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 غازي الصوراني
61/3/7162  

 مشاريع التوطني منذ النكبة إىل اليوم
 (61/3/7162 –غزة  -ورقة مقدمة إلى ندوة جامعة اإلسراء )

 

زمة نها تنتقل من األأ بالنظر إلى طبيعة المرحلة الراهنة والمخاطر التي تتعرض لها قضيتنا الوطنية التي يبدو
الصهيوني وحلفاؤه على الصعيد الدولي / التحالف االمبريالي إلى المأزق وصواًل إلى محاوالت التصفية من قبل 

 بين الضفة الغربية وقطاع غزة بكل أبعاده السياسية والمجتمعية ، وذلك عبر ترسيخ االنقسامواإلقليمي والعربي
لى مراكمة المزيد من عوامل اليأس واإلحباط في ما أدى إمفي ظل تفاقم الصراع بين حركتي فتح وحماس، 

سدال الستار و قريبًا من االستحالة، ما يعني إصفوف شعبنا حيث بات التوصل إلى مصالحة وطنية أمرًا معقدًا أ
قامة دولته المستقلة كاملة السيادة ويلة يسمى بـد   عماانتشار وتداول الحديث ومن ثم  على حق شعبنا في الحرية وا 

، إلى جانب تكريس الهيمنة الصهيونية على الضفة الغربية المحتلة لدعم األمريكي اإلسرائيلي لهذه الفكرةاو غزة 
قامة المستوطنات الصهيونية عليها، ومن ثم بعد ذلك يمكن الحديث عن  وضم ومصادرة مزيد من األراضي وا 

 .ليها أو بالتقاسم الوظيفي مع األردن حكم ذاتي أو دويلة ناقصة السيادة بإشراف صهيوني من الناحية األمنية ع
مليون  9.5مليون نسمة، منهم  67.2حوالي  7161بلغ إجمالي تعداد الشعب الفلسطيني نهاية عام 

القتل خاصة في ألبشع أنواع المعاناة والتشرد وأبشع ممارسات اإلرهاب والتجويع و  -ومازالوا-تعرضوا الجئ 
مغادرة بيوتهم وهاموا على ( ألف الجئ 611)ن سكانه م% 51ضطر أكثر من امخيم اليرموك حيث 

خوانهم في جميع المخيمات في إ، فرضت على 6591ومرارة من نكبة  وجوههم ليعيشوا اليوم نكبة أشد قسوة
مليون  6.6حوالي )وفي مخيمات سوريا ولبنان خصوصًا ( مليون الجئ 9.9حوالي )الوطن والشتات عمومًا 

حباط والقلق ليس على مسيرتهم النضالية وتضحياتهم من حالة من اإل( نهم اليومم ال أدري كم بقي.. الجئ
أجل حق العودة فحسب، بل أيضًا تراكمت في عقولهم ووجدانهم عوامل القلق على مصيرهم الوجودي الذي 
دا بات مهددًا في هذه المرحلة بتنفيذ مخططات التهجير والتوطين في بلدان أوروبا وأمريكا الجنوبية وكن

والواليات المتحدة األمريكية وفي البلدان العربية كما هو الحال في األردن، في ظل تواطؤ عربي رسمي 
  .نيةم وفق المخططات األمريكية الصهيو يسعى إلى الخالص منه

ففي المشهد العربي الرسمي المنحط الراهن ، نالحظ طغيان حاله من االنكفاء تحت مظلة الشعارات، 
ة، في مقابل خفوت أو عيشي، والديمقراطي، كشعارات رئيسالقطرية، ذات الطابع المطلبي الم/ المحلية 

غياب الشعارات السياسية الوطنية والقومية المناهضة لالمبريالية والصهيونية، إلى جانب تراجع الشعارات 
يدفعني إلى القول المؤيدة للقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني بصورة غير مسبوقة، األمر الذي 

بأن حالة االستسالم والخضوع العربي الرسمي، أسهمت في تراجع القضية الفلسطينية في الذهنية الشعبية 
العربية ، والسبب في ذلك ال يعود أبدًا إلى رغبة الجماهير الشعبية العفوية الثائرة ، بقدر ما يعود إلى طبيعة 
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الكومبرادورية البيروقراطية الطفيلية ، واستبدادها وقهرها  سياسات األنظمة الحاكمة، وطبيعتها الطبقية
لجماهير العمال والفالحين الفقراء ، إلى جانب خضوعها وتكيفها مع السياسات االمبريالية والصهيونية، 
مالق ومعاناة الجماهير  وتكيفها مع شروط الصندوق والبنك الدوليين التي أدت إلى المزيد من إفقار وا 

قيرة بصورة غير مسبوقة ، إلى جانب تراجع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ومعظم فصائل الشعبية الف
سلو و وحركات المقاومة الفلسطينية عن ثوابتها وأهدافها ورؤاها الوطنية الثورية، لحساب القبول باتفاق أ

دولة العدو وصواًل أو االستعداد لمهادنة  331و  797وبقرارات ما يسمى بالشرعية الدولية، خاصة قراري 
إلى التراجع عن التمسك بحق العودة واستمرار االنقسام والصراع بين حركتي فتح وحماس على المصالح 
الفئوية وعلى اقتسام السلطة، وكل هذه العوامل أسهمت بالتأكيد في تراجع وهج القضية الفلسطينية ووهج 

 .النضال القومي في أذهان الجماهير العربية
لى جانب تطورات الوضع العربي الرسمي الراهن المنحط والخاضع إل العقود الماضية، ضح خالاتلقد 

المستسلم للشروط االمبريالية، عالوة على استمرار الصراع على المصالح واالنقسام وتجدد الحديث عن تبادل 
فلسطين، وأنها جزء االراضي ، والمفاوضات العبثية البائسة، بأن الدولة الصهيونية معنية بالسيطرة على كل 

لذلك يجب ان تتأسس الرؤية لدى كافة قوى اليسار ...من المشروع االمبريالي للسيطرة على الوطن العربي
الثوري في فلسطين والبلدان العربية ، انطالقًا من ذلك وليس من خارجه، فالدولة الصهيونية هي مركز ثقل 

لهذا بات ضروريا أن ... ر التجزئة والتخلف العربيينالوجود االمبريالي في الوطن العربي، وضمان استمرا
التي تنطلق من فهم عميق للمشروع االمبريالي الصهيوني  ،يعاد طرح الرؤية الوطنية التحررية الديمقراطية 

وأدواته البيروقراطية والكومبرادورية والرجعية، من أجل ان يعاد تأسيس نضالنا الوطني والديمقراطي على 
 .فلسطين والوطن العربي كل الوطنيين فيية ضوء هذه الرؤ 

 : مشاريع التوطني 
مع تشكيل ما عرف بلجنة  1948بدأ طرح مشاريع توطين الالجئين الفلسطينيين في شهر آب لعام 

جل توطين الالجئين ألجنة هو وضع الخطط والمشاريع من سرائيلية، وقد كان الهدف من إنشاء الاإل "الترانسفير"
 ."إسرائيل"الفلسطينيين في الدول العربية وعمل ما يمكن لتقليص السكان العرب في 

 :التالية لألهداففي مساعيها لتوطين الالجئين الفلسطينيين عبر التخطيط دولة العدو الصهيوني  استمرت
 .منع عودة الالجئين الفلسطينيين .6
زالتها من قلب  .7 عبر تفكيك المخيمات ومن ثم  الصراع العربي اإلسرائيليتذويب قضية الالجئين وا 

 .تفكيك الهوية الوطنية وشطب روح المقاومة
 ."إسرائيل"مم المتحدة على دولي والدبلوماسي الغربي وضغط األتقليص الضغط ال .3
 .بؤرة قوية للهوية الوطنية والمقاومةإزالة المخيمات الموجودة في الضفة وغزة والتي تشكل  .9

فالدولة ان موضوع توطين الالجئين الفلسطينيين خارج وداخل فلسطين يرتبط بشكل مباشر بحق العودة، 
 والذي يقضي بعودة الالجئين الفلسطينيين 659رقم  التغاضي عن قرار االمم المتحدةإلى  سعت دائماً  الصهيونية
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في االمم المتحدة تم تحت  "إسرائيل"ة علمًا بأن قرار قبول عضوي. اراضيهم في حال رغبوا بذلك وتعويضهمإلى 
 .659و 616شرط تنفيذها للقرارات الصادرة عن األمم المتحدة رقم 

وقد راوحت أعداد هذه المشاريع بين أربعين  ،والمشاريع المطروحة لتوطينهم لم تتوقف 6591منذ عام ف
نجحت  عاما الماضية هو الفشل، فال هي 15والغالب على كل هذه المشاريع وعلى مدار  .1وخمسين مشروعا

 .ديارهمإلى  حق العودة أنستهم في توطين الالجئين وال هي
تعود جذور مشروعات التعويضات الخاصة بالالجئين الفلسطينيين إلى قرارات الجمعية العامة لألمم 

الذي نص على  649، وهو القرار رقم 66/67/6491وقد صدر أول قرار للجمعية بهذا الشأن في . المتحدة
تقرر وجوب السماح “من القرار المذكور أن الجمعية العامة  66وذكرت الفقرة . إقامة لجنة التوفيق الدولية

لمن يرغب من الالجئين في العودة إلى بيوتهم في أقرب وقت ممكن والعيش بسالم مع جيرانهم، ووجوب دفع 
وتهم وعن كل خسارة أو ضرر بالممتلكات عندما تعويضات عن ممتلكات الذين يختارون عدم العودة إلى بي

القانون الدولي واالنصاف أن يعوض عن تلك الخسارة أو الضرر من قبل  ئيكون من الواجب وفقًا لمباد
 .2الحكومات أو السلطات المسؤولة

 
 

 : أهم مشاريع التوطني
 :3مشاريع توطين دولية :أوالً 

الفلسطينيين في تقوم على توطين خطته و  6595عاممستشار وزير الخارجية األميركي   :مشروع ماك غي
 .أماكن تواجدهم

عودة نسبة قليلة  أشارت في تقريرها إلى :6494عام  غوردن كالب األمم المتحدة برئاسة بعثة
 .659وتوطين الباقي في اماكن وجودهم، وتأهيلهم ودفع التوطين حسب قرار 

مشروع لدمج إلى الجمعية العامة قدم  6596عام  المفوض العام لوكالة الغوث : بالندفوردمشروع جون 
 .4. في اماكن وجودهم، وتم رفضه من الدول العربيةالالجئين 

وحمل معه  6593مبعوث الرئيس األميركي أيزنهاور إلى الشرق سنة  : 5جونستون مشروع إريك
 .الشرقية لألردنمشروعا لتوطين الفلسطينيين على الضفة 

إعادة بعضهم إلى فلسطين ، طرح ، 6599وزير الخارجية األميركي سنة  :مشروع جون فوستر داالس
 .بتعويض البعض اآلخر، وتوطين العدد المتبقي في البلدان العربية "إسرائيل"وقيام 

في   خاصةاقامتهم، و في أماكن  مشاريع التوطين 6599وزارة الخارجية البريطانية سنة : مشروع بريطاني
  .ستيعاب مليون الجئ على مدى عشرين سنةال العراق
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ش في ظل الحكومة اقترح عودة من يرغب منهم في العودة ليعي 6592سنة  : مشروع جون كينيدي
 .، وتعويض من ال يرغب منهم في العودة، وتوطين الالجئين اآلخرين في المنطقةاإلسرائيلية

على أن حق  فيها ، وأكد 6592سنة  ، قدم دراسةعضو الكونغرس األميركي  : دراسة هيوبرت همفري
 .ومشاريع لتسهيل إعادة توطين الالجئين في بعض الدول العربية .العودة يجب ترسيخه ومساواته بحق التعويض

، اقترح فيها توسيع برامج تأهيلهم 6595األمين العام لألمم المتحدة سنة : 6مشروع داغ همرشولد
 .وتوطينهم في األماكن التي يوجدون فيها

وقد تضمن مشروعه إعطاء كل أسرة من الالجئين فرصة  6517سنة  :مشروع جوزيف جونسون
االختيار بين العودة أوالتعويض، مع اعتبار قيمة التعويضات الكبيرة التي ستتلقاها كبديل إذا اختارت البقاء حيث 

 .هي
  :7االقتراحات التالية جونسون مشروع تضمن

من حق و  .التعويض أو" إسرائيل"إلى دولة  العودةإعطاء كل أسرة من الالجئين فرصة االختيار بين  -
 .أن تجري كشفًا أمنيًا على كل الجئ يختار العودة "إسرائيل"

مضافًا إليها الفوائد  6491يتم حساب التعويضات على قيمة الممتلكات كما كانت في فلسطين عام  -
 .المستحقة

باإلسهام في توفير األموال الالزمة لدفع  - "إسرائيل"تقوم الواليات المتحدة وغيرها من الدول بما فيها  -
 .التعويضات

ية ممتلكات في فلسطين، تعويض مالي مقطوع لمساعدتهم على أتفيد الالجئون الذين لم يكن لهم يس -
 . االندماج في المجتمع الذي يختارون التوطن

اقترح جونسون تخيير الالجئين بين العودة والتعويض، في حين لم ترفض الدول العربية، صراحة، 
، القرار القائل باستحالة عودة الالجئين 6416في نوفمبر  اتخذ اإلسرائيلي، الكنيست لكنمقترحات جونسون، 

  .ألن الحل هو توطينهم في البلدان المضيفة
 

عرض وليم روجرز وزير الخارجية األمريكية على االتحاد  5/67/6515 بتاريخ :وجرزمشروع ر 
الالجئين حق االختيار بين العودة على أساس نسبة مئوية  إلعطاءالسوفيتي مقترحات أمريكية تضمنت دعوة 

 .مع التعويض( إسرائيل)سنوية متفق عليها وبين التوطين خارج 
وقالت غولدا مائير في  ،رفضها لمقترحات روجرز 77/67/6515غير أن الحكومة االسرائيلية أعلنت في 

 ."إسرائيل"كية تشكل خطرًا كبيرًا على وجود إن المقترحات األمري 75/67/6515خطاب أمام الكنيست في 
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، وطلب "لإلسرائي"مقترحات األمريكية ألنها متحيزة أعلن االتحاد السوفيتي رفضه لل 67/6/6521وفي 
كل قرارات هيئة األمم المتحدة بالنسبة إلى قضية الالجئين  بتنفيذ" سرائيلإ" تلتزمعوضًا عن ذلك أن 

 .8الفلسطينيين
 

، رؤية كندا لحل أزمة الالجئين وذلك من  6553طرح الدبلوماسي الكندي سنة  :9مشروع مارك بيرون
 .خالل منح الهوية لمن ال هوية لهم، وتوطين الفلسطينيين في دول اللجوء الحالية

مخطط توطين قدمت في دراستها،  6444ت أعدت عام ز ر آالباحثة اليهودية دونا  : دراسة دونا آرزت
عادة  لتوطينبناء على طلب الحكومة األمريكية لصالح جامعة سيركوز في والية نيويورك، تضمن الدعوة  وا 

رب كحل نهائي ألف فلسطيني على دول منطقة الشرق العربي، وبعض دول الغ 752توزيع خمسة ماليين و
ألف فلسطيني ( 25)، وأكدت على ضرورة توطين نحو  10الصهيوني -اإلسرائيلي -للصراع العربي اإلسرائيلي

 .في لبنان
فكرة توطين الفلسطينيين في الخارج في  7111طرح الرئيس كلينتون أواخر سنة  :رؤية بيل كلينتون

  :في سياق حلول أخرى مثل ضمن رؤيته لحل هذه اإلشكالية،  أماكن إقامتهم
 .توطينهم في دولة فلسطينية جديدة -
 .توطينهم في الدول المضيفة لهم -
 .توطين قسم آخر في دولة ثالثة تقبل بذلك -

 
 :وعربية إسرائيلية مشاريع توطين :ثانياً 

توطين الالجئين في البلدان ب ، أوصتضمن توصياتها في تقريرها األول :د بن غوريونيلجنة ديف
 .المضيفة، كسوريا واألردن بمساعدة من األمم المتحدة، ويفضل في العراق

توطين ثالثمائة ألف الجئ بقبوله معلنًا  6595حسني الزعيم عام  قدمه الرئيس السوري :مشروع الجزيرة
بين الواليات المتحدة  6593ويضاف إلى ذلك اتفاق آخر أبرم بداية سنة  .في منطقة الجزيرة في شمال سوريا

 .وحكومة أديب الشيشكلي لتوطين الفلسطينيين في سوريا
 :(مشروع جونسون أو مشروع وكالة الفوت) سيناء التوطين في  مشروع

ين وافقت الحكومة المصرية على مشروع توطين قسم من الجئي قطاع غزة في سيناء في الفترة ب
ألف فدان  751وعقدت اتفاقا مع وكالة الغوث يمنحها إمكانية إجراء اختبارات على . 6456-6453

 .تقام عليها عدد من المشاريع
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تتراجع من  6455وقد واجهت الحكومة المصرية مقاومة شعبية للمشروع، لتصدر بيانا سنة 
 .خالله عن موضوع التوطين

قامت القوات اإلسرائيلية بشن غارة وحشية علي مخيم البريج لالجئين وكانت حصيلة  74/1/6453في 
 .11" ستة وعشرين شهيدا " العدوان 

قد تم بين الحكومة المصرية والواليات المتحدة هناك اتفاقًا أصبح واضحا أن  6459ومع نهاية عام 
  .لتوطين الالجئين " جونسون  " شروعاألمريكية علي تنفيذ الجزء الخاص بقطاع غزة من م

خالل الرفيق المناضل الوطني  من الحزب الشيوعي الفلسطينيم تمكن  6455وفي منتصف فبراير عام 
الحصول علي تقارير وكالة الغوث باللغة االنجليزية كتبه خبراء وكالة الغوث  الراحل خليل عويضة،

 .ومهندسوها وترجمه الرفيق سعيد فلفل
ورغم ما كتبه أطباء ، على استحالة الحياة في تلك المنطقة لقلة المياه الرغم من تأكيد التقاريروعلى 

وكالة الغوث عن األمراض التي ستداهم حياة الالجئين فان التقرير حمل موافقة الخبراء على المضي في تنفيذ 
 .سيناء/مشروع جونسون

 التقاريربتقديم ( مديرًا للتعليم في وكالة الغوث آنذاكالذي كان )هذا وقد قام الرفيق الراحل خليل عويضة 
في  زب آنذاكاألمين العام للح معين بسيسوالمناضل الوطني والقائد الشيوعي الشاعر إلى  (مشروع التوطين)

بدأ الحزب الشيوعي الفلسطيني باصدار البيانات التحريضية ضد ، وعلى أثر ذلك  6455أول شهر يناير 
 . مؤامرة التوطين

، أصدر الحزب منشورا جماهيريا يكشف تفاصيل المؤامرة ويدعو إلي اليقظة 6455يناير  76في 
لإلنسانية التي يعيشها الالجئون في المخيمات ومحاوالت اجهتها وقد كانت األوضاع المزرية واالستعداد لموا
واستمرار الهجمات اإلسرائيلية علي المخيمات حيث يذبح الناس بال شفقة أو رحمة وتردي  , اإلذالل المستمر

القادمة وكان الحزب " الهبة"األوضاع االقتصادية كل ذلك أدى إلي تشكيل قاعدة جماهيرية عريضة لالنتفاضة 
 .12نهار في التحضير لتلك االنتفاضة يعمل ليل

والتي حملت  واألخ المناضل فتحي بلعاوي معين بسيسوالرفيق المناضل كل من  َتصدَّر قيادة االنتفاضة
 . " العودة حق الشعب... العودة " ،"يا عمالء األمريكان ... ال توطين وال إسكان  "شعارات 

وسقط فيها الرفيق حسني بالل  في تاريخه، كبر مظاهرات عرفهاوفي تلك االنتفاضة شهد قطاع غزة أ
 .وهو أول شهيد وطني ضد مشاريع التوطين

فشال المؤامرة التي كانت تحاك هذه االنتفاضة إسقاط مشروع توطين الالجئين في واستطاعت  سيناء وا 
غالق ملف القضية الفلسطينية   . ضد الشعب الفلسطيني وتصفية حقوقهم وا 

 
 

                                                           
 .موقع دنيا الوطن – 3/3/7166 –م 6455المظفرة عام" انتفاضة مارس التاريخية " لماذا اغفل المؤرخون  -شامخ بدرة  11
 .شامخ بدرة  -السابق  المصدر 12

https://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%88
https://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%88
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 :الشرارة األولى لالنتفاضة العارمة
بارتكاب مذبحة قرب محطة السكة الحديدية في  اإلسرائيلي العدو قواتم قامت 71/7/6455في مساء 

جنديا فلسطينيا من  51، كما قام العدو الصهيوني بقتل غزة حيث قتلت سبعة عشر جنديا فاجأتهم وهم نيام
الضغط  ، وقد استهدفت تلك الهجمة العدوانيةالبوليس الحربي جنوب قطاع غزة في موقع  الحرس الوطني

 .لقبول بمشروع التوطينكمة المزيد من عوامل االحباط في أوساطهم تمهيدًا لومرا على الجماهير الفلسطينية
ألول مـرة ضـد ( الشـيوعيون واإلخـوان المسـلمون)وفي مواجهة الخطر المحدق بالوطن يتحالف النقيضان معًا "

المخيمـات فـي )النظام المصري وضـد سياسـة التـوطين، واسـتطاعوا معـًا قيـادة الجمـاهير الغفيـرة مـن أبنـاء القطـاع 
في مظـاهرة عارمـة لـم يشـهد لهـا القطـاع مثـياًل فـي تاريخـه وذلـك فـي اليـوم األول ( والقرى ومدينتي غزة وخانيونس

، حيث كانت مشاعر الجماهير في حالة غليان حقيقي بعـد قيـام القـوات الصـهيونية باإلغـارة 1555من آذار سنة 
مـن الجنـود والمـدنيين، وقـام ( 65)وجرحـت أكثـر مـن  وقتلـت 1555/فبرايـر/22على غزة قبل ذلك بيـوم واحـد فـي 

ن ولعـب الشـيوعيون واإلخـوان المسـلمو  ،(عسكرية ومدنيـة)المتظاهرون باحتالل كل المرافق الحكومية في القطاع 
اللجنة "وانتخب المتظاهرون " ال توطين وال إسكان يا عمالء األمريكان"دورًا بارزًا في قيادة الجماهير تحت شعار 

، التـي ضـمت عناصـر مـن الشـيوعيين واإلخـوان المسـلمين والمسـتقلين، ولـم تهـدأ الجمـاهير إال بعـد "ية العلياالوطن
إلى غـزة حيـث ألقـى كلمـة فـي مدرسـة الزهـراء أكـد فيهـا أنـه لـن  12/3/1555حضور جمال عبد الناصر سرًا يوم 

 .13"وقبره إلى األبد يسكت على العدوان اإلسرائيلي، كما تم اإلعالن عن سقوط مشروع التوطين
ضــد مشــروع التــوطين بمثابــة إعــادة الــروح  1555لقــد كانــت انتفاضــة الشــعب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة عــام 

حياء جذوة األمل والنضال فيه من جديد  .لشعبنا كله وا 
 وفي هذا السياق أشير إلى تصدر قيادات الشيوعيين واالخوان لالنتفاضة ، أذكر من جماعة االخوان
المناضل الراحل فتحي البلعاوي والشيخ هاشم الخزندار ومحمد يوسف النجار وسليمان ابو كرش ، وعدنان 

 .خوانهم الشيخ محمود مقداد وعدد كبير من إساق اهلل و 
أما الحزب الشيوعي فقد تصدر عدد من قياداته وكوادره المظاهرة ، من أبرزهم المناضل الراحل معين 

وحسن أبو شعبان  وعبد الرحمن عوض اهلل وفايز الوحيدي وأحمد أبو رمضان بسيسو و سمير البرقوني
ومحمود نصر وغازي الطرزي وجبرا الطرزي وكمال الطويل وعبد الحي الحسيني ومحمد زاهر ومنصور الحداد 

 .  وأحمد الحاج وديب الهربيطي وياسين قفة وعبداهلل زقوت ومحمد ابو زرينة وغيرهم
وموقف ، بدأت المفاوضات لجسر الهوة بين قيادة الجماهير ومواقفها العادلة ر، وأمام اصرار الجماهي

  . اإلدارة المصرية
  : وتركزت مطالب الجماهير الشعبية وقيادتها حينذاك فيما يلي

  . إلغاء مشروع التوطين في سيناء فورا .6
 . تدريب وتسليح المخيمات الفلسطينية لتتمكن من الدفاع عن نفسها .7
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 . التجنيد اإلجباري وتشكيل جيش وطني فلسطينيفرض  .3
وقتل الشهيد حسني ، محاكمة المسئولين عن الذي أمر بإطالق الرصاص على المتظاهرين  .9

 .بالل
 . وعلى رأسها حرية االجتماع والتعبير واإلضراب، إطالق الحريات العامة  .5

 .14إلجماع الشعب الفلسطينيبعد أن رفضه با، وافقت اإلدارة المصرية على إلغاء مشروع التوطين 
نقطــة تحــول هامــة فــي تــاريخ العــرب المعاصــر، فعلــى  1555كــان عــدوان الثــامن والعشــرين مــن فبرايــر " لقددد

وسجل القائـد الخالـد جمـال  المستوى العربي، تيقظت القيادة المصرية إلى األطماع اإلسرائيلية وضرورة مواجهتها،
إن غارة فبراير كانت نقطة تحول، وأن هذا العـدوان كـان جـرس إنـذار، "عبد الناصر موقفه من هذا الحادث بقوله 

وعلى أثر ذلك بدأ التحول الجديد في " وأن مصر يجب أن تعتمد على قوتها الذاتية ال على مجلس األمن وقراراته
 .15" 1555التحاد السوفيتي وعقد صفقة األسلحة الشهيرة عام السياسة المصرية باالتجاه إلى ا

كمــا كــان مــن أهــم نتــائج هــذا العــدوان، قــرار القيــادة الوطنيــة المصــرية بــإعالن تبنيهــا الرســمي للعمــل الفــدائي "
، واتخــذت العالقــة بــين الزمــر المناضــلة المدربــة ذات الخبــرة والمعرفــة 1555المنطلــق مــن غــزة فــي شــهر نيســان 

وبين القيادة المصرية طابعًا رسميًا ومنظمـًا تحـت إشـراف المقـدم مصـطفى حـافظ الـذي قـام بمهمتـه لـيس  باألرض
نمــا كمناضــل عربــي آمــن بقضــيته وشــعبه، وكــان ذلــك أحــد أهــم عوامــل نجاحــه فــي إعــادة  فقــط كضــابط مصــري وا 

شــكلت مــنهم كتيبــة تــدريب وتنظــيم أكثــر مــن ألــف رجــل مــن أبنــاء غــزة وخــانيونس ومعظــم قــرى قضــاء غــزة الــذي 
وحتــى  1555، بــدأوا بتوجيــه ضــرباتهم و إغــاراتهم ضــد العــدو الصــهيوني فــي الفتــرة مــن أيلــول (141ك)الفــدائيين 

قـام " نقطـة تـألق فـي مسـيرة النضـال الفلسـطيني"، لقد كانت هـذه المرحلـة رغـم قصـرها الزمنـي، 1556أول نوفمبر 
 .16"ائتي عمليةالفدائيون الفلسطينيون خاللها بتنفيذ أكثر من م

فـي كتابهمـا عـن الفـدائيين الفلسـطينيين طبيعـة هـذه العمليـات " شـيف ورشـين"وقد أوضح الكاتبان اإلسرائيليان  
 :17كما يلي

طـالق نيـران علـى المسـتوطنات واشـتباكات مـع دوريـات % 33 - من الهجمات الفدائية كانت إلقاء قنابل يدويـة وا 
 .إسرائيلية

 .اآللياتعمليات كمائن للسيارات و % 23 -

 .عمليات نسف الخزانات وأنابيب المياه وتدمير الطرق الرئيسية والكباري% 23 -

 .هجمات على السكان المدنيين في المستوطنات والمدن% 13 -

 .عمليات تدمير المباني بعبوات ناسفة% 5 -

 .زرع ألغام% 5 -

                                                           
 .شامخ بدرة  -مصدر سبق ذكره  14
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وردًا علــى عمليــات الفــدائيين قــام اإلســرائيليون بعــدد مــن الهجمــات علــى مــدينتي غــزة وخــانيونس وقــرى القطــاع 
وكان أكثر هذه الهجمات وحشية وغدرًا ذلك القصف المدفعي العشوائي على مدينة غـزة تركـزت علـى شـارع عمـر 

وأدى  1556الخــامس مـن شـهر أبريــل المختـار وميـدان فلسـطين والشــوارع المجـاورة ومنطقـة الشــجاعية مسـاء يـوم 
إلى استشهاد وجرح المئات من المـدنيين رجـااًل ونسـاء، ومـا يـزال العديـد مـن أبنـاء غـزة يـذكرون بشـاعة ذلـك اليـوم 

إبان تلك الفترة  –الذي تناثرت فيه جثث القتلى والجرحى في شوارع غزة لقد تميزت الحالة الجماهيرية في القطاع 
زن والحـــداد والحقـــد علـــى العـــدو الصـــهيوني، ولـــم يكـــن يخفـــف مـــن تلـــك األحـــزان إال انتقـــام بالغليـــان الشـــديد والحـــ

الفدائيين الفلسطينيين الذي تميز بالعنف والتوسع، ففي اليوم الثاني على الهجوم الصهيوني الغـادر، وتحديـدًا ليلـة 
ف التــي حــددت لهــا فــي دخلــت أكبــر مجموعـة فدائيــة مــن قطــاع غــزة فــي اتجـاه األهــدا 1556/السـادس مــن نيســان

األرض المحتلــة، وكــان عــدد هــذه المجموعــة ال يقــل عــن ثالثمائــة فــدائي توغلــوا فــي عمــق إســرائيل حيــث هــاجموا 
كيلـو متـرًا فقـط عـن تـل أبيـب واســتمرت  15كيلـو متـرًا عـن خـط الهدنـة و 47مسـتعمرة ريشـون ليتسـيون التـي تبعـد 

وقـد استشـهد مـن أبطـال هـذه المجموعـة أحـد  1556نيسـان  هذه العملية البطوليـة بتواصـل حتـى الثالـث عشـر مـن
 .18عشر بطاًل ووقع ثالثة آخرون في األسر

تســـلم المقـــدم مصـــطفى حـــافظ طـــردًا ملغومـــًا انفجـــر وأدى إلـــى استشـــهاده وتقـــديرًا مـــن  23/7/1556وفـــي يـــوم 
 .غزة وخانيونس الشعب الفلسطيني في غزة فقد أ طلق اسم هذا البطل على عدد من ميادين ومدارس وشوارع

 

ل (8421-8422)إن أهم نتائج العمل الفدائي يف قطاع غزة 
َّ
 :19 تكمن يف أنه شك

 .بداية مرحلة جديدة من الصراع العربي اإلسرائيلي -1
 .1542منعطفًا جديدًا وبداية تاريخ للمقاومة الفلسطينية المسلحة بعد نكبة  -2

واثقــًا مــن نفســه وبمســتقبل الشــعب الــذي ينتمــي إليــه باعتبــار أن  –فــي قطــاع غــزة  –أصــبح الفلســطيني  -3
 .القضية الفلسطينية هي قضية وطن وليست قضية الجئين

أكبـر بكثيـر مـن خسـائرهم فـي  1556و  1555كانت خسائر الصـهاينة نتيجـة العمـل الفـدائي فـي عـامي  -4
 .1556من نوفمبر ثم على قطاع غزة في الثاني  25/13/1556العدوان الثالثي على مصر في 

تعاطفــًا جماهيريــًا كبيــرًا، ( 141ك)اســتقطب العمــل الفــدائي الــذي قامــت بــه الكتيبــة الفلســطينية المعروفــة بـــ -5
أســهم فــي تعميــق العالقــة بــين جمــاهير الشــعب الفلســطيني فــي القطــاع مــن جهــة وبــين القيــادة الوطنيــة 

 .أخرى المصرية التي تزعمها القائد الخالد جمال عبد الناصر من جهة
 

كما  العربية تستوعب الالجئين العربأكد على أن الدول  :6411وزير العمل سنة  لونآل ايغإمشروع 
 . المهاجرين اليهود" إسرائيل"استوعبت 

دراسة  6559أصدر مركز جافي للدراسات اإلستراتيجية في جامعة تل أبيب سنة  :دراسة شلومو غازيت
حل قضية الالجئين من خالل عودة بعض الجئي  تطرح رئيس االستخبارات اإلسرائيلية األسبق، لشلومو غازيت
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 ويتم استيعاب الباقين في الدول العربية المضيفة، إلى مناطق الحكم الذاتي  6512ونازحي سنة  6591سنة 
 .مة الممتلكات المفقودة، ويقدر بعشرة آالف دوالر للعائلة الواحدة بدون اعتبار لقيمع تعويض شخي للعائالت

أبو )وزير الخارجية اإلسرائيلية سابقا و( يوسي بيلين)الوثيقة التي صاغها  :بيلين - وثيقة أبو مازن
بشأن حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي بشكل نهائي بين الطرفين ،تنسف حق العودة تماما  95عام ( مازن

الوطنية ،ال بل أنها تتوافق والرؤية اإلسرائيلية لسبل حل وتتعارض وتطلعات الشعب الفلسطيني وثوابته 
 !20القضية الفلسطينية والتي تتعامل مع قضية الالجئين كقضية مادية قابلة للمقايضة

يدرك الطرف الفلسطيني بأن مستلزمات العهد "إن أخطر ما ورد في الوثيقة ، ذلك النص الذي يقول 
م، جعلت تنفيذ هذا 6491باإلضافة إلى الحقائق التي خلقت على األرض منذ  الجديد من السالم والتعايش،

إلى الحد الذي  -الحق غير عملي؛ لذا يعلن الطرف الفلسطيني استعداده لقبول وتنفيذ إجراءات ستضمن 
 ."مصلحة خير هؤالء الالجئين -يكون فيه ذلك ممكًنا 

دماجهم حيث يتواجدونتشكيل لجنة دولية لإلشكما تم االتفاق بينهما على   .راف على تأهيل الالجئين وا 
الوثيقة أن تحل هيئة دولية  تناولته ومن ضمن ما:  7113عام  ووثيقة جنيف مشروع يوسي بيلين

عادة تأهيل واستيعاب الالجئين في دول وأماكن إقامتهم. جديدة محل وكالة غوث الالجئين  .وا 
من جوهره ، فاألولوية في موضوع حق العودة تكون للخيارات التي  659لقد جردت هذه االتفاقية القرار 

و توطينهم في الدولة أاما توطين الالجئين حيث يقيمون، منحتها االتفاقية لالجئين وتشمل هذه الخيارات 
و ان تقوم اسرائيل أقا للمتفاوضين، بادلها وف، او توطينهم في األراضي التي يتم ت6512الفلسطينية على حدود 

 .وليس تحت عنوان حق العودة" لم شمل العائالت"بالسماح بعودة بضعة آالف من الالجئين تحت عنوان 
لى إوممتلكاتهم االصلية، وذلك تبعًا اراضيهم إلى  لقد انكرت هذه الوثيقة على الالجئين حق عودتهم المشروع

تؤكد على اعتراف فلسطيني بيهودية الدولة وهو مفهوم يعني ضمنيًا دولة ان اي وثيقة مشتركة يتم طرحها 
 .يهودية نقية اثنيًا ال متسع فيها لفلسطيني آخر

أهم ما ورد فيها، إقامة دولة فلسطينية منزوعة السالح  :( 7117عام ) نسيبة وعامي إيالون مشروع سري
سقاط حق عودة الالجئين وح. على أجزاء من الضفة وغزة والبحث عن أماكن ، قوقهم المترتبة على تهجيرهموا 

 .إليواء الالجئين بتوطينهم في مكان إقامتهم
وقد تمثل هذا المقترح ببناء مساكن ثابتة لالجئين بداًل من المخيمات :  7119أرئيل شاورن عام مشروع 

وقد قام شارون بتطبيق مقترحه في قطاع غزة في ثمانينات القرن الماضي في ) المؤقتة بهدف شطب المخيمات
محاولة من دولة العدو الصهيوني اسكان الالجئين من مخيم الشاطئ ومخيم رفح في مناطق اخرى بداًل من 

 .(المخيم لكنها فشلت في ذلك
لبنك الدولي، وهما الممول لقد قدم شارون ضمن اطار هذا المقترح ان تقوم دول االتحاد األوروبي وا

الرئيسي لعملية السالم، بتقديم المساعدة لالجئين الفلسطينيين في الدول العربية التي تستضيفهم، وذلك ببناء 
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 مساكن دائمة خارج المخيم وداخل الدول العربية، بحيث تضمن اندماج الالجئين جغرافيًا بالمواطنين العرب
 .وشطب المخيمات

وثيقة  7112تشرين الثاني /نوفمبر 79نشرت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية يوم  :21انسوثيقة إكس آن بروف
إسرائيلية فلسطينية تحت إسم إكس آن بروفانس، واقترحت حال لمشكلة عودة الالجئين الفلسطينيين، يتمثل في 

مليار  15و 55وبحسب الوثيقة فإن تكلفة حل مسألة العودة تتراوح بين . إسقاط هذا الحق مقابل التعويض
 .شاركت في صياغتها مجموعة فلسطينية منها صائب بامية وذكرت هآرتس أن الوثيقة .دوالر
 

  : أوسلو اتفاقية آثار
 :اتفاقية اوسلو وحق العودة

الحق من لقد حملت اتفاقية اوسلو اثارَا سلبية على حق عودة الالجئين الفلسطينيين في محاولة إللغاء هذا 
علية في تغاض عن القضية الف انسانية،مساعدات إلى  لى مشكلة الجئين بحاجةإخالل تحويل جوهر القضية 

ومن هذه االثار السلبية  األصلي،لى وطنهم إلى حق عودتهم إلى الحصول إوالمتمثلة في الجئين يسعون 
 :التفاقية أوسلو

المرجعية القانونية والسياسية لقضية الالجئين الصادر عن االمم المتحدة بوصفة  659تجاهل القرار  .6
 .الفلسطينيين

لى إعلق بعودة النازحين الفلسطينيين والذي يت 6512الصادر عن مجلس األمن  732تجاهل القرار  .7
 .بيوتهم

الذي يقضي ) 331والقرار ( الذي يتضمن تحقيق تسوية عادلة لمشكلة الالجئين) 797تفسير القرار  .3
فقط وليس جميع  6512من قبل الجانب اإلسرائيلي على انه يتضمن الجئي  (797بتطبيق القرار 

 .الالجئين في حين اعتمدته قيادة المنظمة كقرار يشمل جميع الالجئين
ما يتم االتفاق عليه بين المتفاوضين كمرجعية إلى  االستناد في خطط التسوية بين اسرائيل والفلسطينيين .9

 .331و 797للمفاوضات وليس القرارين 
والتي استنكرت أعمال االستيطان  6512تجاهل تام لجميع القرارات الدولية التي صدرت بعد عام  .9

  .والمصادرة وقرارات الضم والتهويد واعتبرتها الغية وباطلة
تراجع دور وكالة غوث الالجئين من منظمة لالغاثة إلى وكالة للتنمية في اإلطار االقليمي باتجاه  .1

ت السياسية التفاق أوسلو من ناحية وباتجاه التوافق مع مخططات التوطين من التكيف مع التوجها
 . ناحية ثانية
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 :الكارثياوسلو  السياسية التفاقخسائر ال
مـن حالـة األزمـة التـي واكبـت مـن حالـة األزمـة التـي واكبـت   االنقسام الراهن ، انتقلدت مسديرةا النضدال الفلسدطينياالنقسام الراهن ، انتقلدت مسديرةا النضدال الفلسدطينيإلى إلى   منذ اوسلو وصوالمنذ اوسلو وصوال

إلى حالة المأزق التي يصيب  اليوَم ب نياَنها وقيادَتها وفكَرهـا السياسـي، وهـو إلى حالة المأزق التي يصيب  اليوَم ب نياَنها وقيادَتها وفكَرهـا السياسـي، وهـو   هذه المسيرة في اكثر من محطٍة فيها،هذه المسيرة في اكثر من محطٍة فيها،
مــأزقح حــاد يحمــل  فــي طياتــه َمخــاطَر أكبــر مــن كــل المحطــات المأزومــة  الســابقة، خاصــًة فــي ظــل اســتمرار هــذا مــأزقح حــاد يحمــل  فــي طياتــه َمخــاطَر أكبــر مــن كــل المحطــات المأزومــة  الســابقة، خاصــًة فــي ظــل اســتمرار هــذا 

اليــوم إلــى عــدة اليــوم إلــى عــدة   االنقســام البشــع، الــذي أدى إلــى تفكيــك  أوصــال شــعبنا الفلســطيني، الــذي يبــدو أنــه ينقســم ويتشــظىاالنقســام البشــع، الــذي أدى إلــى تفكيــك  أوصــال شــعبنا الفلســطيني، الــذي يبــدو أنــه ينقســم ويتشــظى
  65916591مجتمعات متناثرة مجزأة ، الضفة في واد وغزة في واد آخر ومخيمات الشتات في وديان العرب و اراضي مجتمعات متناثرة مجزأة ، الضفة في واد وغزة في واد آخر ومخيمات الشتات في وديان العرب و اراضي 

اج ، أن ممارســـات كـــل مـــن فـــتح اج ، أن ممارســـات كـــل مـــن فـــتح فـــي واد، ال يجمعهـــا موقـــف او برنـــامج سياســـي موحـــد ، بحيـــث  يمكـــن االســـتنتفـــي واد، ال يجمعهـــا موقـــف او برنـــامج سياســـي موحـــد ، بحيـــث  يمكـــن االســـتنت
حالٍة غير مسبوقٍة من اإلحبـاط واليـأس ، كمـا حالٍة غير مسبوقٍة من اإلحبـاط واليـأس ، كمـا   ، ستعزز  عوامل االنفضاض الجماهيري عنهما وصواًل إلى، ستعزز  عوامل االنفضاض الجماهيري عنهما وصواًل إلىوحماسوحماس

هو حال قطاعات واسعة من شعبنا اليوم في قطاع غزة على وجه الخصوص، حيث باتت قضيتنا اليوم محكومًة هو حال قطاعات واسعة من شعبنا اليوم في قطاع غزة على وجه الخصوص، حيث باتت قضيتنا اليوم محكومًة 
  ..  المصلحة الوطنية العليا برؤاها وبمصالحها الفئوية الخاصةالمصلحة الوطنية العليا برؤاها وبمصالحها الفئوية الخاصة  --في معظمهافي معظمها––لقياداٍت سياسيٍة استبدلتلقياداٍت سياسيٍة استبدلت

، تغيــــرت مالمـــح البنيــــة الطبقيــــة والسياســـية فــــي المجتمــــع ، تغيــــرت مالمـــح البنيــــة الطبقيــــة والسياســـية فــــي المجتمــــع 65596559م الســـلطة م الســـلطة فمـــع توقيــــع اتفـــاق أوســــلو وقيــــافمـــع توقيــــع اتفـــاق أوســــلو وقيــــا""
الفلسـطيني، إلــى أوضــاع نقيضــة، أدت إلـى تراجــع مفهــوم وتــأثير المجتمــع السياسـي بثوابتــه وأهدافــه الوطنيــة التــي الفلسـطيني، إلــى أوضــاع نقيضــة، أدت إلـى تراجــع مفهــوم وتــأثير المجتمــع السياسـي بثوابتــه وأهدافــه الوطنيــة التــي 

لحســـاب شــروط اتفـــاق أوســـلو مـــن ناحيــة، ولحســـاب مصـــالح ودور الشـــرائح لحســـاب شــروط اتفـــاق أوســـلو مـــن ناحيــة، ولحســـاب مصـــالح ودور الشـــرائح   5757--1212جســدتها االنتفاضـــة األولـــى جســدتها االنتفاضـــة األولـــى 
قيــة الجديــدة فــي ســلطة الحكــم الــذاتي مــن ناحيــة ثانيــة، حيــث بــدأت فــي الظهــور متغيــرات فــي البنيــة الطبقــة قيــة الجديــدة فــي ســلطة الحكــم الــذاتي مــن ناحيــة ثانيــة، حيــث بــدأت فــي الظهــور متغيــرات فــي البنيــة الطبقــة الطبالطب

الرأســمالية فــي المجتمــع الفلســطيني، ترافقــت مــع ســلوكيات وأفكــار سياســية مغــايرة أو نقيضــة للســلوكيات واألفكــار الرأســمالية فــي المجتمــع الفلســطيني، ترافقــت مــع ســلوكيات وأفكــار سياســية مغــايرة أو نقيضــة للســلوكيات واألفكــار 
ذه الطبقـة الهادفـة إلـى تكـريس الثـروات ذه الطبقـة الهادفـة إلـى تكـريس الثـروات الوطنية التي سادت المجتمع الفلسطيني قبل أوسـلو، وقـد لعبـت مصـالح هـالوطنية التي سادت المجتمع الفلسطيني قبل أوسـلو، وقـد لعبـت مصـالح هـ
ًا ًا ر ر و و سـلطة أو رأس المـال اإلسـرائيلي، دسـلطة أو رأس المـال اإلسـرائيلي، دوجني األربـاح بطـرق مشـروعة وغيـر مشـروعة، بالتحـالف مـع بيروقراطيـة الوجني األربـاح بطـرق مشـروعة وغيـر مشـروعة، بالتحـالف مـع بيروقراطيـة ال

هامًا في تشكل مالمح هذه الطبقة باتجاه السمة الطفيليـة، وهـي سـمة غيـر مسـتغربة بالنسـبة للمسـاحة األكبـر مـن هامًا في تشكل مالمح هذه الطبقة باتجاه السمة الطفيليـة، وهـي سـمة غيـر مسـتغربة بالنسـبة للمسـاحة األكبـر مـن 
الفلســطينية، ونقصــد بــذلك الكــومبرادور أو السماسـرة والوســطاء، الــذين يركــزون اهتمــامهم علــى الفلســطينية، ونقصــد بــذلك الكــومبرادور أو السماسـرة والوســطاء، الــذين يركــزون اهتمــامهم علــى مكونـات الرأســمالية مكونـات الرأســمالية 

الخــدمات الفندقيــة والمطــاعم والمالهــي والســلع االســتهالكية وقــروض التقســيط واالســكان والعمــوالت والــربح الســريع الخــدمات الفندقيــة والمطــاعم والمالهــي والســلع االســتهالكية وقــروض التقســيط واالســكان والعمــوالت والــربح الســريع 
  ..2222""بعيدًا عن العمليات اإلنتاجية والتنمويةبعيدًا عن العمليات اإلنتاجية والتنموية
التدي التزمدت باألهدداف 6419فإن المنظمة منذ تأسيسها، عام "لسطينية ، أما بالنسبة لمنظمة التحرير الف

الوطنية والحقوق التاريخيدة وفدق نصدوص ميثاقهدا، لكدن هدذا االلتدزام سدرعان مدا جدرى التراجدع عنده ، بصدورة 
واعتدراف قيدادة  6443، عبر خطوات تراكميه في مسار الهبدوط، وصدواًل إلدى أوسدلو  6423تدرجية منذ عام 

بإسرائيل مقابل إنشاء سلطة الحكم اإلداري الدذاتي وفدق شدروط وتعقيددات سياسدية واقتصدادية وأمنيدة  ف.ت.م
إسددرائيلية ، كددان مددن الطبيعددي ، فددي ضددوء موافقددة السددلطة عليهددا ، أن تتزايددد وتيددرة التنددازالت فددي المسددار 

ى بعمليدة التفداوض طدوال ف التي لم يعد لديها أي خيدار آخدر سدوى االسدتمرار بمدا يسدم.ت.السياسي لقيادة م
العشدرين عامدًا الماضدية دون أي تقددم يدذكر ، سدوى المزيدد مدن الهبدوط والتراجعدات التدي وصدلت ذروتهدا فدي 

كافدة "قبول رئيس المنظمة بصيغة المفاوضات المباشرة، رغم تراجع حكومة العدو ومعها الواليات المتحدة عن 
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،  وتلك نتيجة تؤشر "يهودية دولة إسرائيل"ة شرط االعتراف بد التي سبق االتفاق عليها ، بل اضاف" المرجعيات
علدى وصدول المسددار التراكمدي للتراجعددات الفلسدطينية إلددى ذروتده فدي التخلددي عدن الحقددوق واألهدداف الوطنيددة 

 . 23" 6419ف في مآلها الراهن ال تمت بصلة مع تلك التي تشكلت عام .ت.الفلسطينية ، وأن م
حل النزاع العربي اإلسرائيلي على االرض بشكل إلى  يات السياسية الراميةلقد جاءت محاوالت التسو 

 :سلمي بخسائر جوهرية على حق عودة الالجئين ومنها
قضية انسانية إلى  تحويل قضية الالجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة من قضية سياسية وطنية .6

 .وتأهيلهم وتوطينهميجري البحث عن حلول لها على مستوى تحسين معيشة الالجئين 
تحويل قضية الالجئين وحقهم في العودة من قضية تتحمل األمم المتحدة والمجتمع الدولي  .7

قضية يجري البحث بإيجاد حلول لها في إطار االتفاقيات الثنائية مع الدول إلى  المسؤولية عنها
 .العربية

ية إلى قضية ثانوية يتم تحويل قضية الالجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة من قضية أساس .3
 .تباحثها في مفاوضات الوضع النهائي

 وتأسست الدولية، المرجعية الحل مبادئ تجاوزت أن (أوسلو) التسوية لمسيرة المباشرة اآلثار من كان
 سوى الثنائية واالتفاقات والوثائق المبادرات تكن ولم .أطرافها بين الموقعة االتفاقات هي جديدة شرعية على

 يتحدث مبهم عنوان تحت العودة، بحق المرتبطة الدولية الشرعية قرارات عن متدرجة فلسطينية تنازالت سلسلة
 بهذا ،649 رقم المتحدة األمم قرار بات فقد وهكذا ."الفلسطينيين الالجئين لقضية عليه ومتفق عادل حل" عن

 .ميت نص مجرد الشأن،
 أبو" عباس محمود ،الرئيس اقترح السلطة، مقاليد ليهتو  من قليلة شهور بعد أنه إلى نشير الجانب، هذا وفي

 وال العودة، حق يلغي ال ذلك أن اعتبار على الفلسطينيين لالجئين الجنسية منح العرب ولينؤ المس على ،"مازن
 . 659 بالقرار تمسكه مؤكًدا .ديارهم إلى العودة في الفلسطينيين الالجئين حق يسقط

 فلسطيني أي حصول إن :بالمنظمة الالجئين ملف مسئول ، األغا زكريا الدكتور يقول السياق، هذا وفي
 .العودة في حقه سقوط يعني ال عربية دولة أي جنسية على

عطاء إطالًقا، عنه نتنازل وال مشروع، حق هذا الالجئين، عودة موضوع في تراجع هناك ليس" :وأضاف  وا 
 24."صليةاأل الجنسية يلغي ال ،للفلسطيني الجنسية
 باعتباره التجنيس، اقتراح ترفض فإنها ، ألوسلو المعارضة الفلسطينية والقوى الفصائل إلى بالنسبة أما
 .659 والقرار العودة حق مع جذرياً  تناقضاً  بشكل
 

 
 

                                                           
 .82ص –المصدر السابق  23
 .االنترنت  – 11/13/2008 -تجنيس الالجئين الفلسطينيين بالدول العربية بين الرفض والقبول  -هشام عبد العزيز  : المصدر 24
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 : 25مؤشرات التراجع العربي والدولي بالنسبة للحقوق الفلسطينية
" عملية السالم"الفلسطينية المعقودة مع العدو اإلسرائيلي في إطار ما يسمى ب/ال شك ان االتفاقات العربية 

قد أسهمت في تراجع التأييد الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كما أقرته مؤسسات األمم المتحدة وذلك 
- :عبر محورين

ككيـان سياسـي بـات يمتلـك قـدرا "لعربـي الرسـمي بـالوجود اإلسـرائيلي يتمثل في إقرار معظـم بلـدان النظـام ا :األول 
يضـــاف إلـــى وجـــوده كــــأمر واقـــع ، ســـواء عبـــر االعتـــراف المتبـــادل أو التطبيــــع أو " كبيـــرا مـــن الشـــرعية

 .العالقات المباشرة وغير المباشرة
ـــة التـــي تؤكـــد علـــى الحقـــوق التار  :الثاني ـــد احتمـــاالت التراجـــع عـــن القـــرارات الدولي ـــة المشـــروعة للشـــعب تزاي يخي

بســبب تعمــق أشــكال اإلذعــان والتبعيــة والهبــوط السياســي  659و616الفلســطيني ،وبشــكل خــاص قــراري 
وال نستبعد في ظل المتغيرات الدولية الحالية التي عززت هيمنة الواليات . العربي والفلسطيني الرسميين 

لــة العولمــة الراهنــة ،تفكيــرًا جــديا بإعــادة المتحــدة األمريكيــة علــى مقــدرات العــالم بصــورة متوحشــة فــي مرح
النظر في هـذه القـرارات تمهيـدا إللغائهـا، تحـت غطـاء اتفاقـات كامـب ديفيـد التـي أقـرت االعتـراف بوجـود 

، ووادي عربــة التــي أســقطت مــن حســابها حــق الالجئــين فــي العــودة واعترفــت بالســيادة الكاملــة " إســرائيل"
نية ،ثم أوسلو التي أحالت قضية الالجئين إلى المفاوضات متعددة على كل األراضي الفلسطي" إلسرائيل"

األطــراف والــى مفاوضــات الحــل النهــائي وصــوال إلــى اللحظــة الراهنــة مــن اســتمرار المفاوضــات العبثيــة ، 
ذلك إن استمرار خضوع النظام العربي الرسمي للسياسات األمريكية سيدفع نحو تسهيل هذه المهمـة وقـد 

- :في هذا االتجاه  26صر عدد من الخطواتبات من الممكن ح
فــي الجمعيــة العامــة  659امتنــاع الواليــات المتحــدة فــي األعــوام األخيــرة علــى التصــويت عــن القــرار  -6

كانت الواليات المتحدة تعطي موافقتها السنوية علـى  6559حتى  6595منذ عام ) 6559منذ عام 
الخـــاص بعـــودة  732بالنســـبة لموقفهـــا مـــن قـــرار  وكـــذلك األمـــر المتوقـــع( تمتنـــع " إســـرائيل"القـــرار و
 .النازحين 

بعد ان كانت تكتفي باالمتناع طوال  659بالتصويت ضد قرار  -6559ومنذ عام -" إسرائيل"قيام  -7
 .السنوات السابقة 

إن الحكومــة األردنيــة بعــد التوقيــع علــى اتفــاق وادي عربــة ،تعتبــر أن ملــف الالجئــين المقيمــين علــى  -3
 " .إسرائيل"ردن بحكم المغلق ولن يعاد فتحه الحقا بينها وبين أرض األ

اإلســرائيلية التــي تــدعو إلــى إلغــاء مخيمــات الالجئــين نهائيــا ودمجهــم فــي بلــدان /البــرامج األمريكيــة  -9
 .الشتات 

" السـالم"ان كل المخططات الحالية الخاصة بالالجئين الفلسطينيين تندرج في إطار شروط اتفاقات  -9
 .ا عن قرارات األمم المتحدة ذات الصلة بقضيتهم بعيد

                                                           
 93/91ص – 3181بيروت،  -لبنان/باحث، ومركز  3183غزة ، /منشورات مركز عبداهلل الحوراني –فلسطين وحق العودة  –غازي الصوراني  25
 .6441-بيروت-دار التقدم العربي-الالجئون الفلسطينيون ووكالة الغوث-علي فيصل 26
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 المحاوالت الجارية لتغيير اسم وكالة الغوث لالجئين الفلسطينيين تمهيدًا إللغائها -1
 

نشاطها وتحركاتها –باتجاه  المملكة السعوديةالتي تناولت دور  بعض التقاريروفي هذا الجانب، أشير إلى 
 في اماكن اقامتهم، وفي كندا واستراليا وبلدان اسكندنافيا توطين الالجئين الفلسطينيين مخططات في -السرية

 .واالتحاد األوروبي واليابان بتنسيق وتعاون تامين مع الواليات المتحدة واسرائيل
دولتين خليجيتين تقودان هذه التحركات بالتنسيق مع كما كشفت بعض التقارير الصحفية أن هناك 

لواليات المتحدة وتركيا، للتمهيد إلعالن دولة في قطاع غزة، يصار بعدها إلى إعادة أعداد من إسرائيل وا
 .27، مع استعداد خليجي لتمويل هذا المخططدويلة غزة الالجئين إلى 

 :االردن ومشاريع التوطين
فمن مشروع التوطين في   واحد  األردن والهدف توطين الفلسطينيين في   ومشاريع  لقد تعددت أسماء

الرامية لنسف حق   أو شرقي األردن أو الوطن البديل في األردن أو كنفدرالية األراضي المقدسة وادي األردن  
لوظيفي للنظام الملكي في االردن فيما ، وفي هذا السياق أشير إلى الدور االعودة والقضية الفلسطينية برمتها

 .يتعلق بتنفيذ المخططات االستعمارية واالمبريالية والصهيونية منذ نشأته حتى اليوم
 

 : التوطين في سيناء "ما يسمى بدويلة غزة والحديث عن 
طرح  أثارت تصريحات الوزير اإلسرائيلي، أيوب قرا، التي زعم فيها أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،

األمريكي ، على الرئيس "حل الدولتين"مشروع توطين الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء المصرية، بدياًل عن 
  .28جدال واسعا 7162فبراير هما األخير، ئ  دونالد ترامب، خالل لقا

بهذا  ورغم نفي إسرائيل ومصر رسميا، صحة ما زعمه الوزير قّرا، إال أن الفكرة، أثارت مخاوف فلسطينية،
  .الشأن، خاصة مع وجود مخططات تاريخية قديمة، لتوطين الالجئين الفلسطينيين في سيناء

 .ليس جديداً "مقترح توطين الفلسطينيين في سيناء 
  .إعادة طرح ذلك المشروع، في هذه الظروف ، يحمل دالالت خاصة

كي ت ضّم إلى قطاع غزة إلقامة إسرائيل قد تسعى لمقايضة مصر بمساحات من سيناء ت وهب للفلسطينيين، "
 . "29دولة فلسطينية عليها، مقابل إعطاء مصر أراٍض من صحراء النقب

، يقول  75/7/7162بتاريخ « فهمى هويدي»كتب المفكر االسالمي المستنير وفي هذا السياق ، 
تقطع . ذلكتمنيت أن يصدر نفى خبر التوطين عن رئاسة الجمهورية وأن تكون صياغته واضحة وحازمة فى "

 30."الشك باليقين، وهو ما تحقق بعد تعليق الرئيس على الموضوع
                                                           

 .7165يوليو /تموز 77 –موقع الميادين  –االنترنت  -تحركات سرية لتوطين الفلسطينيين في دول خليجية وغربية: تقارير –زهراء ديراني : المصدر 27
 .االنترنت – 77/7/7162 -إلى واقع؟ " توطين الفلسطينيين في سيناء"هل تتحول فكرة  –نور أبو عيشة  :المصدر 28
 . نور أبو عيشة -المصدر السابق  29
 – 75/7/7162 –ال اللسلطة تصارح وال البرلمان يسأل وال الناس تعرف : فهمي هويدي.. عن مشروع توطين الفلسطينيين في سيناء  –عربي إكسبريس : المصدر  30

 .االنترنت
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 .إننا نريد أن نحسن الظن ونعزز الثقة فيما هو قائم على النحو الذى يطمئننا إلى االلتزام بالثوابت الوطنية
فال السلطة تغضب وال البرلمان يسأل، . لكن الممارسات التى تتكشف بين الحين واآلخر ال تساعدنا على ذلك

وال حل لذلك اإلشكال إال فى شفافية تطمئن الرأى العام فتحصنه ضد البلبلة وتحميه . وال الناس تعرف أو تفهم
وذلك االفتراض ال . ن من حق الناس أن يعرفوامن إساءة الظن إال أن األمر ليس ميسورا، ألن الشفافية تفرض أ

 .وتلك أم المشاكل المستعصية عندنا. يقوم إال فى ظل أوضاع ديمقراطية حقيقية
محمد مرسي تتعلق بتوسيع  السابق وجود أية صفقة بينها وبين الرئيس أما بالنسبة لحركة حماس، فقد نفت

أن حركة حماس ترفض فكرة التوطين أو الوطن البديل حدود غزة وتوطين الفلسطينيين في أجزاء من سيناء، و 
 . جملة وتفصيال سواء في سيناء أو األردن أو لبنان أو أية بقعة أخرى في العالم

المصرية استنادا إلى شخصية فلسطينية من الضفة " اليوم السابع " الصفقة المزعومة كشفتها صحيفة 
 7163.31في منتصف شهر سبتمبر  الغربية
 

 :ورا ايالند مشروع جي
 :أسس االقتراح

جزءًا من الشريط المبني  المنطقة وتشمل هذه. كيلومتراً  271تنقل مصر إلي غزة مناطق مساحتها نحو  ـ .6
ومقابل . المتوسط من رفح غربًا حتي العريش البحر كيلومترًا علي طول شاطيء 79الممتد علي طول 

أراضي الضفة التي ستضمها  المئة من في67يتنازل الفلسطينيون عن  ..هذه الزيادة علي أراضي غزة
 .إسرائيل إليها

جنوب غرب  منطقة مقابل األراضي التي ستعطيها مصر إلي فلسطين ستحصل من إسرائيل علي ـ .7
ويمكن أن .. كيلومتراً  271إلي  مصر ويمكن أن يصل حجم األراضي التي ستنقلها إسرائيل إلي. النقب

 .تكون أصغر
استبعد رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي الجنرال جيورا ايالند ": " اليوم السابع" ومما نشرته صحيفة 

إمكانية إقامة دولتين فى فلسطين التاريخية، مقترحا توسيع قطاع غزة تحت سيطرة حماس بأرض من صحراء 
شروع اإلسرائيلي طرح ألول مرة عام ، الم"سيناء المصرية فى حين يعطى دور أمنى لألردن فى الضفة الغربية

 .، ووافقت عليه أطراف عربية ولكن مصر رفضته حينها7119
( كم مربع 271)المشروع الصهيوني يسمح بإقامة دولة فلسطينية على قطعة أرض من سيناء مساحتها  

 .الفلسطينية سياسياتنتهي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وينتهي دور منظمة التحرير و تلحق بقطاع غزة 
تقدم المحامون خالد وعلى أثر التسريبات الصحفية بالنسبة لمشروع توسيع قطاع غزة في شمال سيناء ، 

علي وطارق العوضي ومالك عدلي وحسام مؤنس و محمد الباقر ومصطفى عبد العال بدعوى حملت رقم 
بزعم وضع حل للصراع العربي  ضد مخططات توطين الفلسطينيين بسيناء؛” ق ١٧لسنة  74444“

                                                           
 .االنترنت – 64/4/7163 -صفقة إخوانية أم مشروع اسرائيلي ينهي منظمة التحرير؟ .. التوطين في سيناء –عصام شاور  31
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مطالبين بإصدار قرار بحظر توطين مواطني أي جنسية أخرى غير المصرية بأراضي شبه جزيرة . اإلسرائيلي
باإلضافة إلى إصدار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء قرارًا بإلزام   ،7169سيناء؛ لمخالفته لدستور 

ونية والدستورية؛ لطلب مراجعة وتعديل االتفاق األوروبي الخارجية المصرية باتخاذ كافة اإلجراءات القان
 .المتوسطي لتأسيس شراكة لتوطين الفلسطينيين بسيناء

أن الهدف من الدعوى القضائية إثبات أن أي محاولة للتوطين غير دستورية،  خالد علي وأوضح
لغاء االتفاقية التي وقعها حسني مبارك غير ا لدستورية ووقف أي محاوالت وتتعارض مع الدستور الحالي، وا 

 .32إلعادة هذه االتفاقية، والمحافظة على سيناء من أي استغالل من جانب الكيان الصهيوني
  :وأود أن أختم هذا العرض بقول اآلتيبعد شهرين تطل علينا الذكرى التاسعة والستين للنكبة ، 

حيات غالية عبر آالف الشهداء، وقدم قدم شعبنا خالل تلك السنوات وقبلها منذ بداية القرن العشرين، تض
طرقًا كفاحية عديدة عجزت كلها عن إيصالنا إلى مبتغانا في التحرر والتقدم والوحدة؛ وربما آن شعبنا أيضًا  
ننتقد ونتجاوز كل اخطاء المراحل السابقة عمومًا، ومرحلة االنقسام الراهن خصوصًا ، لعلنا  األوان لنا كي

لى رؤية وبرنامج سياسي وطني توحيدي ديمقراطي وتعددي بما يضمن مواصلة نتوصل بمصداقية عالية إ
  .المسيرة النضالية لشعبنا حتى تحقق أهدافه الوطنية في الحرية و االستقالل والعودة

يفرض العمل على قطع كل طريق لالنقسام والتفكك  إن هذا المآل الذي وصل إليه شعبنا وقضيتنا ومجتمعنا،
الفلســـطيني وقطـــع كـــل طريـــق الســـتمرار مهزلـــة التفـــاوض العبثـــي الـــراهن، واالنطـــالق مـــن أن لـــيس لـــدى الـــدولتين 
األميركية واإلسرائيلية أي حل للقضية الفلسطينية بل إن حلهما لها هو خارج فلسطين، وفي سـياق إعـادة صـياغة 

، "الدولة القابلة للحيـاة"ة للمنطقة العربية، وهكذا يمكن ان تصبح الحلول المشبوهة المقترحة مثل الجغرافيا السياسي
أدوات تخــدير علــى هــذا الطريــق طالمــا بقــي ميــزان " دويلــة غــزة"، أو الحكــم الــذاتي الموســع أو " الدولــة المؤقتــة"أو 

 .مختاًل مع العدو اإلسرائيلي( العربي والفلسطيني)القوى 
إن المهمة العاجلة أمام الحركة الوطنية الفلسطينية ، أن تعيد النظر في الرؤية اإلسـتراتيجية التحرريـة ف"لذلك 

القوميــة ببعـــديها السياســي والمجتمعــي ، انطالقـــًا مــن إعــادة احيـــاء وتجــدد الــوعي بطبيعـــة /الديمقراطيــة ، الوطنيــة
 -بنفس الدرجة–ف فلسطين فحسب، بل يستهدف الدولة الصهيونية، ودورها ووظيفتها كمشروع إمبريالي ال يستهد

فقــار بلدانــه  ضــمان الســيطرة اإلمبرياليــة علــى مقــدرات الــوطن العربــي واحتجــاز تطــوره ، وتكــريس تبعيــة وتخلــف وا 
وشــعوبه، وهــذا يعنــي أن الصــراع مــع المشــروع الصــهيوني هــو صــراع مــع النظــام الرأســمالي اإلمبريــالي مــن أجــل 

ي الكومبرادوري الراهن كمهمة إستراتيجية على طريق النضال مـن أجـل تحقيـق أهـداف تغيير وتجاوز النظام العرب
قامـــة فلســـطين  زالتهـــا وا  الثـــورة الوطنيـــة الديمقراطيـــة وتواصـــله ضـــد الوجـــود األمريكـــي ، وضـــد الدولـــة الصـــهيونية وا 

  .33"الديمقراطية لكل سكانها وحل المسألة اليهودية ضمن هذا المنظور
 

                                                           
 .االنترنت – 7162فبراير  64 –توطين الفلسطينيين بسيناء مخطط صهيوني جديد توثقه دعوى خالد علي  –هاني أحمد  32
 31ص – 3181بيروت،  -لبنان/، ومركز باحث 3183غزة ، /منشورات مركز عبداهلل الحوراني –ين وحق العودة فلسط –غازي الصوراني  33
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أي مشروع لتوطين الالجئين مهما حمل من مواصفات وامتيازات البد لي من التأكيد على أن  أخيراً 
، ضد األرض والشعب  واغراءات لن يندرج سوى تحت عنوان التآمر الخياني ضد الالجئين الفلسطينيين

العربي والصهيوني من ، ولن يتم تحقيقه أو قبوله من ابناء شعبنا مهما استخدم النظام الدولي واالقليمي و والقضية
 .اجراءات ناعمة أو قمعية، الن مجرد القبول بفكرة التوطين ال تعني سوى العار والخيانة 

الشك أننا نتفق في الجوهر، على أن استمرار االنقسام أدى إلى فقدان األغلبية الساحقة ..  عزاءاألخوة األ
م ومسارهم الوطني من أجل الحرية واالستقالل من ابناء شعبنا الفلسطيني بوصلتهم وقدرتهم على فرض رؤيته

والعودة، في ظل تفاقم حالة القلق واإلحباط من ناحية وفي ظل الممارسات العدوانية العنصرية الصهيونية 
وحليفها األمريكي من ناحية ثانية، إلى جانب المتغيرات والمواقف العربية واإلقليمية الداعية إلى االعتراف 

 . العدو الصهيونيوالتطبيع مع دولة 
، وحلفاؤه  االمبريالي الصهيوني التحالف مخططات انسداد األفق، في ظل تغولهذه الحالة من وفي مثل 

 .التصفية للقضية الفلسطينيةإلى  االنتقال من التسوية: عنوان المرحلة الراهنة هو  أنيبدو 
بناء أالف من مئات اآل التي ضحى األهدافوبمجمل  ،هذا الوضع الكارثي الذي يحيق بقضيتنا الوطنية إن

التي أوصلتنا إلى هذه  العربية والفلسطينية جلها ، يفرض إعادة نظر جذرية بالنسبة لطبيعة القوىأشعبنا من 
هو الذي بات وتبعيتها وخضوعها لشروط التحالف االمبريالي و مصالحها الخاصة أاللحظة ، ألن يأسها 

بمثابة  والمخططات بات اليوم التنازالت  مسلسل، ما يؤكد على ان والقومية يحركها وليس القضية الوطنية
ن المآل الذي وصلته قضيتنا الوطنية، يشير إلى وهم الحصول على دولة في الضفة الغربية  بئر   بال قرار، وا 

 تسرق الزمن من أجل فرض شروطها في ظل المأزق وفق شروط العدو الصهيوني، بينما دولتهوقطاع غزة، 
دويلة ممسوخة في  إلقامةالتخطيط  أولغاء وتجاوز الحديث إدون ... الفلسطيني الراهن والتفكك واالنقسام

 .تتوسع في سيناءقطاع غزة 
وتجاوز االنقسام الكارثي لكي نستعيد وحدتنا الوطنية التعددية على قاعدة  إلنهاءلذلك ال بد من المجابهة 

 جل الحريةأشكاله من أالنضال التحرري والديمقراطي بكل الوطنية ومواصلة  واألهدافااللتزام العميق بالثوابت 
مامنا سوى الحوار الوطني الديمقراطي الشامل بمشاركة كافة القوى والشرائح أواالستقالل والعودة ، وال سبيل 

قسام والمأزق الراهن نهاء وتجاوز االنإالفلسطيني الشامل واالتفاق على  الحوار الوطني فإماالمجتمعية الوطنية ، 
أو أن نتحول جميعا إلى عبيد أذالء في بالدنا بعد أن نخسرها ونخسر أنفسنا وقضيتنا ، و أعتقد أننا في اللحظة 
الراهنة على هذا الطريق طالما ظل االنقسام ، وطالما ظل العدو األمريكي اإلسرائيلي متحكمًا في مقدرات شعبنا 

سطيني ملفًا إسرائيليا بال قيود، و في مثل هذه األحوال يضيع الحاضر و تنغلق و طالما بقي الملف السياسي الفل
ال تسألنا من أنتم ؟ وماذا تريدون مني ؟ فنحن : أيها المستقبل "أبواب المستقبل ويحق علينا قول محمود درويش 

 ."!! أيضًا ال نعرف
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 *(6)ملحق رقم 
 
 ما هو األساس القانوني المباشر لحق العودة؟ -
الـذي تبنتـه الجمعيـة العاملـة لألمـم المتحـدة فـي دورتهـا الثالثـة  659يستند حـق العـودة إلـى القـرار الـرقم  -

، وتتضـــمن إنشـــاء لجنـــة توفيـــق تابعـــة لألمـــم المتحـــدة، وتقريـــر وضـــع 6591كـــانون األول  66بتـــاريخ 
 . القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق الالجئين في العودة إلى ديارهم

 ما هي الحقوق المترتبة على هذا القرار؟  -
  : ثالثة حقوق أساسية 66يترتب على هذا القرار وفقًا للمادة  -

وهو يشمل الالجئين المهجرين إلى خارج . حق العودة إلى األماكن التي أجبروا على مغادرتها :أوالً 
المحتلة في العام  فلسطين، أو أولئك الذين أرغموا على اللجوء إلى مناطق أخرى داخل األراضي

 . 6591، أو إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي المناطق التي لم يشملها االحتالل في 6591
اي إلى " ديارهم"العائدين إلى  6591حق استعادة الممتلكات أو الملكيات الخاصة بالجئي  :ثانياً 

بتوضيح أن  6591آذار هذا الحق في ورقة عمل سكرتارية األمم المتحدة في  تأكيدوتم . بيوتهم
وجددت الجمعية العامة التأكيد على حق استعادة الممتلكات في ". العودة إلى بيوتهم"هذا الحق 

حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف في العودة إلى "يشير إلى  6529قرار صدر في العام 
 ". بيوتهم وممتلكاتهم التي طردوا منها

ينص على منح تعويض نقدي عن خسارة األمالك الخاصة أو وهذا الحق : حق التعويض :ثالثا
 : وهو يشمل فئتين من الالجئين. المفقودين أو المصابين 

الفئــة التــي تقــرر العــودة حيــث يحــق لهــا الحصــول علــى تعــويض كامــل عــن فقــدان األمــالك  . أ
 . الخاصة التي تعرضت للتدمير أو التلف

ويحــق . الفئــة التــي قــد تختــار طوعــًا عــدم ممارســة حــق العــودة إلــى ديارهــا واســتعادة أمالكهــا . ب
لهـذه الفئـة الحصـول علـى تعــويض كامـل عـن كـل أمالكهــا سـواء أصـابها التلـف والتــدمير أم 

 . ال
 هل يسقط هذا الحق بمرور الزمن؟  -
تــم  ئفــردي يعنــي كــل الجــ الــزمن ألنــه حــقال يســقط بتقــدم  659إن حــق العــودة المتضــمن فــي القــرار  -

وقـد اكتسـب هـذا الحـق قـوة معنويـة وعرفيـة . طرده بمفرده، وحق جماعي يتعلق بشعب طـرد مـن أرضـه
علـى مـدى سـنوات األزمـة التـي مـا تـزال قائمـة باسـتمرار عـدم إيجـاد حـل للقضـية الفلسـطينية، حيـث أن 

، علـى إعـادة 659ور القـرار الجمعية العامة لألمم المتحدة واظبـت علـى مـدى السـنوات التـي تلـت صـد
عنــدما صــارت القضــية الفلســطينية  6529وقــد أصــبح هــذا الحــق ذا قــوة أكبــر منــذ العــام . التأكيــد عليــه

                                                           
،  باإلضافة إلدى الوثدائق الدواردة فدي موقدع هيئدة 7116المؤسسة العربية للدراسات والنشر  –كتاب حق العودة مقدس وقانوني وممكن  –سلمان أبو ستة .د: المصدر   *

 .www.plands.org: النترنت ا –أرض فلسطين 
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وفــي تشــرين الثــاني ". حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصــيره"تطــرح فــي األمــم المتحــدة تحــت بنــد 
صـة بممارسـة الشـعب الفلسـطيني الذي أنشـأ اللجنـة الخا 3321أصدرت الجمعية العامة القرار  6529

 . حقوقه غير القابلة للتصرف
وورد في أحد . أكدت هذه اللجنة في تقاريرها على ربط حق العودة بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني -

، وأن "الحقوق الغير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ال يمكن أن تمارس إال في فلسطين"التقارير أن 
للفلســطيني فــي العــودة إلــى بلــده األصــلي تشــكل شــرطًا ال بــد منــه لممارســة هــذا  ممارســة الحــق الفــردي"

 ".الشعب حقوقه في تقرير المصير واالستقالل والسيادة القومية
 ؟ .ما هي المواثيق الدولية التي تدعم حق العودة -
خاصـة بـل إنـه يسـتند إلـى مجموعـة مـن المواثيـق الدوليـة،  659إن حق العـودة ال يقتصـر علـى القـرار  -

وأهـم ". بعـاد القسـرى عـن الـوطنلي المعاصـر يشـمل جميـع ضـحايا اإلحق العـودة فـي القـانون الـدو "أن 
 : المواثيق الدولية التي تدعم حق العودة هي

 (. 6491)اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  -
 . 6412وبروتوكول عام ( 6456)المعاهدات ذات العالقة بوضع الالجئين  -
 ( 6411)المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية  -
 (. 6415)معاهدة إزالة جميع أشكال التمييز العنصري  -
 (. 6421)المعاهدة للحقوق االقتصادية االجتماعية والثقافية  -
 (. 6416)المعاهدة اإلفريقية حول حقوق اإلنسان والشعوب  -
 (. 6414)ساسية ت األمريكي لحقوق اإلنسان والحرياالمؤتمر األ -
 (. 6491)اإلعالن األمريكي لحقوق الفرد  -
 (. 6451)ساسية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األالمعاهدة األوروبية  -
 (. 6446)المؤتمر الخاص بالسكان والقبائل األصليين في الدول المستقلة  -
 (. 6494)معاهدة جنيف الرابعة  -
 (. 6442)مية المهجرين مواثيق حقوق اإلنسان حول تن -

 
 
 


