ئللهددو ئل د يس
قلب ور ف ئلةيال وئل عا يع يلا ئل ولال ئليينعلولال ،عيق أر يعيس ئلعرف ئليينعلو أر ه ئ ئأل در يعود وعبل دا ً
لي رئت  .194و عا ،ف ئلنلاق ،لق وع ي يهو «ئلعو » يحلث يعب لق «ئلواس» أق لدق ئل ولدال ئلييندعلولال
ئلمرو بال ،ئعلا ً ليمري عس ئلح ئلثاي فد «ئلعدو لدق ئلد يات وئلمممينداق» فد وداا  .48ويدرى ئلد ا أر
ه ئ يمل لحوئل اال ألف ف أر «يعو وئ» لق قرئئل اي ووالس ئلن الس ئلبايلس(.)1
نؤو يف ئلن الس (آ ئذ) ف ئليجوال ئلمويل يال ف .ق.ف ،.ئل نموت أقع
وف ح يرئر (يو لو)  1999و
عب ئلرحمس ،و ريرئ ً يعووئر «يةايا وئيمرئحاق» يعالج يةلال ئلن الس ،عا فل لق ا أقماه «وجاو
ئلمحر اق» ،وئيمر وج ئال يةلال ئلن الس ،عبر ئلعو ئلج ئلال ،س هال وووالس ئلبايلس س هال أخرى؛
وأر ونور
مرحا ً أر ونور «ئلعو » ئلمج وء ه ه معر عيق ئلن الس ئليينعلوللس ف لبوار وف يعا
حاولال امل ال قرئئل لق أر ه ه ئلعو لس ومس ئلموئ ر ئل يمغرئف فلها ،وأر ئلغيبال ئلننا لال
لق ئلو ب،
( )2
قمب ق ليلهو ■

()4
القرار  194وحق العودة
في مياوضاق كمب ديييد وطابا
 ف مياوضاق كامب ديييد ،ف ومو (يوللو)  ،2000ي ئلجا ب ئليينعلو ووا ق فلمدا يمعيد ي ةدلال ئلن ادلس
ئلجا ب ئإلقرئئلي لق «وياهي» يعي قدرئئل دس أيدال ندؤوللال يا و لدال أو أخنيلدال
وح ئلعو  ،حلس ووص
عس يةلال ئلن الس و ا ح يهدي « دس هقد » ،نمدا أعياهدا دس أيدال «وبعداق أو ندؤوللاق ح دال عوويدال و ا يدال
ويا و لال» ئء ه ه ئل ةلال .نما ئوي ئلعرفار عيق أر يمبوق ئلمجمم ئل ول «و دنل صدو وق لمغعلدال عداتيف
ح يةلال ئلن الس» س  100يلات و ت« ،يجرق ووفلرها خن فمدر وممد دس  20-10قدوال» .نمدا ئوي دا عيدق
أر اتنال قرئئل ف وموي ئلعو وق يحميها «أيال نؤوللاق عما حد يدالن الس» ،و ييندر ذلدك عيدق أ د
وها لهي ،وأر ئلم اتنال ومي ل وئف نا لال .نما ئوي ئلعرفار عيق «ح ونالدال ئلغدوث و هداء خد اوها»،
وعوي
عيق أر يح حيها ئلعو وق ئل ول ئلم نوت .وهو ا يعود د يةدلال ئلن ادلس دس رحيدال ئإل اثدال لدق رحيدال
ح ئل ةلال وونويمها .وف ئلنلاق ين ،أعيو قرئئل ئقمع ئها قم با فاال ح و س ئلن ادلس عيدق فعداق
ولال ا يلس  20-10قوال ،عيق أر يمجاو ع هي ئأليعق  100ألف ف « مس ول وئ ف فينعلس ئ م ئيلدال
(أق يب عا  ،)1948و س ور ذتيمهي ،كريعال أر ينور لهي أيرياء ف قدرئئل » .وئويد ئلجا بدار عيدق أر هد ه
ئلعميلال « ومي ف اات م كم ئلعائنق وألقباب نا لال يحمال و وم يعيال عيق ئإلانق لمب أ ح ئلعو ».
 يددد وته يعيدددس ئلجا دددب ئلييندددعلو أر ئإل دددرئءئق ئإلقدددرئئليلال «وعمبدددر وعبل دددا ً لي دددرئت  .»194نمدددا وعمددد ئلنددديعال
ئليينعلولال (و س يع ها ئل ولال ئليينعلولال) عيق «ئقم با حوئل عف يلور دف ،فد فمدر وممد حمدق 15-10
عا دا ً» ،ويهللدداق ولخد يا عمبددات ئل د تئق ئ قددملعايلال ليةدديال ئلغريلددال .أ ددا ئلن اددور ئآلخددرور فد يدداي ئلمودداا
(ئلنيعال ئليينعلولالـ ئألت ر ـ لبوار ـ وقوتيا) فلجرق ئلعم عيدق ودوالوهي فد أ دانس يدا مهي ،أو يهدي لدق ولدال
ثالثال .نما و ئو ئلعرفار ف ف وعويةاق لي و ئلمةليال لن الس س ئلعو وق ئلد ول  ،وفد ئلمدال  40 :يلدات
لندد ددس ئلندديعال ئليينددعلولال وئألت ر ،و 10يلدداتئق لندد ددس لبوددار وقددوتيا .ويدد لرعدد و يددر ئلرات لددال
ئأل رينلال (آ ئذ) ا للس أولبري ه ه ئلمياهماق فد دص تقدم أذئعمد عيدق ئلمد  ،يالد فلد ر ئلعدرفلس ئوي دا
(« )1شرم الشيخ ـ الالجئون ـ الحل الدائم» ،مةدر سبق ذكره100 ،ـ.101
( )2صدرق هذه الدراسة بعنوان «الالجئون اليلسطينيون ..قضايا ومقترحاق» في حزيران (يونيو)  1999باسم د .أسرعد عبرد الررحمن مسرؤول
ملف الالجئين في اللجنة التنييذية لمنظمة التحرير اليلسطينية (آنذاك) وهي باألساس دراسة قيمة أعردها الباحرث .سرلمان أبرو سرتة تردحض،
مرن بررين أمرور أخرررى ،االدعررا اإلسررائيلي بتعررذر إمكانيرة العررودة (ماديرا ا وعمليرا ا) ألسررباب جغرافيرة وديمغرافيررة .حيررث جررى «تطرروير» هررذه
الدراسة على يد دائرة شرؤون الالجئرين باالتجراه المشرار إليره أعراله .ويشرير بعرض مرا ورد فري مقدمرة هرذه الدراسرة بوظييتهرا «إن المهمرة
األساسية أمامنا اليو م ،بعد ان فشلت كل المحاوالق األخرى ،هي أن نكسر المحرماق ونجتاز األفكار المعلبة (!) وأن نلقري نظررة طازجرة (!)
على إمكاناق وكييية إعادة الالجئين على مراحل دون خوف من االنتقاد التقليردي (!) .إن هرذه هري الطريقرة الوحيردة للتوصرل إلرى حرل عرادل
.]105-104
ودائم» [راجع كتاب «شرم الشيخ – الالجئون – الحل الدائم» .مةدر سبق ذكره،
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دنيال ئلن ادلس عبدر « يجدا دلوى» لهدي و« دو وعويةداق ،ولهلد  ،عدا ودوالس وعدو
عيق حد
( )1
قنواهي ئلناي ال» .

لدق أ دانس

« وياهماق» نا ب ييل ئقمو ق ي ن يات لق وثل ال «أيدو دا ر -يليدلس»( )2ئلمد ارحد «ئلملهلد وئلمعدوي »
حنً ل ةلال ئلن الس ي عوى أ «ئلح ئلعمي » .وووص ئلوثل دال عيدق أر ئلجا دب ئلييندعلو حدرص عيدق عالبد
يح ئلعو  ،لنو ئعمرف ف ئلوي ين يلر وويل ه ئ ئلح ياق أ رئ ً « لر عمي ».
 وي اءق مياوضاق طابا (نا ور ئلثا  /يواير  ،)2001يلس ئلجا بلس ئليينعلو وئإلقرئئلي خاتد قدلاق ئل درئت
 .194ف ووص ئلعرفار لق ئوياق يريدب د ئ ً دس وياهمداق نا دب ييلد  ،دص عيدق يلدا ولمدلس ل دعبلس ،ولدال
لييينعلوللس وأخرى ليلهدو  ،وعيدق أر «ئلعدو » وندور لي ولدال ئلييندعلولال ،وأر وندور ئألولويدال لن ادلس فد لبودار
وفد اددات خعدال ولددال ومجدداو ع در قددووئق ،ومددوفر فلهدا ئلمندداع ئق لي ولددال ئلييندعلولال قددملعاب ئل ددا لس،
يمع اال ألف ف قووياً ،وي ا له ئ ئلغر صو وق ول وناهي فل قرئئل س ويعها نعةو فد ئلمجممد
ئل ول  ،ور أر يحميها ذلك أيال نؤوللاق أخنيلال أو قلاقلال أو يا و لال عما ح ّ يدالن الس دس دهس .نمدا ينداهي
ئلعو وق ف ووالس ئلن الس ف أ انس يا مهي أو ف ولال ثالثال .يد وتها ويدم قدرئئل يداب مد ئل دم ألعد ئ
س ئلن الس (ئيمرح أ يمجاو خمنلس أليداً) مدس ولد وئ فد فيندعلس يبد ئلعدا  ،1948عيدق أر يد خيوها ور
ذتيمهي ،وأر ينور لهي أيرياء ف قرئئل  .و هرئ ً لينثافال ئلننا لال
ئ مماع ئلممل عيق ئلوع ئلنلاق  ،وخوفا ً س ئ م ات ئلمعدرف فد
 ،وخوفا ً س ئ عناس ئلو
ف يعا
دي يودال ئلريعدال (حيووندال) فد ئلو دب ،لدق
صيوف ئلن ادلس ،ود ئو ئلعرفدار ،فد ادات وبدا ئألتئ د  ،فد
ئل عا وأر ونور نا ا ً لو أع ئ س ئلن الس للها ،وأر يدريط يدلس ئلموع مدلس مدر يدرق وو د لد آللداق ئلحرندال
فد ئويدداق ويعد  .ويع د ئلوصددو لددق ئلحد ئل د ئئي ل ةددلال ئلن اددلس ،يعيددس عددس حد ونالددال ئلغددوث ،ويح د حيهددا
ئلعو وق ئل ول  ،ويعيس ئلعرفار أ للن لهما عالب افلال ف ه ئ ئلع  ،ويغي ه ئ ئلميف لمدر وئحد و لدق
ئلجا دب ئإلقدرئئلي أر دا أعداق ئلوصدو لدق هد ئ ئ ويداق هدو ايدب ئلجا دب ئلييندعلو أر يعدا
ئألي  .وي أو
مد ئل دم لدق قدرئئل يلدور دف ،يمعد  100ألدف ند قدوال ،وعيدق د ى ع در قدووئق .وتفد ئلجا دب
ئإلقددرئئلي ه د ئ ئلعيددب ي تيعددال أ د يرددالف ب د أ ولمددلس ل ددعبلس ،ألر ئقددملعاب يلددور فينددعلو قددلر يددالموئ ر

(« )1ما بعد السور الواقي»  ،للمكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين .إصدار شركة دار التقدم العربي (بيروق) والدار الوطنية
الجديدة (دمشق) أيلول (سبتمبر) .122 ،2003
( )2ت ّم إنجاز هذه الوثيقة ا لتي تتضمن المبادم األساسية للحل النهائي في األسبوع األخير من شهر تشرين األول (أكتوبر)  .1995وكان رئيس
الوزرا اإلسرائيلي في حينه (إسحق رابين) يزمع اإلعالن عنها قبل أسابيع قليلة من موعد االنتخاباق اإلسرائيلية لتكون أساسا ا لبرنامجه
االنتخابي في حزيران (يونيو)  .1996غير أن اغتياله في  1995/11/5الذي وقع بعد اثني عشر يوما ا من إنجاز الوثيقة أدى إلى بقا مليها
السري مغلقا ا .وأقر الوزير يوسي بيلين ( 7/31و )1996/11/29بوجود هذه الوثيقة (غير الموقعة) وكشف عن معظم بنودها لتكون مرجعا ا
للمياوضين السياسيين لمرحلة الحل الدائم.
هذه الوثيقة جرى تسريب عناصر منها إلى الةحافة اإلسرائيلية (هآرتس في  )1996/2/23وغيرها (اإلكسبرس اليرنسية في )1996/5/8
وتستمد أهميتها من المستوى السياسي الذي نسبت إليه .وقد ورد في بند رابعا ا عن موضوع الالجئين ما يلي
« فيما يتعلق بموضوع الالجئين والنازحين فإنه ينبغي العمل على ان تحل هيئرة دوليرة جديردة محرل وكالرة الغروث الحاليرة (األونرروا) لتترولى
عمليررة إعررادة تأهيررل الالجئررين وتررأمين اسررتيعابهم فرري دول وأمرراكن إقررامتهم الحاليررة والعمررل علررى تطرروير أوضرراعهم الحياتيررة واالجتماعيررة
وامتةا أعدادهم في الحياة اليومية للمجتمعاق التي يعيشون في محيطهرا .وتتكيرل حكومرة حرزب العمرل بالتعامرل ثنائيرا ا مرع الردول المعنيرة
ومع األطراف الدولية الراعية دونما صخب أو ضجيج وبما ال يشكل إحراجا ا للسلطة اليلسطينية ،وبممارسة الضغوط الكييلة بانتزاع المواقف
الدولية الداعمة لهذا الهدف والتعامل مع الدول المضيية بما يضمن إغالق هذا الملف ببط بعد أن يتم تهيئة كافة الظروف التي تعطي هؤال
حق المواطنة حيث يقيمون».
« أما فيما يتعلق بدخول هؤال إلى أراضي السلطة اليلسرطينية ،فرإن لهرذه األخيررة حرق إصردار تةراريح الردخول المؤمنرة وتأشريراق الزيرارة
الالزمة لهؤال بغرض زيارة ذويهم المقيمين ،شريطة أالّ يمنح هؤال حق المواطنة في حدود أرض السلطة وإنما يحرق مرنحهم حرق اإلقامرة
المؤقتة المحددة التي تمنح للزوار من الرعايا األجانب (وإلسرائيل حق المسرا لة فري أيرة حالرة يشرتبه بهرا دون تحيظراق) وذلرك بهردف عردم
اإلخرالل الرديمغرافي فري المنطقرة أو زعزعرة اسرتقرارها السياسري .وتعتبرر األرقرام الوطنيرة السرارية حاليرا ا والممنوحرة للرعايرا المقيمرين فري
مناطق السلطة اليلسطينية حتى تاريخ وضع هذه الوثيقة موضع التنييذ هي المرجعية الرسمية ألي تجاوز قد يقع بعد دخولها حيز التنييذ».
«ومن دون أن يكون إلسرائيل صالحية تحديد عدد المسم وح لهم باإلقامة المؤقتة فري أراضري السرلطة اليلسرطينية مرن الالجئرين والنرازحين،
فإن السلطة اليلسطينية تلتزم باحترام عامل الثقة المتعلق بهذا الشأن واالمتثال لحق المسا لة إليها عند الضرورة من قبل حكومة إسرائيل».
وتحت بند سابعا اـ مبادم عامة ،ورد ما يلي «الالجئون إضافة إلى ما اتيق بشأنهم ستقدم إسرائيل المسراعداق الماليرة وغيرهرا للعمرل علرى
اسررتيعابهم حيررث يقيمررون وهرري غيررر ملزمررة بمبرردأ حقهررم فرري العررودة» [«شرررم الشرريخ ـ الالجئررون ـ الحررل الرردائم» ،مةرردر سرربق ذكررره،
 229ـ إصردار المركرز اليلسرطيني للتوثيرق
98ـ99ـر .100كرذلك راجرع الرنص الكامرل للوثيقرة فري كتراب « ...2007عرام االنقسراماق»
والمعلوماق (ملف) تشرين الثاني (نوفمبر)  2008توزيع شركة دار التقدم العربي (بيروق) والدار الوطنية الجديدة  .دمشق].
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ولدال خنفدا ً

ئل يمغرئف  ،وقلحو قرئئل لق ولال عريلال ،أو ولال ثوائلال ئل و لال ما يحر ئللهو س «ح هدي» فد
لما ص عيل ب أ « ولملس ل عبلس»(.)1
 وف ح يرئر (يو لو)  ،2002ي ئل نموت بل كعث ،مدثنً ئلجا دب ئلييندعلو ئلميداو  ،لدق ئإل ئت ئأل لرنلدال
ف وئكوعس ا ئصعي عيق ونملم يـ« وثيقة الرؤية اليلسرطينية للتسروية النهائيرة» ،وت فلهدا دص عدس يةدلال
ئلن الس ،ئقمو ف حلثلاو لق «وياهماق » نا ب ييلد  ،و لدق بدا ت يمدال يلدروق ئلعريلدال (آذئت  ،)2002وأخد
يالرؤيال ئأل لرنلال ليح نما وت ق ف أنثر س خعاب ووعري لدو ير ئلرات لدال ئأل لرند ندولس يداو وتئلند
وتد يو  .وي وح ث ئلرؤيال «ئليينعلولال» عس «ئلح ئلعا وئلممي عيل لم نيال ئلن الس يندمو لدق ئل درئت
( »194حنددب ددا وت ف د بددا ت يمددال يلددروق ئلعريلددال) ،و ر ددا يددمي ئ ويدداق عيل د يددلس ئلجددا بلس يعمبددر ئلمعبل د
ئلعمي ل رئتئق ئأل ي ئلممح يما فلها ئل رئت ■)2(194

()5
القرار  194وحق العودة..
من خطة «خارطة الطريق» إلى وثيقة «جنيف البحر  -الميت»
 وئف ال ئلجا ب ئليينعلو عيق خعال «خاتاال ئلعري » ،ياعمباتها ئألقاس ليعميلدال ئلمياو دلال د قدرئئل  .عيمدا ً
أر ه ه «ئلرعال» كني ورئ عا ً عس «وياهماق» نا ب ييل وعدس ادات اايدا ،حدلس أكداتق لدق يةدلال ئلن ادلس
ور أق اددات وياو د  ،عيم دا ً أر «خاتاددال ئلعري د » ي د ياو دداق ئلح د ئل د ئئي ددس .ق.ف .لددق ئلحنو ددال
ئليينعلولال ،ما حو يةلال ئلن الس لق يةدلال ييلملدال .فالنديعال ئلييندعلولال ياود عولدال ف دط يدالن الس ئلم لمدلس
عيق أت ها ،وياو ن ولدال ةدليال هد ئلمعولدال يدالن الس عيدق أت دها ،مدا د أ ئلممثلد ئلنلاقد وئل دا و
لن اددلس ،و د أ ئل ةددلال ،ويالمددال د أ ئلح د  ،مددا يجع د ددس ئلمددوالس أو ئلمهجلددر اي د ئلمعددوي هددو ئلح د
ئلمما (.)3
 و س ئلمحرناق ئليينعلولال « لر ئلرقملال» ،لندس ئلم دمولال يرعايدال ئلجا دب ئلييندعلو ئلميداو  ،نا د وحرنداق
قرق نلبال ( نؤو يف ئل س فد ئليجودال ئلمويل يدال فد .ق.ف .ليمدر لدر يعدلر دس ئلويد ) .فمحد كدعات
«نياهي و ر ئ ً» ،عا نلبال لق أر ونور ئلعو لق «ئلواس» ،أق لق ئل ولدال ئلييندعلولال ،فد خعدال اوييدال ئأل د
( )1شلومو بن عامي« .أي مستقبل إلسرائيل؟» نقالا عن «ما بعد السور الواقي» مةدر سبق ذكره،
(« )2ما بعد السور الواقي» .مةدر سبق ذكره.132 ،
( )3في  2003/4/30سلم وفد من اللجنة الرباعية النص الرسمي لخطة «خارطة الطريرق» ،إلرى محمرود عبراس بةريته رئيسرا ا لحكومرة السرلطة
اليلسطينية ،وليس إلى الرئيس ياسرر عرفراق بةريته رئيسرا ا للجنرة التنييذيرة لمنظمرة التحريرر اليلسرطينية ،الجهرة المخولرة بالتيراوض نيابرة عرن
اليلسطينيين .وفي هذه الخطوة تكرون اللجنرة الرباعيرة (وتضرم الواليراق المتحردة وروسريا والةرين واالتحراد األوروبري واألمرم المتحردة) قرد نقلرت
الملف التياوضي من م.ق.ف .إلرى السرلطة اليلسرطينية .وبالترالي إن اسرتبعاد م.ق.ف .مرن العمليرة التياوضرية ينرزع عرن قضرية الالجئرين طابعهرا
الشمولي (داخل الضية اليلسرطينية وقطراع غرزة وخارجهمرا) بحكرم الةرية التمثيليرة الشراملة لمنظمرة التحريرر ،ويجرزم تمثيرل الالجئرين .ويحرول
قضيتهم من قضية فلسطينية إلى قضية إقليمية .فالدولة اليلسطينية (المؤقتة أو المستقلة) هي المعنية بالتياوض نيابة عن الالجئين على أرضها.
وكل دولة مضيية معنية هي األخرى بالالجئين على أرضرها .وبالترالي لرم يعرد هنراك ميراوض واحرد ،ولرم تعرد هنراك قضرية واحردة ،وال حرل واحرد.
وتتجزأ القضية ،وتتجزأ الحلول..
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قملعايهي وعيق فعاق ،اي وعويةاق ويهللاق رمييال لعدال ئلن ادلس وئلد و ئلمةدليال وئل ولدال ئلييندعلولال.
وئقدمو نددلبال ،فد وئييد  ،لدق «وياهمدداق » نا دب ييلد و ادات اايددا ئلمياو د  ،و بددا ت يمدال يلددروق ئلعريلددال
و«وثل ال ئلرؤيدال ئلييندعلولال» ئلم دال لدق ئإل ئت ئأل لرنلدال( .)1وفد  2002/6/19ويد ندلبال د عدا أيدالور،
ئلرئلس ئلناي لجها ئل اياذ« ،وثيقة أثينا» ،ع عيق ئعمبات ئل ولال ئليينعلولال هد دلوى ئلن ادلس وئل دماق
ئليينعلو  ،وعيق و نل ئلعو وق ئل ول  ،عيق أر يمولق ئلمجمم ئل ول ول لس
« نار ثالث لموالس ئلن ادلس ئلييندعلوللس» ،ئلد يس ييةديور عد ئ ةدما لي ولدال ئلييندعلولال .تعدق وويلد ئلوثل دال
خافللر قو ا مثنً ئ وحا ئألوتوي  ،و لغ وتئولووس ئلمبعدوث ئألوتويد لي درق ئألوقدط ،و دوتد يايا د تيو
و يدر خات لدال ئللو دار ،مدا أ ديق عيدق ئلوثل دال يعد ئ ً وللدا ً و وحهدا صديال عمباتيدال و ر لدي وندس تقدملال .ويد عيد
وتئولووس عيق «ئلوثل ال» ف ا « ر و و ح ئلعو ليييندعلوللس لدي يعد د ت ا ً عيدق د و ئألعمدا ولدي يعد
ءئ ً س ئلو ا ئلعا  .و ر هواذ ويهما ً أر ح ئلعو ي دن وه يد ئ ً ليعداي ئللهدو ق ل ولدال قدرئئل  .و هدا عرندال
ئ معددرق فلهددا قددرئئل  .ونددار ددؤومر يمددال يلددروق ئلعريلددال يمثايددال لل د عيددق ذلددك ذ وبو د ئل د و ئلعريلددال ئألفنددات
ئلنعو يال ويال ر ئلح يجب أر ينور بو ً س قرئئل »(.)2
 و س ئل رعلاق ئليينعلولال ،ئلمد أ لد يد لوها فد ندللال ئلد عو إلقد اا حد ئلعدو  ،عةدو ئلمجيدس ئلم دريع
ئليينعلو (ئألو ) وئلو ير ئلناي ل ؤور ئل د س فد ئلنديعال ئلييندعلولال ،يدا أيدو يدا  ،ئلد ق ئلم دق فد برروم
(ييجلنا) جموعال س ئإلقرئئليللس ئلباحثلس فد رند داف لي تئقداق ئ قدمرئولجلال فد ا عدال ود أيلدب ،حلدث
ص تق عس ئلي اء وثل ال و عو لق ح يةلال ئلن الس عيق ئألقس ذئوها لوثل دال أثلودا ،ووعممد فد ئلعدلا ال ،و لدق
ح يعل  ،ئلعباتئق ذئوها(.)3
 س ا ب أ لق ياقر عب تي  ،يعيم و يرئ ً ل عدن  ،يمعدري  ،عدي فلد أر ئلييندعلوللس « ندمع ور لحد ندللال
لمباحثداق اايدا) ئلمد ويغد نا لدال عدو ئلن ادلس لدق ئخد
ح ئلعو عيق أقاس خعدال نيلومدور (ئلمد يد
قرئئل » .وي أ اب عب تي «يوعي يااعال» ت ئ ً عيق قؤئ فلما ذئ نار يوئف عيق أيوئ يوق يليدلس فد نيممد
ف ؤومر أح ئب ئلرةر ف أوتويا ،أن فلها أر يةلال ح ئلعو كناللال يالونبال إلقرئئل  ،و ر حيها يجدب أر
ينمو لق خعال نيلومور ،وي عي ئلمرئيبور يال و « ها ئلمدر ئألولدق ئلمد يعدر فلهدا عيودا ً ندؤو فيندعلو
تفل د ئلمنددموى وي ددغ وعددبا ً تقددملا ً ف د ئلندديعال يمعددري نه د ئ» .وعي د «ي د يعوق أحرو ددوق» عيددق ه د ه
ئلموئيف يال و « ر ئليينعلوللس يعرحور و و ح ئلعو نوتيال ناو ال يه ف وح ل أهد ئف أخدرى أل هدي
ي تنور ل ئ ً أر أيال حنو ال ف قرئئل لس ووئف عيق ح ئلعو »(.)4
 و ذئ ندار يعد ئل ددو أر هد ه ئإلكدداتئق مددا وعبدر عددس تأق أصددحايها ،فدإر كددات أتقد يهدا ئلددرئلس ئليينددعلو
(ئلندداي ) ياقددر عرفدداق ،يمنددس ئعمباتهددا مظلررة سياسررية ويعددق وحمهددا ند ئلد يس وحرنددوئ فد ئوجدداه ئلمندداه فد
ح ئلعو  .ذ ر عرفاق ف صحليال « لويوتذ وايم » ،عي كهر كباا (فبرئير) ،2002
ئلمعا
ا ً أكات فل لق ئقمع ئ ئلجا ب ئليينعلو ئألخ يعلس ئ عمبات ا أقماه «ئلعا ئل يمغرئف » عو عالجدال يةدلال
لددال عددس قدداي مها ،حددلس وجاه د يةددلال ئلن اددلس
ئلن اددلس ئليينددعلوللس .نمددا أتق د عرفدداق كددات أخددرى ،و د
وجاهنً وا ا ً ف خعاي أ ا ئلمجيس ئلم ريع ف ( 2002/5/15يو ئلونبال) ،وف أو انلال قلاقال كدا يال ليدرئلس
( )1وردق مواقف نسيبة هذه في مقابلة معه في «الوسط» اللندنية العدد  425تاريخ 20 2002/2/11ـ 21وكذلك في مقالة له بعنوان «كيف
تكون لك الغلبة وأنت المغلوب على أمرك» على موقرع «المنرار»  .www.manar.comعلرى الشربكة العالميرة  ،2003/1/30ولرم يكترف نسريبة
بإطالق التةريحاق والردعواق برل عمرد إلرى تنظريم حملرة اسرتيت ا برين المثقيرين اليلسرطينيين السرتقطاب تأييرد المنحراز مرنهم إلرى وجهرة نظرره.
وواضح أنه كان يهدف إلى بنرا جبهرة فلسرطينية منظمرة تردعو علنرا ا إلرى إسرقاط حرق العرودة بذريعرة اسرتحالة الوصرول إلرى تسروية مرع الجانرب
اإلسرائيلي ما دامت قضية الالجئين عالقة ،وفي ظل رفض الجانب اإلسرائيلي االعتراف بحق الالجئين بالعودة وفق التيسير األممي للقرار . 194
أي بتعبير آخر انتقل نسيبة إلى مرحلرة بنرا جبهرة فلسرطينية تردعو علنرا ا لالعترراف برأن قضرية حرق العرودة هري العرائق أمرام التسروية السياسرية
القادمة مع اإلسرائيليين ،وإن على اليلسطينيين البحث عما يسميه نسيبة «البدائل اليلسطينية» لحق العودة كي ال يبقى الحرل العرام معطرالا تحرت
وطأة تعثر قضية الالجئين («ما بعد السور الواقي» مةدر سبق ذكره134 ،ـ.)135
( )2راجع النص الكامل إلعالن أثينا ،مجلة «الحرية» ،العدد  902تاريخ 7/28ـ.7 ،2002/8/3
( )3عقد اللقا في مدينة بروم ا لبلجيكية ،بحضور أكاديمي مةري وأردني وأميركي وإيراني ،صدرق عنه وثيقة تدعو لحل قضية الالجئين على
األسس ذاتها لوثيقة أثينا وتستعمالن إلرى حرد بعيرد العبراراق ذاتهرا .وقرد أوردق صرحيية هرآرتس فري  2002/7/22ذلرك فري تقريرر لمحررهرا
السياسي عكييا الدار بعنوان «أبو زياد يتنازل عن السيادة وعن الحرم وعن حق العودة لالجئين» .ولم يةدر عن أبو زياد أو عرن أيرة جهرة
فلسطينية أخرى أي تكذيب أو نيي لما جا في الةحيية اإلسرائيلية«( .ما بعد السور الواقي» .مةدر سبق ذكره 136 ،و.)137
( )4جا ذلك في صحيية «يديعوق أحرنوق» في  2002/11/19التي أضافت أن يوسي بيلين «لم يتمكن من إخيا انيعاله» وقوله «لم أتوقع منه
أن يقول ذلك ،وإن هذه األقوال تتردد طوال سنين في غرف مغلقة غير أنه تم اإلدال بها هرذه المررة علنرا ا («مرا بعرد السرور الرواقي» .مةردر
سبق ذكره.)170 ،
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عرفداق يعد ئ ملدا آذئت ( دداتس)  -لندار (أيريد )  . 2002ئ م يد يعد ها ئلنديعال لممحد ث عدس ئإلصددن وئلمغللددر
قم با ئلح ئلنلاق ئل ق ي أ يع يرأق ف وعريحاق ئلرئلس يو و«تؤياه» .ويد فندرق هاودار ئإلكداتوار،
ئقددمع ئ ئ ً فينددعلولا ً وئ ددحا ً وصددريحا ً ليمريد عددس حد ئلعددو لمنددهل ئلحد يددلس ئلجددا بلس ،ولعمل ددال قددرئئل حددو
« نم بيها ن ولال يهو يال» ،عمنً يمياهماق نا ب ييل وئيمرئحاق نيلومور ،و ياو اق اايا.
 يعد ذلددك ييد ئلميدداو ئليينددعلو ييد نبددرى فد ئلمريد  ،صددرئحال ،قلاقددلا ً ويا و لداً ،عددس حد ئلعددو  ،لعددال
ئل بو يحيو أخرى ومو يلس ئلموالس و عا ئلمهجلر .وي ومثد ذلدك فد ئلمويلد عيدق «وثيقرة جنيرف  -البحرر
الميت» .وت ي ا يل عس أر ئلوثل ال للن تقملال ،ي ه يلس ادرفلس ،فيندعلو و قدرئئلي  ،لدر تقدمللس،
أر ئلمنحو ،أر ئل يس قاهموئ ف صلا مها ،س ئلجا ب ئليينعلو  ،وويعدوئ عيلهدا ،يحميدور ئلعديال ئلرقدملال ،دا
نلعةاء ف ئليجوال ئلمويل يال لموهمال ئلمحرير ئليينعلولال (ياقر عب تي ) ،أو نو تئء ف ئلحنو دال (يد وت فداتس،
بل ينلس ،وه ا عب ئلرئ ق) أو وايلس نباتئ ً ف ئلنيعال (ئليوئء هلر ئلمواصر حافو يل لحدي ،و بريد
ئلر دددوب ددد ير نمدددب ئأل دددس ئل دددو ئلمددداي لدددرئلس ئلنددديعال ،و ددداهر ئلندددر ونلددد و ئت ئ يمعدددا وئلمجدددات
وئلمنم دات ئ يمعدا ق ليدرئلس عرفداق) .د ئلموويد  ،يدلر عد ئ ً لدر ييلد دس هدؤ ء ،يحمد ويعد ئل لدا ق فد
ئلمجيس ئلثوتق لحرنال ئليدم  .ويد و دن ئلوفد ي درئت تقدم  ،وحمد ونيليدا ً خعلدا ً دس تئدلس ئلنديعال ئلييندعلولال
كرعلاً.
ويد حدرص ئلجا دب ئإلقددرئئلي  ،فد وثل دال « ولددف  -ئلبحدر ئلملد » ،عيدق أر يرددص ئلي درئق ئلراصدال ي ةددلال
ئلن الس وح ئلعو ياهمما مل  ،يحلث ع ئلوثل ال عيق ئعمبدات عوصدها ،هد ئلوعدوص ئألخلدر ئلمعولدال
يالح د ئل ددا  ،و عددوص يع د ها ،و ر علددال قددوئها ،و يجددو ليعددرف ئليينددعلو أر يرف د أيددال عالبدداق
افلال ،لر ويك ئلم وي ئ وياق عيلها.
فالمررادة  7ددس ئلوثل ددال ،وئلراصددال ي ةددلال ئلن اددلس ،ومح د ث عددس ح د ئلعددو عيددق ئإلاددنق ،ي د عمددا ونددمل
دنيال ومعيد
«اختيار مكان سكن دائم لاقامة» وأر وندور ئألولويدال لن ادلس ئلم لمدلس فد لبودار ،فد كدات أر
ولدمهي) أو ئلم لمدلس فد ئألت ر (ياعمبداتهي
أو ئلةيال (ياعمباتهي فينعلوللس لملس عيدق أت
يالن الس ف
جهدي فد ئلمجممد
ولمهي أيةاً) ،أو ئلم لملس ف قوتيا (ياعمبات أر عوئ
وئاولس أت للس لملس عيق أت
ئلنوتق موفر يما فل ئلنيايال).
وو ئلوثل ال ف ه ئ ئلنلاق حنً عو ا ً س خمنال خلاتئق ه  -1 :ولال فينعلس -2 .ئلمواا ف قرئئل ئلمد
يع خةوعها ليندلا ئلييندعلولال -3 .ولدال ثالثدال  -4ولدال قدرئئل
يمي يها لق فينعلس س خن وبا ئألتئ
 -5ئل و ئلمةليال ئلحاللال .وف جرى ئلمعبل ئلعمي وةل ئلرلاتئق لعال ئلرلات

ئلرا س ،أق ي اء ئلن الس حلث هي،

ئقمثواءئق ح و أهمها لبوار.

نما ينج أر ئوياق « ولف  -ئلبحدر ئلملد » ييمدف عيدق حد ئلعدو  ،للند ع يالوملجدال دس خدن ثدنث خعدوئق
منا يددال .فهددو ينددمب ح د ئلعددو لن اددلس يمددا ينددمل ئ ويدداق «ح ددوق ئلن اددلس» .وهددو يعددرف ح ددوق ئلن اددلس
يرلاتئق يلس حيو  ،وللس حنً وئح ئ ً هدو حد ئلعدو (وهد حيدو لدلس دس يلوهدا فد ند ئألحدوئ حد ئلعدو ).
ووعبل د ئلرلدداتئق ،نمددا ه د وئت فل د  ،هددو ئل د ق ييب د ئلح ددوق ،يحلددث ومح د ئلح ددوق يالرلدداتئق ،و ومح د
ئلرلاتئق يالح وق.
وهد ئ ددا عددا ئلجا ددب ئإلقددرئئلي لعد ئلمما عددال فد تئد ئل ددرئت  194فد ددص ئ ويدداق ،ور وحيددو ،االمددا أر
ر علال ئلوص ه ئلمد وحد ةدمور ئل درئت وآللاود ( ،)1يغد ئلوهدر عدس د ى ئلموئفد أو ئ ندجا د يودو ه،
ويغ ئلوهر عس ئلمينلر ئل ا و لي رئت نما أوت و ئليجوال ئل ا و لال ل ي ئلممحد دا يدلس عدا  1949و،1950
ونمددا أوت ه ئل ددرئت  2535ب 24 /يمدداتيخ  ،1969/12/1ئل د ق أن د أر «ئلعددو » ه د وئح د ددس ئلح ددوق ئلثايمددال

( )1راجع فري ذلرك الدراسرة الموسرعة عرن وثيقرة «جنيرف ـ البحرر الميرت» فري كتراب «قبرل الرحيرل ..فري السياسرة والنظرام اليلسرطيني» للمكترب
السياسري للجبهرة الديمقراطيررة لتحريرر فلسرطين ،إصرردار شرركة دار التقردم (بيررروق) والردار الوطنيرة الجديرردة (دمشرق) ،أيرار (مررايو) .2005
 9إلى  .52كذلك راجع النص الكامل للوثيقة في الكتاب نيسه.53 .
اليةل األول بعنوان «الظل والةدى» من
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لي ددعب ئليينددعلو ( .)1وي د أعددا ئلملنل د عيددق ه د ئ ئلمعوددق ئل ددرئت  ،30 /3376ئل د ق يةددق ف د ،1975/11/10
يم نل لجوال وعودق يدالح وق ئلثايمدال لي دعب ئلييندعلو  ،وئلمد يد  ،فد  ،1976/11/24و ريدرئ ً حدو آللدال وويلد
ي دن يد ينً
ئل رئت  ،194ياعمباته يني ح ئلن الس ف ئلعو  .وي أو دح ند هد ه ئل درئتئق أر ئلمعدوي
لح ئلعو  ،و ييغل  ،و ين ع  ،ي هو نم ل (.)2
ر ئلمياو ئليينعلو  ،وهو ينمب «ح ئلعو » يح وق ئلن الس ،يندور يد ووداو ئل ةدلال دس ئويدال قلاقدلال
عميلددال ( ذئ ددا ئلمعبلددر) ،وأق د ط عوهددا وع هددا ئل ددا و  ،وأقد ط عوهددا يددرئتئق ئل ددرعلال ئل وللددال و ع دنر ح ددوق
ئإل نار .وهو ي لك وبوق ئلم اتيال ئإلقرئئليلال ل ةلال ئلن الس وح ئلعو  .فالحد يث عدس خلداتئق هدو ئلميداف عيدق
ئلح  ،ألر خلات ئلن ف (حنب ئلوثل ال) للس حرئً ،ي هو ي يرلاتئق ح للس س يلوها ح ئلعو .
وي لك ينور ئوياق ولف ي أعيق قرئئل س نؤوللمها ئلنلاقلال وئألخنيلال عس وء يةلال ئلن ادلس ،وأعياهدا
س نؤوللمها عس ف ئلمعويةاق لن الس عما ألح يهي س أ رئت ،وأعياها س ئلمعوي عيدق ئلد و ئلمةدليال
ئلم وحمي عبء يا ال ئلن الس عيق أتئ لها ،وأعياها س ئلمعدوي عيدق ئلن دف عدس قدووئق لجوئد ئل ندريال،
ون لك عدس ئلمممينداق ئلمد حدر وهدا .نمدا يوهد ئ ويداق و دعلال ئلن دف و نا مد  ،ويوهد ئلمعالبداق ئلييندعلولال
يالح وق ف يا ئأليا  ،وي عو أيةا ً إل هاء ونالال ئلغوث .وي ر ،ف هايال ئأل ر ،يحد قدرئئل فد ئلو دو ن ولدال
يهو يال(■)3

()6
القرار  194وحق العودة..
بعد 2004/11/11
د تحل د ياقددر عرفدداق ( )2004/11/11ئ مه د رحيددال ف د حلددا ئلوهددا ئلنلاق د ئليينددعلو  ،لمب د أ ،د عه د
ئلرئلس ئلج ي حمو عباس ،رحيال ي  ،يمنس ئل و ها ئخميي عس ئلناي ال ف ئلع ي س ن حها ،دس يلوهدا
ئلموي ئل ق ئحميم يةلال ئلن الس ف ئأل و ئلنلاقلال ليرئلس ئلج ي  ،و ويي س ح ئلعدو  ،وئلحد ئلد ق يمبوداه
فد ه د ئ ئلمجددا  ،ونليلددال و يمد لددق ئلددرأق ئلعددا و لددق عمددو ئلحالددال ئلنلاقددلال ،عيددق ئلعددع ئلمرمييددال ئليينددعلولال
وئإلييلملال وئل وللال.
ويمنددس ،فد هد ئ ئلنددلاق ،أر نحددو أر ئلميدداو ئليينددعلو  ،فد عهد ئلددرئلس عرفدداق ،نددار يعممد  ،فد وييد
ئلمعيس س يةلال ئلن ادلس ،وييدا ً يمبنداً ،يدمي ئإلعدنر عود صدرئحال أ دا ئل دات ئلييندعلو  ،مدا أي دق كدعر
عاويال يلو ويلس ئلحالال ئل عبلال ي دن عدا  ،ووجمعداق ئلن ادلس ي دن خداص ،عممد ئ ً ،لدق ا دب ئ لمبداس ئلد ق
أكر ا لل  ،عيق ئلموي «ئأليوق» ( ر ا ئلمعبلر) ئل ق نار يحمي عرفاق ،ئخ فم ي ن خاص ،وفد ئلعنيدال
ئلحرنال ئل عبلال ئليينعلولال ي ن عا .
أ ا خعاياق أيو ا ر (و لق ا ب أحم يري ) ،ويلا اق يلا فم  ،ف ئنمي ياإلكات لدق
ئلن الس (أو

دروت «حد يةدلال

نيال ئلن الس) يا قموا لدق ئل درئت  . )4(»194وحمدق عود ا ودمي ئإلكدات يو دو

لدق وجندل حد

( )1الموسوعة اليلسطينية .مةدر سبق ذكره.
( )2الموسوعة اليلسطينية .مةدر سبق ذكره.
(« )3قبل الرحيل .»..مةدر سبق ذكره.
( ) 4لمزيد من االطالع راجع النص الكامل للبرنامج االنتخابي لمحمود عباس ،في انتخاباق الرئاسة اليلسطينية في  2005/1/9كما نشرته وكالرة
«وفا» على موقعها اإللكتروني .كذلك راجع النص الكامل لخطابه في افتتاح دورة المجلس التشريعي اليلسطيني في  2005/3/8كما أوردتره
وكالة «وفا» على موقعها اإللكتروني ،وكذلك خطابه أمام المجلس التشريعي وهو يؤدي اليمين الدستورية كررئيس للسرلطة .فقرد تحردث عرن
جوالته الميدانية في مجتمعاق اللجو «في الوطن وسوريا ولبنان» وعن رفضه توطين الالجئين «خارم الوطن» .بردوره ألقرى أحمرد قريرع،
المكلف بتشكيل الحكومة اليلسطينية خطابا ا ممراثال أمرام المجلرس التشرريعي ،لنيرل الثقرة ،بحكومتره األولرى فري عهرد الررئيس محمرود عبراس،
نشرته وكالة «وفا» كامالا على موقعها اإللكتروني .أما اللجنرة المركزيرة لحركرة فرتح ،فقرد أصردرق فري  2005/7/2بيانرا ا فري أعقراب اجتمراع
موسع عقدته في عمان دعت فيه إلى حل مشكلة الالجئين وفق قراراق الشرعية الدولية والقمم العربية» .وفي مكان آخر يتحدث البيان عرن
«التوصل إلى حل عادل لمشكلة الالجئين وفق قرار األمم المتحدة رقم  .»194وفي مكان ثالث يةف البيان «الحرل العرادل» لقضرية الالجئرين
بأنه «يمكن أن يتم وفق القراراق الشرعية الدولية وباألخص قرار األمم المتحدة رقرم  .»194وال يغيرب عرن برال البيران أن يوضرح فري مكران
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ئلعو  ،فالعو ونور عو ذئذ لق «ئلواس» ،ئل ق يدمي وعرييد يل د ئل ولدال ئلييندعلولال ،فد ئلةديال ئلغريلدال ويعدا
( ،)1وف

رئ عال ليمحعاق ئلرئلنلال ئلمد ووداو فلهدا ئلدرئلس حمدو عبداس ،وتئدلس ئلحنو دال ئألقدب أحمد

يري  ،ويلا فم  ،يةلال ئلن الس وح ئلعو  ،يمنس أر رص ئلمال :
ئلم حمو عباس ،ف ير ا ج ئ مراي لرئاقال ئل نديعال ،وفد خعداب ئل ندي أ دا ئلمجيدس ئلم دريع  ،نمدا

ً
ً
ً
ً
دنيال ئلن ادلس وف دا لي درئت ،»194
ف ن وئيي  ،ووعريحاو ويلا او  ،خعايا قلاقلا وئحد ئ ،يد عو لدق «حد
ور أر يددلو يو ددو عيددق ذنددر ح د ئلن اددلس ئليينددعلوللس فد ئلعددو لددق يدداتهي و مميندداوهي ،و ذئ ددا وجدداو
ئلددرئلس حمددو عبدداس هد ئ ئلرعدداب وأكددات عر دا ً لددق «حد ئلعددو » ،فددالعو ونددور لددق «ئلددواس» ،ينددرئ ً
ئلددواس «يجواحلد ئلةدديال وئل عددا » ولددلس ئلد يات وئلممميندداق ئلمد هجددر وهددا ئلن اددور و د ئلعددا  .1948وف د
ئإلاددات ينددد  ،يمددوئ ق أيدددو ددا ر عدددس ئلددد عو لددق وجودددلس ئلن اددلس ئلييندددعلوللس يجونددلاق ئلددد و ئلعريلدددال
ئلمةليال(. )2ولي يريف س وال ه ه ئل عو نبها لق نعق ليح س لقدا ئلن ادلس فد ئلد و ئلعريلدال .فمعيدب
ئلمجولس -يغ ئلوهر عس ئل ئف  -يب ق أح د ئخ ئلمدوالس( ،)3و ر لدي ي د يالةدروت للد  .وفد يعد ئألحلدار
ور ح ئلعو  ،د ئ ً عيدق ومندك
ير  ،عيق لنار ،ئلرئلس أيو ا ر ،وينلر ئل رئت  194لعال ح ئلمعوي
ئلنيعال يال فا عس ح ئلمعوي (■)4

()7

آخر «أن مسيرة السالم تع ني إنها االحتالل بشكل كامل وإقامة الدولة اليلسطينية المستقلة وعاصرمتها القردس الشرريف» متجراهالا فري هرذه
اليقررراق كلهررا حررق العررودة إلررى الررديار والممتلكرراق ،مسررقطا ا هررذا الحررق بشرركل واضررح وصررريح مررن شررروط الوصررول إلررى السررالم مررع الجانررب
اإلسرائيلي( .فةلية «المجموعة  ،»194العدد  ،15صيف 22 ،2005ـ 23ـ24ـ.)25
( )1المرجع السابق.
( ) 2وردق دعوة أبو مازن لمنح الالجئين جنسياق الدول العربية المضيية في حديث له إلى فضائية دبي في .2005/7/10
( ) 3جا هذا التيسير لردعوة أبرو مرازن فري خطراب لره ألقراه لمناسربة برد االنسرحاب اإلسررائيلي مرن قطراع غرزة .وقرد وردق فقراتره فري صرحيية
«النهار» البيروتية في  . 2005/8/10مما ال شك فيه أن أبو مازن ال يجهل مياعيل هذه الدعوة إن جرق االستجابة لها .وال يعتقد فري اإلطرار
نيسه أن الدوافع الحقيقية لهذه الدعوة تقتةر على تخييف األعبا المعيشية عن الالجئين ،أو تحسين أوضاعهم الحياتية عبر تحرويلهم إلرى
مواطنين عرب يتمتعون بكامل حقوق المواطنة تحت سيادة «دولتهم» الجديدة التي منحتهم جنسريتها .علمرا ا أن الالجئرين فري األردن يحملرون
الجنسررية األردنيررة .ومررن هررم فرري الضررية اليلسررطينية وقطرراع غررزة يحملررون جرروازاق سررير السررلطة اليلسررطينية الترري تسرراويهم بغيرررهم مررن
ال يلسطينيين تحت إدارة السلطة .أما اليلسطينيون في سوريا فإنهم يتمتعون بشكل عام بالحقوق نيسها التي يتمتع بها المرواطن السروري مرا
عدا الحقوق السياسية (الترشيح واالنتخاب) والوظائف المسماة سيادية (محافظ أو وزير الخ .)..يبقى إذن الالجئون في لبنان .وهم وحدهم الرذين
يمكن القول بأنهم يعانون.
ولعرل أولررى مياعيررل هررذا القرررار (لررو اتخرذ فعرالا) أنرره يحررول كررل الالجئررين إلررى مرواطنين يحملررون جنسررياق عربيررة مختليررة وتقتةررر «الجنسررية
اليلسطينية» على أتباع السلطة اليلسطينية وحدها..
ثاني مياعيل هذا القرار أنه ييرغ م.ق.ف .من مضمونها حين تيقرد حقهرا فري تمثيرل الالجئرين ،بعردما تحولروا إلرى «مرواطنين عررب» تمرثلهم
حكوماتهم .وهذه هي ،وفق تقديراق مختلية ،رصاصة الرحمة التي تطلق على رأس المنظمة لتخلي مكانهرا بشركل كامرل للسرلطة اليلسرطينية
وحدها.
ثالث مياعيل هذا القرار أنه يلغي المرجعية السياسية الموحدة لالجئين اليلسطينيين وتةبح مرجعة كل الجئ هي حكومته التي منحته جنسية
بالدها .وبتجزئة الشعب اليلسطيني،تتجزأ القضية والحقوق والحلول .وتتحول قضية الالجئين من قضية شعب له الحق في العودة إلرى ديراره
وممتلكاته ،إلى قضية مواطنين عرب ،لهم مكان إقامتهم الدائم ،ولهم الحق ،فقط ،في التعويض عن ممتلكاتهم داخل إسرائيل.
المالحظ في هذا السياق أن الدعوة للتجنيس ،هذه ،تلتقي مع العديد من المشاريع الغربية لحل قضية الالجئين ،من أبرزها مشروع دونا أرتز
الداعي إلى تحويل الالجئين إلى مواطنين عرب يتمتعون باالستقرار في أماكن إقامتهم وبكامل حقوق المواطنة بديالا لحق العودة( .عن فةلية
«المجموعة  ،»194العدد  ،15صيف .)27 ،2005
( ) 4جا ذلك في خطاب ألقاه رئيس السلطة اليلسطينية في حيل خا بجامعة النجاح في نابلس فري األول مرن تمروز (يوليرو)  2006حرين قرال
سوف نتمسك بالقرار  194الذي نص على حق الالجئين في التعويض ولن نتخلى عنه أبداا.
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موقف واشنطن وتل أبيب من القرار 194
كني قلاقال ئلمياو ئليينعلو  ،و وئيي ئلموا للال ئء ح ئلعو  ،فرصال وذتيعال ليو ياق ئلممحد و قدرئئل
ئء ئل ددرئت  ،194وه د ف لددق ددعاف عيددق ئلعددعل ئل د ول  ،و لحدداق ئألذى يالمعددال
لمعددو ا قلاقددال يدد
ئليينعلولال وف ئلم ال ح ئلن الس ئليينعلوللس يالعو لق ياتهي و مميناوهي.
ف ب ئوياق أوقيو ،ئل ق يني ئلعميلال ئلمياو لال لق رحيملس ،وأحا يةلال ئلن ادلس ،لدق ئلمرحيدال ئلثا لدال ئلمندما
يمياو دداق ئلح د ئل د ئئي ،وئل د ق ئق د ط ددس عوص د ئل ددرئت  194وأيددال كددات لددق ح د ئلعددو  ،نددار ئلمو د وب
ئأل لرند فد ئأل دي ئلممحد  ،يبددا ت فد ئلد وت ئلعا يددال ليموهمدال ئل وللددال ،وفد خريدف ند عددا  ،لدق وبود ئيمددرئ
يعرح عيق ئلجمعلال ئلعا ال ،ي عوها فل لق عا ئلملنل عيق ئل رئت  ،194يما يني ح ئلن الس فد ئلعدو لدق
يدداتهي .ونا د ئلجمعلددال ئلعا ددال يإ مددا أعةددائها ،ددا ع د ئ ئ موددا ئلمو د وب ئإلقددرئئلي  ،وعددوق لعددال ئل ددرئت
ئلم نوت(.)1
ف ويي لعال عا ئلملنل عيق ئل درئت  194ندار ئلمود وب ئأل لرند يرقد  ،لدق ئلن ادلس كدات وهد ف لدق
وه ئال خوئارهي و مار ئقم رئت ئل و ئلعريلدال ئلمةدليال لهدي ،دا ئ ئلحد لدلس عروحدا ً عيدق ينداا ئلبحدث فد
وع ال ئل رق ئألوقط.
يع ئلمويل عيق ئوياق أوقيو ،ويع دا يدرأق وئكدوعس وود أيلدب أر يداب حد ئلعدرئ يد فدم عيدق عدرئعل ،
أعددا ئلمو د وب ئأل لرن د وئإلقددرئئلي ئلوهددر ف د وييلهمددا ددس ئل ددرئت  ،194وعيددق ياع د أر عددا ئلملنل د عيددق
ئل رئت ئلم نوت ،و ئآلر فعاع ئً ،وعمبر ئقدمبايا ً لومدائج ياو داق ئلو د ئلد ئئي .خاصدال وأر هد ه ئلمياو داق لدي
ورقي وحق ح يةلال ئلن الس ،ولي ورقي ل ر عا ً وللا ً أو يا و لداً ،يد أي مد تهودا ً يمدا يميد عيلد ئلممياو دور.
س هوا ي أ ود وب ئلو يداق ئلممحد يممود عدس وبود ئ يمدرئ ئلمعهدو قدوويا ً لدق ئلجمعلدال ئلعا دال ل دي ئلممحد .
وحي حي ف ار ولنل ئل رئت  194عيق ئأل ي ئلممح ئلمجموعال ئلعريلال ف ئلموهمال ئل وللال .وعو ئلمعدوي
د كدروا يبولهدا عةدوئ ً فد ئأل دي ئلممحد  ،يلومدا
ئل رئت ،ف قاي ال خعلر وعات
نا قرئئل وعوق
أخ ق ئلو يداق ئلممحد وممود عدس ئلمعدوي  .و و أخدرى ،دس يلوهدا و ئلمجموعدال ئألوتويلدال ،أخد ود ويوها
يمغلبور عس ينال ئلمعوي  ،وعا ً ل حرئد ،وحمق يمر وئ وييا ً س ئل رئت ئلم نوت(.)2
صحل أر ئل رئت  194ا ئ يعدا ئلملنلد عيلد فد ند وت دس وتئق ئأل دي ئلممحد  ،لندس ئلعدحل أيةدا ً أر
ئلمعوتئق ئلم عر واها أعنه ،أ عي ئل و ئلنلاقلال لي رئت و ر لي وو س نا م ئل ا و لدال ،وأحد ث ودهننً فد
ى ئلم ئ ئلمجمم ئل ول يما اء فل عس ح ئلن الس يالعو ■
ويع س ئلعميلال ئلمياو لال ،وف

(« )1خارطة الطريق إلى أين؟»  ،للمكتب السياسي للجبهة الديمقراطيرة لتحريرر فلسرطين ،دار التقردم (بيرروق) والردار الوطنيرة الجديردة (دمشرق)
نيسان (إبريل) .102 ،2004
( )2المةدر السابق.102 .
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الالجئون والعودة بين المنظمة والدولة
()1
الالجئون و ومنظمة التحرير (م.ق.ف).
.ق.ف .وععي دا ً واتيرل دا ً ف د حلددا ئل ددعب ئليينددعلو وحرنم د ئلواولددال ئلمعاصددر  .ذ وفددرق
 - 1كددني و
ئألقاس إلعا يواء نلا لم ئلنلاقلال ئلم ودي ئل ةداء عيلهدا عيدق يد ئلونبدال ئلواولدال ئلنبدرى .وفد اد لداب هد ه
ئلنلا لددال ئلمح د ئليينددعلولور نددلفرئ يدداألح ئب وئل ددوى ئلنلاقددلال ف د ئلموع ددال ،ور أر ي ددو ذلددك لددق عددا يودداء
ئل رعلال ئلواولال ئلمنم يال لي عب ئليينعلو .
ئلموععف ئلماتير ئلثدا ومثد فد وبود .ق.ف .لبر دا ج ئلو داا ئلع در ،ثدي ئلبر دا ج ئلنلاقد ئلمرحيد  ،ئلد ق
يعدد ئلعريدد عيددق ئلمحدداو ق ئإلييلملددال إلعددا عددا ت ومثلدد ئل ددعب ئليينددعلو  ،و حددو كرعددلم وهويمدد
ئلواولملس .وي فم ئلبر ا ج ئلنلاق ئلمرحي ئلباب ،عريلا ً و وللاً ،لنعمدرئف يموهمدال ئلمحريدر ئلييندعلولال مدثنً
كرعلا ً ووحل ئ ً لي عب ئليينعلو .
و مددا كددك فل د أر و ئلموهمددال ،وئ عمددرئف يمويعه دا ئلممثلي د لي ددعب ئليينددعلو  ،ددن ئلن اددلس ددس نددو هي
لافال ع دس ئلد و ئلعريلدال ،ووحد وصدايمها ئلنلاقدلال وهلمومهدا ئأل ولدال ،لدق
جر وجمعاق قنا لال وعل ف
نو هي كعبا ً ذئ كرعلال واولال نم يال ،يموح ف ئ ممائ لق واو  ،ويةلم ،نما يموحد حدو ح ويد ئلواولدال لدر
ئل اييال ليمعرف ،يما فلها ح ئلعو لق ئل يات وئلممميناق ئلم هجر وها و ئلعا .1948
ووح تئيال .ق.ف .خي يةدلال ئلن ادلس بودق ئأل دي ئلممحد  ،ياعمباتهدا يةدلال كدعب ،ووحد تئيدال .ق.ف.
ص تق عس ئلجمعلال ئلعا ال ل ي ئلممح قينيال ئل رئتئق ،خاصال ئل رئت  ،30 /3376ئل ق يةدق يم دنل ئليجودال
ئل وللدال ئلراصدال يدالح وق ئلثايمدال لي ددعب ئلييندعلو  .وهد يد وتها أععد ئلميندلر ئل دا و لي درئت  194ياعمبدداته
يني ح ئلعو لق ئل يات وئلممميناق ،نموحق عا لح يةلال ئلن الس ئليينعلوللس.
وعو ا أص تق .ق.ف .عنر ئ قم ن ف  ،1988/11/15هر ئلن ادور لدق هد ئ ئإلعدنر عيدق أ د خعدو
أولدق إل جدا ح ددويهي ،ئ عنيدا ً دس وت .ق.ف .فد ووحلد ئلح ددوق ئلواولدال لي دعب ئليينددعلو  ،وئلمعداا عهددا
ياعمباتها وح وئح  ،وملل يلس نور لها وآخر .ونيما نا ئلحرنال ئلواولال ئليينعلولال ،مثيدال فد .ق.ف،.
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وح عرئ ً افلاً ،يع ح وق ئل عب ئليينعلو  ،عيق ئلمنموياق ئإلييلملال وئلمحيلال ،نيما وع
ف ييب ئل ةلال ئلواولال ئليينعلولال ،ونيما وع ح هي ف ئلعو لق ياتهي و مميناوهي.

وي ئلن ادلس

لر أر المنعطف السلبي ف نلر ئلموهمال ومث ف ئلمويل عيق ئوياق أوقيو ،و ا أح ثد دس ود ئعلاق خعلدر ،
عاف وحد ئل دعب ئل ئخيلدال ،يعد ا حدو ئلن ادور أر
لعب وتئ ً ف و نلي ئلحرنال ئلواولال ئليينعلولال ،وف
ح ددويهي ركددحال ألر ومبرددر عيددق ي د ئلميدداو ئليينددعلو وئق دمع ئ ه ليموددا عددس ح د ئلعددو  ،ي تيعددال ونددهل
ئلوصو لق ئل ولال ئلمنم يال وعاصممها ئل س .ل أ عف ئوياق أوقيو ئلموي ئلممثلي لموهمال
ئلمحريددر ئليينددعلولال ،ويلو د ئلمجريددال أ د ي د ت ددا وحددرص ئلموهمددال عيددق صددور ئلح ددوق ئلواولددال نا يددال لي ددعب
ويعها ئلممثلي وئلعنس صحل .
ئليينعلو  ،وي ت ا وعور وح ه ه ئلح وق ،ي ت ا يمع
 - 2يلا ئلنديعال ئلييندعلولال فد ئلةديال وئل عدا  ،ه ّمر لدق حد دا ئلد وت ئلنلاقد ليموهمدال .ويد عم د تئاقدال
ئلنيعال ه ئ ئلمهمل حلس حعرق ف ي تئلس ئلنيعال ئلنثلر س ئلعنحلاق .ند لك لعدب عد دس ئلعوئ د وتئ ً
فد وعملد هد ئ ئلمهمددل  .فددرئلس ئلموهمدال هددو يند تئددلس ئلندديعال وتئدلس ئلحنو ددال و فوئصد يددلس صددنحلاو
ئلوئقعال( ،)1ويالمال نار يميك ها ا ً وئقعا ً س ئلمواوت نوم س وهمدل ند ئلهلاداق لعدال وته ئلمويدر  .أ دا
أفرئ ئليري ئليينعلو ئلمياو  ،ياعمباتهي مثيلس لموهمال ئلمحرير ف ئلعميلال ئلمياو دلال ،ف د ندا وئ يحميدور فد
ئلوي ين وئيعهي ئخ ئلنيعال نو تئء أو نمنؤوللس نبات ف ئأل ه ئأل ولال.
نمدا أر ددس ئلعوئ د ئلمد لعبد وتئ ً فد وهمددل ئلموهمدال لعددال ئلندديعال ،أر «ئلث د ئلمددال » ئ م د لددق تئاقددال
ئلنيعال و جم و تئئها و عها نافال ئأل ه ئأل ولدال وئإل ئتيدال وئلر لدال فد ئلةديال و د  .يعد ا نا د .ق.ف.
و ددن نلا دا ً عووي دا ً ،ونددي ئل ددي لددق ؤقندداوها وئوحا ئوهددا ئل ددعبلال وئلمهولددال حمددق صدداتق هددلننً يمهني د ئل د ،
ويع ع ف أتنا  ،ئليرئغ وئلبعالال ئلنلاقلال وف قلاقال وئعلال اتقمها ئلنيعال ئليينعلولال.
وت ددي ئلملنل د ئق ئلييهلددال عيددق أر ئلموهمددال ه د ئلمر د ليندديعال ،وأ هددا ه د ئلممث د ئل ددرع وئلوحل د لي ددعب
ئليينعلو  ،وأر ئلنيعال عولال ف ط يال لر ئليينعلو ئخ ئلةيال وئل عا  ،أر آللاق ئلعمد ئللو لدال ي لد ويعد
رن ئلث لق ئلنيعال وف وهمل .ق.ف .و وتها ئلممثلي .
فعيها ف
( )2
افلال عيق ه ئ ئلعدعل  ،ذ
ئقمح ئث وعب لرئلس ئلحنو ال يعو ً عس وعب تئلس ئلنيعال كن خعو
صاتق ئلحنو ال وتئلنها ه ئلمعولدال يالعميلدال ئلمياو دلال ولدلس .ق.ف( .)3ولد لك للند صد فال أر يمنديي تئدلس
ئلحنو دال ئلدوص ئلرقددم لدـ«خاتاددال ئلعريد » ددس ئليجودال ئلرياعلدال ،و أر ينددمح ث فد جيددس ئلدو تئء وعددبا ً
ي ئ ً هو و ير كؤور ئلمياو اق( ،)4وأر يح وعب و ير ئل ولال لي ؤور ئلرات لال ي ً
ددس وعددب و يددر ئلمرعددلط وئلمعدداور ئل د ول ( ،)5وأ ى ئلموعددب ئألخلددر لددق ئحمندداذ د هددا تئددلس ئل د ئئر
ئلنلاقددلال ف د .ق.ف .ئلدد ق يةددعي  -تقددملا ً  -يمهددا و يددر خات لددال ولددال فينددعلس ،و لددق يدد ددس و يددلص
لعنحلاو (.)6
( )1بقيت هذه الةيغة حتى الربع األول من العام  2003أي لمدة تقارب السنواق العشر.
مر بعدد من المحطاق بد اا من وثيقة النقاط السربع ()2002/5/12
( )2جا استحداث هذا المنةب إثر تدخل ضاغط من اللجنة الرباعية الدوليةّ ،
المقدمررة إلررى السررلطة ،والترري تحرردثت للمرررة األولررى عررن «اليةررل بررين منةرربي رئرريس السررلطة ورئرريس مجلررس الرروزرا » ،وانته را بوثيقررة
«مقترحاق من أجل خطواق عاجلة مؤقتة» قدمت إلى ياسر عرفاق يوم  2003/2/14في رام هللا.
157ـ 159من كتاب «في النظام السياسي اليلسطيني» .مةدر سبق ذكره ،وكذلك كراس «قرا ة في الحكوماق
للمزيد من االطالع راجع
ليلسطينية» بقلم فهد سليمان .الةادر عن المركز ال يلسطيني للتوثيق والمعلوماق (ملف) .العدد الرابع ،تمروز (يوليرو)  .16 ،2006وقرد
تولي الحكومة األولى في هذا السياق محمود عباس في .2003/4/29
( )3جررى تكررريس ذلررك حررين تسررلم رئرريس الحكومررة محمررود عبرراس فرري  2003/4/30مررن وفررد اللجنررة الرباعيررة الررنص الرسررمي لخطررة «خارطررة
الطريق» ،كأساس للعملية التياوضية والتسوية في المنطقة.
( ) 4قبل تشكيل الحكومة كان محمود عباس بوصيه أمين سر اللجنة التنييذيرة فري م.ق.ف .يترولى مسرؤولية دائررة شرؤون المياوضراق كرون هرذا
الملف من اختةا م.ق.ف .من خالل اللجنة العليا للمياوضاق ومرجعيتها اللجنة التنييذية برئاسة ياسر عرفاق .وإثر تشكيل الحكومة آلت
مسؤولية دائرة المياوضاق إلى صائب عريقاق الذي باق يشارك في اجتماعاق اللجنة التنييذية كمراقب («قرا ة في الحكوماق اليلسطينية»،
مةدر سبق ذكره.)18 ،
( )5اتياقية أوسلو حظرق على السلطة اليلسطينية ممارسة صالحياق ومسؤولياق في مجال العالقاق الخارجية بالمهام التي تعود فري العرادة إلرى
حقيبة الخارجية .ومن هنا كانت الحكوماق اليلسرطينية السرابقة علرى حكومرة عبراس تلحرظ وزارة «التخطريط والتعراون الردولي» للقيرام بهرذه
المهرام أو بقسررم منهرا ،األمررر الررذي خلرق منافسررة دائمرة واحتكرراك مررع الردائرة السياسررية فري م.ق.ف .وتنررازع علررى الةرالحياق («قرررا ة فرري
الحكوماق اليلسطينية» ،مةدر سبق ذكره.)18 ،
( )6تضاربت الةرالحياق برين وزارة الشرؤون الخارجيرة فري حكومرة السرلطة اليلسرطينية وبرين الردائرة السياسرية فري م.ق.ف .ممرا حردا برالرئيس
عرفاق إلى إصدار قرار إداري بتوزيع الةالحياق بحيث ألحق الب عثاق اليلسطينية في العواصم المعنية بالعمليرة التياوضرية بروزارة الشرؤون
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ولع يع ئألارئف ئإلييلملال نار ي ج ث ه ه ئلمو هاق ،ألر ئلح و ئلممثليلال لينيعال ي ف عو حد و ئلةديال
و  ،يلوما ومم ئلح و ئلممثليلال لموهمال ئلمحرير لم م نافال وجمعداق ئل دعب ئلييندعلو  ،فةدنً عدس ندؤوللاوها
عس قائر حاوت يةلم ئلواولال ،وي ن خاص يةلال ئلن الس ئليينعلوللس.
ددعاف ئلنلا لددال ئلنلاقددلال
وي د كددج ث د ه د ه ئلمو هدداق أاددرئف وللددال نثلددر  ،ألر ددعاف .ق.ف .يعو د
ليمجمعاق ئليينعلولال ف ئل ماق ،ئأل ر ئل ق ينه عيق ياو اق ئلح ئل ئئي ئلبحث عس ح  ،ي و عيدق ئلمدوالس
وئلملهل ل ةلال ئلن الس خاتد وعوق ئل رئت .194
 - 3ولال ئلحوئت ئلواو ف ئل اهر فد آذئت ( داتس)  2005ووصدي لدق ئلموئفد عيدق صد ئت دا أايد عيلد
« عددنر ئل دداهر » ،وئلد ق حمد فد الاود يددرئتئق يإ خددا صددنحاق عيددق أو ددا ئلندديعال ئليينددعلولال ،و ع دا
ويعل .ق.ف  .يما ف ذلك عا و دنل جيندها ئلدواو ئلييندعلو يا مرايداق وفد بد أ ئلممثلد ئلوندب  .ند لك
أعل ئلملنل عيق ه ئ ئأل ر ف وثل ال ئلوفاق ئلواو ف  ،2006/6/27وئلمد حميد ووئيلد ئل دوى ئلنلاقدلال نافدال،
و مثيد ئل عددا ئلردداص ،وفعاللداق ئلمجممد ئلمد  ،وئل رعدلاق ئلواولدال ئلياعيددال .ويد أعددا ق ئلوثل ددال ئ عمبددات
ل ةلال ئلن الس حلس ع يو و عيق ح هي ئلثاي يالعو لق ياتهي و ممينداوهي ئلمد هجدروئ وهدا ود ئلعدا
 ،1948نما ع عيق ئلممنك يال رئت .194
وت ي أر ئلع ي س ئلعرئيل ا ئ يعع انق آللداق ويعلد ؤقنداق .ق.ف .ووعبلد دا وب دق دس يدرئتئق
عنر ئل اهر  ،ووثل ال ئلوفاق ئلواس أر ا وي ئلموصد للد أعدا فدم ئلبداب در أخدرى ،لدلس إلعدا ئ عمبدات
ليموهمال ،ي ون لك ل ةلال ئلن الس ولح هي ف ئلعدو  .مدا يؤند د ى ئلمدرئيط ئلوثلد يدلس وع يد ئلد وت ئلممثليد
وئلنلاق ليموهمال ويلس صور ح ئلن الس يالعو ( .)1وهو ا يؤن ف ئلنلاق ين أر
لن اددلس ئلمعدديحال ئألنبددر ف د عددا حلدداء ؤقندداق .ق.ف ،وخاصددال جينددها ئلددواو عيددق ئألقددس ئلج ي د
ئلم ات للها ،وهو ا ييمر  ،ف ئلنلاق ،أر و ن حرنال ئلن الس يدو دغط كدعب ل قدرئ يدا لم ئ يمدا داء
ف « عنر ئل اهر » ووثل ال ئلوفاق ئلواو ي دلر .ق.ف .نمدا ييمدر أر يندور لحرندال ئلن ادلس وت ملد فد
جا ئلعميلال ئ مرايلال ،عبر ئخملات ئل رعلاق وئلنياءئق ئلنلاقلال ئلحريعدال عيدق صدور حد ئلعدو وئلممندك
ي.
ويمنس ئل و  ،ف ه ئ ئلنلاق ،أر ئلةغوا ئلنلاقلال وئل عبلال ح و ا ً ف جا ويعلد ؤقنداق ئلموهمدال يمدا
ف ذلك ئ مراب جينها ئلدواو  ،فد ئلد ئخ وئلرداتد وفد بد أ ئلممثلد ئلوندب ئلنا د  ،ل د حميد وثل دال «عهد
ئلوح وئل رئنال ئلواولال» ئلم وبواها –عميلا ً -ئلمجيدس ئلمرند ق فد .ق.ف فد وتود ئلموع د فد تئ ي فد
 23ـ  2008/11/24وو هاق وئ دحال يهد ئ ئلعد  ،فمحد ئلعريد حدو ئلعمد عيدق وح لد دا داء فد « عدنر
ئل اهر » و«وثل ال ئلوفاق ئلواو »(■)2

الخارجية (أي الحكومة) ،والباقي بالدائرة السياسية لمنظمة التحرير األمر الذي فسر على محمرل إضرعاف للردائرة ،وبالترالي إضرعاف للموقرع
التمثيلي لمنظمة التحرير اليلسطينية لةالح حكومة السلطة اليلسطينية.
( )1كان ييترض ،بموجب ما اتيق عليه في مؤتمر الحوار الوطني اليلسرطيني فري القراهرة ،أن يردعو رئريس اللجنرة التنييذيرة لمنظمرة التحريرر اليلسرطينية محمرود
عباس ،وخالل شهر مرن تراريخ صردور «إعرالن القراهرة» اللجنرة الوطنيرة العليرا ،إلرى اجتمراع يخةرص لبحرث آليراق إعرادة تشركيل المجلرس
الوطني اليلسطيني .وتضم اللجنة كما تقرر ،إلى جانب رئيس اللجنة التنييذية ،أعضا «التنييذية» ،رئيس المجلس الوطني ،األمنا العامين،
وشخةياق وطنية مستقلة يتم التوافق عليها .ورغم مرور ما يقارب السنتين (حتى كتابة هذه السطور) على الموعرد ،فرإن الردعوة لرم توجره
إلى اللجنة الوطنية العليا لتلتئم وتباشر مهامها.
( )1راجع النص الكامل لوثيقة «عهد الوحدة والشراكة الوطنية في مجلة «الحرية» العدد  ،)2288( 1214تاريخ  11/30ـ .2008/12/6
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()2
الالجئون والدولة اليلسطينية
دد ئلميدداو ئليينددعلو لددق و دد وعددات يدددلس كددروا يلددا ئل ولددال ئليينددعلولال وكددروا عددو ئلن ادددلس
ئليينعلوللس ،وصو ً لق ئلمنيلي -عميلا ً -يالمويف ئإلقرئئلي ئل ئع لق ئلم ايةال يلس ح ئلعدو ويدلس يلدا ولدال
فينعلولال .وأعا ئلمياو ئليينعلو صدلا ال يهدو حد ئلعدو  ،ياعمبداته «عدو » لدق ئل ولدال ئلييندعلولال ولدلس
لق ئلموئاس ئألصيلال لن الس ئليينعلوللس ،عيما ً أر ئألقاس ئل ا و وئلنلاقد وحد يةدلال ئلن ادلس يدالعو لدق
ئلمياهلي ئلم يبثها ئلمياو ئليينعلو (.)1
ئل يات وئلممميناق ،يمعات
ويحاو ئلمياو ئليينعلو أر يوعي  ،لملنل صحال تأي (ئلرااف و ئألقاس) ،يا قموا لدق عدنر ئ قدم ن
ئلعا ت ف  ،1988/11/15ئل ق عا لدق يلدا ولدال فيندعلولال ندم يال لند يولهدا .و لدق أر دوئ يس ئل دوى ئل دا ت
عيق يا ال ولال فينعلولال و ت عيق فم يداب ئلعدو لدق ئلن ادلس ،نمدا يندمو ئلميداو ئلييندعلو لدق وعديب
ئلميدداو ئإلقددرئئلي  ،ئلم د عو ددس ئلو يدداق ئلممح د  ،وئل د ق يددرف  ،يددالمعي  ،عددو ئلن اددلس لددق ددوئاوهي
ئألصيلال ف واا .48
ر ئل ولال ئليينعلولال ئلمنم يال نا يال ئلنلا  ،ويح و ئلرئي س ح يرئر (يو لدو) ،وعاصدممها ئل د س ،للند يد ينً
لح ئلعو  .و يمنس ،وف وعوق ئلبر ا ج ئلواو ئليينعلو  ،ئلم ايةال يلس ئلح ف ئ قم ن وئلردنص دس
ئ حددمن وئ قددملعار ،ويددلس ئلحددد فدد ئلعددو  .نمدددا أر يلددا ئل ولددال ئلمنددم يال يةددد هايددال لم ددنيال ئلن ادددلس
ئليينددعلوللس ،ئلم لمددلس عيددق أت ئل ولددال ينددها( ،ف د ئلةدديال وئل د س وئل عددا ) أو عيددق أتئ د ئل د و ئلعريلددال
دس نا دال يةدلال ئلن ادلس ،وح هدي فد ئلعدو وأر ي دن يدو
ئلمةليال .لنس يلا ولال فينعلولال س كل أر يع
افلال ،ونا ةالهي س أ ئلعو لق ئل يات وئلممميناق.
فم ددنيال ئلميدداو ئليينددعلو ونمددس أو ً ،ويب د ن د ك د ء ،ف د ي تو د عيددق ئقددمجما عواصددر ئل ددو ف د ئلحالددال
ئليينعلولال .وئلرعدو ئألولدق عيدق اريد ئقدمجما عواصدر ئل دو هد ه ،هد ئليعد يدلس كدروا يلدا ئل ولدال ويدلس
كروا ئلعو  ،وئلممنك يالح ف ئ قم ن  ،ون لك يالح ف ئلعو لق ئل يات وئلممميناق ،وتفد ند ئلحيدو
ئلب ييال .و ذئ نار يلا ئل ولال ئلمنم يال ي ن وعبلرئ ً عس ح ئل عب ئلييندعلو فد و ريدر عدلره يويند  ،فدإر ئل د
ئلثا له ئ ئلح هو ف عو ئلن ف ئليينعلو لق ياته و مميناو  ،و ئعمبر ه ئ ئلح و وصا ً(.)2
س هوا ونمس عيحال ئلن ف ئليينعلو ف يلا ئل ولال ئلييندعلولال ئلمندم يال نا يدال ئلندلا  ،نإ جدا هدي فد ادات
يةددمار ح د ئلن ددف ف د ئلعددو لددق ئل د يات
جددا ئلم ددرو ئلددواو ئليينددعلو  ،وئل د ق لددس ينددمنم وعبل د
( ) 1راجع المةادر السابقة حول قراراق األمم المتحدة ذاق الةلة بحرق الشرعب اليلسرطيني فري تقريرر مةريره ،والمةرادر السرابقة حرول القررار
االستشاري لمحكمة العدل الدولية التي ما زالت ترى أن قرار التقسيم لم ينيذ بعد ،وأن القضية اليلسطينية يجب أن تحل من جوانبها كافة.
( )2راجع في هذا السياق أيضا ا تيسير اللجنة القانونية في األمم المتحدة للقرار  ،194ونص القرار  3236حول حق الشعب اليلسطيني في تقرير
مةيره ،والقراراق األخرى ذاق الةلة كما وردق في مراجع سابقة.
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وئ لممميناق .ويالمال فإر ئلوةا س أ ئل ولدال ئلمندم يال هدو فد ئلويد يند ةدا دس أ د ئلعدو لدق ئلد يات
وئلممميناق .نما أر ئلوةا س أ ئلعو وتف ئلموالس ،يعب ف ئلوي ين ف خ ال يلدا ئل ولدال ئلمندم يال
نا يال ئلنلا .
ر عا ويعل .ق.ف .و عا و نل ئلمجيدس ئلدواو ئلييندعلو  ،وفد ئألقدس ئل يم رئالدال (يا مرايداق وفد
ح ئ قم ن ■
ما ال ها ال لعور ح ئلعو  ،وونا ي
ب أ ئلممثل ئلونب ) ي ن

()3
الالجئون ومشروع الدستور اليلسطيني
 - 1ئيمد أق عميلددال صددوغ ئل قددموت ئليينددعلو فد قددلاق ئلجد ئل د ق قدا ئلندداحال ئليينددعلولال د ئ مهدداء ئلموع د
ئل و د ئلميمددر ليمرحيددال ئ م اللددال ف د ئويايلدداق ئوقدديو ف د  .1999/5/4وت ددي وةدداتب و هدداق ئلوهددر حددو
ئحممددا ئ ع ددا هد ه ئلمياو دداق ،فددإر ئ مهددا ئق ئلم د عود ددروت عد ئ ئل الددب ئل قددموتق لي ولددال ئليينددعلولال
وق عوها ل لا ه ه ئل ولال عيق ئألت .
ئلعمل  ،ياعمباته أح ئلمحةلرئق ئلم
وو ددني له د ئ ئلغددر لجوددال نيي د يإ جددا نددو لي قددموت ئليينددعلو يالمعدداور د ا عددال ئل د و ئلعريلددال .وي د
أ ج ق ئليجوال حمق ئآلر ئلمنو ئلثالثدال لم درو ئل قدموت ،ارحد فد ئلندلاق قينديال دس ئألقدايال ومعيد ي ةدايا
ئلن اددلس وئلعددو  .أهمهددا يالونددبال لوددا ،ئل ولددال و .ق.ف .وح ددوق ئلن اددلس .ف لددا ئل ولددال يجددب أ ينددور ئلمحعددال
ئلرما لددال فدد نددلر ئلمحددرت ئلددواو لي ددعب ئليينددعلو  ،أل دد لددس يةددمس  -يالةددروت  -حددنً كددا نً لي ةددلال
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ئليينعلولال يمرميف وئ بها .وألر ئأل ر ن لك فإر يلا ئل ولال لس ييغ وي ائلا ً ئلحا ال ئلمو وعلال لق ئقدممرئت ي داء
.ق.ف .نإاات وح لي عب ئليينعلو وحرنم ئلواولال ئلمحرتيال.
وئإليرئت يه ه ئلح ل ال يمي ئلمملل يلس ؤقناق ئل ولال و ؤقناق .ق.ف ،.فالموهمدال هد ئإلادات ئألكدم ئلد ق
يوحد ئل دعب ئلييندعلو نيد  ،ويعدالج ح ويد ئلنا يدال ويةددلم ئلواولدال يند وئ بهدا .وئإليدرئت يهد ه ئلح ل دال يميد
أية دا ً ئلمملل د يددلس ئلهويددال ئليينددعلولال (أق ئ ممدداء لددق ئل ددعب ئليينددعلو ) ويددلس ونددلال ولددال فينددعلس ..نمددا أر
ئإليرئت يه ئ ئلمب أ يناع أيةا ً ف ح عةيال عنيال ئل قموت يح وق ئلن الس.
ايداق ورميدف عدس ئلموحدق ئلد ق أكدر ا للد أعدنه .فالم درو ييحدو و دو
 ■ - 2لر أر نو ئل قموت و
«المجلس االستشاري» نإحد ى هلاداق ئل ولدال ئلييندعلولال ،ونل د ئإلادات ئلمعود يالممثلد ئلييندعلو ئل دا « دس
ورئعد خعوصدلال «ئل دماق» ئلييندعلو
ئخ فينعلس وخات ها» .وه ميال فمال عمما ها لعلغال حايد
ن ةلال يائمال ي ئوها ،ولمجوبها ئقمعما نيمال «ئلن الس» ،ئلم وحم لو ً وئ حا ً يةلف عيق يةلمهي.
■ فالمادة  109ووص عيق ا يي  « :يو ل يمو ب ه ئ ئل قموت جيس ئقم اتق يمنور س ائال وخمنلس عةدوئ ً
يندور لد كرعددلال ندم يال ،وورئعددق فد و دنلي نددب ئلمو يد ئلنددنا ئلييندعلو فد ئخد فيندعلس وخات هدا.
ويوهي ئل دا ور كدروا واري دال ئ مرداب أعةدائ أو وعللدوهي حندب ئلبيد ئلم لمدلس فلد »« .ولدرئلس ئل ولدال أر يعدلس
أعةاء ئلمجيس ئ قم اتق مس يحميور ئلجونلال ئليينعلولال ،يما يمجداو ع در أعةداء مدس وملد وئ يم د يي
خ اق يليال لي ةلال ئليينعلولال».
دس هد ئ يمةد أر ددرو ئل قددموت يمو د إل ددياء اداي ئلممثلد ئل ددا عيدق ئلمجيددس ئ قم داتق .فهددو يةددي
مثيلس عس ئل ئخ وئلراتد .ويرئع أيةا ً و نلي حنب ئلمو ي ئلننا يلس وداح ئل دعب ئلييندعلو  ،وند لك
خعوصلال يع ئلراتد ،ئلم ي ونم ياعمما أقيوب ئ مراياق ف مل وئيع .
لق ه ئ ويمر ئلما  109أر ئلييندعلوللس فد ئلرداتد  -ي دن عدا  -يمممعدور يالجوندلال ئلييندعلولال ،و يغلدر
ئقدمثواء ع در أعةدداء مدس يحميددور ئلجوندلال ئلييندعلولال ددس هد ه ئلحالددال ئلعا دال نثلدرئً .فا قددمثواء يوعبد عيدق
«خ اق يليال لي ةلال» وهو أ ر للوف ف واتيخ حرناق ئلمحرت ئلدواو  .وفد
كرعلاق عريلال وأ ملال ي
ئلوي ين  ،ي يرئع ه ئ ئ قمثواء وئي كرعلاق فينعلولال وحم  -ألقباب كمق  -ئلجونلال ئليينعلولال.
■ أ ا المادة  ،110فه وح

عاق عم « ئلمجيس ئ قم اتق» ئل ق يرمص:

 ي تئقال ئل ةايا ئ قمرئولجلال ئلعا ال وو يي ئلم مرحاق ي ل ها. -يم يي ئ يمرئحاق ف ن

ا يمعي يالح وق ئلواولال وقن ال ئلمرئب ئليينعلو وح وق ئليينعلوللس ف ئلراتد.

 -يمواي ال ئلمع ينق ئل قموتيال و ي ئء ئلرأق يما ي مر

وها.

 يمدا يحليد تئدلس ئل ولدال لدق ئلمجيدس دس و دوعاق ومعيد يالنلاقدال ئلعا دال فد ئل دؤور ئلعريلدال وئل وللدال ل ولددالفينعلس.
 يم روعاق ئل وئ لس ئلم يحليها تئلس ئل ولال لل ئلممعي ال ياليينعلوللس ف ئلراتد. -ويما ي رت أعةاء ئلمجيس ارح ليو ا

ف

و أعمال .

اإلشارة األولى لق ح وق ئليينعلوللس ف ئلراتد ،ئلمد ودر فد قدلاق حد يةدعها عيدق قدويال يةدايا وهريدال
«نالح وق ئلواولال» ،وقلا يال «ننن ال ئلمرئب ئلواو » ،وةي عيق ه ه ئلح دوق د لو ً واولدا ً وقلاقدلا ً يو هدال
ح ئلن الس ف ئلعو  ،لنس ور ئلوص ئلعري عيق ذلدك ويمدا يمجداو حد و و د يي ئ يمرئحداق .أ دا اإلشرارة
دروعاق ئل دوئ لس ..ئلممعي دال يالييندعلوللس فد ئلرداتد ،فيلند ذئق صديال يحد ئلعدو  ،يد يموهدلي
الثانية حدو
أحوئ هؤ ء وعنيمهي يال ولال ئليينعلولال.
■ س ئلععب أ ّ وول ئل رئء ئلممل لال ليما ولس 109و 110ئ عباعا ً يويدا ً يدلر ئلمجيدس ئ قم داتق لدلس هدو ئلهلادال
ئلم مرحال ي ينً لموهمال ئلمحرير ئليينعلولال .قوئء فلما خص ومثل ئل دعب ئلييندعلو يلقدره (عيدق درئت ئلمجيدس
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ئلدواو ) ،أو يددل ئء يعد ئلواددائف نمدا أكددر ا .لندس ئليدداتق يدلس ئلم ددنليملس هائد  :فالموهمددال و دن ادداتئ ً قلاقددلا ً
دا يدلس ئلدواس وئل دماق .وهد ومثد ئل دعب ئلييندعلو فد نافدال أ دانس
ووهلملا ً نا نً ،أكب يوها قلاقد دو
ووئ ه ووحم ئلموي ئلنلاق ئلم درت فد عدلر ئل ةدلال ئلييندعلولال يلقدرها .أ دا ئلمجيدس ئ قم داتق ،و ر ندار
يةي كرعلاق س ئخ فينعلس وخات ها ،أر ويع ئلممثلي يب ق ايعا ً ،ألر صنحلاو
رقو ال عود حد و و د يي ئلموصدلاق ولدلس ئورداذ ئل درئتئق .نمدا أر ووصدلاو للند ي دال ألحد  ،ي د ت دا هد
حاولددال لمندداع ئلم ددر ئليينددعلو عيددق ئلموب د لعبلعددال ئلحالددال ئليينددعلولال وخعوصددلاوها ،لنددس و مددا ئإلفعددا
صرئحال عس وئي ئل ماق وح ئلعو لن الس.
 - 3ر يددرئء ددرو ئل قددموت عيددق خييلددال وعددوت ئلعنيددال يددلس ئلندديعال ئليينددعلولال و .ق.ف .ووهمددل ئلندديعال
ليموهمال و وتها ،وري ئ عباعا ً يويا ً يل ر ؤقنداق ئل ولدال قدم ا عيدق حنداب ؤقنداق .ق.ف .قدوئء فد قدلاق
وت ئلمؤقناق ئلممثليلال ف .ق.ف وعيق حنايها ،أو فد
وواو واليال ئلمجيس ئ قم اتق ئلممثليلال يالمعانس
قلاق ا وت ف ئلما  13س ئل قدموت ،ئلمد  -يجا دب وهدا  -وموداو وت ئل ولدال ئلييندعلولال «فد مايعدال ئلندع
لمويل ئلح ئلم رو لن الس ئليينعلوللس ف ئلعو ل ياتهي »..ئلم ه ئلمهمال ئلمونيال ي ن ابلعد لدق وهمدال
ئلمحرير.
دس
ددرو ئل قددموت د .ق.ف .و ؤقندداوها،
و يمنددس وجدداو هد ئ ئلو د و ئ حنلد ئلد ق يوعددوق عيلد
خن ئإليرئت ئلعري يالحا دال ئلمو دوعلال  -هدرئ ً لرعوصدلال ئلمندللال ئلواولدال ئلييندعلولال  -لدق ئقدممرئت ي داء
.ق.ف .نإاات وح وفاع لي عب ئلييندعلو وحرنمد ئلمحرتيدال يبد يلدا ئل ولدال ويعد ها ،لدق أر وحد ئل ةدلال
ئليينعلولال يمرميف وئ بها ،وئلثباق عيق ه ئ ئلمويف ف وئ هال ئلةغوا ئلرات لال.
ر ئإليرئت يالحا ال لق ئقممرئت ي اء .ق.ف ،ئ عنيا ً س ئلمماي ف ئلمهدا يإادات منا د يدلس ئل ولدال و .ق.ف،
و ا يميل ذلدك دس ومللد وئ د يدلس ؤقنداق ند دس ئلم دنليلس ،يمرودب عيلد عد تئد ؤقنداق فد هلنيلدال
ئل ولال (عيق رئت ئلمجيس ئ قم اتق) وةعي يمها  ،وواال أصنً يالموهمال.
ر .ق.ف .ه ئإلاات ئألكم ئل ق يوح ئل عب ئليينعلو ني  ،ويعالج ح ويد ئلنا يدال ويةدلم ئلواولدال ينا د
وئ بها .ل لك فإر وثائ ئلموهمال ( لثايها و ها ها ئألقاق ) ه ئلم يوبغ أر وعالج ئلعنيال يلس ؤقنداق ئل ولدال
و ؤقنداق .ق.ف .فلب ددق ئلممثلد ئل ددا لي دعب ئليينددعلو فد اددات .ق.ف .ؤقندلاً ،وند لك ئأل ددر يالونددبال
ل ةلال ئلن الس و لرها دس ئل ةدايا ئلمد وعدر يندها فد جدرى ئلعميلدال ئلوةداللال ئلمموئصديال يعد يا دال ئل ولدال
ئلمنم يال .ر عالجال وثائ .ق.ف ليعنيدال يدلس ؤقنداوها و ؤقنداق ئل ولدال ،هدو ئلد ق يجودب ئلييندعلوللس ئلبيبيدال
وئ لمباقاق ئلم يثلرها وعاا قموت ئل ولال ه ئ ئلمو و ■

()4
الالجئون وجنسية الدولة اليلسطينية
 - 1ووص المادة  13س درو ئل قدموت ئلييندعلو عيدق ئلمدال « :ليييندعلو ئلد ق هجدر دس فيندعلس أو د
عوها ملجال لحرب  1948و و س ئلعو للها ،ح ئلعو لق ئل ولدال ئلييندعلولال وحمد وندلمها ،وهدو حد ئئدي
يند ط يالم ددا »« .وعمد ئل ولددال ئلييندعلولال عيددق مايعددال ئلنددع لمويلد ئلحد ئلم ددرو لن اددلس ئليينددعلوللس فد
ئلعو لق ياتهي ،وئلمعوي  ،س خن ئلمياو اق وئلندب ئلنلاقدلال وئل ةدائلال وف دا ً ل درئت ئأل دي ئلممحد 194
لنوال  1948و با ئ ئل ا ور ئل ول ».
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د عا
ومعرق ه ه ئلما  ،س يلس اا أخرى لق «ح ئلعو لدق ئل ولدال ئلييندعلولال» يمدا يثلدر ئلمباقداق عد
لها .فإذئ نار س ح ن فينعلو ئنمناب ونلال ئل ولال يغ ئلوهر عس نار يا م (وه ئ ا ومةدمو ئلمدا 12
عيق أيال حا ) ،وذلك ئ نجا ا ً عنر ئ قم ن ئل ق يعيس ولدال فيندعلس « ولدال لند ئلييندعلوللس أيومدا ندا وئ»،
ئلح يث ،وبنط قلا وها عيق أت ها (يما فد ذلدك حد و ها و عايرهدا لدق ئلعدالي
و ذئ نا ئل ولال ئلمنم يال ،و
ئلرات ) ،فيماذئ ئلوص يما قموتيال خاصال عيق «ح ئلعو لق ئل ولال ئليينعلولال»؟
ثي لماذئ ئقمر ئ ععي «حد ئلعدو » لدق ئل ولدال ئلمندم يال ،أقدو «يدالعو لدق ئلد يات» (أق وداا  )48فد
ئلي ر ئلم وي  ،يلوما ئلياتق نبلدر يدلس ئأل دريس :فدالعو لدق ئل ولدال حرق برديهي لمدس يحمد ئلجوندلال ئلمد يوهمهدا
يددا ور خدداص حنددبما وت ف د ئلمددا  .12وه د ونددور ددس خددن حررق سرريادي لي ولددال ف د عنيمهددا د ددس يحم د
ونلمها .وه ونور س خن عالقة مباشررة يدلس ئل ولدال و وئاولهدا ،ومدر عبدر ادرف ثالدث .وئلدوص عيلهدا
ينددور يمددا قددموتيال ي د ي ددرئت قلاق د (ي ددم و د يددا ور تيمددا) ويؤن د قددع ئل ولددال لم د لل ئلع بدداق (ئلنلاقددلال
و لرها) ،وووفلر ئل روا قملعاب وئاولها .يلوما ئلعدو لدق ئلد يات هد وويلد ل درئت صدا ت عدس ئأل دي ئلممحد
( ،)194يمر يالةروت عبر ارف ثالث هو قرئئل  .و س هد ه ئل ئويدال ،فدإر وويلد ئل درئت  194هدو يدرئت قدلا ق
ل ولال قرئئل  ،ينمجلب إلتئ ئل رعلال ئل وللال ،فد ادات ئلح دوق ئلواولدال لدر ئل اييدال ليمعدرف ل دعب فيندعلس
(ئل رئت .)3236
ددرو ئل قددموت ،و ددني المررادة  12يالعددلغال ئلماللددال،
 - 2ر حجددر ئل ئويددال فد نددللال ئلجونددلال ئليينددعلولال ،ف د
«ئلجونلال ئليينعلولال يوهمها ئل ا ور ،ور ئلمناس يح ن س ئنمنبها يب ئلرا س ع در دس أيدات ( دايو) 1948
وهدا أو ود دس ئلعدو
وف ا ً لي ا ور ،أو يح ئليينعلو ئل ق نار ي لي ف فينعلس يب ذلك ئلماتيخ وهجر أو د
للها .ويوم ه ئ ئلح س ئآلياء أو ئأل هاق( )1لق ذتيمهي و ي و أو ين ط يالمري عو اوئعلدال«.و يجد ت
حر ار ئليينعلو س ونلم  .ويوهي ئل ا ور ارق ئنمنايها وئلموا عوها وح دوق وئلم ئ داق ئلمدوئاس فد حدا
وع ها».
إن موقعيرة مسرألة الالجئرين مرن القضررية الوطنيرة مرن جهرة ،والشرتاق بخةوصررياته الشرديدة مرن جهرة أخرررى،
واعتماد استراتيجية المرحلية في النضال الوطني التحرري من جهة ثالثة ،التي على أهميتها اليائقة تاريخيا ا بعد
أن تتحقق أهردافها  -ال تنرتج حرالا شرامالا للقضرية الوطنيرة بمختلرف جوانبهرا ..كرل هرذا يجعرل مرن معالجرة عنروان
الدولة والجنسية اليلسطينية من الملياق المعقدة المطروحة على مشروع الدستور.
أر ئلمعريددف ئلددوئت ف د ئلمددا  12ئل د ق يعددر و ددو ئلجونددلال وئنمنددايها ف د ئ م د ئ عم هددا ئلمدداتير  ،عيددق
وماقك وع ئل ئخي وو وح  ،يوعوق عيق ع س ئ لمباقاق ،وعو يمعهمهدا لدق أر يلدا ئل ولدال ئلمندم يال لدس
يغع ئلمنللال ئلواولال ينافال وئ بها .ر ئلمنيلي يه ه ئلح ل لال ي و لق ئعمما مبدأين لمعبل ا وت ف ئلمدا 12
عيق ئليينعلوللس فد رميدف وجمعداوهي ،د رئعدا خعوصدلال هد ه ئلمجمعداق ،و و مدا خدن يدلق دس نو داق
ئلح وق ئلواولال:
 التمييز بين «الهوية اليلسطينية»( )2أي االنتما إلى الشعب اليلسطيني وبين «جنسية دولة فلسطين».
 االنطالق من إعالن االستقالل الدولة اليلسطينية هي « دولة اليلسطينيين أينما كانوا».
وعيق ور مال ه يس المبدأين ،يمروب ا يي  :ح ن فينعلو ف ئنمناب ونلال ئل ولدال ئلييندعلولال يغد ئلوهدر
عس نار يا م  ،ولنس ف ط ذئ ت ب ف ذلك .وه ئ يعو أر ئنمناب ئلجونلال للس وي ائلاً ،ي هو روا يعيبها.
( )1من القضايا اإليجابية التي تسجل لةالح مشروع الدستور اليلسطيني أن يعطي األم اليلسطينية الحق في منح جنسريتها ألوالدهرا بغرض النظرر
عن جنسية والدهم .وهذا يميز الدستور اليل سطيني عن العديد من الدساتير العربية التي ما زالت تحةر باآلبا حرق مرنح جنسريتهم ألوالدهرم
وتحرم األمهاق من هذا الحق ،األمر الذي يثير في هذه البلدان جدالا صاخبا ا حول المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون.
( )2لعلها واحدة من سماق خةوصية الشعب اليلسطيني ،الرذي تعررض للتهجيرر ،واإللحراق ،وتردمير كيانره السياسري ممرثالا بيلسرطين التري كانرت
خاضرعة لالنتررداب ،أن يتوحرد فرري االنتمررا إلرى كيرران سياسري يتمثررل فرري «شرعب فلسررطين» وبالترالي أن يعرراني مررن ازدواجيرة ،فرضررتها عليرره
الظروف .فهو ينتمي في هويته إلى الشعب اليلسطيني ،وهو في جنسيته ينتمي إلى دولة أخرى .منها إسرائيل ،األردن ،ودول عربية أخرى،
ودول غربيرة .غيرر أن حملرره لهرذه الجنسررية لرم يلرغ انتمررا ه لهويتره اليلسررطينية التري جسردتها م.ق.ف .ولعر ّل هرذه الخةوصررية سروف تررزداد
وضوحا ا ،وسوف تطرح التباساتها بحدة أكثر حين تقوم دولة فلسطينية فري الضرية والقطراع ،يكرون بمقردورها مرنح جنسريتها لمرن يشرا مرن
اليلسطينيين في الشتاق.
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نما أر ئإليرئت يه يس ئلمب أيس يناع ف ح عةيال عنيال ئل قموت يح وق ئلن الس ،وه ئلمنللال ئلمد يمندس أر
ئل قدموت أر ئنمنداب وندلال ولدال فيندعلس
وثلر ئلنثلر س ئ لمباقاق وئلمعباق ئلنلاقلال .وعيل  ،يوبغ أر يو
ً
حافا ً يح ئلن الس ف ئلعدو لدق ئلد يات وئلمممينداق ئلمد هجدروئ وهدا ود ئلعدا ( 1948وف دا لي درئت
ي ن
 ،)194و ييغ ه ئ ئلح  ،أو يوم ص و أر ئلع ئألنبر دس ئلن ادلس يحميدور وندلاق عريلدال وأ وبلدال ور أر
د مها ح هدي فد
يمنبب ذلك يإلغاء و عهي ئل دا و نن ادلس ،و ور أر يودم ص ذلدك دس ح دويهي ئلنا يدال ،وفد
ئلعو  .يوعب ه ئ عيق ئلن الس ئل يس حميوئ ئلجونلال ئألت لال ،وعيدق لدرهي دس ئلن ادلس فد أوتويدا وئلو يداق
ئلممح ونو ئ وأ لرنا ئلنولولال وأقمرئللا و لرها ■
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()5
النازحون
 ئلودا حور ئلييندعلولور هدي ويدك ئلنميدال ئلةدرمال دس قدنار ئلةديال ئلييندعلولال ويعدا د  ،ئلد يس وندبب ئلعد وئر
ئإلقرئئلي ف ح يرئر (يو لو)  ،1967يرحليهي ينرئ ً لق ئألت ر و عر .وي ت ع هي آ د ئذ يدـ  280أليداً ،يلومدا
يمجاو ور ئآلر ئلميلور وتي ئلميلور نمال .هي ف عهمهي س ئلن ادلس ئلييندعلوللس ( وداا  )48ئلم لمدلس فد
واا ئلةيال وئل عا و رلماوها .وئلبايور س أيواء ئل د س وئلةديال و د  .القررار  )1967/6/14( 237لمجيدس
ئأل س ،أند ت دوعهي لدق وداا قدنواهي ع دلال ئلحدرب ،و عدا قدرئئل لمندهل هد ئ ئلر دو ياعمبداتهي ماعدال
قنا لال وللنوئ جر أفرئ  ،ئأل ر ئل ق يوي ب أ ئلر و ئإل م ائ أو ئلم دروا ويثبد بد أ ئلر دو ئلجمداع ،
لر ئلم روا.
ئليجوال ئلرياعلال ئلم و ني عيدق خييلدال ئويداق أوقديو ،2و دم ود ويلس عدس عدر وئألت ر ( ئلبيد يس ئلمةدليلس)
و قرئئل و  .ق .ف ،.ييع قد اا ئل درئت  237دس عدوص ئ ويداق ،و رئو دال قدرئئل  ،ف دي فد ئلوصدو ،
يند  .ذ حاولد قدرئئل أر و ُ حدي
للس عيق ئوياق عيق آللال لر و ئلوا حلس فحنب ،ي وحمق لق وعريف ليودا
وعرييدا ً ليوددا ينددمثوق و د ئلن اددور (أيودداء  )48وقددنار ئل د س ،عيددق خييلددال ومنددنها يمددوالس ئلن اددلس ف د ئل د و
ئلعريلال ئلمةليال ،وئلممنك يال س عاصمال ل ولال قرئئل ورة لندلا وها ،لهدا وحد ها ئلحد فد و ريدر دس يندنوها
أو س ير د للهدا .و د ئإلعدنر عدس ئإلادنق ئل دني لمياو داق ئلحد ئلد ئئي عدا  ،1996وععيد أعمدا ئليجودال
ئلرياعلال ،ووععي ئلمباحثاق ي لر ئلوا حلس.
 ر يةلال ئلوا حلس ورميف عس يةلال ئلن الس ،فإذئ نا ئألخلر تهوا ً يالر وخ ئإلقدرئئلي لمعبلد حد ئلعدو
ئل ق ينيي ئل رئت  ،194وإلتئ ئل رعلال ئل وللال ،فإر ت و ئلوا حلس ه ت و لق وداا ئلنديعال ئلييندعلولال
(و ح ا ً لق أتئ د ئل ولدال ئلييندعلولال) ،أق أ هدا عميلدال ودروبط يمماتقدال ئلجا دب ئلييندعلو ح د ئلندلا ق عيدق
أت وعيق عايره ئل وللال.
وه ئ ا ييمدر ئلمحدوا ندب ا ً دس أيدال ئكدمرئااق قدرئئليلال فد ياو داق ئلحد ئلد ئئي ،يد وحد دس هد ئ ئلحد
ئلنددلا ق ،ي تيعددال و د ئلم د ف ئلميددا ف ليوددا حلس وح د وث ئ ددعرئياق ئ مماعلددال وأ ولددال ي د ينددور لهددا ئ عناقدداوها
وو ئعلاوها عيق وئت ئل ولال ئليينعلولال.
ر فنا ئلمجا أ ا قدرئئل ليمد خ يمدس يحد لد ئلر دو دس ئلودا حلس ،فةدنً عدس آللداق ئلر دو قدلععلها
ئليرصال قمعا وئييهدا فد ئليجودال ئلرياعلدال ،وئلحد ئلم عدو فد وعدولف ئلودا حلس ،وئقدمبعا ئلن ادلس وأيوداء
ئل س وهي .و ذئ نار ئ حمن ي عع وويل ئل رئت  ،237نما عع ياي يرئتئق ئل رعلال ئل وللال ،فإر يلدا ولدال
فيندعلولال نددم يال نا يدال ئلنددلا عاصددممها ئل د س ئل ددريلال ،هددو ئلد ق ينيد ئلمعبلد ئلنا د لي ددرئت  ،237وت ددو
ئلوا حلس ،ور ئكمرئا ،و ور وملل  ،عيق واا قنواهي ئلمد ندا وئ فلهدا ع دلال حدرب ح يدرئر (يو لدو) .1967
و ر ت و ئلن الس ( س يلس ئلوا حلس) يعو وعبل ا ً لي رئت  ،194ي ت ا يعو عا ئأل وت لق ا نا عيلد
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وكالة الغوث (األونروا)
()1
السياق السياسي لوالدة الوكالة
 - 1وهجلددر ادداق آ ف ئليينددعلوللس لددق ئلد و ئلعريلددال ئلمجدداوت لددق ا ددب ئلةدديال ئلغريلددال ويعددا د  ،خيد
و عا ً ي ئ ً ،لي هر ئل و ئلنبرى ئلمعولال آ ئذ يالموع ال وئلعرئ ئل ئئر فلهدا ،وفد ئلم دال ئلو يداق ئلممحد
ئأل لرنلددال ويريعا لددا .وي د يددرأق ئل د وئئر ئأل لرنلددال ف د ئ م ددات آ ف ئلم ددر يس ئليينددعلوللس ف د كددوئت ئلم د ر
ئلعريلددال يددن ددلوى أو عم د أو عددا ت عل ددال ،حالددال قلاقددلال ،و ددن يلاددال خعددبال ،ي د ويددم ئلبدداب أ ددا ئحممدداللس
يمعات ار ئلنلاقال ئأل لرنلال ئلمملهبال لوتئثال ئلمعال ئلبريعا لال وئلير نلال ف ئلموع ال:
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قلاقال ئلغرب و د ئأل همدال ئلعريلدال ئلموئللدال لد  ،ووحمليهدا
 االحتمال األول أر و ن يلاال خعبال ليمحري
ئلمنؤوللال عما آ لل و د ئلييندعلوللس ،ويمدا ييدم ئلبداب لمغيغد ئألفندات ئل دلوعلال و«ئلويدوذ ئلندوفللم » عيدق
حناب ئلويوذ ئلغري (.)1
ئل ولال ئإلقرئئليلال ووعمل ئلع ئء ئءها ،ما ي عد ئلعريد
 االحتمال الثاني أر و ن يلاال خعبال ليمحري
ج قرئئل ف و ئلموع ال لعلا ال حالال ي  ،ودمنء وئلمعدال ئأل لرنلدال ،فد ادات ئلحدرب
عيق رو
( )2
ئ وحا ئلنوفللم .
ئلبات ئل ئئر
ل لك ع ئل وئئر ئلمعولال ف ئلبل ئأليل ئلرئلس ئأل لرن ليم خ فوتئ ً عيق خعلس:
 الخط األول يوا قرئئل يإعا فعدال دس ئلن ادلس ئلييندعلوللس ،و د عدس ادال ألدف ،لدق ئخد قدرئئل  ،يمدا
ييم ئلباب أ ا ئلو ياق ئلممح  ،لمير عيق ئل و ئلعريلال ه ئألخرى ووالس ئلبايلس ف أتئ لها(.)3
 الخط الثاني ئلمناتعال لق و يي ئإل اثال لق ئلن الس ئليينعلوللس ،وووفلر ئلملوى وئلغ ئء لهي ،خاصدال وأر ئلد و
ئلعريلال ئلمةليال لهي ،ه و اكاال ح يثاً ،و وميك ئلربر و ئل ت ئ يمعدا يال عيدق ئقدملعاب هد ه ئألعد ئ
ئلةرمال س ئلن الس عيق أتئ لها.
وي وي ووافس يلس ئلو ياق ئلممح س هال ويريعا لا س هال أخرى لم ي ئلعور لن ادلس ئلييندعلوللس ،ولد ف
داثمهي ووريلدف آ ئلهجدر وئليجدوء عدوهي.
ئلمجمم ئلد ول  ،مدثنً يداأل ي ئلممحد  ،لل دو يد وته هدو ئآلخدر فد
ئلو ياق ئلممح ل قباب ئلم نوت أعنه ،وف حاولال ليم رب س ئلرأق ئلعا ئلعري  ،يع ا لعب ئلد وت ئأليدر
ولال قرئئل عيق حناب الحقوق والمةالح ئلعريلال.
ف أتويال ئأل ي ئلممح لعال و
ويريعا لا لمر لي قمعمها عيق ئلععل ئلعري  ،يعد دا لعبد هد ئألخدرى ،ن ولدال ئ مد ئب ،وتئ ً تئلندلا ً فد عدي
ئلم رو ئلعهلو  ،وووفلر ئلهروف ئلمناع لو و عيق أت فيندعلس ،ووجندل ه فد ولدال ،ئ مد ق فدوق دا
ي دداتب ثنثددال أتيددا أتئ د ئلددبن  .وييع د هد ه ئلموافنددال و د ف ئلمندداع ئق ئأل لرنلددال وئلبريعا لددال لددق وجمعدداق
ئلن ادلس( ،)4نمدا وبود ئأل ددي ئلممحد أنثدر ددس درو إل داثمهي فد وداا و در هي( ،)5د ئلملنلد أر ثد هد ه
فوعدددال يرييلددداق قلاقدددلال دددس ويددد ئلحدددرص عيدددق ئلمعدددال ئأل لرنلدددال وئلبريعا لدددال
ئلمحرنددداق ،مدددا نا ددد
وئإلقرئئليلال ،وللس س وي ئلمةا س ئلنلاقد أو ئإل ندا د ئلن ادلس ئلييندعلوللس ،ور أر ويد  ،فد ئلويد
داتي ئإل اثدال وةدا وا ً د ئلييندعلوللس قلاقدلا ً
ين  ،أر ونور يع ئلد و ئلعريلدال وئإلقدن لال يد قداهم فد
و نا لاً.
قددرئئل ئلنددما لحددوئل اددال ألددف ددف فينددعلو ( ددس أصد  800-700ألددف ددف) يددالعو لددق
 - 2تفد
درو ودوالس ئلبدايلس فد ئلد و ئلعريلدال ئلمجداوت  ،وأو د
ياتهي ئخ ئل ولال( ،)6عع عيق ئلو يداق ئلممحد
فد ئلمعا لدال ئلنلاقدلال فد ئلموع دال عوعدرئ ً يد ئ ً ،هددو يةدلال ئلن ادلس ئلييندعلوللس ،ئلمد وييد ع بدال فد اريد
فر أ لرنا و قرئئل تؤيمها لينن ف ئلموع ال.
نما كني ه ه ئل ةلال ئلعووئر ئألير لي ةدلال ئلييندعلولال ،ويد ئخمعدر ئلن ادور فد عا داوهي يةدلمهي ئلواولدال،
وصددات كددعات «عائ د ور» هددو كددعات ئل ددعب ئليينددعلو وت د يةددلم وح وي د ئلواولددال .ويدداق وئ ددحا ً أر ثمددال
وجمعدداق ددس ئلن اددلس ئليينددعلوللس قددوف و ددلي اددوينً (واددوينً د ئً) ف د ئل د و ئلعريلددال ئلمجدداوت  ،ئأل ددر ئل د ق
ييمر ووفلر أ ئ كب ئئمال ،وذئق واليال و ال :ئلعم من جهة عيق ودوفلر ئإل اثدال لن ادلس ،وودوفلر عوئ د
ئقم رئتهي ئ مماع ف أ انس لجوئهي .وئلعم س جهة ثانيرة عيدق ودوفلر عوئ د جهدي فد ئلمجممد ئلمحيد ،
ومهل ئ ً لموالوهي و تيجلا ً ف أ انس يا مهي ئلج ي .

 .98مةدر سبق ذكره.

(« )1خارطة الطريق إلى أين؟».
( )2المةدر السابق.
.99
( )3المةدر السابق.
( )4المةدر السابق.98 .
( )5للمزيد من التياصيل راجع اليةل الثامن من «لجنة األمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين» جان إيف أولييه .مةدر سبق ذكره.
( )6جان إيف أولييه .مةدر سبق ذكره 47 .وما بعدها.
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ويددد أ دددلق ئأل دددي ئلممحددد  ،يموصدددلال دددس ئلو يددداق ئلممحددد ويريعا لدددا ،ونالدددال اثدددال و عدددا و دددغل ئلن ادددلس
(ئألو ددروئ) .وي د ول د ق ئألو ددروئ ف د ئلجمعلددال ئلعا ددال ل ددي ئلممح د ف د  1949/12/8عيددق ي د ئل ددرئت .4 /302
وياكرق هممها ف ئألو س أيات ( ايو) .)1(1950
ورميف ونالال ئألو روئ عس لرها دس ئلموهمداق ئل وللدال ل دي ئلممحد  ،أ هدا وهمدال لدر ئئمدال ،لد لك يدمي وج يد
ويويةها ر ن  3قووئق .وي اؤهدا رهدور يب داء يةدلال ئلن ادلس ئلييندعلوللس ،وحيهدا يندور رهو دا ً هدو ئآلخدر
يح يةلال ئلن الس.
أ ا وموييها ف ئعمم عيق ئل و ئلما حال ،وللن وئ مها ءئ ً س ئلموئ ال ئلعا ال ل دي ئلممحد  ،نمدا هدو حدا
ياي ئلموهماق ئل وللال نالميو لال ئلعيلا ل ؤور ئلن الس وئللو لنف وئألو لننو وئلياو و وهمال ئلعحال
ئلعالملددال و لرهددا .و عم د  ،أر ونددور ئألو ددروئ وهمددال كددب ؤيمددال ،هددو أ ددر ير د يةددلال ئلن اددلس .فددال رئت  ، 302نمددا هددو
عروف ،وي ئكدم اي دس ئل درئت  194ئلد ق يةدق يعدو ئلن ادلس لدق يداتهي و ممينداوهي .لد لك دص ئل درئت  302عيدق أر
ي ن ولقلس ئألو روئ وأ ئؤها ل وتها نا ً يالح وق ئلم روعال لن الس ئليينعلوللس.
 - 3اختليت النظرة إلى األونروا ،باختالف زاوية النظر إليها
 فالو يددداق ئلممحددد خعوصددداً ،وئلغدددرب عمو ددداً ،هدددروئ لدددق ئلونالدددال ياعمباتهدددا أ ئ لمدددوفلر عوئ ددد ئ قدددم رئت
ئ مماع لن الس ،وامل مهي لق أر ئلمجمم ئل ول لي يمر عدوهي ،يهد ف وريلدف حد ئلمدوور ئلنلاقد ئلمردلي
عيق أ وئئهي .نما هروئ للها ياعمباتها أ ئ لمريلف أعباء ئإل اثال عدس ئلد و ئلعريلدال ئلمةدليال ،وندب مدا أق
خعر ي ي ني هؤ ء ئلن اور عيق ئ قدم رئت ئلنلاقد لهد ه ئلد و  .و هدروئ للهدا أيةداً ،ياعمباتهدا أ ئ لمدوفلر
دال لد جهي فد ئلمجممد ئلمحيد وودوالوهي فد ئلد و ئلعريلدال ئلمةدليال.
ئليرص ئلةروتيال لملهل ئلن ادلس،
لد لك ،و تئندا ً ددس ئلغدرب ليد وت ئلمهدي ئلد ق ويعبد ونالددال ئلغدوث فد ئلمنداع فد ودوفلر عوئ د ئ قدم رئت فد
ئلموع ال ،حرص ،ي ول ئلمرمييال ،عيق ووفلر ئلما ئلن لمموي ئلونالدال قدووياً .يد وتها لعبد ئلو يداق ئلممحد ،
ه ئألخرى ،وتئ ً يات ئ ً ف ق ئلعج ئلمال لونالال ئلغدوث عيدق د ى عمرهدا ئلعويد  ،ود أر ياكدرق أعمالهدا
لق أر وي ئلمويل عيق ئوياق أوقيو.
 ئل د و ئلعريلددال ئلمةددليال ،هددرق ،ه د أية داً ،لددق ونالددال ئلغددوث ياعمباتهددا وعبلددرئ ً عددس ئعمددرئف ئلمجمم د ئل د ول
يمنؤوللم عما لح يالن الس س هس و نباق .ل لك ح ّمي ه ه ئل و ونالدال ئلغدوث ئلمندؤوللال نا يدال عدس اثدال
ئلن الس و عا يواء جممعهي ئلمم ق .وي ويم «ئلعب ريال ئأل ولال» ل ه ئلعريلال عس فندر ئلمردلي ،نمنداحال
غرئفلددال ،يددمي خيددف أقددوئتها «حج د » ئلن اددلس ف د وجمعدداق قددنا لال ،وح د ئلمرئيبددال ئأل ولددال ئللو لددال ل ه د
ئلمعولال ،وو ن ونالال ئلغوث ئلجها ئإل ئتق ئلم رف عيق أو ا ئلمرلي ،وول لس ئلرد اق ئلةدروتيال لد  ،فد
جددا ق ئلبلاددال ،وئلعددحال ،وئلمعيددلي ،وئإل اثددال (وددوفلر ئلغ د ئء ،وئلمددلوى ،وئلميددبس ،و لددر ذلددك ددس ئلمنددمي اق
ئلةروتيال).
 دس دا بهي هدر ئلن ادور ئلييندعلولور لدق ونالدال ئلغدوث هدر رنبدال ،وموداي عواصدرها فلمدا يلوهدا .فهدي ،دس
هال ،يحا ال لق خ اوها ئلمرمييدال ،حلدث كدني عيدق ئلد وئ عد تئ ً ييبد حا داوهي و معيبداوهي ئللو لدال ،يعد دا
ئ هاتق أقس ئلمجمم ئليينعلو وئيمعا ه ،وصات ئلن اور عاايلس عس ئلعم يعل ور حالدال يدؤس كد ي  .وهدي،
س هال أخرى ،يوهرور للها عيق أ ها ومث ئلمجممد ئلد ول ئلمندؤو عدس و ندلي وادوهي ،ويلدا ولدال قدرئئل ،
وو لر جممعهي ،وو ممهي وويريهي ووم يهي .نمدا هدروئ للهدا ياعمباتهدا أ ئ وللدال لمدوالوهي فد أ دانس يدا مهي،
وئلمعدددوي عدددس أتئ دددلهي و ممينددداوهي ووادددوهي يحيودددال دددس ئلددد يل  ،وصدددر دددس ئلمنيدددس ،ويعددد ئألاعمدددال
ئلمحيواال■

()2
( ) 1خالد عطا ـ قرا ة في مالية وكالة األونروا .فةلية المجموعة  .194العدد السادسـ ربيع وصيف /2003
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المسار الذي قطعته وكالة الغوث
 - 1ئ عي ونالال ئلغوث ف و يي خ اوها لن الس ئليينعلوللس فد ئأليداللي ئلمةدليال ،وهد  :يعدا د  ،ئألت ر
(يمدا فلد ئلةدديال ئليينددعلولال ئلمد وحولد لددق ييددلي يددائي ي ئود و ويعد عددس ئألت ر يعد حددرب  ،)1967ولبوددار،
وقوتيا (أق أ ها وعم ف ئلوي ئلحال ف  5أياللي).
ونا د عميد ليمدر يعدلر ئخد قدرئئل  ،أ هدا أوييد خد اوها يعيددب دس ئلحنو دال ئإلقدرئئليلال( .)1أ دا فد
ئلعرئق ،ف وعه ق حنو ال وتق ئلنعل يإعالال ئلن الس ئليينعلوللس ل يها ،اي عيائهدا دس أيدال ئلم ئ داق اللدال
حو ئلونالال(.)2
ويالمعاور ئل و ئلمةليال ،هم ونالال ئلغوث أو ا ئلمرلماق ئتيا ً وخ لاً ،نما ي يع خد اوها لدق
ئلم ر ئلم ونمةلف الس فيندعلوللس ( د ئتس ،علدا ئق ،رئند وو يد دوئ اثدال .......ئلدخ) .وت دي ند دا
يمنس أر نجي س ئ م ا ئق يح ئلونالال ،أر ئلوئ دب يمعيدب ئ عمدرئف أ د ندار لهدا ئلد وت ئأليدر فد عدا
صلا ال ئلحالال ئليينعلولال ف ئل ماق:
 فالمرلماق ،ئلم أتي لها أر ونور عننرئق ئعم ا ماع  ،وح تيايدال ئلجهداق ئأل ولدال ئلمعولدال ،وحولد  ،ور
ت بال مس أ دلها ،لدق حا دس ئ ممداع  ،قداهي لدق حد نبلدر فد صدور ئل رعدلال ئلواولدال وئلنلا لدال ئلنلاقدلال
لييينعلوللس .فو لق ئخ ئلمرلي وجمعاق ئلعائيال ئلوئح  ،وئل ريال أو ئلبيد ئلوئحد  ،ند لك وحدو ئلمردلي نيد لدق
ئلجنر ئل ق صار ئ مماء ئليينعلو ل ةلم وواو ( ور أر ييغ ه ئ ،يالةروت  ،حالال ئلبدؤس ئلمد وعل دها هد ه
ئلمرلماق)(.)3
ال ليموالس ،ق ق حا اق نثلر لد ى ئلن ادلس ،ئلد يس ئقدميا وئ وهدا ،لندوهي
 وئلر اق ،ئلم أتي لها أر ونور
اتي ئلموالس ئلم ارح عيق ر ئلنووئق ئلما لال .وي ئلن اور ممندنلس يح هدي فد
ياو وئ يالم اي ن
ئلعدو  ،ي دنيور د ءئ ً دس ئلحالددال ئل و لدال ئلواهةدال فد ئلموع دال ،وتأس حريددال فد ئلمعد ق ليم داتي ئأل لرنلددال
وئلغريلددال ئلمعا يددال ليم دداعر وئلعموحدداق ئل و لددال ئلعريلددال( .)4و مددا كددك فل د  ،أر ئلمعيددلي ئلمجددا ف د د ئتس
ر ئلوع ف صيوف ئلن الس ،وأقس لو فااق ئ مماعلال ،كدن ئلمعيدلي تأس الهدا ئلوحلد
ئلونالال قاهي ف
ً
ئلعالي خاتد ئلمرلي (و ئخي أيةا) .ن لك ح ق ئلر اق ئلعحلال س نبال
ف ئلمعاا
ئلوفلدداق لد ى ئألايددا  ،وقدداهم ف د صددور ئلحالددال ئلعددحلال ل هدداق ،فددا ئ عد ئلن اددلس يددوولر ابلعلددال ،وف د
ئلمعايلر ئلمعمم ف وع ال ئل رق ئألوقط(.)5
 - 2ه د ئ ئل د وت ئإليجدداي ئل د ق لعبم د ونالددال ئلغددوث ف د حلددا ئلن اددلس ،يمددا ف د ذلددك جدداحهي ف د عددا ييددوت
داتي ئلمدوالس،
كرعلمهي ئلواولال وصو ها ،ويواء نلا لال قلاقلال خاصال يهي ،اي ئلي ف ك ئلعري أ دا
لي أ هات ئل و ئلما حال ،وعيدق ئألخدص ئلو يداق ئلممحد ئأل لرنلدال .ويد وويدف ئلندو غرس أنثدر دس در أ دا
دج ئلن ادلس فد ئلمجممد ئلمحيد
ناهمال ين ه ف وموي ئلونالال وأ ا ف ئلونالال ،وف ا ً ليرؤيال ئأل لرنلال ،فد
ئلمةددلف ومهل د ئ ً لمددوالوهي ،وا د يددف يةددلال ئلن اددلس ف د ئلموع ددال .وي د أوصددق ئلنددو غرس يويددف ئلمندداهمال
ئأل لرنلال ف وموي ئلونالال ،ينبب خرو ها عس ئلواليال ئلمد أقند أل يهدا( -)6و دا ً وف دا ً ليرؤيدال ئأل لرنلدال-
عيلد  ،ولرعدوت دا يمندس أر يو دل
أر ئت ئلبل ئأليل  ،تئنا ً وها لرعدوت ثد هد ئ ئإل درئء ر هد أيد
عو س و ئعلاق ،تفة ووصلاق ئلنو غرس ،ووئصي ناهممها ف ومويد ئلونالدال ،و ر نا د لدي ومويدف عدس
( )1ذكر ذلك شمعون بيريس .مةدر سابق 233 ،مستشهداا في ذلك بقةيدة للشاعر اإلسرائيلي ناتران الترمران المنشرورة فري صرحيية دافرار.
ذكر فيها األونروا وكيف كانت توزع الخبز على األطيال اليهود داخل إسرائيل.
( ) 2شهاداق من أفراد الجئين في العراق قدموها لنا في زياراتنا إلى أحيا الالجئين اليلسطينيين في بغداد قبل االحتالل األميركي.
( )3تلعب المخيماق دوراا مهما ا في صون الشخةية الوطنية لالجئين اليلسطينيين .خاصة وأن التجمع فيها يتم على أسس عشائرية ،وفي أحيرا
تكاد تجسد القرى ،كما كانت عليه في البالد من حيث تجمع عائالق القرية الواحدة .لذلك سميت األحيرا فري معظرم المخيمراق بأسرما القررى
التي ينتمي لها سكانها (حي صيوريةـ حي عمقا ـ حي الزيب ـ حي الةيةاف الخ.)...
( )4لعب اليلسطينيون دوراا بارزاا في صيوف األحزاب القومية العربية خاصة حركة القومية العررب وحرزب البعرث العربري االشرتراكي .وقرد احترل
اليلسطينيون مواقع قيادية في هذين الحزبين ،خاصة في حركة القوميين العرب.
( )5يمكن في ذلك العودة إلى التقارير السنوية للميروض العرام لوكالرة األونرروا التري توضرح كيرف أن الزيرادة السركانية ترتم سرنويا ا وفقرا ا للمعردالق
العادية المعتمدة في الشرق األوسط (فةلية المجموعة  .194العدد السادس ـ .)47
.100
(« )6خارطة الطريق إلى أين» .مةدر سبق ذكره،
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ئلةغط ل ف ئل و ئلعريلال لي بو يموالس ئلن ادلس ،و دوحهي وندلاوها(( )1عيدق درئت دا فعد ئألت ر عيدق قدبل
ياو اق وئكوعس ،وئعمم ئلجا بار ئلييندعلو وئإلقدرئئلي
ئلمثا ) .لق أر ع ؤومر تي ( )1991وئ عي
ناتئ ً وياو لا ً قريا ً أ مج ئوياق أوقيو ،فنا ل و ئعلاو ئلمرمييال عيق أو ا ونالال ئألو روئ ■

()3
األونروا والعملية التياوضية
كددن ددؤومر تي د  ،وئلمياو دداق ئلممع د  ،وععي دا ً ف د حلددا ونالددال ئلغددوث و ندداتها ،وعننددا ينددلهما عيددق
وو هاوها وقلاقاوها ئلر لال .وي وب ى ذلك ف أنثر س حعال أهمها:
 كددرئذ ونالددال ئلغددوث ف د لجوددال ئلن اددلس ،ئلموبث ددال عددس ئلمنددات مع د ئألاددرئف .وي د جح د ئلو يدداق ئلممح د
و قددرئئل ف د ئقددمبعا ئل ددرئت  194نلقدداس ألعمددا ئليجوددال ،نمددا جحمددا ف د ئقددمبعا يةددايا حد ئلعددو  ،لعددال
ئ هممددا ف ددط يمددا ئصددعي عيددق ونددملم يال ةددايا ئإل نددا لال ،ي تيعددال أر نددللال ح د ئلعددو ه د ددس ئخمعدداص
ئلمياو اق ئلثوائلال ئليينعلولال -ئإلقرئئليلال .ونار وئ حا ً أر ئل ةايا ئإل ندا لال هد ئلعودوئر ئآلخدر لنلاقدال ولهلد
ئلن الس و جهي ف ئلمجمم ئلمةلف ومهل ئ ً لموالوهي .ولما نا د ونالدال ئلغدوث وعدوغ قلاقدمها يويندها ،يد
ونموحلها س وو لهاق ئليجوال ئ قم اتيال وئل و ئلما حال ،ولمدا نا د ئلد و ئلما حدال هد ئألنثدر ودلثلرئ ً فد تقدي
قلاقال ئلونالال وو ريرها ،ف ئ جرف ونالدال ئلغدوث د ئلمندويال ئلنلاقدلال فد ئلموع دال ،وئلمد دس دمس مائجهدا
ئلميمر ال ،س ئل ئويال ئأل لرنلال وئإلقرئئليلال ،ووالس ئلن الس و ق اا ح هي ف ئلعو لق ئل يات وئلممميناق.
 وبود ونالددال ئلغددوث لرعمهددا ئلراصدال يرد اوها و دداتيعها لمد خمددس قددووئق يا ددال ،وف دا ً لموهددوت يمهد إل هدداء
دنيال ئلن ادلس .ويد أثداتق هد ه
خ اوها ئلوصو لق ح ئئدي يدلس ئألادرئف ئلممعداتعال ،دس دمو حد
ئلرعددال ت و فعد عوليددال ف د صدديوف ئلن اددلس ،خاصددال وي د يددرأوئ فلهددا ددروعا ً قلاقددلا ً لحد ئلونالددال ،ووددوالس
ئلن الس ي ينً لح هي ف ئلعو (.)2
.100
( )1المةدر السابق،
( )2في  1995/1/31صدر عرن رئاسرة األونرروا فري فيينرا تقريرر بعنروان «األونرروا واليتررة االنتقاليرة ..منظرور خمرس سرنواق لردور الوكالرة
ومتطلباتها الماليّة» .و جرق صياغة التقرير على ضو والدة اتياق أوسلو ،وخطته للتسوية التي ييترض أن تنتهي بنهايرة السرنة الخامسرة
من بد تطبيق االتياق .وهو ما يوضح كيف أن الوكالة في تقريرها هذا ربطت مةيرها بالعملية السياسية وبالتسوية التي من الميتررض أن
يتوصل إليها الجانبان اليلسطيني واإلسرائيلي تحت سقف اتياق أوسلو.وقد ورد في التقرير أكثر من إشارة واضرحة تناولرت هرذا األمرر منهرا
على سبيل المثال اليقراق التالية
« وتأمل األونروا أن يؤدي تبني إطرار خطرة سياسرية ماليرة مردتها خمرس سرنواق تترزامن مرع اإلطرار الزمنري لعمليرة السرالم نيسرها ،إلرى جعرل
المتبرعين قادرين على إعطا مؤشراق لسياستهم المالية وتبرعاتهم لألونروا والسركان الالجئرين عمومرا ا .خرالل هرذه اليتررة واألونرروا قلقرة
حيال شكوك الالجئين بشرأن وضرعها المرالي ومسرتقبلها السياسري الرذي سيةربح بحرد ذاتره عرامالا سياسريا ا سرلبيا ا .ولرذا فرإن اعتمراد خطرة مردتها خمرس
سرنواق بردعم مرن األطرراف المعنيرين ،سريطمئن الالجئرين إلرى أن الخردماق التري يعتمرردون عليهرا سيتواصرل تقرديمها حترى إذا لرم يكرن ذلرك بالضررورة عرن طريرق
الوكالة.
« وبما أن من الةعب التنبؤ بمسار المياوضاق حول قضايا الوضع الدائم وفيما إذا ما كان األطراف سيستطيعون إتمام محادثاتهم ضمن فترة
السنواق الخمس ،فإن األونروا تقترح في الوقت نيسه إجرا مراجعة شاملة لمنظور السنواق الخمس مع السنة الثالثة منهرا .والغررض مرن
هذه المراجعة هو تقرير ما إذا كان من الضروري إجرا أية تعديالق في أفرق خطرة السرنواق الخمرس وذلرك فري ضرو تطروراق المياوضراق
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 خعددال وئء ددال هلاندد ئلونالددال وآللدداق عميهددا ويرئ جهددا ئلمعيلملددال ،وخدد اوها ئلعددحلال ،د هلرئوهددا فدد ئلدد و
ئلمةليال ،ومهل ئ ً لو خ اق ئلونالال و تيجلا ً لق ئلجهداق ئلمعولدال فد ئلد و ئلمةدليال ،عيدق اريد حد ئلونالدال،
ووري ئلمجمم ئل و ل عس نؤوللاو ئل ا و لال وئلنلاقلال وئألخنيلدال عدس يةدلال ئلن ادلس و دروت ودل لس ح هدي
ف ئلعو (.)1
 وي ئ ئ ق ئلمحو ق ف
وعا

اتي ونالال ئلغوث وواائيها

و

ئوياق أوقيو .ذ ،ت ي ئلعج ئلمال ئلد ق يد أق

و ونالال ئلغوث ،ييع عد ئلمد ئ ئلجهداق ئلما حدال يمعهد ئوها ،ف د نييد ئلونالدال دس يبد ئلجهداق ئلما حدال

يمبو

ي  ،خاتد اات ير ا جها ئلعا  ،أاي عيل ئقي «ير ا ج وعبل ئلنن » ( )P.I.Pخععد لد

رو

وئ اق قرلال (ياعمرئف ئلميو

ئلعا لونالال ئلغوث كرعلاً)( )2أل

رلماق ئلن ادلس ئلييندعلوللس فد يعدا

د

يا ال

داتي وحندلس ئلبولدال ئلمحملدال فد

(ي دن خداص) وفد ئلةديال ئلييندعلولال ،ووحندلس ادروف ئلعدل

فلهدا ،ووعويةدها عمددا لحد يهددا دس حر دار خددن ئلندووئق ئلما ددلال ( يا دال نم ديلاق ،عالجددال ئلويايداق ،وعبلد
ئلعرق ،وحنلس أو ا ئلم ئتس ....ئلخ) وو يي ن ه ئ عيق أ ثمر س ثمات ئلندن ئلد ق أودق يد ئويداق أوقديو
لييينعلوللس .وهن ئ وحول ونالال ئلغوث ،وف

راليال صريحال ليميوي

لم رو ليمنويال ،أح ث ف صيوف ئليينعلوللس ئ

ئلمععق لها ،لق أ ئ دس أ وئق ئلمدرويج

ايا ً قلاقدلا ً خعلدرئً .ويد وعر د ئلونالدال ،يندبب ذلدك ،لدق

ئ م ددا ئق ذعددال ددس يب د أاددرئف فينددعلولال ع ي د  ،ن د لك وعر د ئلجهدداق ئلما حددال ه د ئألخددرى لددق ئ م ددا ئق
ماثيال :ئلونالال

ررئاها ف

رو قلاق  ،و راليمها ئلميوي

أثبم يمموييها لم درو وعبلد ئلندن  ،أر ئأل دال ئلماللدال ئلمد وعدا
قلاق

س يب ئلجهاق ئلما حال ،وللن ينبب

يما يموئف

د ئل يدا ئلندنا لال لن ادلس ،وئتويدا

ئلد ول ئلممودو لهدا ،وئلجهداق ئلما حدال ،ئلمد
وهدا ونالدال ئلغدوث ،هد وعبلدر عدس ويدف

عف ي ت هد ه ئلجهداق عيدق ومويد ئلونالدال ،و يدا

وئ اوهدا

ندموياق ئلمعل دال فد ئلموع دال ووهند ئل لمدال ئل درئئلال ليد و ت

ئأل لرن .
نما خع ئلونالال خعوئق افلال عيق اري ئ ررئا ف ئلممهلد ليمندويال ئلنلاقدلال ئل ئعلدال لمدوالس ئلن ادلس،
حلس أعا ق ئلوهر يهلانيها ئإل ئتيال وأ هممها ئلماللال ويرئ جها ئلر لال ،يغر وحوي ئلونالال (ف
وئلةيال ئليينعلولال ي ن خاص) س منظمة إغاثة (نما هو ئلميوي ئلممودو لهدا) لدق منظمرة تنميرة
يعا
حيل ال ،و و يرئ جها ي ن تئلن عيق و ئل رو لن الس ،إليا ال اتي ما لدال خاصدال يهدي ،أو لمنداع وهي
عيق وعوير اتيعهي ئل ائمال ،و يا ت ئل خ ل يهي ،اي وريلهي عدس خد اق ونالدال ئلغدوث ،ومهلد ئ ً ندحايها
وبالنظر إلى الوضع على األرض في كرل مرن األقراليم الخمسرة للوكالرة .ويمكرن لهرذه المراجعرة أن تعرالج بةرورة مباشررة أكثرر مسرألة تسرليم
الخدماق ألن موعد إتمام المياوضاق سيكون أكثر وضوحا ا عندئرذ (قرد يجرري التسرليم علرى أسراس قطراعي أو جغرافري قبرل السرنة الثالثرة إذا
كانت الظروف مالئمة لذلك).
( )1في الثامن والتاسع من أيار (مايو)  1996عقد في عمان االجتماع السنوي لوكالة األونروا بمشاركة ممثلين عرن الردول المضريية والمانحرة،
ناق من ضمن ما ناقشه خطة موا مة خدماق األونروا مع الدول المضيية.
والموا مرة كمرا يعرفهرا تقريررر الميروض العرام لألونررروا المقردم إلرى االجتمرراع المرذكور هري عمليررة تهردف إلرى ضررمان خردماق أفضرل (لالجررئ
اليلسطيني) من خالل سياساق وبرامج منسقة .كما تهدف إلى جعل برامج األونرروا منسرجمة مرع بررامج الجهراق األخررى التري تقردم خردماق
مماثلة .وتهدف أيضا ا إلى المشاركة في المعايير والنظم وعدم إزدواجية الخدماق والتقديماق .لكن مع والدة اتياق أوسلو الحظرت الوكالرة أن
عملية الموا مة قد دخلت «إطاراا جديداا» ،عناصره قيرام سرلطة فلسرطينية ،واسرتحداث برنرامج تطبيرق السرالم ،وتعرديل اتجاهراق التركيرز فري
برامج الوكالة بما يدفع نحو تطوير مرحلة التكامل بين الوكالة والسلطة وبما يسهل على الوكالة تسليم عملياتها إلى السلطة في وقت الحرق.
وبذلك تكون عملية الموا مرة قرد انتقلرت مرن إطارهرا «التقنري» إلرى إطارهرا السياسري وتحولرت مرن عمليرة تسرتهدف التجرانس والتكامرل برين
الخدماق وضمان الوفرة لالجئين إلى عملية تستهدف التمهيد لتسليم الوكالة خدماتها إلى الجهاق البديلة.
( )2راجع بهذا الةدد اليقرتين  14و 15من تقرير الحالة المالية لألونروا في عامي  99/98إذ يتضح أن ما رصد لهذا البرنرامج يزيرد علرى 350
مليون دوالر في الوقت الذي تشكو فيه ميزانية األونروا من عجز قيمته  70مليون دوالر لم تتعهد الدول المانحة بسده.
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ئلم د تيج ددس واليمهددا ئلم د أ ددا أل يهددا .وي د أفددا ق و دداتير ئلميددو ئلعددا ئلنددوويال لونالددال ئلغددوث ،أر ه د ه
ئلم اتي ئلمومويال ي ي أق وؤو ثماتها( .)1لر أر ئلمعدوتئق ئلنلاقدلال ئلنح دال ،نمدا يبد و ،يمدا فد ذلدك ئلحعدات
ئلمال وئلنلاق ئل ق فر عيق ئلمواا ئليينعلولال ف ئلةديال وئل عدا خدن ئلعدا  ،2006أت دي ئلونالدال عيدق
داتي اثدال ااتئدال ييعد ود هوت ندموياق ئلمعل دال ،لدلس لد ى
ئلعو لق يرئ جها ئإل اثلدال ،يمدا فد ذلدك وبود
ئلن الس فحنب ،ي ون لك ل ى عمو ئليينعلوللس ،وئوندا اداهر ئلي در ،وئتويدا ندبال ئلبعالدال ،وعجد ئلنديعال
ئليينعلولال عس ون ي توئوب وايلها ،ووعع ئلحرنال ئ يمعا يال وح وال ئلحعدات و دنق ئلمعداير ووعداع
ئلع وئر(.)2
ر ه د ئ ني د يؤن د أ د  ،نيمددا خع د ئلمنددويال خعددوئق لددق ئأل ددا  ،ونيمددا ئيمددرب ئلعرفددار ئلممياو ددار ئليينددعلو
وئإلقددرئئلي ددس نا لددال ئلموئف د عيددق ددرو لمددوالس ئلن اددلس ،نيمددا ئ د فع ئلونالددال ،يمو ل د ددس ئألاددرئف
ئلما حال ،لن ررئا ف ئلممهل له ه ئلمنويال .وأ  ،نيما ئ ن ق آفاق ئلمنويال ،ونيما جح ئلحرنال ئل عبلال ف يعد
ئلعري عيق ه ه ئلمنويال ئلموا للال ،نيمدا أت مد ئلونالدال عيدق ئلعدو لدق وبود يرئ جهدا ئإل اثلدال ،ونيمدا ئلم د
أنثر فلنثر يالميوي ئل ق و لها ،ويالواليال ئلم أقن أل يها (عيق ئألي وف ا ً ليميدوي ئلرقدم ئلعدا ت عدس
ئأل ي ئلممح ف ئل رئت ■ )302

()4
األزمة المالية لوكالة الغوث ..أين الحقيقة؟
 - 1وؤن ئألتيا ئلرقملال ئلوئت ف ئلم اتير ئلنوويال ليميو ئلعا  ،أر ئلعج ف وئ ال ئلونالال يد أ يههدر يلدا ً
دد اددنق ئلعميلددال ئلمياو ددلال فدد وع ددال ئل ددرق ئألوقددط ،وأر ئأل ددال ئلماللددال ليونالددال يدد ويايمدد دد وو دد
ئلمياو ددداق فددد ئلمياصدددل  ،وئلويدددوف عيدددق أعمددداب رحيدددال ياو ددداق ئلحددد ئلددد ئئي يدددلس ئلعدددرفلس ئلييندددعلو
وئإلقددرئئلي  .يددالموئ ق د ه د ه ئلمعددوتئق ئلنلاقددلال ،ي د أق ئلجهدداق ئلما حددال ور د يالم ئ اوهددا ئلمالل دال حددو ونال دال
ئلغددوث .نمددا أر وعه د ئوها ه د ه لددي ولخ د يعددلس ئ عمبددات ئل يددا ئلنددنا لال لن اددلس ،وئتويددا نددموياق ئلمعل ددال ف د
ئلموع ددال ،ووهن د ئل لمددال ئل ددرئئلال ليد و ت ئأل لرن د  ،فرئوح د ه د ه ئ لم ئ دداق نا هددا ،ئأل ددر ئل د ق ئ ددس ويددايي
ئأل ال ئلماللال لونالال ئلغوث قوال يع قوال .ويد فندر ئلمحييدور ويدف ئلجهداق ئلما حدال ،أ هدا حاولدال ليةدغط عيدق
ئلجا بلس ئليينعلو وئإلقرئئلي ( عاً) ليوصو لق ح ا ل ةلال ئلن الس ،نما أ ها حاولال ليةدغط عيدق ئلجا دب
ئليينعلو (ي ن خاص) لل د ئلم يد دس ئلمودا ق ،يمدا ييدم ئلعريد أ دا ئلوصدو لدق حد يموئفد وئلمويدف
ئإلقرئئلي س يةلال ئلن الس .لر أر ئلمنحو ،ف ئلندلاق يند  ،أر ونالدال ئلغدوث يندها ،يبد ئلم داتي ذئق
ئلعديال يالمندويال ئلنلاقدلال عيدق داتي ئلبر دا ج ئلعدا  ،وأ هددا ئقدم عع دس ئلموئ دال ئلعا دال بدال رويعدال نددبلا ً
( ات ال يحجي ئلموئ ال ينها) لعال ئلبرئ ج ئ قمثوائلال ئلراصدال يالمندويال ،عيدق أر يدمي وند ي هد ه ئلمبدال ح دا ً
س يب ئلجهاق ئلما حال ،ئأل ر ئل ق لي يمي حمق ئآلر.
( )1في تقريره للعام  99/98يتحردث الميروض العرام عرن دمرج «برنرامج تطبيرق السرالم» مرع برنرامج المشراريع (برنرامج الخردماق ،برنرامج توليرد
الدخل ،المشاريع اإلنتاجية والخاصرة ،برنرامج المسراعدة الموسرع ،نردا لبنران )...والرربط فيمرا بينهرا ،كرل فري ميدانره الخرا ضرمن سياسرة
اإلنشداد أكثر فأكثر نحو برامج التنمية والتجهيز للبنى التحتية على حساب خدماق اإلغاثة .وهو ما يوفر فرصا ا أفضل للموا مرة برين خردماق
الوكالة وخدماق البلد المضيف ،وتوفير الظروف األفضل لتسليم خدماق الوكالة إلرى البلرد المضريف فري الوقرت المناسرب .كمرا يروفر الشرروط
األفضل لتأهيل الالجئين ودمجهم في المحيط بما يخدم سياسة اإلقامة الدائمة في البلد المضيف (أيا تكن الجنسية التري سريحملها الالجرئ فيمرا
ب عد) .وعند االنتقال إلى التياصيل يالحظ أن برنامج توليد الردخل سرجل تجربرة ناجحرة (بمقيراس هردف البرنرامج) وفررق للمئراق مرن الالجئرين
القروض الميسرة الستحداث مشاريع إنتاجية مةدرها رأسمال يجدد نيسه ويتغذى في الوقت نيسه من مساهماق الدول المانحة ووفرق آليرة
منضبطة لعالقاق مةرفية نظامية .غير أن هذا كله سرعان ما أصابه االنهيار مع فرض الحةار على القطراع والضرية اليلسرطينية برد اا مرن
مطلع العام .2006
( )2خالل العام  2006أصدرق وكالة الغوث سلسلة ندا اق إلى المجتمع الدولي حرذرق فيره مرن خطرورة الحةرار الميرروض علرى اليلسرطينيين،
وتدهور أوضاعه م المعيشية وارتياع نسبة البطالة في صيوفهم ،وانحدار الكثيرين منهم إلى ما تحت خط اليقر .وتوقعت وكالة الغوث وقروع
كارثة اجتماعية في المناطق اليلسرطينية المحتلرة إذا لرم يسرتجب المجتمرع الردولي لنردائها ،ومردها بالردعم الرالزم بعردما أعلنرت حالرة الطروارم،
لتوزيع المساعداق على الالجئين  ،بل على فئاق أخرى من اليلسطينيين ممن ال يحسبون فري عرداد الالجئرين وذلرك تحرت وطرأة الحاجرة ،وتردهور
المستوى المعيشي للسكان .أسهم في ذلك أن بعض الجهاق المانحة ،اعتمد وكالة الغوث قناة لوصول المسراعداق إلرى اليلسرطينيين ،بعرد أن
فرض الحةار عليهم في الضية والقطاع.
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في ئلعا  1998ئقم عع ئلونالدال ،عيدق قدبل ئلمثدا  ،دس وئ مهدا بيغدا ً ويد ته  11.5يلدور و ت قدمنما
ئل ق ونيي و ئ وحا ئألوتوي يمموي يوائ ف اات ير ا ج وعبلد ئلندن ()P.I.P
يواء ووجهل نم يق
وف ئءه ينافال ئلم ئ اوها .نما ئقم عع ئلونالال س وئ مها ئلعا ال بي  5.5يلدور و ت قدمنما ونداللف
ولي ف
دس خداتد
 .ونا د ئلد و ئلما حدال وعهد ئق يد ف بيد  13يلدور و ت لهد ئ ئلغدر
رها س فللوا لق
ئلموئ دال ،لنوهدا لدي وند قددوى  11يلو دا ً يلومدا ييغد ونداللف ئلو د  16.5يلدور و ت .وهند ئ يمةد أر ئلعجد
ئلمال ف ئلونالال لدق ا دب نو د ف ئعدال قلاقدلال ليةدغط عيدق ئلجا دب ئلييندعلو  ،أ د فد ئلويد يند مداد
دداتي ويددرئ ج عيددق صدديال يالمنددويال
لريد فد ئت أعمددا ئلونالددال وخددرود عددس أهد ئفها ئلمحد لهددا ،ولعددال
ئلنلاقلال.
وي ً س أر ومو ئلونالال حو عالجدال ئلريد فد أ ئئهدا ئللدو  ،ووةدغط عيدق ئلد و ئلما حدال لميد يالم ئ اوهدا،
لجددلق لددق ددا وددرئه يالح د ئألقدده  ،حددلس تن د ق ف د وحرناوهددا عيددق كددرئذ ئل د و ئلعريلددال ف د وموي د ئلونالددال
د ددوهر واليدال ئلونالددال و وتهددا ،ياعمباتهدا ؤكددرئ ً لمد ى ئهممدا ئلغددرب ي ةددلال
و داتيعها .وهددو ددا يموداي
ً
ئلن الس وئلم ئ يها .فالم ئ ئلغدرب يممويد ئلونالدال و ئ دال عميهدا ،ي دن علداتئ لمد ى ئلم ئ د ي ةدلال ئلن ادلس
وح ويهي ،ويالمدال فدإر خعدوت يدا نداهمال ومويد ئلد و ئلعريلدال وئإلقدن لال ،ليونالدال مدا ويند ئلمجدا أ دا
ئلغرب للمريق ود تيجلا ً عدس ئلم ئ اود  ،لعدال ل داء ئلعدبء ئألهدي عيدق عداو ئلد و ئلعريلدال وئإلقدن لال ،ويالمدال
وحويد ئلونالددال ددس وهمددال وللددال لددق وهمددال ييلملددال ،يند ددا فد ه د ئ ئأل ددر ددس ود ئعلاق قلاقددلال عيددق أو ددا
دروت نداهمال ئلد و
ئلن الس و عالحهي وح ويهي و نم بيهي ،وعيدق ئل درئت  194وويندلرئو  .ر هد ئ يويد
ئلعريلدال وئإلقددن لال فد قددوا ئلن اددلس و نداع وهي ،ولنددس عبدر أيولددال ي ييددال ،وهدا ،عيددق قدبل ئلمثددا  ،ئلموهمدداق
ئألهيلال ئلعا يال ف صيوف ئلن الس ،وه نثلر .

 - 2كيف نعالج األزمة المالية لوكالة الغوث؟
ر عالجال ئأل ال ئلماللال ف ونالال ئلغوث ،ووريلعها س عج ها ئلمال ئلمرنب ،أ ر ي ف عود حد و ئلمندللال
ئلم ولدال .فالممويد  ،فد ح ل مد  ،هدو أ در قلاقد أو ً ويبد ند كد ء .وئلد لل عد ذلدك أر ئلعجد ئلمدال  ،يعددلغم
و ئوياق أوقيو وئلح يث عس ح ئئي ليعرئ س يوو ه ووالس ئلن الس.
ئلحاللال ،ورئف
ئلمهي ،ف ه ئ ئلنلاق ،أر ا ووفره ئل و ئلما حال ل و روئ س وموي قدووق يعمبدر بيغدا ً هلد ئ ً ،ذئ دا يدوتر د
ا ورص ه ه ه ئل و لعميلاوها ئلعننريال ،ولنلاقاق ئلم خ يال و ف كؤور ئلغلر ،أو «أله ئف ندا لال» فد هد ه
بدال هلد  ،ذئ دا يوت د ياألتيدا
ئلب عال س ئألت أو ويك .نمدا أر نداهممها فد ومويد ئألو دروئ دا هد
ئلعائيدال ئلمد وجولهدا كددرناوها ئلعا يدال فد ئلموع دال ،ر فد جدا ئلدويط وئلغدا أو فد وعد ير ئلندلاتئق وئلم ولدداق
وئأل وئق ئلنهريائلال و لرها .نما أر أتيا ئلعج ئلمال فد ئلونالدال وعمبدر هد ئألخدرى وافهدال يم لداس دا ورصد ه
ئلو ياق ئلممح قوويا ً س أ وئ عدي إلقدرئئل  ،أو يم لداس ئلمنداع ئق ئ قدمثوائلال ئلمرصدو لهدا د ند ئويداق
وع ه ئليينعلوللس ي تيعال «و جلعها عيق ئلمة ف ئلنن » ،أو يم لداس ئلمعويةداق ئلممووحدال إلقدرئئل دس
ألما لدا .وهدو ددا يعلد ا ليملنلد ددر أخدرى ،أر ومويد ئلونالدال و عالجدال عج هددا ئلمدال أ در قلاقد  ،ويالمدال فدإر
عالجم ييمر أر ونور ه ئألخدرى قلاقدلال ،ور أر ومجاهد أهملدال ئلمحرنداق ئل دعبلال ئلمعيبلدال ليةدغط عيدق
ئلونالال ف وئ هال و يلعها لر اوها.
 - 3وفي المعالجة السياسية لوضع الوكالة ودورها وأدائها يتسع باب االقتراحاق ،نختار منها
 ئلملنل ج ئ ً عيدق ئلواليدال ئألقاقدلال ليونالدال ،وئلمد دس أ يهدا ولقند نمدا وت فد ئل درئت  302وتيعدا ً يدال رئت
 ،194ئل ق يني حد ئلن ادلس فد ئلعدو لدق يداتهي و ممينداوهي ئلمد هجدروئ وهدا ود ئلعدا 1948؛ أ وهد
اثال ئلن الس وو غليهي.
 ئ عمرئ عيق ونيلف ئلونالال يليال اتي ومعدات  ،فد قدلايها ئلنلاقد  ،د ئلواليدال ئلمد دس أ يهدا ولقند .
خرئ ها س ئئر ئلح ئلنلاق  ،وفك ئتوبااها يليدال وندويال يدمي ئلموصد لهدا ،وند لك فدك ئتوبااهدا
وه ئ ييمر
يليال اتي وو تد ف قلاق ئلملهل وئل ج ف ئلمجمم ئلمحي وئلموالس.
 او ددال وحوي د ئلونالددال لددق ؤقنددال وومويددال ،أو ونالددال حيلددال ،أو ييلملددال ،وويل د ئ ً ليمرععدداق ئأل لرنلددال ،وهددو ددا
يمعيب فحص اتي ئلونالال وخ اوها ،وئلم يل ف ةمو ها وأه ئفها ئآل لال ،وئلبعل يمدا فد ذلدك داتي ت
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ئل خ وئل رو ئلم غليلال ذئ نار س ئكمرئااوها وريد ئلن ادلس اوئعلدال عدس خد اق ئلونالدال فد
نحايها ئلم تيج س واليمها ئلم أل يها وي ولقلنها.
 ئلمعالبال ييع ئلم اتي ئ قمثوائلال لونالال ئلغوث عس يرئ ج ئلعو وق ئلعا  ،وعد ئقدم عا بدال
ر تئاقال ئلونالال س فللوا لق
رو
ئلعا لعال ه ه ئلم اتي  ،عيق رئت ا رى
ئلم اتي .

ادات ئلممهلد
دس ئلعدو وق
أو لره دس

 ئلمني ي تئقاق عس ندموياق ئلمعل دال و معيباوهدا فد وداا عمد ئلونالدال ،نلقداس علداتق لمحانمدال و د يماوها
وخ اوها ،وعيق ياع وها ،ئلمعالبال يمعوير ه ه ئلم د يماق وئلرد اق ،ويمدا يدوفر لن دف ئلحد ئأل دق ئلةدروتق
دس حا اود  -عيدق ئأليد  -نمدا و رهددا ئل تئقداق ئل وللددال لمةدمور قدديال ئلغد ئء ئلمعددا ق عيلهدا ددس يبد ئلندديعاق
وعريياق عيملال لرط ئلي ر وحا ق ئلعج و يهدو ئإل اثدال
ئلمحيلال وئلهلااق ئ مماعلال وئلو اياق ئلعماللال .وو
ئ مماعلددال ،وئلعم د إلل د ئ ئلونالددال يه دا ،ذلددك أر ئألو ددروئ وعمم د عددايلر خاصددال ورددالف عددايلر ئل د و ئلمةددليال
لن الس ،خاصال ف جا حمنداب حدا ق ئلعندر ئل د ي  ،وئلحدا ق وحد خدط ئلي در .ووئ د أر ئلمعلدات ئلد ق
وعمم ه ئلونالال ما وحنم خييلاق قلاقلال ،س أهمها بط وئ مها مس ح و علّوال ■
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حركة الالجئين ولجان حق العودة
()1
والدة حركة الالجئين
ول ق وحرناق ئلن الس ف ئلد ئخ وئلرداتد فد قدلاق ت و ئليعد عيدق وعبل داق ئويداق أوقديو وئلم ئ اود  ،و دا
وه ح ئلعو س راار ح ل لدال .و دؤومر ئلياتعدال ئل دعب  ،ندار ئلمبدا ت ئألولدق فد ادات ئلمبدا تئق ئل دعبلال
لن اددلس ،ذ ع د ف د  1995/12/8ف د عم د ئلياتعددال ئلندداي ي د عو ددس ئوحددا رئن د ئل ددباب ئ مماعلددال ف د
رلماق ئلةيال ئليينعلولال( . )1و س مائج  ،أ أن عيق وحد ئل دعب ئلييندعلو لدر ئل اييدال ليمج ئدال ،وأر يةدلال
ئلن الس يةلال واولال رن يدال ،كدل ها كدلر ئل د س وئلحد و وئلهويدال ئلواولدال ،وأر يدرئتئق ئل درعلال ئل وللدال هد
ئألقاس لح يةلال ئلن الس ،وي ن خاص ئل رئت  . 194نما أن عيق أر يةلال ئلن ادلس يةدلال قلاقدلال ،وللند
يةلال ئيمعا يال لمحنلس كروا عل مهي .وأعيس ئلمؤومر تفد ئلمدوالس وئلمعويةداق يد ينً لحد ئلعدو  ،و هداء
خ اق ئلونالال أو حالمها لق هاق أخرى .ثي ووئل يعد ذلدك ئلمدؤومرئق ئلمماثيدال فد وداا أخدرى دس ئلةديال
وئل عا (.)2
وفةنً عس أر وحرناق ئلن الس اءق ف قلاق ت و ئليع عيق وعبل اق أوقيو ،وعيق لغاء ئلملثداق ئلدواو ،
وحرصدا ً عيددق صررون المكانررة السياسررية والقانونيررة لالجررئ والمخرريم والوكالررة ،ف د كددني يةددلال ئلن اددلس أية دا ً
حوتئ ً تئلنلا ً س حاوت ئلحرنال ئل عبلال ئليينعلولال ،ئخمري وجمعاق ئل عب ئليينعلو ف نافال واا ووئ د ه.
(« )1شرم الشيخ  -الالجئون  -الحل الدائم» مةدر سبق ذكره،
العدد  )1696( 621تاريخ 17ـ.1995/12 /22
( )2منها مؤتمر منطقة بيت لحم فري مخريم الدهيشرة فري  ،1996/9/13ثرم مرؤتمر الالجئرين فري مخريم الشراطئ فري قطراع غرزة فري ،1996/9/17
ومؤتمر الالجئين في مخيم اليرموك في سوريا في ( 1996/5/17لاطالع على نتائج مؤتمر بيت لحم وعلى تياصيل تدخل السلطة في أعمال
مررؤتمراق الشرراطئ /غررزة  .راجررع «الحريررة» ،العرردد  ،)1733( 658ترراريخ  . 1996/9/29ولاطررالع علررى تياصرريل مررؤتمر اليرمرروك راجررع
«الحرية» ،العدد  ،)1716( 641تاريخ .)1996/5/26
 . 155ولاطالع على أهم قرراراق مرؤتمر اليارعرة راجرع «الحريرة» (بيرروق)
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و م ف صيوفها عهي ولاتئو  ،ئلمد ووحد ق عيدق بد أ ئلممندك يحد ئلعدو لدق ئلد يات وئلمممينداق ،وتفد
ئلمددوالس .نمددا جح د ف د عددا وههلددر ن د ئل ةددلال ئليينددعلولال ،ووندديلط ئلةددوء عيددق حاوتهددا ئلمرمييددال،
ومج أ ،و يمنس فع يعةها عس ئلبع ئآلخر أو ئلم ايةال فلما يلوها.
ياعمباتها و ن  ،ف جموعها ،وح
أر ه ئ يوي أر ئيمرئب وع ياو اق ئلح ئل ئئي ،كدن حداف ئ ً دافلا ً لعدف يد دس ئلوردب ئلنلاقدلال
وئلث افلددال ،وألاددرئف ددافلال ددس نو دداق ئلحرنددال ئل ددعبلال ئليينددعلولال ،لرف د وولددر دداالمها و يددا فعاللاوهددا
ئلنلاقددلال وئإلعن لددال ،ف د ئلد فا عددس حد ئلعددو  ،وئلمعد ق ليم دداتي ئلمغدداير  ،ف د حاولددال قددمباق أيددال مددائج
وياو لال ومجاو ئلرط ئألحمر ئلراص يح يةلال ئلن الس.
و وعا ً ألق ئلمباس ،فإر حرندال ئلن ادلس للند ع ولدال عدس جمد ئلحرندال ئل دعبلال ئلييندعلولال ،ييعدائيها ويوئهدا
وولاتئوها و ؤقناوها ئلنلاقلال وئلو ايلال وئ مماعلال وئلث افلال .وه للن ي ينً عوها ،ي ه د ء يمجد أ وهدا،
ول ق ف تحمها ،وئنمنب خعوصلمها نحرنال الس ،هرئ ً لرعوصلال يةلمهي ،ووماي هدا ،و حوتيدال ويعهدا
ف ئلعميلال ئلمياو لال( .)1ولع ونالال ئلغوث و تذ ل ئ ً وعمل ا ً ه ه ئلرعوصلال ،حلس و دلر ،فد ئلم داتير ئلندوويال
ئلن الس ،وإل نا لال أر ومحدو يةدلمهي لدق عا د وه يد قدم رئت ئلموع دال ذئ دا حداو
لميو ها ئلعا لق و
ئلمجمم ئل ول أر يمجاه يةلمهي ،و لدق دروت حيهدا يمدا ير د أصدحايها ،واب دا ً ل درئتئق ئل درعلال ئل وللدال
ذئق ئلعيال ■

()2
حركة الالجئين ..في الشتاق وفي الوطن أيضا ا

( )1تعتبر إسررائيل ملرف الالجئرين مليرا ا «داخليرا ا» لمرا لره مرن ترأثيراق مباشررة علرى أوضراعها ،مرن هنرا يحترل األولويرة فري اهتمامراق الميراوض
اإلسرائيلي ،وهو ما تعكسه أقالم المحللين اإلسرائيليين الذين يحذرون الميراوض اإل سررائيلي مرن خطرورة تجاهرل هرذه القضرية ويدعونره فري
السياق إلى حسم الموقف منها لةالح التوطين قبل الدخول في تياصيل الحل الدائم .إن إصرار إسرائيل على تةيية قضية الالجئين يجعل من
ملف الالجئين عنوانا ا ساخنا ا في مياوضاق الحل الدائم ،وهو ما يزكي الالجئين في كافة مناطق تواجدهم للعب دور محوري فري الضرغط علرى
المياوض اليلسطيني.
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 - 1ذئ نار ئلمجا هوا يمن لعر وودو حرندال ئلن ادلس ،ووعد ندموياوها ،وأقداللب عميهدا ،وئلمويدف عود
حعاوها ئلرئلنلال ،وعن اق وعوتها و ةجها ،أر ئلةدروت ويدر ئلموبد لدق خعدوت ئليندر يدلر ئلن ادلس
هي ئلم لمور ف ئل ماق خاتد فينعلس ،أق ئل و ئلعريلال ئلمةليال (ئألت ر ،قوتيال ،لبوار ،عر وئلعرئق)(.)1
 ،نما يدمي وجاهد تيد يلدور دف
ويجرق ف ث ه ئ ئلنلاق وجاه ئلن الس ف ئلةيال ئليينعلولال ويعا
فينعلو ف منراطق الرـ  ،48حدر مهي ئلنديعاق ئ قدرئئليلال ئلمعولدال دس أ ننهدي وكدر وهي يعلد ئ ً عوهدا ،ويعدعي
عيق ونملمهي «يالغائبلس ئلحا دريس» أو «ئلم ميعدلس دس أت دهي»( ،)2وهدي يع د ور دؤومرئق وتيدال وحد كدعات
قرئئل ور وويل ح وا ف ئلعو لق وا لوا و مميناوودا» ،و دس درتئق هد ه ئلمدؤومرئق ئلملنلد أر
« قن
.ق.ف .ه ئلممث ئل رع وئلوحل لن ئل عب ئليينعلو  ،وولنل ح هي ف ئلعو لدق ودا لهي و ممينداوهي نمدا
نيي لهي ئل رئت  ( 194ؤومر ئلواصر ف  )2000/3/11ئل ق ع ي عو س «ئليجودال ئل عريدال ليد فا عدس ح دوق
ئلمهجريس ف ئقرئئل (.)3
 - 2يمما ئلن اور ف الضية اليلسطينية والقطاع يعوئ

ناع

يموفر ثليها ف «ئلراتد»:

ادور وحدوئل  % 36دس
 فهي ي نيور ،عيق قبل ئلمثا  ،نميال كعبلال رمال (حوئل  % 70س قنار ئل عدا
قنار ئلةيال اور أيةاً)( . )4ل ئ فإر أيال حرنال ماهلريال ه ها ف أق س ئلموع ملس قوف وحم
ااي ئلن الس ويعماوهي .ه ئ ا أن و ويائ ئ ميا ال ئل دعبلال ووجريمهدا فد أوئخدر ئلثما لوداق وأوئئد ئلمندعلواق.
نمددا أندد ق ئل دد ء يندد ئلمحرندداق ئل ددعبلال فدد ئلةدديال وئل عددا  ،عيددق ويدد ياو دداق نا ددب ييلدد فدد ومددو
(يوللو) .2000ون لك أن ق ئأل ر ،وي و  ،ئ ميا ال ئلثا لال.
 ئ هي يريبور س يرئهي ويي ئوهي ئلم هجروئ وها ،يما يع ئإل مماء لق حالال ئليجوء وئلمعي لدق دروت ئلعدو ،
و ر ور ق ااي ئل ياتئق ئلراايدال يند دا وحميد دس ت يدال قلاقدلال وود ئعلاق يندلال وصد ى عن د  ،ينديط
ئلةوء عيق ابلعال ئل ةلال وئقممالال وجاهيها.
 تئني ئلن اور خبر نياحلال عيق د ى قدووئق داو مهي لنحدمن  ،وياود يحدو وهي أ وئق نياحلدال وهمدال ،ئورد
يعةددها ئلعدداي ئلمؤقندداو  ،ئل د ق يج د ين د ياقددممرئت ،ويع د ل ي د ئل د ت عيددق ئلمياع د ئلنددري د ئلح د ث
ئلنلاق و انق ئلمبا تئق ئل عبلال ئلرنيال .وف ه ئ ئ اات وج ت ئ كات ئلق ئ م ات وئق نبلا ً – قدلما فد
ئلمرلماق وأوقاا ئلن ادلس ليمؤقنداق ئل دبايلال وئلوندائلال ئلمد و دن أادرئ ً ووهلملدال لن ادلس وحرندال ئلن ادلس،
فةنً عس مها هي ف صيوف ئليعائ ..
 ي ن ئلموي ئلجغرئف لن الس ف ئلةيال وئل عا عا نً هما ً ف ور ل وتهي ف ئلملثلر عيدق ئل درئت ئلنلاقد
ئليينعلو  ،ي وف صواعم أيةاً .فهي عيق أت ئلنيعال ئليينعلولال ،وعيق أت ئل ولال ف فمر ح دال ،وعيدق
وماس باكر د ؤقنداوها و د رئند ئل درئت ئلنلاقد فلهدا .مدا يمندوهي دس ئلد عي أو ئ عمدرئ أو ئلدرف .
ون لك ي نيور حالال وماس باكر ئ حدمن فد أيدال صد ئ اق يد وندمو بها ئلعميلدال ئلنلاقدلال ..ووصدولها لدق
ئلعري ئلمن و .
( )1عندما انطلقت حركة الالجئين في الشتاق تجاوبا ا مع تلك الحركة التي أعلنت عن نيسها في الضية اليلسطينية وقطاع غزة ،تعرضت النتقاداق
حادة من قبل بعض األطراف السياسية ،واتهمت زوراا وبهتانا ا بالتعاون مع اتي اق أوسلو والقوى السياسية التي تقف خليه ،فري سرياق رؤيرة
خاطئة لالتياق المذكور من جهة ،ولحركة الالجئين من جهة أخرى .إذ قرأق في حركة الالجئين «حركة الشتاق» واتهمتهرا فري هرذا السرياق
بأنها تساهم إلى جانب اتياق أوسلو في تقسيم الشعب اليلسطيني بين «داخل وخارم» ،فاتياق أوسلو – حسب رؤيرة هرذه االطرراف  -خطرف
الداخل وحركة الالجئين تكتيي بالخارم.
( )2يمكن التعرف على التياصيل الضرورية لملف الالجئين داخل إسرائيل بالعودة إلى كتاب هليل كوهين بعنوان «الغائبون الحاضرون – الالجئون
اليلسطينيون في إسرائيل منذ سنة  .»1948إصدار مؤسسة الدراساق اليلسطينية ،ط /2أيلول (سبتمبر)  .2003وكذلك العودة إلى كتاب نور
مةالحة بعنوان «أرض أكثر عرب أقل» ،مؤسسة الدراساق اليلسطينية ( .)1997وهم ينتمون إلى زها  162قرية هدمتها إسرائيل كليا ا من
بينها قرى صيورية ،المجدل ،أنردور ،حطرين ،نمررين ،الشرجرة ،عررب الخةرا  ،عررب البقرارة ،الشريخ داود ،البرروة ،الردامون ،الررويس،
الغابسية ،أقرق ،كير برعم ،كير عنان ،فرادية ،كويكاق ،المنشية ،ميعار ،شعب ،النهر ،السميرية ،سحماتا ،أم اليرم وغيرها..
 ))3بشأن مؤتمر الناصرة والبيان الةادر عن أعمله راجع كتاب «شرم الشيخ – الالجئون – الحل الدائم»  .166مةدر سبق ذكره.
( )4وصل عدد الالجئين في قطاع غزة المسجلين في وكالة الغوث في نهاية حزيرران (يونيرو)  2005إلرى  969.588الجئرا ا يمثلرون  %22.6مرن
مجموع الالجئين المسجلين في الوكالة والبالغ عددهم حترى التراريخ المرذكور أعراله  4.283.892الجئرا ا .أمرا فري الضرية اليلسرطينية فقرد بلرغ
عددهم  699.888الجئا ا أي ما يساوي  % 16.1من مجموع الالجئين.
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 ينحدو ،فد هد ئ ئلنددلاق ،أر يدوئق ئ حدمن ومدداتس د رلمداق ئلن ادلس ئليينددعلوللس قلاقدال ئلمد لر ئل نددرق
وئلموهج  ،ندار موذ د ئليداي حميدال «ئلندوت ئلدوئي » ( ،)2002وهد قلاقدال وحنمهدا دس ئلموهدوت ئإلقدرئئلي
جموعال س ئإلعمباتئق:
د  .و دس هودا

أ) ئلمرلماق و ن يوئياق ئلم ر ف ئلةيال ئليينعلولال وئلع ئلننا لال ئلعننريال ئلععلال ف يعدا
ئل وت ئلبات لمرلماق ئلةيال وئل عا ف ئلمع ق ليع وئر ئإلقرئئلي .
ب) ئل وت ئلرئلن ئل ق ويعب ئلحرنال ئلجماهلريال فد ئلمرلمداق ي خمهدا ئلنيداح أو ً وي لممهدا ئلر يالدـ ئلنلاقدلال
ئلوةدداللال ئلعميلددال ثا ل داً؛ نو هددا وجن د يا ملددا ئلجم د يددلس عوددوئ ئ قددم ن وح د ئلعددو  :ئ ميا ددال ك دعبلال وحرنددال
الس.
م) ئلو هال ئلمنم بيلال ئلمةمر (وأحلا ا ً ئلمعيوال) قدرئئليلا ً فد هداء ئلمرلمداق نموئيد قدنولال فد قدلاق ئقدمه ئف
قرئئل ليمنا ال ئل ا و لالـ ئلنلاقلال ليمرلي نج ء نور ألق حد (يمةدمور وعديوق) ل ةدلال ئلن ادلس ويالد ئق فد
ئلمحميال عا .67
ئألتئ
كل هرذه العوامرل تردفعنا ألن نقرول إن حركرة الالجئرين فري الضرية والقطراع ،وأيرا ا كران مسرتقبل النظرام السياسري
اليلسطيني ،مدعوة للعب دور رئيسي ومؤثر في أية حركة شعبية لالجئين.
 - 3يجب أ يينر ه ئ عيق أ و يل دس أهملدال وت ئلن ادلس فد ئل دماق ،ر فد ئلد و ئلعريلدال أو فد أوتويدا.
ي د وعد ئ أفدرئ ه عدس يلدو دوئاس
ف خعوصلم واروف  .فيد األردن ي دلي وجمد فيندعلو
فين وجم
ً
فيندعلو يحميددور – يمعهمهددي  -ئلجونددلال ئألت لددال ،و ي ددن ذلددك ندا يو ددعهي نن اددلس .وئ وئ لددال ونددلمهي
(أت لددور وفي نددعلولور ف د ئلويد ذئو د ) ،أو ئ رددرئاهي ف د ئلحلددا ئلنلاقددلال ئألت لددال عبددر ئألحد ئب وئلمؤقندداق
ئلنلاقلال وئلو ايلال وئ مماعلال وئ يمعا يال وئلث افلال ،يين لهي وتئ ً يات ئ ً ف وعيلب حرنال ئلن ادلس .فداألح ئب
ئألت لال ومبوق يةلال ئلن الس نوئح دس يةدايا عميهدا ئللدو  ،هدرئ ً ليرعوصدلال ئل ائمدال يدلس ئل دعبلس ئألت د
وئليينعلو عبر يياوها ئلمرمييال(.)1
و أيا ً نار نم ب ئلعنيال ئلييندعلولال  -ئألت لدال ،فندمب ق يةدلال ئلن ادلس همدا ً واولدا ً ليعدرفلس ،وعدي عالجمد
عو ارف يمع عس ئلعدرف ئآلخدر .فةدنً عدس أر ئلم دايك ئ ممداع ئ يمعدا ق يدلس ديم ئلوهدر ،قدلحافو
عيق و ايك حرنال ئلن الس ف ئألت ر حرنال ئلن الس ف ئلةيال وئل عا (.)2
 - 4أ ا ف أوروبا فم لي اللاق فينعلولال يع وع ئ ها لق حوئل ئلريد يلدور وةدي أعد ئ ئ ً نبلدر دس ئلن ادلس
ئلييندعلوللس ،قددلما فد ئلما لددا (حلددث يعد وعد ئ ئلجاللددال لددق  80ئلددف وتيمددا أنثددر) وئلد و ئإلقددنو افلال (50
ئلف) ..ل يععد هد ئألخدرى كدواا ً عيدق اريد يوداء ؤقنداوها ئلنلا لدال (ئوحدا ئق ئلجاللداق و ؤقنداوها) ،يمدا
يددوفر لهددا ئليرصددال لموهددلي حرنددال قلاقددلال خاصددال يددالن الس ذئق يع د قلاق د أوتوي د  .فنثلددر ددس أيودداء ئلجاللدداق
ئليينعلولال يحميور ونلاق ئلبي ئلم لملس فل  ،وهو ئأل ر ئل ق يمدوحهي فعدا ً قلاقدلا ً دس ئألحد ئب ئلمحيلدال ،فةدنً
عمدا يمرند ذلددك ددس أثددر فد وعد هد ه ئألحد ئب ويرئ جهددا ،لعددال ئل ةددلال ئليينددعلولال عمو داً ،ولعددال يةددلال
ئلن الس ي ن خاص(.)3
( ) 1تقرروم بررين الشررعبين األردنرري واليلسررطيني عالقرراق خاصررة ومميررزة تسررتمد عناصرررها مررن عمررق األواصررر القوميررة والتاريخيررة والحضررارية
واالجتماعية واالقتةادية والجغرافية التي تربط بين األردن وفلسطين أرضا ا وشعبا ا .ولوجود اليلسطينيين فري األردن خةوصرية ال مثيرل لهرا
في باقي الدول المضيية؛ فهم إلى جانب كرونهم الجئرين ،يتمتعرون بحقروق المواطنرة كمرواطنين أردنيرين ،األمرر الرذي ألقرى بظرالل الشرك علرى
العديرد مرن جوانرب العالقرة بررين الشرعبين خاصرة فري ظررل سياسراق متناقضرة يعيشرها األردن .وبالتررالي فرإن الالجئرين اليلسرطينيين فرري األردن
أردنيون يتمتعون بكامل حقوق المواطن األردنري وواجباتره ،وهرم أيضرا ا فلسرطينيون يتحملرون واجبراق النضرال مرن أجرل قضريتهم العادلرة فري
تقرير المةير واالستقالل والعودة إلى ديارهم باعتبارهم جز اا ال يتجزأ من الشعب اليلسطيني الموحرد علرى أرض فلسرطين والشرتاق .وهرم
ملزمون بهذه الواجباق إلى أن تحل قضيتهم ،ويتحمل معهم أخوتهم األردنيون من أصل شرق أردني عب هرذه المسرؤولية فري إطرار الردفاع
عن استقالل األردن ضد الةهيونية ومشروعها التاريخي العدواني ،وفي إطار رسم المةير الواحد المشرترك للشرعبين والبلردين علرى قاعردة
المشاركة والمساواة واالختيار الطوعي الديمقراطي الحر( .للمزيد من اإلطالع على تعقيداق هذه القضية ،وعلى رؤية ديمقراطية لحلها راجع
الدراسة القيمة لحزب الشعب الديمقراطي األردني (حشد) بقلم اثنرين مرن قيادييره همرا سرالم النحراس وأحمرد يوسرف عليارـ فةرلية المجموعرة
 194العدد ( )3ربيع  ،2002بعنوان العالقاق األردنية – اليلسطينية.70 ،
( )2المرجع السابق .الةيحة ذاتها.
( )3نقدم في ذلك نموذجا ا ساطعا ا هرو تجربرة التجمعراق اليلسرطينية فري كرل مرن السرويد وألمانيرا ،وإسربانيا ..ويمكرن اإلطرالع علرى تجربرة الحركرة
السياسررية لالجئررين فرري السررويد ،عبررر العررودة إلررى العرردد  16خريررف  ،2005مررن فةررلية المجموعررة  ،194ملررف بعنرروان «اليلسررطينيون فرري
السويد» .61 ،وكذلك مقالة «مغتربون أم الجئون» بقلم معتةم حمادة .العدد نيسه.15 ،
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 - 5ف د لبنرران ،وييع د خعوصددلال ئلحالددال ئلنلاقددلال ئلم د يحددلط يهددا ،جح د حرنددال ئلن اددلس ف د وندديلط ئلةددوء
ئلندداا عيددق ئلو د ئلمرنددب ل ةددلال ئلن اددلس ،يمددا ه د يةددلال قلاقددلال ينددور حيهددا يددالعو لددق ئل د يات
وئلممميناق ،ويمدا هد  ،فد ئلويد يند  ،يةدلال ئ مماعلدال ،يمعيدب حيهدا ئ عمدرئف يدالح وق ئلم لدال وئ مماعلدال
وئإل نا لال لن ادلس ئلييندعلوللس ،ور أر ي دن ذلدك ندا ً يح هدي فد ئلعدو  ،أو أر يدؤثر عيدق ومندنهي يهد ئ ئلحد
وئلوةا أل ي  .ي ر ووفلر ه ه ئلح وق وئ عمرئف يها ،ي ن حاف ئ ً لن الس لم ي دس ئلوةدا أل د ح هدي فد
ئلعو وئلممنك ي  ،وتف ن ئلحيو ئلمغاير وئلم و و لق ئلموالس و عا ئلمهجلر(.)1
ن لك أثبم وجريال حرنال ئلن الس فد سروريا يد ت ئل دعب ئلييندعلو عيدق ئ مدرئ ئألادر ئلنياحلدال ،نمدا أند ق
حلويم ئلوةاللال .وأثبم ه ه ئلمجريال أر ناوئ ئلن ف يموئاو ئلبي ئلمةدلف ،دس حلدث عهدي ئلح دوق ئلم لدال
(أق ددا عد ئ حد ئ مردداب وئلمركددل وئحددمن ئلموا صددب ئلنددلا يال فد ئل ولددال) يةددعف ومنددن يواود وأت د
ونلا لم وكرعلم ئلواولال وح ف ئلعو  .نما أن ق أر نافدال ئلح دوق ئلم لدال وئ مماعلدال وندمعل أر وندور
يالعو لق ئل يات وئلممميناق(■)2
يمجن
ي ينً لح ف ئلموئاوال ،وأر ه ئ ئلح

()3
حركة الالجئين  ..حركة ديمقراطية ومستقلة
 - 1ي ئيدال يد دس ئلممللد يدلس حرنددال ئلن ادلس وحرندال ئلد فا عدس حد ئلعددو  .فحرندال ئلد فا عدس حد ئلعددو
ورمعدر وتهددا فد ئل ددلر ئلنلاقد  ،ئلممعيد يمعدوتئق ئلو د ئلعدا ووددلثلره عيدق حد ئلعدو  ،يمددا يعرحد ددس
اتي ليمنويال غاير له ئ ئلح  .وه حرنال ونا ونور ربويال ،ذئق أار ل ال ،وعا ف وحرناوها دس يعد
ن أ ال ،ينبب حعر ينها ف ا ب وئح س ئل ةلال ،أق ئلجا ب ئلممعي يالعميلال ئلمياو لال وو ئعلاوها(.)3

( )1راجع بهذا الةدد «ملف» العدد األول من فةلية المجموعة ( 194خريف  )2001بعنوان «الالجئون اليلسطينيون في لبنان».23 ،
( )2راجع بهذا الةدد «ملف» العدد ( )2من فةلية المجموعة ( 194شتا  )2001بعنوان «الالجئون اليلسطينيون في سوريا».17 ،
( ) 3يتبدى ذلك في تجارب العديد من اللجان المعنية بالدفاع عن حرق العرودة والتري اسرتنكيت عرن االهتمرام اليرومي بقضرايا الالجئرين ،خاصرة فري
العالقة مع وكالة الغوث ومع الدولة المضيية .وقد اندثر العديرد مرن هرذه اللجران ،ألنره عجرز تطروير نيسره انطالقرا ا مرن االهتمرام بالقضرايا اليوميرة
لالجئ اليلسطيني ،بينما أكدق تجارب أخرى أن بعض اللجان خطت خطواق مهمة إلى األمام في االهتمام بملف الالجئين ،ألنها تناولته من جوانبه
كافة.
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أ ا حرنال ئلن الس ،فه حرنال وهمي ين ا يمعي ي ةدلال ئلن ادلس ،يجوئ بهدا ئلنلاقدلال وئ مماعلدال ،وهد وعودق
ي ةايا ئلن الس نافال يما ف ذلك ح هي ف ئلعو  ،و وح ث فعنً يلس ئلجا ب ئ مماع وئلجا دب ئلنلاقد  ،يد
ووهدر للهمددا من ددلس ،ييددل ند وهمددا يم ئعلاود عيددق ئآلخددر ،وي ددننر فد وئيد ئأل ددر ندنً وئحد ئ ً لددر يايد
ليمج ئال .ل لك وممل ه ه ئلحرنال يحلويمها ،لحلويال ير ا جها ،وئونا أف  ،وووو عواويو وو ئخيها.
دف عةدوئ ً فلهدا،
ل  ،فهد حرندال كدعبلال ،وعمبدر ند
وحرنال ئلن الس يمنس حاصروها ف اات ووهلم
اا و و ي ون وحرذ س وحرناوها ما يعب فد خ دال حد ئلعدو وئلد فا عود  .لد لك ،يمندس
ووعمبر أر ن
أر ووصف ه ه ئلحرنال ،يح  ،يل ها حرنال نم يال و يم رئالال وووحل يال.
هد حركررة مسررتقلة  :أل هددا وومم د لددق ولددات قلاق د أو ي د يولو يعلو د  ،يد وةددي ف د صدديوفها ن د ئلملدداتئق
ئلمممننال يح ئلعدو  ،يغد ئلوهدر عدس تؤيدال ند وهدا لهد ئ ئلحد  .نمدا وةدي فد صديوفها ند ئلملداتئق وئل دوى
وئليعاللداق ،وئألاددر ئلم ئفعدال عددس ئلح دوق ئلم لددال وئ مماعلدال وئإل نددا لال لن ادلس ،نحد ئلمميدك وئلعمد وئلمو د
وحريال ئلمحرذ ئلنلاق وئإلعن  ،وح ئلمعيلي وئلحلا ئلنريمال.
وه حركة ديمقراطية ،للن ذئق هلنيلال هر لال ،و ي ن أق اات دس أارهدا ر علدال حعدريال لهدا .يد هد
حرنال أف لال ئئريال ،ومم حلث يموئ ئلن اور ،وعبر عس ينها يوينها ،ووعبر عس عال ئلن ادلس وح دويهي نمدا
يرئهدا ئلن ادور أ يندهي .وعدب داااوها فد خ دال أق دس ئألادرئف ئلنلاقدلال ،يد فد خ دال يةدلال ئلن ادلس
أ ينهي وح هي ف ئلعو  ،ياعمباتها نو ا ً تئلنلا ً و وهريا ً س نو اق ئلحرنال ئلواولال ئليينعلولال(.)1
وهد حركرة توحيديرة ،و دن فد وهرهددا أقاقدا ً لوحد ئل دعب ئلييندعلو فد نافدال وداا ووئ د ه ،وو دلي هد ه
ايةدال فلمدا يلوهدا،
ومجد أ،
ئلوح عيق أقاس س وح ح وي وورئيعها ووماقنها ،وئعمباتهدا وحد وئحد
و ي ن وئح ئ ً س ه ه ئلح وق ي ينً عس ئآلخر.
ئئمدا ً حدو ئ مهدا فد أادر ذئق
 - 2وعمبر حرنال ئلن الس حرنال كعبلال يم رئالال و نم يال م ال ،أل هدا وود
اداي يم رئاد  ،وع د ؤومرئوهدا ئل وتيددال ،ووةد يدرئ ج وخعددط عميهدا يم دداتنال أوقد عد منددس دس ئألفدرئ
وئلو عاء ئلموررالس ف صيوفها .ول جح ف ييوت ئلعوداويس ئلرئلندلال لمحرناوهدا ،وئلمد يمندس ئإلكدات للهدا
وف ا ً لنوجاهاق ئلماللال:
أوالا -ئإلي اء عيدق حد ئلعدو د ت ا ً عيدق د و أعمدا ئلحرندال ئلنلاقدلال ئلييندعلولال ،آخد يس يعدلس ئ عمبدات أر
ورئيط ئأله ئف ئلواولال ئليينعلولال يعو وح ل ها فعال وئح  .وهو ئأل ر ئل ق يمعيب نق ياب ئلم ايةدال عيدق
يةددلال ئلن اددلس ف د أيددال ونددويال يا ددال ،وصددور ح د ئلعددو وئل د فا عو د  ،وغي د يي د أيددال ونددويال ييلملددال يمنددس
ئلموص للها ،يما ف ذلك يلا ولال فينعلولال نم يال.
ثانيا ا -ئقممرئت ئلعم عيق وعيلب ئلمويف ئلنلاق وئلمياو د ئلييندعلو عيدق ياعد ئلممندك يحد ئلعدو
ئل يات وئلممميناق ،وف ا ً لي رئت  ،194كراا ً أليال ونويال.

لدق

ثالثرا ا -ئلةددغط عيددق وقددائ صددواعال ئلددرأق وئقددمعنعاو  ،ليمعا د د ئلددرأق ئلعددا ئليينددعلو  ،وئلوةددا لو د
صلغال عميلال ومنس ئلن الس س ي ئء تأيهي يال قموت ئليينعلو  ،خاصال يما خدص حد ئلعدو وئنمنداب ئلجوندلال،
وئلعديال يدلس ئل ولددال ئلييندعلولال ووجمعدداق ئلن ادلس ،وح ددويهي ئلم لدال وئ مماعلددال وئلنلاقدلال وئلواولددال ،يمدا فلهددا
ح هي ف ئلعو  ،وووحل ةالهي ف قبلي .
ئلواو ف ئل ئخ  ،و مياعد عد فد
واو وهي ف ئل ماق ،يائي ي ئو  ،و نم ليو
رابعا ا -ئقموها و
آر ،وح هيال .ق.ف ،يحلث ي ن عا ووئ ر ف ئلحرنال ئلنلاقلال ئليينعلولال ،يلس ئل ئخ وئلرداتد ،ويحلدث
يةلال ئلن الس ،ياعمبات أ د يمندس وجاو هدا ،و يمندس حيهدا عبدر
ي ف ئألارئف ئلمعولال يالح لق ئلمعاا
ياو اق خيف ئلج تئر ويعل ئ ً عس ت باق ئلن الس و تئ وهي.

( ) 1يحاول البعض ،أن ييةل بين حركة الالجئين ،وبين مكوناق الحركة الوطنية اليلسطينية بدعوى أن الحركة الوطنية هي حركة فةرائلية وأن
حركة الالجئين هي حركة شعبية .ويتجاهل أصحاب هذا الرأي أن اليةائل هي مكون رئيسي من مكوناق الحركة الوطنية اليلسطينية ،وأن الحركة
الوطنية تتشكل من القوى واألحزاب والحركة الجماهيريرة المنظمرة واليعاليراق المدنيرة المختليرة بمرا فيهرا حركرة الالجئرين ،وأن اليةرل برين هرذه
المكوناق إنما هو فةل تعسيي ،ذهني ،ال يقود سروى إلرى افتعرال التناقضراق الوهميرة ،وال يرؤدي سروى إلرى إشرغال الحركرة الوطنيرة اليلسرطينية
بجدال ال جدوى منه.
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خامس را ا -ئلوهددو يالوئ بدداق ئلةددروتيال ،لمعالجددال ئلع ي د ددس ئلمييدداق ذئق ئلمددلثلر ئلندديب عيددق وئي د ئلن اددلس
ال هد ه ئلمييداق يدف عدا عمدات ردلي هدر ئلبدات فد كدما لبودار ،وولنلد
و نم بيهي و نم ب يةلمهي ،ف
ً
اتنال  .ق .ف .ف ه ه ئلعميلال يما يةمس ،ح ا ،صور وت ئلموهمدال فد ئت كدؤور ئلمردلي ،يند دا يعولد
ذلك س ئ عناس عيق نم ب أو ا ياي ئلمرلماق ،خاصال ف ا ولنل لبوا تقم عيق أر ئت هدر ئلبدات
قمعلر موذ ا ً لما قمنور عيل ئت ياي ئلمرلماق ف ئل ما ويلروق وئلجووب وئلب ا .
س ه ه ئلميياق أيةاً ،عالجال وغيغ ئلمجموعاق ئألصوللال فد رلمداق لبودار ،و حاولمهدا أخد ها تهلودال لحنداب
قلاقاق وم لق ئل ةلال ئليينعلولال يعيال ،ما يه يمنرئت ئلمجريال ،ئلملقاويال ،لمرلي هر ئلبات فد أنثدر دس
رلي ف لبوار.
ر حرنال ئلن الس ف لبوار ،عولال ،أر ويعب ،ياي ئل دوى ئلييندعلولال ئلد وت ئلمم د فد
عبر وحرناق كعبلال ا عال ذئق أه ئف وئ حال وآللاق عم يم رئالال.

عالجدال هد يس ئلمييدلس

ن لك س ه ه ئلميياق يف ئلن الس ئليينعلوللس ف ئلعرئق ،ئل يس و دمموئ وحد وادل دا ل دوه عيدق يد ليل دلاق
حيلال ،س ئعم ئءئق أ ق لق م ا ي عس  65اا ً فينعلولاً.
ر و م ئلن الس ف ئلعرئق ا يلس رلي ئلهو  ،وئلموف ،وئلولل  ،و و ئلمها ر ،ي ن عن ال قلاال عيدق عجد
 .ق .ف .عيق ئلم خ ئلياع إليجا ح «واو » لم نيال ه ئ ئلمجم س ئلن الس .نما أر و ممهي يالعري دال ئلمد
ومي عيلها ،ووبف ياحمما ق ونرئت ئأل ر ف واا أخرى .ئأل ر ئل ق يعو أر صور أو ا ئلن ادلس فد ئلعدرئق
نللال و ال ،ه ونمه ف أ س ه ئ ئلمجم س ئلن ادلس ،نمدا وندمه ف يعد ئلعريد عيدق وندرئت هد ه ئلملقدا
ف وداا أخدرى ،ويحلدث يندور ئلمهجلدر هدو ئلحد ئلمعدرو لمعالجدال ندم ب يعد وجمعداق ئلن ادلس هودا أو
هواذ.
سادسا ا -وعدوير حرندال ئلن ادلس ،نمنداب صديال ومثليلدال معاامدال ئألهملدال وئلمدلثلر فد ئألادر ئلنلاقدلال ئلممثليلدال
لي دعب ئليينددعلو  ،ويراصدال ئلمجيددس ئلدواو  .و هددرئ ً لمدا يعنند هد ئ ئلمعددوت دس وئيد حدا رميددف ئلمجمعدداق
وئلجاللدداق ئليينددعلولال ف د ئل د ئخ  ،وي ددن خدداص ف د ئلردداتد ،فهددو ينمن د أهملددال ف د قددلاق ئإل تئذ ئلمم ئي د
لةروت ويعل ؤقناق .ق.ف ، .يما ف ذلك ئلمجيس ئلواو ئليينعلو يوئقعال ئ مرايداق وفد بد أ ئلممثلد
ئلونب ئلنا  ،ي ينً س ئلوهج ئلنائ و ئلعا  ،1968وئل ائي عيق ياع ئلمحاصعال يلس ئليعائ .
سرابعا ا -ئلةدغط ئلجمدداهلرق عيدق ونالدال ئلغددوث ،لو د حد لنلاقددال و يدلص ئلرد اق ئلمباكددر ئلم دال لن اددلس،
خدا وغللدر
وئلمعالبال يمحندلس ئلرد اق ،وئلوةدا أل د فدك ئتوبداا ونالدال ئلغدوث يالعميلدال ئلمياو دلال ،وتفد
دداتي ئلملهلدد يو هددال ئلمددوالس وئلمدد ويب (ئلممثدد ) فدد
عيددق واليددال ئلونالددال ،ويمددا يةددمس عدد وعا يهددا دد
ئلمجممعاق ئلمةليال ■
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كتب «برنامج التثقيف الحزبي»
ئلنماب ئألو في البنا الحزبي.
ئلنماب ئلثا في البنا الديمقراطي.
ئلنماب ئلثالث الةهيونية ..في الخليية التاريخية
والحركة السياسية.
ئلنماب ئلرئي في تطور القضية الوطنية.
ئلنماب ئلرا س الالجئون والعودة ..في القضية
والحركة الجماهيرية.
ئلنماب ئلنا س الجبهة الديمقراطية ..النشأة والمسار.

56

