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مكتب التثقيف المركزي
()2

قضية الالجئين الفلسطينيين وحق العودة
تتناول هذه الدراسة بإيجاز قضية الالجئين الفلسطينيين وحق العودة بحيث تشكل مقدمة لمن يود االهتماام
بهذه القضية ومتابعة تفاصيلها وتطوراتها وتداعياتها اليومية.
وتتضمن الدراسة األجزاء التالية:
 -1والدة قضااية الالجئااين ربطااا ر بقااسار التقساايل وقيااام دولااة رسااسا يل وتاادميس الكيانيااة السياسااية وبناا
المجتمع الفلسطيني.
 -2القسار  194وقد جسى تقسيل هذا الجزء رل األبواب التالية:
 والدة القسار وقساءة قي قوته القانونية.
 القسار  194وحق العودة في العملية السياسية في المنطقة.
 القسار  194وحق العودة في العملية السياسية في عهد الس يس محمود عباس.
 -3وكالة الغوث (األونسوا) .وقد جسى تقسيل هذا الجزء رل األبواب التالية:
 السياق السياسي لوالدة الوكالة.
 المسار الذي قطعته وكالة الغوث.
 الوكالة والعملية التفاوضية.
 األزمة المالية للوكالة ..أين الحقيقة؟
 كيف نعالج األزمة المالية للوكالة؟
 -4حسكة الالجئين ولجان حق العودة .وقد جسى تقسيل هذا الجزء رل األبواب التالية:
 والدة حسكة الالجئين.
 حسكة الالجئين ..في «الداخل» و«الخارج».
 حسكة الالجئين ..حسكة ديمقساطية ومستقلة.

 -1والدة قضية الالجئين
ولدت قضية الالجئين الفلسطينيين مع والدة القسار  181فاي  1947/11/29الاذي قضا بتقسايل فلساطين
رل ا دولتااين واحاادة عسبيااة وأخااسى يهوديااة .والجمعيااة العامااة لاماال المتحاادة بقسارهااا المااذكور تجاااوزت حاادود
الصالحيات التي تتمتع بها.
فإذا كان قسار رقامة دولة يهودية يشاكل التزاماا ر بوعاد بلفاور فاإن التقسايل بحاد ذاتاه يشاكل رخاالالر بالوعاد
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الذي تعهدت ب ه بسيطانياا نهاياة الحاسب العالمياة األولا ماني فلساطين اساتقاللها .وأن ياتل تغليار وعاد بلفاور للحسكاة
الصهيونية عل الوعد البسيطاني للفلسطينيين هو واحد من دال ل الظلل التاريخي الذي لحق بالشعر الفلسطيني.
وقسار التقسيل يشكل في حد ذاته خسقا ر لمبادئ ميثاق األمل المتحدة الذي يان علا دور المجتماع الادولي
في صون وحدة أراضي الدول والكيانات السياسية وهو ما قاام باه فاي أوروباا (بولنادا ماثالر) .ورذا كاان القاسار هدفاه
الفصل بين الشعبين الفلسطيني واليهودي لصاعوبة التعاايف فيماا بينهماا فاإن الوقاا ع أنبتات أن التقسايل هاو اخخاس لال
يوفس التعايف بين الطسفين ولل يضع حدا ر للصاسا بينهماا بال ،اكل وعلا العكاس مان ذلا ساببا ر رضاافيا ر لتوسايع
رقعة الصسا  .فالفلسطينيون وجدوا أنفسهل مسغمين عل الدفا عن أمالكهل وأراضايهل ووطانهل وكياانهل السياساي
وحياتهل .والحسكة الصهيونية وجدت في القسار ذريعة لتوسيع رقعة عدوانها وقد افتتحت ،اهيتها التوساعية الباتال
المزيد من األرض في ظل اختالل فادح لصالحها في موازين القوى وفي الظسوف اإلقليمية والدولية.
وبقسارها أيضا ر تكون الجمعية العامة لامل المتحدة قد تجاوزت صاالحياتها وتجاهلات اإلرادة الجماعياة
للشااعر الفلسااطيني فااي رفااب تقساايل بااالده والمااس بوحاادتها وساالء أجاازاء منهااا .علم اا ر وماان زاويااة أخالقيااة أن
الفلساطينيين هال أصاحاب األرض وهال األكثسياة السااحقة .وبالتاالي فاإن ررادتهال تشاكل تعبياسا ر عان الديمقساطياة فاي
أرق أ،كالها .من هنا يصبي مفهوما ر لماذا لل تعسض الجمعية العامة فكسة التقسيل عل االستفتاء الشعبي .وكياف أنهاا
تعامت عن العدياد مان الوقاا ع الدامغاة لتصاور قساراهاا الظاالل متجاهلاة حاق الشاعر الفلساطيني فاي تقسياس مصايسه
بنفسه وأن ما من أحد يحق له أن ينوب عنه في ذل .
وعندما نتحدث عن الجمعية العامة لامل المتحدة وعن قسارها فإننا ال نتجاهل في السياق الدور الباارز
الذي لعبه الوفد األميسكي في المنظمة الدولية في الضاغ علا الادول األعضااء لتتخاذ مواقاف رلا جانار المصاالي
الصهيونية بعد أن كان الوفد األميسكي قد تبناها رل أبعد الحدود .ومذكسات العديد مان رسسااء وفاود هاذه الادول رلا
الجمعية العامة في تلا الفتاسة مليئاة بالوقاا ع والسواياات التاي تدكاد كياف كاان الوفاد األميسكاي رلا األمال المتحادة
ممثالر حقيقيا ر ليس لابالده فقا بال وللحسكاة الصاهيونية أيضاا ر وكياف تعاسض العدياد مان الادول الفقياسة رلا ضاغ
أميسكاي وصاال حتا التهديااد بضااسورة تويياد الموقااف الصااهيوني .ومان المفيااد أن نتاذكس هنااا أن العااالل كاان ماا ياازال
ينفب عنه غبار الحسب العالمياة الثانياة وقاد خسجات منهاا الوالياات المتحادة المنتصاس األكباس فاي العاالل السأسامالي
المسم حسا ر وتشكل القوة االقتصادية األول التي بإمكانها أن تمد يد المساعدة لدول فقيسة ما زالت تخطو الخطوات
األول عل طسيق والدتها وبناء كياناتها المستقلة والطسيق الشاق نحو التنمية االجتماعية واالقتصادية.
افتقااار القااسار  181رل ا العدالااة السياسااية والقانونيااة واألخالقيااة لاال يقتصااس عل ا الخلفيااة واخليااات التااي
حكمت اتخاذه بل امتدت لتطال مضمونه نفسه .ولعل تعبيس «تقسيل» ال يوضاي كياف يمكان أن يقسال بلاد ماا بطسيقاة
،يطانية بحيث يصبي تنفيذ أحاد بناوده عماالر مساتحيالر أو فاي أحسان األحاوال ،اديد التعقياد تجابهاه صاعوبات لعادم
تااوفس اإلمكانيااات العمليااة لمثاال هااذا التنفيااذ .ورذا كااان العديااد مماان رفعااوا أيااديهل بالتصااويت لصااالي القااسار يجهل اون
الحقا ق الجغسافية والديمغسافية التاي عباث بهاا هاذا القاسار فاإن الوقاا ع و األرقاام تدكاد مان جهاة أخاسى أن الاذين
خططوا لهذا القسار ورسموا تفاصيله وخسا طه كانوا يدركون جيدا ر ماذا يفعلاون وأياة كياناات يصانعون وماا هاي
حقيقة الصفحة السياسية الجديدة التي فتحوها في تاريء المنطقة العسبية ومنطقة الشسق األوس بل وحقيقاة الصافحة
السياسية الجديدة التي فتحوها في تاريء األمل المتحدة والعالقات الدولية.
فمساحة فلسطين االنتدابية تبلغ  27مليون دونل .كما بلغ عادد ساكانها نهاياة العاام  1946حاوالي ملياون و
 972ألااف نساامة ماانهل حساار أغلبيااة اإلحصاااءات مليااون و  364ألااف عسبااا ر و  608ألااف يهااودا ر معظمهاال ماان
المهاجسين األوروبيين الاذين دخلاوا الابالد بصاورة غياس مشاسوعة وال يمتلكاون حاق المواطناة .وقاد قسامت فلساطين
بموجر القسار  181رل دولتين األول «يهودية» أعطيت ماا نسابته  % 55.5مان مسااحة فلساطين فاي وقات كاان
اليهود كلهل يشكلون أقل من نلث السكان ويملكون أقل من  %7من األرض .بينما أعطي الفلسطينيون  % 5.45من
األرض وهل يشكلون أكثس من نلثي السكان ويملكون معظل األرض.
قسمت فلسطين بموجر القسار المذكور رل نمانية أجزاء .نالنة عسبية ونالناة يهودياة وجيار دولاي ضال
القدس ومحيطها وجير آخس تقاع فياه مديناة يافاا وهاو الجازء مان الدولا ة العسبياة لكان يقاع فاي قلار الدولاة اليهودياة.
وطبقاا ر للمساجاع التاريخياة فااإن ساكان الدولاة العسبيااة (بعاد التقسايل) بلغااوا  818ألاف فلساطيني بمااا فاي ذلا  71ألااف
فلسطيني يسكنون جير يافا .بينما كان في هذه الدولة أقل من  10آالف نسمة من اليهود .بينما ضمت الدولة اليهودياة
(ضمن حدود التقسيل)  499ألف يهودي و  438ألف عسبي .مان هناا نفهال الحكماة فاي ضال جيار يافاا المعازول رلا
الدولة العسبية و رالّ فإن ضامه رلا الدولاة اليهودياة يعناي أن الفلساطينيين العاسب سيشاكلون غالبياة ساكانية فاي هاذه
الدولة .ال يفيد معها ضل اليهاود فاي الدولاة العسبياة رلا الدولاة اليهودياة وعاددهل ال يتجااوز اخالف العشاسة وهال ال
يشكلون تعديالر للميزان السكاني المختل لصالي العسب .وفي مسجع آخس فإن عدد الساكان اليهاود فاي الدولاة اليهودياة
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كانوا  498ألف يهودي بينما كان العسب  497ألف عسبي أي اقل بولف نسمة وهو ما يفسس لجوء الدولاة اليهودياة
قبل اإلعالن عن قيامها رل فسض الهجسة القسسية عل العاسب بحثاا ر عماا يسام بالنقااء الاديني والعسقاي الاذي يتايي
لها االدعاء بونها دولة يهودية حقار .أما جير القدس فكانت غالبيته من العسب ( 105آالف مقابل  100ألف يهودي).
لال يسااتطع القاسار  181أن يااوفس إلسااسا يل األسااس السااكاني لقيامهاا باعتبارهااا دولااة لليهاود .ففااي معظاال
مناطقها كانت الغلبة للسكان العسب .فعل سبيل المثال كان يسكن النقر (الاذي ضال للدولاة اليهودياة)  1.020يهودياا ر
فق ا بينمااا كااان سااكان العااسب حااوالي  103.820عسبي اار .أمااا الجلياال الشااسقي فكااان سااكانه  86.200فلسااطيني و
 28.750يهوديار .وحده السهل الساحلي الممتد مان تال أبيار رلا حيفاا والساهل الاداخلي الواقاع جناوبي ،اسقي حيفاا
كان يضل غالبية يهودية ( 469.259يهوديا ر مقابل  235.760عسبيار) .ومع ذل نالحظ أن حوالي  304آالف يهودي
كانوا مجتمعين في تل أبير وحدها بينما كانوا في السيف أقلية في مقابل األغلبية العسبية.
أمااا ماان حيااث الملكيااة فكنااا قااد أ،ااسنا رل ا أن ملكيااة اليهااود فااي فلسااطين التاريخيااة لاال تتجاااوز  % 7ماان
األرض (أي حوالي مليون و  820ألف دونل) .أما في «دولتهل» فقد بلغت ملكية اليهود مليون و  678ألف دونال مان
أصل  5مليون دونل هي مساحة «الدولة اليهودية» .أي أن ملكيتهل في دولتهل كانت ال تتجاوز  % 11.2مان مسااحة
األرض والباقي كان للفلسطينيين .أما من أصل  7.5مليون دونل صالحة للزراعة فاي «الدولاة اليهودياة» فاإن ملكياة
اليهاود كاناات ال تتجاااوز  1.5ملياون دوناال بينمااا كاان  % 80ماان هااذه األرض ملكاا ر للفلسااطينيين .بالمقابال نالحااظ أن
مساحة الدولة الفلسطينية بلغت  120مليون دونل كانات ملكياة اليهاود فيهاا ال تتجااوز  %1تقسيباار .أماا مسااحة جيار
القدس فبلغت بموجر التقسيل  187ألف دونل كانت حصة اليهود فيه ال تتجاوز  12.500دونل.
ماان الناحيااة االقتصااادية يالحااظ أن أفضاال األراضااي أعطياات «للدولااة اليهوديااة» وهااي جميااع السااهول
الداخلية واألراضي المنتجة للحبوب والحمضايات علماا ر أن نصاف هاذه األراضاي كانات ملكاا ر للفلساطينيين وأن 80
 %من رجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية – قبل التقسيل – كانات مان الحمضايات .ويالحاظ أيضاا ر أن حاوالي % 40
من الصناعة الفلسطينية والجزء األكبس من الموارد التي كانت تزود فلسطين بالطاقاة الكهسبا ياة صاار تابعاا ر للدولاة
اليهودية.
ومااع والدة دولااة رسااسا يل لاال تولااد دولااة فلسااطينية موازيااة باال ولاادت قضااية جدياادة هااي قضااية الالجئااين
الفلسطينيين الذين طسدوا من أراضايهل وتشاسدوا فاي أنحااء الضافة الغسبياة وقطاا غازة والادول العسبياة المجااورة
(لبناان – سااوريا – األردن – العااساق  .)..وتااساوح عادد الالجئااين الااذين طااسدتهل اساسا يل ماان االرض العسبيااة التااي
احتلتهاااا بعاااد اإلعاااالن عااان قيامهاااا فاااي  1948/5/15ماااا باااين  700رلااا  800ألاااف فلساااطيني – وفقاااا ر للتقاااديسات
واإلحصاءات المتعددة -وبذل تجاوزت اساسا يل حادود القاسار ( 181منااطق الجليال والمثلاث واللاد والسملاة وبئاس
السبع وقسل كبيس من القدس ومنطقتها).
سيطست المملكة األردنية الها،مية عل الضفة الفلسطينية لنهس األردن وألحقتها بها جازءا ر ال يتجازأ مان
المملكة المعلان عنهاا حاديثا ر فاكتسار مواطناو الضافة الجنساية األردنياة .و،اكلت الحكوماة المصاسية ردارة عساكسية
أ،سفت عن قطا غزة الذي تحول ملجو مكتظا ر بالالجئين .أما الذين لجووا رل الدول العسبية األخسى فقاد أعياد تنظايل
وضعهل في مخيمات وتجمعات سكنية خاصة بهل وباتوا يعسفون مناذ ذلا الوقات باالالجئين الفلساطينيين .وصاارت
قضاايتهل هااي عنااوان القضااية الفلسااطينية وصااار ،ااعار «عا اادون» هااو الااذي يلخ ا مجماال القضااية الفلسااطينية.
وسقطت فكسة الدولة الفلساطينية مان األذهاان وصاار ياوم  1947/11/29يوماا ر أساود فاي تااريء القضاية الفلساطينية
مثله مثل يوم  1948/5/15تاريء قيام دولة رسسا يل ونكبة الشعر الفلسطيني في وطنه.
وخلااف الجاادار الحدياادي للدولااة الصااهيونية بقااي حااوالي  120ألااف فلسااطيني يعيشااون فااوق أراضاايهل
تطاااردهل قااوانين الطاااوارئ ورجااساءات القمااع وأطاااواق الحصااار .لكاان بقاااي هاادالء يشااكلون عقااار أخياال الدولاااة
اإلسسا يلية .وهي اليوم تجد نفسها أمام امتحان الديمقساطية المزيفة واستحقاقات السياسات العنصسية .رذ تحولت هاذه
الفئة العسبية القليلة رل مجتمع متكامل يكبس في قلر المجتمع الصهيوني ويشكل نقيضا ر له.

 -2القرار 194
 والدة القرار وقراءة في قوته القانونية
 أمام هول جسيمة تشاسيد حاوالي  800ألاف الجاف فلساطيني مان دياارهل وجاد المجتماع الادولي نفساه
مطالبا ر بالتحسك لم عالجة هذه القضية بالسسعة القصاوى بسابر تاداعياتها وانعكاسااتها العاصافة علا مجمال المنطقاة.
فالواليات المتحدة عل سبيل المثال وجدت في تادفق هاذا العادد الكبياس مان الالجئاين علا الادول العسبياة المجااورة
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(لبنان– سوريا– واألردن) خطسا ر يتهدد استقسار هذه الادول باعتبارهاا صاديقة ألميسكاا ومقسباة منهاا .كماا رأت فاي
الالجئين بال مووى أو غذاء أو مصادر دخل بيئة خصبة لما تسميه وا،نطن بتغلغل األفكار الشيوعية الهدامة .كماا
رأت فااي قضااية الالجئااين عقبااة فااي الوصااول مااع الاادول العسبيااة رلا سااالم مااع رسااسا يل خاصااة وأن كاال العواصاال
العسبية المعنية بالصسا مع رسسا يل ا،اتسطت حال قضاية الالجئاين أوالر وقبال كال ،ايء للوصاول رلا ساالم ماع
الدولة اليهودية.
 بسيطانيا من جهتها رأت في قضية الالجئين الفلسطينيين مادخالر إلعاادة تاسميل صاورتها أماام العاالل
العسبي فتدخلت هي األخسى إليجاد حل ما لهذه القضية .وهذا ما ،كل مدخالر لتوافق دولي علا تعياين منادوب عان
األمل المتحدة هو الكونت بسنادوت ليتول بحث الوضع في الشاسق األوسا  .وقاد رأى بسناادوت أناه مان دون حال
قضية الالجئين الفلسطينيين ورعادتهل رل ديارهل التي هجسوا منها فمن المستحيل الوصاول رلا ساالم فاي المنطقاة.
وقد رفع بذل مذكسة رلا األماين العاام لامال المتحادة بتااريء  1948/9/16مان جانبهاا رأت الحسكاة الصاهيونية فاي
موقف بسنادوت انحيازا ر للموقف العسبي فدبست لاه كميناا ر فاي القادس واغتالتاه عناد أحاد الحاواجز العساكسية اليهودياة
لقطع الطسيق عل تحسكاته .وكان ذل في  1948/9/17أي بعد يوم واحد من رفع تقسيسه رل المنظمة الدولية.
 وعم ر
ال بتوصية بسنادوت اتخذت الجمعية العامة لامل المتحادة فاي  1948/12/11القاسار رقال 194
الذي قض بتشكيل لجنة توفيق ووضع القدس في نظام دولي كماا قاسرت حاق الالجئاين فاي العاودة رلا دياارهل فاي
سبيل تعديل األوضا بحيث تددي رل تحقيق السالم في فلسطين في المستقبل .وقد جااء فاي الفقاسة ( )11مان القاسار
ما يلي:
 -11« تقسر وجوب السماح بالعودة في أقاسب وقات ممكان لالجئاين الاساغبين فاي العاودة رلا دياارهل
والعيف بسالم مع جيسانهل ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقسرون عدم العودة رلا دياارهل وعان كال
مفقاود أو مصاااب بضاسر عناادما يكااون مان الواجاار وفقاا ر لمبااادئ القااانون الاولي واإلنصاااف أن يعاوض عاان ذلا
الفقدان أو الضسر من قبل الحكومات أو السلطات المسدولة.
 « وتصاادر تعليماتهااا رل ا لجنااة التوفيااق بتسااهيل رعااادة الالجئااين وتااوطينهل ماان جديااد ورعااادة تااوهيلهل
االقتصادي واالجتماعي وكذل دفع التعويضات والمحافظة عل االتصال الونيق لهيئة رغانة األمل المتحادة لالجئاين
الفلسطينيين ومن خالله بالهيئات والواليات المتخصصة المناسبة في منظمة األمل المتحدة».
 ومناااذ والدتاااه تحاااول القاااسار  194رلااا األسااااس القاااانوني لحاااق الالجئاااين فاااي العاااودة رلااا دياااارهل
وممتلكاتهل خاصة وأنه يستند باألساس رل مبادئ القانوني الدولي كما ورد في نصه.
 فالقسار وبموجر تفسيسات خبساء القانون الدولي واللجنة القانونية التابعة لامل المتحدة ،كل صاونا ر
لحق العودة .فهو يشكل في الواقع:
 اعتسافا ر مان المجتماع الادولي مماثالر بااألمل المتحادة بحاق الالجئاين الفلساطينيين باالعودة رلا دياارهل
وممتلكاتهل التي هجسوا منها منذ العام  .1948ورل جانار كاون هاذا الحاق تاريخياا ر تثبتاه وتدكاده الوقاا ع التاريخياة
الدامغاة وغياس القابلاة للنقاااا أو الانقب أو التشاكي فاإن القااسار  194ماني هاذا الحاق التاااريخي الاذي يقاسه الشااعر
الفلسطيني لنفسه بعدا ر قانونيا ر غيس قابل هو اخخس للنقب أو التشكي .
 أكااد هااذا القااسار أن حااق الالجئااين فااي العااودة هااو حااق جماااعي وفااسدي فااي الوقاات نفسااه .هااو حااق
جماعي أي أنه غيس قابل للتجز ة فال يصي الحديث عن عاودة فئاات مان الالجئاين وحسماان فئاات أخاسى مان هاذه
العودة فالعودة يجر أن تكون -بالضسورة -لكل الالجئين دون استثناء .وهو حق فسدي أي أنه ال يحق ألي جهة أن
تنصر نفسها ناطقا ر باسل الالجئين وممثالر لهل وأن تنوب عنهل في التفاوض علا هاذا الحاق أو المسااومة علياه أو
وال
التخلي عنه .وبالتالي فإن أي مشسو يدعو إلعادة فئات من الالجئين وال يعيد باقي الفئات هو مشسو ناق
يعتبااس تنفيااذا ر ناجح اا ر للقااسار  . 194ورن أيااة مفاوضااات ياادعي فيهااا الجاناار الفلسااطيني تمثيلااه لالجئااين يقاادم خاللهااا
تنازالت عن حق العودة هي مفاوضات غيس مشسوعة وباطلة قانونا ر وغيس ملزمة رال لمن وقع عليها.
 رن قضية الالجئين الفلسط ينيين هي مكون ر يسي مان مكوناات القضاية الوطنياة الفلساطينية ال يمكان
ريجاد حل لهذه القضية دون االعتساف بحق الالجئاين باالعودة رلا دياارهل أو صاون هاذا الحاق وعادم التخلاي عناه أو
المساومة علياه .كماا تعتباس فاي الساياق نفساه العاودة رلا الاديار والممتلكاات التعبياس األكثاس تقادما ر عان حاق الشاعر
الفلسطيني في تقسيس مصيسه بنفسه وعل أرضه .وبالتالي تعتبس أية مقايضة باين مكوناات القضاية الفلساطينية وعلا
حساب قضية الالجئين باطلة قانونا ر وال قيمة لها وال تلزم غيس أصحابها .أي بتعبيس آخس يعتبس أمسا ر غيس قانوني أية
محاولااة للمقايضااة بااين قيااام دولا ة فلسااطينية وبااين حااق العااودة أو القبااول بقيااام دولااة مسااتقلة مقاباال التخلااي عاان حااق
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العودة ورن قياام دولاة فلساطينية مساتقلة كاملاة السايادة وعاصامتها القادس ال يعتباس بنظاس القاانون الادولي حاالر نها ياا ر
للقضية الفلسطينية وللصسا مع رسسا يل ما لل تتل عاودة الالجئاين الفلساطينيين رلا دياارهل وممتلكااتهل التاي هجاسوا
منها.
مس عليه الزمن .وقد عباست عان
 حق العودة حق قانوني يكفله القانون الدولي وال يسق بالتقادم مهما ّ
هذا األمس الجمعية العامة لامل المتحدة التي تصس في كل عام عل رعادة التوكيد عل القسار الماذكور فاي دورتهاا
العادية.
 القسار  194يمل صفة اإللزام لكل الدول األعضاء في األمال المتحادة رغال أناه صاادر عان الجمعياة
العامة للمنظمة الدولية وليس عن مجلس أمنها .وهو يستمد صفة اإللزام هذه لكونه يعاد التوكيد عليه بوغلبية أعضااء
الجمعية العامة في كل عام في الدورة العادية لامل المتحدة .كما يمل صافة اإللازام كوناه واحادا ر مان القاسارات ذات
الصلة بقضايا االنتداب .وقد فسست اللجنة القانونية لامل المتحدة أن كافة قسارات الجمعية العامة لامال المتحادة ذات
الصلة بقضايا االنتداب تعتبس ملزمة للدول األعضاء في المنظمة الدولية بذات قوة اإللزام التي تتمتع بهاا القاسارات
الصادرة عن مجلس األمن الدولي.
 خالفا ر لما يدعيه البعب فإن القسار  194ال يخيس الالجف الفلسطيني بين العاودة أو التعاويب بال رن
منحاه العام ووجهته األساسية هما حق العودة .كما يسب بين العودة والتعويب باعتبارهما يكمالن بعضهما الابعب.
فالتعويب عما لحق بالالجف من خسا س مادية ومعنوية بفعل التهجيس واللجوء هو حاق أيضاا ر مان حقاوق الالجاف
وال يكتمل حق العودة رال بالتعويب عن هذه الخسا س .أما حديث القسار  194عن التعاويب لمان ال يسغار باالعودة
فهو ال يمس حق العودة ال من قسير أو بعيد.
 وأخيسا ر وليس آخسا ر وتوكيدا ر علا رلزامياة القاسار  194الادول األعضااء فاي األمال المتحادة فقاد كاان
من ،سوط المنظمة الدولية عل رسسا يل لقبولها عضوا ر فيها هو الموافقة المسبقة عل القسار  .194وقد بقاي طلار
عضوية رسسا يل في المنظمة الدولية معلقا ر رل أن قدمت مذكسة يشوبها الغموض فسسها رجال القانون فاي المنظماة
الدولية عل أنها اعتساف من رسسا يل بالقسار المذكور .ورسسا يل كما هو معلاوم الدولاة الوحيادة التاي وضاعت لهاا
المنظمة الدولية ،سطا ر مسبقا ر لقبولها عضوا ر في المجتمع الدولي.
 وكخالصااة علينااا أن نالحااظ أن القااسار  194فااي سااياقه العااام ولقوتااه القانونيااة والسياسااية وصاافته
اإللزامية ساهل في اإلبقاء عل قضية الالجئين الفلسطينيين وحق العودة بندا ر حاضسا ر عل الدوام علا جادول أعماال
المجتماع الاادولي واهتماماتااه القانونيااة والسياسااية واإلنسااانية .وقااد لعار القااسار المااذكور دورا ر كبيااسا ر فااي حشااد التوييااد
الدولي السسامي والشاعبي والمد سسااتي لقضاية الالجئاين وحاق العاودة ومسااندتهل فاي مواجهاة المازاعل اإلساسا يلية
المبنية عل الخسافات واألساطيس والمفاهيل العنصاسية .لاذا مان الطبيعاي القاول رن صاون القاسار  194والتوكياد علياه
سنويا ر يعتبس أمسا ر بالغ الحيوية وواحدا ر من األسس المثبتة للدفا عن قضية الالجئين وحق العودة.

 القرار  194وحق العودة والعملية السياسية في المنطقة
منذ والدته والقاسار  194موضاع تجااذب باين الجاانبين العسباي واإلساسا يلي .فإساسا يل كانات تاسى فياه
سيفا ر مسلطا ر علا رقبتهاا رفضات االعتاساف باه سياسايا ر وادعات أناه ال ينطباق علا الفلساطينيين ألنهال ال يتمتعاون
بكيانيااة سياسااية وليساات لهاال دولااة كمااا أنهاال ليسااوا مااواطنين فااي دولااة رسااسا يل .وتهسباات منااذ العااام  1948ماان
اسااتحقاقات تنفيااذه واعتبااست أن عااودة الالجئااين الفلسااطينيين رل ا ديااارهل وممتلكاااتهل ماان ،ااونه أن يقضااي علاا
رسسا يل كدولة صهيونية ويهودية في آن .ودعت عل الادوام رلا تاوطين الالجئاين الفلساطينيين فاي الادول العسبياة
مدعية أنه كما عملت رسسا يل عل «احتضان يهود العالل» في دولتها عل العاسب هال أيضاا ر أن يحتضانوا الالجئاين
الفلسااطينيين فااي بالدهاال .لكاان هااذا لاال يحاال دون أن تعيااد األماال المتحاادة فااي دوراتهااا الساانوية التوكي اد عل ا القااسار
المذ كور وعل ضسورة تنفيذه دون أن تعيس الموقف اإلسسا يلي أي انتباه.
ولكان ومااع انطاالق العمليااة التفاوضاية فااي منطقاة الشااسق األوسا بااين العاسب ورسااسا يل فاي ماادتمس
مدريد في نهاية تشسين األول ، 1991هد القسار  194تطورات سلبية أدت رل رضعافه ورل تآكله سياسيا ر دون أن
يمس ذل عل اإلطالق قوته القانونية أو أن يادنس علا موقاف المجتماع الادولي مناه مماثالر بالجمعياة العاماة لامال
المتحدة.
 فنزوالر عناد اال،اتساطات اإلساسا يلية والضاغوط األميسكياة اساتبعد مادتمس مدرياد القاسار  194مان
األسااس التااي انعقااد بموجبهااا واكتف ا بااالقسارين  242و . 338علم اا ر أن هااذين القااسارين يعالجااان الصااسا العسبااي-
اإلسسا يلي ابتداء من حسب حزيسان  67مع تجاهل تام ألسباب الصسا الحقيقياة الناتجاة عان أحاداث العاام 1948
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بما فيها قضية الالجئين وحق العودة .أما هذه القضية فقد ورد ذكسها بطسيقة ملتبسة بالقسار  242تجاهلت أية ر،اارة
لحق العودة.
 بعد تنازله األول في هذا المضمار متمثالر بقبول حضور مدتمس مدريد مع استبعاد القسار  194من
أسس هذا االنعقااد قبال المفااوض الفلساطيني باساتبعاد القاسار الماذكور (ماسة أخاسى) مان أعماال لجناة الالجئاين فاي
المفاوضات المتعددة واقتصست أعمالها عل بحث القضايا المسماة «رنسانية» أي قضاايا التوهيال ومتطلباتاه وهاي
وكما بينت الوقا ع تندرج في رطار خطاة دولياة لتاوطين الالجئاين فاي أمااكن رقامااتهل باديالر لحقهال فاي العاودة .وقاد
رفاب المفاااوض اإلساسا يلي ردراج حااق العاودة علا جادول أعمااال اللجناة بذريعااة أنهاا ماان اختصاا المفاوضااات
الثنا ية والتي كما يساها الجانر اإلسسا يلي أنها هي المعنية بالتباحث في الشدون المسماة سياسية.
 وفي اتفاق أوسلو عاد المفاوض الفلسطيني ليقدم التناازالت نفساها حاين قبال باعتمااد القاسارين 242
و 338أساسا ر لمفاوضات الوضع الدا ل وقبل باستبعاد القسار  194في ر،ارة واضحة رل االستعداد المسبق للتنازل
عن حق العودة والمقايضة بين هذا الحق وقيام الدولة المستقلة وهذا ما أكدته الوقا ع الالحقة .وقد حاول المفاوض
الفلسطيني أن يستدرك هذا الخطو  -تحت وطاوة الضاغوط الشاعبية الها لاة التاي انتقادت هاذا التناازل وأدانتاه -فقادم فاي
جلسة مفاوضات الحل الادا ل فاي  1999/11/8ماذكسة تادعو رلا اعتمااد القاسار  194رطاارا ر لبحاث قضاية الالجئاين
لكن أسبقية لجنة المتعددة وخلو ن اتفاق أوسلو من أي ذكس لهذا القسار أضعف الموقف الفلساطيني و،اكل ساالحا ر
بيد الجانر اإلسسا يلي .وقد واصل المفاوض الفلسطيني المفاوضات ولال يعطلهاا كاإعالن عان تمساكه باالقسار 194
وبحق العودة.
 وفااي ر،ااارات ذات مغاازى ،ااكلت رسااا ل سياسااية رل ا الجاناار اإلسااسا يلي حااول حاادود الموقااف
الفلسطيني من قضية الالجئين وحق العودة واالستعداد للمساومة عليه استبق عدد مان أعضااء الوفاد الفلساطيني رلا
لجناة المتعاددة نتاا ج العملياة التفاوضاية وقادموا تفسايسات وسايناريوهات لتطبياق القاسار  194رن وافقات رسااسا يل
علا اعتماااده رطااارا ر لبحااث قضااية الالجئااين .وذهاار هاادالء بعياادا ر فااي مساعاااة حاادود الموقااف اإلسااسا يلي مان قضااية
الالجئااين وحااق العااودة .ففااي ماادتمس عقااد فااي أوكالهومااا (الواليااات المتحاادة) فااي  1999/12/2قاادم تيساايس عم اسو
مشسوعا ر للحل يادعو رساسا يل رلا قباول عاودة  %10مان مجماو الالجئاين (أي حاوالي  400ألاف فقا ال غياس مان
أصل  4ماليين الجف) مقابل توطين الباقين في المناطق الفلساطينية والادول العسبياة .وحااول عماسو طموناة رساسا يل
بااون هااذه «العااودة» لاان تاادنس عل ا التااوازن الااديمغسافي للدولااة اليهوديااة وأن الطااسف الفلسااطيني ساايعلن عنااد قبااول
اإلسسا يليين بالحل أن هذه «العودة» هي «التطبياق العملاي» للقاسار  194ورن دولاة رساسا يل «نفاذت ماا هاي مطالباة
به» في هذا الشون .وفي اقتساح مشابه وفي المدتمس نفسه دعا مفاوض آخس هو مناذر الادجاني رساسا يل رلا قباول
«ع اودة» عاادد ماان الالجئااين يساااوي عاادد المسااتوطنين اليهااود الااذين ساايبقون فااي الضاافة والقطااا بعااد قيااام الدولااة
الفلسطينية علا أن يعلان الطاسف الفلساطيني أن هاذا األماس يعناي تطبيقاا ر للقاسار  .194ودعاا فاي الساياق رلا تعاديل
مفهوم «العودة» بحيث يصبي رل «الوطن» أي رل الدولاة الفلساطينية المستقباة داعياا ر للتخلاي عان الحاق الثابات فاي
«العودة رل الديار والممتلكات» في منااطق  . 48وياسى الادجاني أن هاذا يتايي لحاوالي مئاة ألاف الجاف أن «يعاودوا»
رل رسسا يل مقابل توطين الباقين.
 وفي حزيسان (يونيو)  1999وز مسدول ملف الالجئاين (آناذاك) فاي اللجناة التنفيذياة فاي م.ت.ف.
الدكتور أسعد عبد السحمن تقسيسا ر بعنوان «قضايا واقتساحات» يعالج قضية الالجئين دعا فيه رل ماا أساماه «تجااوز
المحسمات» واقتسح تجز ة قضية الالجئين عبس العودة الجز ية من جهة وتوطين الباقين مان جهاة أخاسى؛ مقتسحاا ر
أن تكاون «العااودة» المجاازوءة هااذه مقتصااسة علا الالجئااين الفلسااطينيين قااي قطااا غاازة وأن تكااون رلا النقار مااع
محاولة طمونة رسسا يل رل أن هذه العودة لن تمس التوازن الديمغسافي فيها وأن الغلبة السكانية ستبق لليهود.
 في مفاوضات كامر ديفياد فاي تماوز (يولياو)  2000قادم الجانار الفلساطيني تناازالت خطياسة فاي
مجمل العملية التفاوضية وبما يتعلق بشكل خا بقضية الالجئين وحق العودة حين توصال ماع الجانار اإلساسا يلي
رل «تفاهل» يعفي رسسا يل من أية مسدولية قانونية أو أخالقية عن قضية الالجئاين وماا حال بهال «مان مآساي» كماا
أعفاها من أية «تبعات أو مسدوليات الحقة معنوية ومادية وقانونياة» رزاء هاذه القضاية .كماا اتفاق الطسفاان علا أن
يتبن ا المجتمااع الاادولي «تشااكيل صااندوق لتغطيااة مصاااريف حاال قضااية الالجئااين» ماان  100مليااار دوالر «يجااسي
توفيسهااا خااالل فتااسة تمتااد ماان  20-10ساانة» .كمااا اتفقااا أن مشاااركة رسااسا يل فااي تموياال الصااندوق ال يحملهااا «أيااة
مسدوليات عما حل بالالجئين» وال يفسس ذل عل أنه تعويب منها لهل وأن المشاركة تتل لدوافع رنسانية .كما اتفق
الطسفان عل «حل وكالة الغوث ورنهاء خدماتها» عل أن يحل محلها الصندوق الدولي المذكور .وهو ماا يعناي نقال
قضية الالجئين من مسحلاة اإلغاناة رلا مسحلاة حال القضاية وتساويتها .وفاي الساياق نفساه أعلنات رساسا يل اساتعداها
الستقبال فئة محدودة من الالجئين عل دفعات زمنية ما بين  20-10سنة علا أن ال تتجااوز عاددهل األقصا 100
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ألف الجف «ممن ولدوا في فلسطين االنتدابية (أي قبل عام  ) 1948ومن دون ذريتهل ،سيطة أن يكون لهل أقسباء في
رسسا يل» .واتفق الجانبان عل أن هذه العملية «تتل فاي رطاار جماع ،امل العاا الت وألساباب رنساانية بحتاة وال تمات
بصالة علا اإلطاالق لمباادأ حااق العاودة» .باادوره يعلاان الجانار الفلسااطيني أن اإلجااساءات اإلساسا يلية «تعتبااس تطبيقاا ر
للقسار  .»194من جانبها تعمل السلطة (ومن بعدها الدولة الفلسطينية) عل «استقبال حوالي نصف مليون الجف فاي
فتسة تمتد حت  15-10عاما ر» وبآليات توخذ باالعتبار القدرات االستيعابية للضفة الغسبية .أما الالجئون اخخسون فاي
باقي المناطق (السلطة– األردن– لبنان– وسوريا) فيجسي العمل عل توطينهل فاي أمااكن رقاامتهل أو نقلهال رلا دولاة
نالثة .كما تداول الطسفان في دفع تعويضات للدول المضيفة لالجئين من الصندوق الدولي وفق التالي 40 :مليار لكال
من السلطة واألردن و 10مليارات لكل من لبنان وسوريا .وقد لخصت وزياسة الخارجياة األمسيكياة (آناذاك) ماادلين
أولبسيت هذه التفاهمات في ن رسمي أذاعته عل الما قالت فيه رن الطسفين اتفقاا علا حال مشاكلة الالجئاين عباس
«ريجاد مووى» لهل و« مني تعويضات توهيل رعادة توطين وعودة رل أماكن سكناهل السابقة».
« تفاهمات» كامر ديفيد استندت بشاكل باارز رلا ونيقاة «أباو ماازن -بيلاين» التاي طسحات «التوهيال
والتعويب» حالر لقضية الالجئين بذريعة أنه «الحل العملي» .وتن الونيقة عل أن الجانر الفلسطيني حس علا
مطالبه بحق العودة لكنه اعتسف في الوقت نفسه بون تنفيذ هذا الحق بات أمسا ر «غيس عملي» .وواضي أن هذه الونيقاة
الموقعة من أبو مازن الذي أصبي ر يسا ر للسلطة الفلسطينية ور يسا ر للجنة التنفيذية في م.ت.ف .تشكل رعالنا ر رسميا ر
بالتنازل عن حق العودة وعن القسار .194
 وقااد جاااءت مفاوضااات طابااا (كااانون الثاااني– ينااايس  )2001بااين الجااانبين الفلسااطيني واإلسااسا يلي
لتدكد أن «تفاهمات» كامر ديفيد باتت هي «اإلطار السسمي» لبحث قضية الالجئين وحق العودة والقاسار  .194فقاد
توصل الطسفان رل اتفاق قسيار جادا ر مان تفاهماات كامار ديفياد نا علا قياام دولتاين لشاعبين دولاة للفلساطينيين
وأخسى لليهود وعل أن «العودة» تكون للدولة الفلسطينية وأن تكون األولوية لالجئاين فاي لبناان وفاي رطاار خطاة
زمنية ال تتجاوز عشس سنوات تتوفس فيها المساعدات للدولة الفلسطينية الساتيعاب القاادمين بمعادل مئاة ألاف الجاف
سنويا ر ويقام لهذا الغسض صندوق دولي تساهل فيه رسسا يل من موقعها كعضو فاي المجتماع الادولي دون أن يحملهاا
ماآس .كمااا يساااهل الصاندوق فاي تااوطين
ذلا أيااة مسادوليات أخالقيااة أو سياسااية أو قانونياة عمااا حا ّل باالالجئين ماان د
الالجئين في أما كن رقامتهل أو في دولة نالثة .بدورها تفتي رسسا يل باب جمع الشمل ألعداد من الالجئين (اقتسحت أال
يتجاوز خمسين ألفار) ممن ولدوا في فلسطين قبل العام  1948علا أن يادخلوها دون ذرياتهل وأن يكاون لهال أقسبااء
فااي رسااسا يل .ونظااسا ر للكثافااة السااكانية فااي قطااا غاازة وخوفاا ر ماان انعكاااس الوضااع االجتماااعي المتااوزم علا الااوعي
السياساي وخوفاا ر مان انتشاار التطاسف فاي صافوف الالجئااين تاداول الطسفاان فاي رطاار تباادل األراضاي فاي ضاال
مدينااة الخلصااة (حلوتسااة) فااي النقاار رل ا القطااا وأن تكااون مكان اا ر لنقاال أعااداد ماان الالجئااين رليهااا وأن يااسب بااين
المنطقتين ممس بسي توضع له آليات الحسكة في اتفاق منفصل .وبعد الوصول رل الحل الادا ل لقضاية الالجئاين يعلان
عن حل وكالة الغوث ويحل محلها الصندوق الدولي ويعلن الطسفان أنه ليست لهما مطالر رضافية فاي هاذا الصادد
ويغلق هذا الملف لمسة واحدة ورل األبد .وقد أوضاي الجانار اإلساسا يلي أن ماا أعااق الوصاول رلا هاذا االتفااق هاو
طلر الجانر الفلسطيني أن يشمل جمع الشمل رل رسسا يل مليون الجف بمعدل  100ألف كل سنة وعلا مادى عشاس
سنوات .ورفب الجانر اإلسسا يلي هذا الطلر بذريعة أنه يخالف مبدأ دولتين لشعبين ألن استيعاب مليون فلسطيني
سيخل بالتوازن الديمغسافي وسيحول رسسا يل رل دولة عسبية أو دولة ننا ية القومية مما يحسم اليهود من «حقهال»
في دولة خالفا ر لما ن عليه مبدأ «دولتين لشعبين».
بعااد فشاال الطااسفين الفلسااطيني واإلسااسا يلي فااي الوصااول رل ا حاال دا اال للصااسا بينهمااا بفعاال التعناات
اإلسسا يلي ورفضه االعتساف بالحقوق الوطنية للشعر الفلسطيني فقد الفلسطينيون األمل في رمكانية الحصول علا
حقوقهل في ظل الحالة السياسية السا دة وتحت سقف اتفااق أوسالو فلجاووا رلا االنتفاضاة كوسايلة أخاسى للادفا عان
حقاوقهل وللضااغ علا الجاناار اإلسااسا يلي لالعتااساف بهااا ولمجابهاة االحااتالل ومقاومتااه ورقناعااه عبااس رفاع كلفااة
تواجده عل األرض الفلسطينية بضسورة السحيل واالعتساف بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة.
وخالفا ر للتوقعات لل تنجي االنتفاضة في لجل تنازالت الجانر الفلسطيني عل المستوى السياساي ومنعاه
من ررسال ر،ارات يبدي فيه اساتعداده لتقاديل التناازالت مان جعباة الحقاوق الوطنياة والمشاسوعة للشاعر الفلساطيني
والتي أكادتها األمال المتحادة باعتبارهاا «غياس قابلاة للتصاسف» .وفاي مجاال التالعار بحاق العاودة ورباداء االساتعداد
للتنازل عنه وفي مجال العبث بالقسار  194وبتفسيسات اللجنة القانونية لامل المتحدة لاه وخلياات تطبيقاتاه واصال
الطسف الفلسطيني المفاوض مساره ربطا ر بما سبق االنتفاضة وقد ،هد هذا المسار التنازلي عن حاق العاودة سلسالة
ماان المحطااات الفلسااطينية السساامية و،اابه السساامية كمااا ،ااهد محطااة عسبيااة لعاار فيهااا الطااسف الفلسااطيني دورا ر
ملحوظار.
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 ففااي بيااسوت (آذار /مااارس  )2000تبناات القمااة العسبيااة مبااادرة سياسااية تناولاات قضااية الالجئااين بمااا
اعتبس انتكاسة أصابت حاق العاودة وتعاديا ر علياه .رذ نصات المباادرة علا «التوصال رلا حال عاادل لمشاكلة الالجئاين
يتفق عليه وفقا ر لقسار الجمعية العامة لامل المتحدة رقل  .»194ورل جانر أن المبادرة لل توت عل ذكس حق العاودة
فإن الوزراء العاسب وفاي المادتمس الصاحفي الاذي أعقار القماة قادموا تفسايسا ر مزيفاا ر للقاسار  194حاين زعماوا أناه
ين عل أحد الحلين :العودة أو التعويب .وقد ،كلت مبادرة بيسوت سقفا ر للموقف العسبي من قضية الالجئين الاذي
بات يسب حلها بالموافقة المسبقة للجانر اإلسسا يلي.
 وفااي حزيااسان (يونيااو)  2002قاادم الاادكتور نبياال ،ااعث ممااثالر الجاناار الفلسااطيني المفاااوض رل ا
اإلدارة األمسيكية في وا،نطن ما اصطلي عل تسميته بـ«ونيقة السسية الفلسطينية للتساوية النها ياة» ورد فيهاا نا
عان قضااية الالجئااين اسااتند فااي حيثياتاه رلا «تفاهمااات» كاماار ديفيااد ورلا مبااادرة بيااسوت العسبيااة وأخااذ بالسسيااة
األميسكية للحل كماا وردت فاي أكثاس مان خطااب وتصاسيي لاوزيس الخارجياة األميسكاي كاولن بااول ور يساه جاورج
بوا .وقد تحدنت السسية «الفلسطينية» عان «الحال العاادل والمتفاق علياه لمشاكلة الالجئاين يساتند رلا القاسار »194
ورن ما يتل االتفاق عليه بين الجانبين يعتبس التطبيق العملي لقسارات األمل المتحدة بما فيها القسار .194
 موافقة الجانر الفلسطيني عل «خطاة الطسياق» باعتبارهاا األسااس للعملياة لتفاوضاية ماع رساسا يل.
علما ر أن هذه «الخطة» ،كلت تساجعا ر عن «تفاهمات» كامر ديفيد وعن رطار طابا حين أ،ارت رل قضية الالجئاين
دون أي رطار تفاوض علما ر أن «خطة الطسيق» نقلت مفاوضات الحل الدا ل من م.ت.ف .رلا الحكوماة الفلساطينية
مما حول قضية الالجئين رل قضية رقليمياة .فالسالطة الفلساطينية باتات معنياة فقا باالالجئين المقيماين علا أرضاها
وكل دولة مضيفة هي المعنية بالالجئين عل أرضاها مماا جازأ التمثيال السياساي والقاانوني لالجئاين وجازأ القضاية
وبالتالي جزأ الحل مما يجعل من التوطين أو التهجيس مقابل التعويب هو الحل الوحيد لالجئين الفلسطينيين.
 ومن التحسكاات الفلساطينية «غياس السسامية» لكان المشامولة بسعاياة الجانار الفلساطيني المفااوض
كانت تحسكات سسي نسايبة (مسادول ملاف القادس فاي الجناة التنفيذياة فاي م.ت.ف .لفتاسة غياس قصايسة مان الوقات).
فتحت ،عار «كفاهل تشسدا ر» دعا نسيبة رل أن تكون العودة رل «الوطن» أي رل الدولة الفلسطينية في خطاة طويلاة
األمد الستيعابهل وعل دفعات مقابل تعويضات وبآليات مختلفة لصالي الالجئين والدول المضيفة والدولة الفلسطينية.
واسااتند نساايبة فااي مواقفااه رلا «تفاهمااات» كاماار ديفيااد ورطااار طابااا التفاوضااي ومبااادرة بيااسوت العسبيااة و«ونيقااة
السسية الفلسطينية» المقدمة رلا اإلدارة األمسيكياة .وفاي  2002/6/19وقاع نسايبة ماع عاامي أياالون الاس يس الساابق
لجهاز الشاباك «ونيقة أنينا» نصات علا اعتباار الدولاة الفلساطينية هاي ماووى الالجئاين والشاتات الفلساطيني وعلا
تشكيل الصندوق الادولي علا أن يتاول المجتماع الادولي تاومين «مكاان نالاث لتاوطين الالجئاين الفلساطينيين» الاذين
يفضاالون عاادم االنضاامام للدولااة الفلسااطينية .رع ا توقيااع الونيقااة خااافييس سااوالنا ممااثالر االتحاااد األوروبااي وميجاال
موراتينوس المبعوث األوروبي للشسق األوس وجورج باناندريو وزيس خارجية اليونان مما أضاف علا الونيقاة
بعاادا ر دوليااا ر ومنحهااا صاافة ،اابه رساامية وقااد علااق موراتينااوس علاا «الونيقااة» فقااال «رن موضااو حااق العااودة
للفلسطينيين لل يعد مدرجا ر عل جدول األعمال ولل يعد جزءا ر من النقاا العام .ورن هناك تفهما ر أن حاق العاودة يشاكل
تهديدا ر للطابع اليهودي لدولة رسسا يل .وأنها معسكة انتصست فيها رسسا يل .وكان مدتمس قماة بياسوت العسبياة بمثاباة
دليل عل ذل رذ تبنت الدول العسبية األفكار السعودية وقالت رن الحل يجر أن يكون مقبوالر من رسسا يل».
 ومن الشخصيات الفلسطينية التي أدلت بدلوها في مسولة الادعوة إلساقاط حاق العاودة عضاو المجلاس
التشسيعي الفلسطيني (األول) والوزيس السابق لشادون القادس فاي السالطة الفلساطينية زيااد أباو زيااد الاذي التقا فاي
باسوج (بلجيكاا) مجموعاة مان اإلسااسا يليين البااحثين فاي مسكاز جاافي للدراسااات االساتساتيجية فاي جامعاة تال أبياار
صدرت عنه ونيقة تدعو رل حل قضية الالجئين علا األساس ذاتهاا لونيقاة أنيناا وتعتمادان فاي الصاياغة ورلا حاد
بعيد العبارات ذاتها.
 من جانبه أدل ياسس عبد ربه بصفته وزيسا ر لإلعالم بتصسيي زعل فيه أن الفلساطينيين «مساتعدون
لحل مسولة حق العودة عل أساس خطة كلينتون (التي قدمت لمباحثات طابا) التاي تلغاي رمكانياة عاودة الالجئاين رلا
داخل رسسا يل» .وقد أجاب عبد ربه «بنعل قاطعة» ردا ر عل سادال فيماا رذا كاان يوافاق علا أقاوال يوساي بيلاين فاي
كلمته في مدتمس أحزاب الخضس في أوروبا أكد فيها أن قضية حق العودة ر،كالية بالنسبة إلساسا يل ورن حلهاا يجار
أن يستند رل خطة كلينتون .وقد علق المساقبون بالقول «رنها المسة األولا التاي يصاسح فيهاا علناا ر مسادول فلساطيني
رفيع المستوى ويشغل منصبا ر رسميا ر في السلطة بتصسيي كهذا» .وعلقات «ياديعوت أحسوناوت» علا هاذه المواقاف
بالقول « رن الفلسطينيين يطسحون موضاو حاق العاودة كورقاة مسااومة بهادف تحقياق أهادف أخاسى ألنهال يادركون
جيدا ر أن أية حكومة في رسسا يل لن توافق عل حق العودة».
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 ورذا كان يصي القول أن هذه اإل،ارات رنما تعبس عان رأي أصاحابها فاإن ر،اارة أرسال بهاا الاس يس
الفلسطيني (السابق) ياسس عسفات يمكن اعتبارها مظلة سياسية تلط تحتها كل الذين تحسكاوا فاي اتجااه التسااهل فاي
التعامل مع حق العودة .رذ نشس عسفات في صحيفة «نيويورك تايمز» مطلع ،هس ،باط (فبساياس)  2002مقااالر أ،اار
فيه رل استعداد الجانر الفلسطيني األخذ بعين االعتبار ما أساماه «العامال الاديمغسافي» عناد معالجاة قضاية الالجئاين
الفلسطينيين .كما أرسل عسفات ر،ارة أخسى ال تقل داللاة عان ساابقتها حاين تجاهال قضاية الالجئاين تجااهالر تاماا ر فاي
خطاباه أماام مجلاس التشاسيعي فاي ( 2002/5/15ياوم النكبااة) وفاي أول رطاللاة سياساية ،ااملة للاس يس عسفاات بعااد
اجتياح آذار (مارس)  -نيسان (أبسيل)  2002انتقلت بعدها السالطة لتتحادث عان اإلصاالح والتغيياس الساتقبال الحال
السياسااي الااذي باادأ يطاال بسأسااه فااي تصااسيحات الااس يس بااوا و«رسياااه» .وقااد فسااست هاتااان اإل،ااارتان اسااتعدادا ر
فلساطينيا ر واضاحا ر وصاسيحا ر للتخلاي عان حاق العاودة لتسااهيل الحال باين الجاانبين ولطموناة رساسا يل حاول «مسااتقبلها
كدولة يهودية» عمالر بتفاهمات كامر ديفيد واقتساحات كلينتون ومفاوضات طابا.
 بعد ذل قفز المفاوض الفلسطيني قفزة كبسى في التخلي صساحة سياسايا ر وقانونياا ر عان حاق العاودة
لصالي القبول بحلاول أخاسى تتاوز باين التاوطين ورعاادة التهجياس وقاد تمثال ذلا فاي التوقياع علا ونيقاة «جنياف-
البحس الميت» .ورغل ما قيل عن أن الونيقة ليست رسمية بل هي باين طاسفين فلساطيني ورساسا يلي غياس رساميين
رال أن المالحظ أن الذين ساهموا في صياغتها من الجانار الفلساطيني ووقعاوا عليهاا يحملاون الصافة السسامية رماا
كوعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحسياس الفلساطينية (ياساس عباد رباه) أو كاوزراء فاي الحكوماة (قادورة فاارس
نبيل قسيس وهشام عبد الاسازق) أو ماوظفين كباارا ر فاي السالطة (اللاواء زهياس المناصاسة محاافظ بيات لحال وجبسيال
السجوب مديس مكتر األمن القومي التابع لاس يس السالطة ومااهس الكاسد وكيال وزارة االقتصااد والتجاارة والمستشاار
االقتصادي للس يس عسفات) .ماع التنوياه باون عاددا ر غياس قليال مان هادالء يحتال موقعاه القياادي فاي المجلاس الثاوري
لحسكة الفتي .وقد تشكل الوفد بقسار رسمي وحمل تكليفا ر خطيا ر مان ر ايس السالطة الفلساطينية ،خصايا ر .وقاد حاس
الجاناار اإلسااسا يلي فااي ونيقااة «جنيااف -البحااس المي ات» أن يخ ا الفقااسات الخاصااة بقضااية الالجئااين وحااق الع اودة
باهتمااام مميااز بحيااث نصاات الونيقااة عل ا اعتبااار نصوصااها هااي النصااو األخيااسة المعنيااة بالحاال الشااامل وال
نصو بعدها وال مسجعية سواها وال يجوز للطسف الفلسطيني أن يسفع أية مطالباات رضاافية غياس تلا التاي تال
االتفاق عليها.
فالمادة  7من الونيقة والخاصة بقضية الالجئين ال تتحدث عن حق العاودة علا اإلطاالق بال عماا تساميه
«اختياار مكااان سااكن دا ال لإلقامااة» وأن تكااون األولويااة لالجئاين المقيمااين فااي لبنااان فاي ر،ااارة أن ال مشااكلة تتعلااق
بالالجئين في غزة أو الضفة (باعتباارهل فلساطينيين مقيماين علا أرض دولاتهل) أو المقيماين فاي األردن (باعتباارهل
مواطنين أردنيين مقيمين عل أرض دولتهل أيضار) أو المقيماين فاي ساوريا (باعتباار أن عوامال دمجهال فاي المجتماع
السااوري متااوفسة بمااا فيااه الكفايااة) .وتقاادم الونيقااة فااي هااذا السااياق حاالر مزعوماا ر ماان خمسااة خيااارات هااي –1 :دولااة
فلسااطين –2 .المناااطق فااي رسااسا يل التااي يااتل نقلهااا رل ا فلسااطين ماان خااالل تبااادل األراضااي بعااد خضااوعها للساايادة
الفلسااطينية –3 .دولااة نالثااة –4 .دولااة رسااسا يل –5 .الاادول المضاايفة الحاليااة .وفااي مجااسى التطبيااق العملااي تضاايق
الخيارات لصالي الخيار الخامس أي بقاء الالجئين حيث هل مع استثناءات محدودة أهمها لبنان .كما يساجل أن اتفااق
«جنيف -البحس الميت» يلتف عل حق العودة ليساقطه بالنتيجاة مان خاالل ناالث خطاوات متكاملاة .فهاو يساتبدل حاق
العودة لالجئين بما يسميه االتفاق «حقوق الالجئين» .وهاو يعاسف حقاوق الالجئاين بخياارات باين حلاول ولايس حاالر
واحدا ر هو حق العودة ( .وهي حلول ليس من بينها في كال األحاوال حاق العاودة) .وتطبياق الخياارات كماا هاي واردة
فيه هي التي تلباي الحقاوق بحياث تتحادد الحقاوق بالخياارات وال تتحادد الخياارات باالحقوق .وهاذا ماا دعاا الجانار
اإلسسا يلي لعدم الممانعة في ردراج القسار  194في ن االتفاق دون تحفظ طالما أن مسجعية الن هي التي تحادد
مضمون القسار وآلياته بغب النظاس عان مادى التوافاق أو االنساجام ماع بناوده وبغاب النظاس عان التفسايس القاانوني
للقسار كما أوردته اللجنة القانونية لامل المتحدة ما باين عاامي  1949و .1950وكماا أورده القاسار  2535ب /د 24
بتاريء  1969/12/1الذي أكد أن "العودة" هي واحد من الحقوق الثابتة للشعر الفلسطيني .وقد أعاد التوكيد عل هذا
المعنا القااسار /3376د 30الاذي قضا فاي  1975/11/10بتشااكيل لجنااة تعنا بااالحقوق الثابتاة للشااعر الفلسااطيني
والتااي قاادمت فااي  1976/11/24تقسيااسا ر حااول آليااة تنفيااذ القااسار  194باعتبااار يكفاال حااق الالجئااين فااي العااودة .وقااد
أوضحت كل هذه القسارات أن التعويب ال يشكل بديالر لحق العودة وال يلغيه وال يسقطه بل هو مكمل له.
رن المفاوض الفلسطيني وهو يستبدل «حق العاودة» بحقاوق الالجئاين يكاون قاد تنااول القضاية مان زاوياة
سياسية عملية (رذا جاز التعبيس) وأسق عنها منطقها القانوني وأسق عنهاا قاسارات الشاسعية الدولياة ورعاالن حقاوق
اإلنسان .وهو بذل تبن المضاربة اإلسسا يلية لقضية الالجئين وحق العودة .فالحديث عان خياارات هاو التفااف علا
الحق ألن خيار الالجف ليس حسا ر بل هو ملزم بخيارات محددة ليس من بينها حق العودة .وباذل يكاون اتفااق جنياف
قد أعف رسسا يل من مسادوليتها السياساية واألخالقياة عان نشاوء قضاية الالجئاين وأعفاهاا مان مسادوليتها عان دفاع
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التعويضات لالجئين عما ألحق بهل من أضسار وأعفاها من التعويب عل الدول المضيفة التي تحملات عارء رقاماة
الالجئين عل أراضها وأعفاها من التعويب عل الالجف عن سنوات لجو اه القساسية وكاذل عان الممتلكاات التاي
حسم منها كما ينهي االتفاق وضعية الالجف ومكانته وينهي المطالبات الفلساطينية باالحقوق فاي قاادم األياام ويادعو
أيضا ر إلنهاء وكالة الغوث .ويقس في نهاية األمس بحق رسسا يل في الوجود كدولة يهودية.

حق العودة والقرار  194في العملية السياسية
[ في عهد الرئيس محمود عباس ]
مع غياب الس يس ياسس عسفات انتهت مسحلة في حياة النظام السياسي الفلسطيني لتبدأ مع عهد الاس يس
الجديد محمود عباس مسحلة جديدة يمكن القول رنها اختلفت عن السابقة فاي العدياد مان مالمحهاا مان بينهاا الموقاع
الذي احتلته قضية الالجئين في األجندة السياسية للس يس الجديد وموقفه من حق العاودة والحال الاذي يتبنااه فاي هاذا
المجااال وكيفيااة تقديمااه رل ا الااسأي العااام ورل ا عمااوم الحالااة السياسااية عل ا الصااعد المختلفااة الفلسااطينية واإلقليميااة
والدولية.
ويمكان فااي هااذا السااياق أن نالحاظ أن المفاااوض الفلسااطيني فااي عهااد الاس يس عسفااات كااان يعتمااد فاي
موقفه المعلن مان قضاية الالجئاين موقفاا ر غامضاا ر ال ياتل اإلعاالن عناه صاساحة أماام الشاار الفلساطيني مماا أبقا
معتمادا ر رلا جانار الغماوض
،عسة معاوية بينه وبين الحالاة الشاعبية بشاكل عاام وتجمعاات الالجئاين بشاكل خاا
وفاي
الذي أ،سنا رليه عل الموقع «األبوي» (رن جااز التعبياس) الاذي كاان يحتلاه عسفاات داخال فاتي بشاكل خاا
العالقة مع الحسكة الشعبية الفلسطينية بشكل عام.
الخطاب السياسي للس يس عباس بما خ قضية الالجئين وحق العودة اتسل بالوضاوح التاام فاي رباداء
االسااتعداد للقبااول بالتنااازل عاان حااق العااودة لصااالي الحلااول البديلااة ملتزم اا ر فااي كافااة المناساابات حاادود الموقااف
اإلسسا يلي .لذل خلت خطابات أبو مازن (ورل جانبه أحمد قسيع) وبيانات قيادة فتي من أية ر،اارة رلا حاق العاودة
باال اكتفاات باإل،ااارة رلا ضااسورة «حاال قضااية الالجئااين (أو مشااكلة الالجئاين) باالسااتناد رل ا القااسار  .»194وحت ا
عندما تتل اإل،ارة بوضوح رل العودة فالعودة تكون رذن رل «الوطن» الذي يتل تعسيفه بوناه الدولاة الفلساطينية فاي
الضفة الغسبية وقطا غزة؛ فوبو مازن كما هو معاسوف مان كباار مهندساي اتفااق أوسالو وهاو الاذي قاام باالتوقيع
عليه في  1993/9/13في وا،نطن نيابة عن م.ت.ف .وهو الذي توصل (باسل الجانار الفلساطيني) ماع اإلساسا يليين
رلا األساس العاماة للحال الادا ل كمااا وردت فاي الونيقاة المعسوفاة ب«ونيقاة أبااو ماازن– بيلاين» والتاي ،اكلت أساساا ر
ر يسا ر لكافة المشاريع وسيناريوهات الحلول والتفاهمات الخاصة بقضية الالجئين وحق العودة والتي تال التوقاف أماام
معظمها في األقسام السابقة من هذه الدراسة.
وفي مساجعة للمحطات الس يسية التي تناول فيها محمود عباس ور يس حكومته أحمد قسيع وقيادة فتي
قضية الالجئين وحق العودة باالتجاه الذي أ،سنا رليه أعاله في مسحلة ما بعد رحيال عسفاات وتسالل عبااس ر اساة
السلطة الفلسطينية يمكن أن نسصد التالي:
التزم محمود عباس في بسنامجه االنتخابي لس اسة السلطة وفاي خطااب القسال أماام المجلاس التشاسيعي
كما في كل مواقفه وتصسيحاته وبياناته خطاباا ر سياسايا ر واحادا ر يادعو رلا «حال مشاكلة الالجئاين وفقاا ر للقاسار .»194
مسقطا ر بذل حق العودة فال يوتي عل ذكسه من قسير أو بعيد متجاوزا ر تفسيس القسار  194الذي جسى العبث باه مان
قبل أطساف فلسطينية وعسبية .وهو خطاب كما يتضي من سياقه السياسي ال يتمثل بحاق الالجئاين الفلساطينيين فاي
العودة رل ديارهل وممتلكاتهل بقدر ما يدعو رل «حل مشكلة» تقف عا قا ر أمام التسوية السياسية التي يطمي الطاسف
الفلسطيني المفاوض للوصول رليه مع الجانر اإلسسا يلي ضامن ساقف مانخفب يتجااوز العدياد مان الحقاوق الوطنياة
الفلسطينية.
ورذا مااا تجاااوز عباااس (كممثاال للفسيااق الفلسااطيني المفاااوض) خطابااه السااابق وأ،ااار عسض اا ر رل ا «حااق الع اودة»
فالعودة تكون رلا «الاوطن» مفساسا ر الاوطن «بجناحياه الضافة والقطاا » ولايس الاديار والممتلكاات التاي هجاس منهاا الالجئاون مناذ
العااام  .1948وفااي هااذه «العااودة» المزعومااة رحياااء لمشااسو كاماار ديفيااد وطابااا وأبااو مااازن -بيلااين ونساايبة -يعلااون وونيقااة
«جنيف -البحس الميت» وهي كلهاا تادعو رلا التخلاي عان حاق العاودة رلا الاديار والممتلكاات لصاالي «العاودة رلا الاوطن» تحات
سقف مشسو «دولتين لشعبين» مقابل رسقاط حق العودة.
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وفااي اإلطااار نفسااه ال يتااوان عباااس عاان الاادعوة رل ا تجناايس الالجئااين الفلسااطينيين بجنساايات ال ادول
العسبية المضيفة كخطوة عل طسيق التوطين ورزاحة قضية الالجئين وحق العودة من طسياق التساوية التاي يطماي
لهاا .ولاال يخفااف ماان وطاوة هااذه الاادعوة الخطيااسة االدعاااء بوناه اقتااسح التجناايس للحااد مان موساااة الالجئااين فااي الاادول
العسبية .ولع ّل فاي هاذا االدعااء ماا يكشاف ماسة أخاسى أن التجنايس هاو مادخل للتاوطين ورن كانات ذريعتاه تخلاي
الالجئين من موساتهل.
ورذا ما ورد القسار  194عل لسان الس يس عباس فإناه يعياد تفسايسه لصاالي حاق التعاويب دون حاق العاودة مشاددا ر
عل تمس السلطة بالدفا عن حاق التعاويب كباديل «طبيعاي» لحاق العاودة الاذي أطلقات ر،اارات ومواقاف تدكاد تخلاي الجانار
الفلسطيني عنه في أية تسوية قادمة.
رن مثال هااذه المواقاف التنازليااة أساهمت رلا حاد كبيااس فاي رضااعاف القاسار  194فااي عياون الالجئاين
والمجتمااع الاادولي وهااو األمااس الااذي ياادعو رل ا رعااادة االعتبااار لهااذا القااسار ماان زاويتااه القانونيااة ،ااديدة األهمي اة
وانطالقا ر من تفسيس اللجنة القانونية لامل المتحدة بكل عناصسه التي ال تلغيها وال تشاطبها وال تتجاوزهاا أياة مواقاف
أو اتفاقات قد يوقعها المفاوض الفلسطيني عل حساب حق الالجئين في العاودة رلا دياارهل وممتلكااتهل التاي هجاسوا
منها منذ العام .1948

 -3وكالة الغوث (األونروا)
 السياق السياسي لوالدة الوكالة
تهجيس مئات آالف الفلسطينيين رل الادول العسبياة المجااورة (األردن– ساوريا– لبناان وقطاا غازة تحات
اإلدارة المصاسية) خلاق وضاعا ر جديادا ر لفات نظاس الادول الكباسى المعنياة آناذاك بالمنطقاة والصاسا الادا س فيهاا وفاي
المقدمة الواليات المتحدة األميسكية وبسيطانيا .وقد قسأت الادوا س األميسكياة فاي انتشاار آالف المشاسدين الفلساطينيين
في ،وار المدن العسبية بال مووى أو عمل أو مصادر معيشة حالة سياساية تشاكل بيئاة خصابة قاد تفاتي البااب أماام
احتمالين يتعارضان مع السياسية األميسكية في المنطقة المتوهبة لورانة المصالي البسيطانية والفسنسية.
 -1االحتمال األول أن تشكل بيئة خصبة للتحسيب ضد سياسة الغسب وضد األنظمة العسبية الموالية له
وتحميلها المسدولية عما آل عليه وضع الفلسطينيين وبما يفتي الباب لتغلغل األفكار الشيوعية والنفوذ السوفيتي عل
حساب النفوذ الغسبي.
 -2االحتمال الثاني أن تشاكل بيئاة خصابة للتحاسيب ضاد الدولاة اإلساسا يلية وتعمياق العاداء رزاءهاا مماا
يقطع الطسيق عل مشسو دمج رسسا يل في دول المنطقة لصياغة حالة جديدة تتالءم والمصالي األمسيكية في رطاار
الحسب الباردة الدا سة مع االتحاد السوفيتي.
لذل دعت الدوا س المعنية في البيت األبيب الس يس األميسكي للتدخل فورا ر عل خطين:
 الخا األول رقناا رسااسا يل بإعاادة دفعاة ماان الالجئاين الفلساطينيين ال تقاال عان مئاة ألااف رلا داخاال
رسسا يل بما يفتي الباب أمام الواليات المتحدة لتفسض عل الدول العسبية هي األخسى توطين الباقين في أراضيها.
 الخا الثاااني المسااارعة رلا تقااديل اإلغانااة رلا الالجئااين الفلسااطينيين وتااوفيس المااووى والغااذاء لهاال
خاصااة وأن الاادول العسبيااة المضاايفة لهاال هااي دول نا،اائة حااديثا ر وال تمل ا ال الخبااسة وال القاادرة االقتصااادية عل ا
استيعاب هذه األعداد الضخمة من الالجئين عل أراضيها.
وقااد وقااع تنااافس بااين الواليااات المتحاادة ماان جهااة وبسيطانيااا ماان جهااة أخااسى لمااد يااد العااون لالجئااين
الفلسطينيين ولدفع المجتمع الدولي ممثالر باألمل المتحدة ليقوم بادوره هاو اخخاس فاي رغاانتهل وتخفياف آالم الهجاسة
واللجوء عنهل .الواليات المتحدة لاسباب المذكورة أعاله وفي محاولة للتقسب من السأي العام العسبي بعد ما لعبت
الدور األبسز في أ روقة األمل المتحدة لصالي والدة دولة رسسا يل عل حساب الحقاوق والمصاالي العسبياة .وبسيطانياا
لتااسميل ساامعتها عل ا الصااعيد العسبااي بعااد مااا لعباات هااي األخااسى كدولااة انتااداب دورا ر ر يساايا ر فااي دعاال المشااسو
الصهيوني وتوفيس الظسوف المساعدة لوالدته عل أرض فلسطين وتجسيده في دولاة امتادت فاوق ماا يقاارب نالناة
أربا أراضي البالد .وبفعل هذه المنافسة تدفقت المساعدات األمسيكية والبسيطانية رل تجمعات الالجئين كماا تبنات
األمل المتحدة أكثس من مشسو إلغانتهل في مناطق تشسدهل ماع التوكياد أن مثال هاذه التحسكاات رنماا كانات مدفوعاة
بخلفيات سياسية مان مو قاع الحاس علا المصاالي األميسكياة والبسيطانياة واإلساسا يلية ولايس مان موقاع التضاامن
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السياسااي أو اإلنساااني مااع الالجئااين الفلسااطينيين دون أن ننفااي فااي الوقاات نفسااه أن تكااون بعااب الاادول العسبيااة
واإلسالمية قد ساهمت في مشاريع اإلغانة تضامنا ر مع الفلسطينيين سياسيا ر ورنسانيار.
رفب رسسا يل السماح لحوالي مئة ألف الجف فلساطيني (مان أصال  800-700ألاف الجاف) باالعودة رلا
ديارهل داخل الدولة عطل عل الوالياات المتحادة مشاسو تاوطين البااقين فاي الادول العسبياة المجااورة وأوجاد فاي
المعادلاة السياسااية فااي المنطقااة عنصاسا ر جدياادا ر هااو قضااية الالجئاين الفلسااطينيين التااي وقفاات عقباة فااي طسيااق فااسض
أميسكا ورسسا يل رسيتها للسالم في المنطقة كما ،كلت هذه القضية العنوان األبسز للقضية الفلساطينية وقاد اختصاس
الالجئون في معاناتهل قضيتهل الوطنية وصار ،عار «عا دون» هو ،عار الشعر الفلسطيني ورمز قضايته وحقوقاه
الوطنية .وبات واضحا ر أن نمة تجمعات من الالجئين الفلسطينيين سوف تقيل طويالر (وطويالر جدار) في الادول العسبياة
المجاااورة األمااس الااذي يفتااسض تااوفيس أداة ،اابه دا مااة وذات وظيفااة مزدوجااة :العماال ماان جهااة عل ا تااوفيس اإلغانااة
لالجئين وتوفيس عوامل استقسارهل االجتماعي في أماكن لجو هل والعمل من جهة نانية علا تاوفيس عوامال دمجهال
في المجتماع المحلاي تمهيادا ر لتاوطينهل تادريجيا ر فاي أمااكن رقاامتهل الجديادة .وقاد أنشاوت األمال المتحادة بتوصاية مان
الواليات المتحدة وبسيطانيا وكالة رغانة ورعادة تشغيل الالجئين (األونسوا) .وقاد ولادت األوناسوا فاي الجمعياة العاماة
لامل المتحدة في  1949/12/8عل يد القسار /302د . 4وبا،ست مهمتها في األول من أيار .1950
تختلف وكالة األونسوا عن غيسها من المنظمات الدولية لامل المتحادة رنهاا منظماة غياس دا ماة لاذل ياتل
تجديد تفويضاها ماسة كال  3سانوات وبقاسهاا مسهاون ببقااء قضاية الالجئاين الفلساطينيين وحلهاا يكاون مسهوناا ر هاو
اخخس بحل قضية الالجئين.
أما تمويلها فقد اعتمد عل الدول المانحة وليست موازنتها جزءا ر من الموازنة العامة لامل المتحادة كماا
هو حال باقي المنظمات الدولية كاليونيسيف واألونيسكو والفااو ومنظماة الصاحة العالمياة وغيسهاا .ونعتقاد أن تكاون
األونسوا منظمة ،به مدقتة هو أمس يخدم قضية الالجئين .فالقسار  302كما هو معسوف تل ا،اتقاقه مان القاسار 194
الااذي قض ا بعااودة الالجئااين رل ا ديااارهل وممتلكاااتهل .لااذل ن ا القااسار  302عل ا أن ال يشااكل توساايس األونااسوا
وأداسها لدورها مسا ر بالحقوق المشسوعة لالجئين الفلسطينييين.
اختلفت النظسة رل األونسوا باختالف زاوية النظس رليها:
 فالواليااات المتحاادة خصوص اا ر والغااسب عموم اا ر نظااسوا رل ا الوكالااة باعتبارهااا أداة لتااوفيس عواماال
االساتقسار االجتماااعي لالجئااين وطمااونتهل أن المجتمااع الاادولي لاال يتخا خل عاانهل بهاادف تخفيااف حاادة التااوتس السياسااي
المخيل عل أجوا هل .كما نظسوا رليها باعتبارها أداة لتخفيف أعباء اإلغانة عن الدول العسبية المضايفة وكابي جمااح
أي خطاس قااد يشااكله هاادالء الالجئااون علا االسااتقسار السياساي لهااذه الاادول .كمااا نظااسوا رليهااا باعتبارهااا أداة لتااوفيس
الفس الضسورية لتوهيل الالجئين مقدمة لدمجهل في المجتمع المحلي وتوطينهل في الادول العسبياة المضايفة .لاذل
وردراكا ر مان الغاسب للادور المهال الاذي تلعباه وكالاة الغاوث فاي المسااعدة فاي تاوفيس عوامال االساتقسار فاي المنطقاة
حس بدوله المختلفة عل توفيس المال الاالزم لتمويال الوكالاة سانويار .بادورها لعبات الوالياات المتحادة هاي األخاسى
دورا ر بارزا ر في سد ا لعجز المالي لوكالة الغوث عل مدى عمسها الطويل منذ أن با،است أعمالهاا رلا أن تال التوقياع
عل اتفاق أوسلو.
 الدول العسبية المضيفة نظست هي أيضا ر رل وكالة الغاوث باعتبارهاا تعبياسا ر عان اعتاساف المجتماع
مآس ونكبات .لذل حملت هاذه الادول وكالاة الغاوث المسادولية كاملاة عان
الدولي بمسدوليته عما لحق بالالجئين من د
رغاناة الالجئااين ورعاادة بناااء مجاتمعهل المماازق .وقاد تفتقاات «العبقسياة األمنيااة» لاجهازة العسبيااة عان فكااسة المخاايل
كمساحة جغسافية يتل خلف أسوارها «حجز» الالجئين في تجمعاات ساكانية تحات المساقباة األمنياة اليومياة لاجهازة
المعنية وتش كل وكالة الغوث الجهااز اإلداري المشاسف علا أوضاا المخايل وتاومين الخادمات الضاسورية لاه فاي
مجاااالت البيئااة والصااحة والتعلاايل واإلغانااة (تااوفيس الغااذاء والمااووى والملاابس وغيااس ذلاا ماان المسااتلزمات
الضسورية).
 من جانبهل نظس الالجئون الفلسطينيون رل وكالة الغوث نظسة مسكبة تتناقب عناصسها فيما بينهاا.
فهاال ماان جهااة بحاجااة رل ا خاادماتها المختلفااة .فهااي التااي وفااست لهاال مكااان اإلقامااة والمااووى والمدرسااة والعيااادة
والطعااام وظللتااه بعلمهااا األزرق و،ااكلت عل ا الاادوام ملجااو لحاجاااتهل ومتطلباااتهل اليوميااة بعااد مااا انه اارت أسااس
المجتمع الفلسطيني واقتصا ده وصار الالجئون عاطلين عن العمل يعيشاون حالاة بادس ،اديد .وهال مان جهاة أخاسى
ينظسون رليها عل أنها تمثل المجتمع الادولي المسادول عان تقسايل وطانهل وقياام دولاة رساسا يل وتادميس مجاتمعهل
وتشااتتهل وتفااسقهل وتماازقهل .كمااا نظااسوا رليهااا باعتبارهااا أداة دوليااة لتااوطينهل فااي أماااكن رق اامتهل والتعااويب عاان
أراضيهل وممتلكاتهل ووطنهل بحفنة من الدقيق وصسة من المالبس وبعب األطعمة المحفوظة.
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لذل وفي الوقت الذي كاان فياه الالجاف الفلساطيني يتمسا بوكالاة الغاوث لحاجتاه الماساة لخادماتها كاان
ينظس رليها نظسة رير و ،وكان يناصبها العداء حت أنه كثيسا ر ما صار جاام غضابه علا ماوظفي وكالاة الغاوث
من الالجئين أمثاله الذين استطاعوا من خالل هذه الوظيفة وما وفستاه مان دخال ونفاوذ أن يتسقاوا اجتماعياا ر وأن
يشكلوا رحدى ،سا ي النخر في المجتمع الفلسطيني الجديد.

 المسار الذي قطعته وكالة الغوث
انطلقت وكالاة الغاوث فاي تقاديل خادماتها لالجئاين الفلساطينيين فاي المنااطق المضايفة وهاي :قطاا غازة
األردن (بما فياه الضافة الفلساطينية التاي تحولات رلا منطقاة قا ماة باذاتها ومنفصالة عان األردن بعاد حاسب )1967
ولبنان وسوريا (أي أنها تعمل في الوقت الحالي في  5مناطق).
وكانت عملت لفتسة قصيسة داخل رسسا يل رال أنهاا أوقفات خادماتها بطلار مان الحكوماة اإلساسا يلية .أماا
في العساق فقاد تعهادت حكوماة ناوري الساعيد بإعالاة الالجئاين الفلساطينيين لاديها مقابال رعفاءهاا مان أياة التزاماات
مالية نحو الوكالة.
وبالتعاون مع الدول المضيفة نظمت وكالاة الغاوث أوضاا المخيماات ردارياا ر وخادميا ر كماا نقلات بعاب
خدماتها رل المدن التي تستضيف الجئين فلسطينيين (مدارس عيادات مساكز توزيع مواد رغانة .......الاء) .ورغال
كل ما يمكان أن نساجله مان انتقاادات بحاق الوكالاة رال أن الواجار يتطلار االعتاساف أناه كاان لهاا الادور األباسز فاي
رعادة صياغة الحالة الفلسطينية في الشتات:
 فالمخيمات التي أريد لها أن تكاون معساكسات اعتقاال جمااعي تحات رقاباة الجهاات األمنياة المعنياة
تحولت دون رغبة ممن نشاوها رلا حاضان اجتمااعي سااهل رلا حاد كبياس فاي صاون الشخصاية الوطنياة والكيانياة
السياسية للفلسطينيين .فنشوت داخل المخايل تجمعاات العا لاة الواحادة والقسياة أو البلادة الواحادة كاذل تحاول المخايل
كلااه رلا الجسااس الااذي صااان انتماااء الفلسااطيني لقضاايته ووطنااه( .دون أن يلغااي هااذا بالضااسورة حالااة الباادس التااي
تعيشها هذه المخيمات).
 والخدمات التي أريد لها أن تكون مقدمة للتوطين سدت حاجات كثيسة لادى الالجئاين الاذين اساتفادوا
منها لكنهل قاوموا بالمقابل كل مشاريع التوطين التي طسحت عل مس السنوات الماضاية .وبقاي الالجئاون متمساكين
بحقهاال فااي العااودة يشااكلون جاازءا ر ماان الحالااة القوميااة الناهضااة فااي المنطقااة ورأس حسبااة فااي التصاادي للمشاااريع
األمسيكية والغسبية المعادية للمشاعس والطموحات القومية العسبية .ومماا ال ،ا فياه أن التعلايل المجااني فاي مادارس
الوكالة ساهل في نشس الوعي في صفوف الالجئين وأسس لوالدة فئات اجتماعياة ،اكل التعلايل رأس مالهاا الوحياد فاي
التعااطي ماع العاالل خااارج المخايل (وداخلاه أيضاار) .كااذل حادت الخادمات الصاحية ماان نسابة الوفياات لادى األطفااال
وسااهمت فااي صااون الحالااة الصااحية لامهاات فتكااانس الالجئااون بااوتيسة طبيعيااة وفاق المعاااييس المعتماادة فااي منطقااة
الشسق األوس .
هاذا الادور اإليجاابي الاذي لعبتاه وكالاة الغاوث فاي حيااة الالجئاين بماا فاي ذلا نجااحهل فاي رعاادة بلاورة
،خصيتهل الوطنية وصونها وبناء كيانية سياسية خاصة بهل مقابل الفشل فاي ،اق الطسياق أماام مشااريع التاوطين
لفت أنظار الدول المانحة وعل األخ الواليات المتحدة األميسكية التي توقف الكونغسس فيهاا أكثاس مان ماسة أماام
مساهمة بالده في تمويل الوكالة وأماام فشال الوكالاة وفقاا ر للسسياة األمسيكياة فاي دماج الالجئاين فاي المجتماع المحلاي
المضيف تمهيدا ر لتوطينهل وطي ملف قضية الالجئين في المنطقة .وقد أوص الكونغسس بوقف المساهمة األميسكية
في تمويل الوكالة بسبر خسوجها عن الوظيفة التي أسست ألجلها -دوما ر وفقاا ر للسسياة األمسيكياة -رال أن ردارة البيات
األبيب ردراكا ر منها لخطورة مثل هذا اإلجساء رن هي أقدمت عليه ولخطورة ماا يمكان أن ينشاو عناه مان تاداعيات
رفضت توصيات الكونغسس وواصلت مساهمتها في تمويل الوكالة ورن كانات لال تتوقاف عان الضاغ لادفع الادول
العسبياة للقباول بتاوطين الالجئاين ومانحهل جنساياتها( .علا غاسار ماا فعال األردن علا سابيل المثاال) .رلا أن عقاد
مدتمس مدريد ( )1991واعتمد الجانبان الفلسطيني واإلساسا يلي مساارا ر تفاوضايا ر ساسيا ر أناتج اتفااق أوسالو فكانات لاه
تداعياته المختلفة عل أوضا وكالة األونسوا.

 األونروا ....والعملية التفاوضية
،كل مدتمس مدريد والمفاوضات المتعددة منعطفا ر في حيااة وكالاة الغاوث ومساارها وعكاس نفساه علا
ت وجهاتها وسياساتها الخدمية .وقد تبدى ذل في أكثس من محطة أهمها:
 ر،ساك وكالة الغوث في لجنة الالجئاين المنبثقاة عان المساار متعادد األطاساف .وقاد نجحات الوالياات
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المتحدة ورسسا يل في استبعاد القسار  194كوساس ألعمال اللجنة كما نجحتا في اساتبعاد قضاايا حاق العاودة لصاالي
ا الهتمام فق بما اصطلي عل تسميته بالقضايا اإلنسانية بذريعة أن مسولة حق العودة هي من اختصا المفاوضات
الثنا يااة الفلسااطينية -اإلسااسا يلية .وكااان واضااحا ر أن القضااايا اإلنسااانية هااي العنااوان اخخااس لسياسااة توهياال الالجئااين
ودمجهل في المجتمع المضيف تمهيدا ر لتوطينهل .ولما كانت وكالة الغوث ال تصور سياستها بنفسها بل تستوحيها من
توجيهات اللجنة االستشارية والادول المانحاة ولماا كانات الادول المانحاة هاي األكثاس تاونيسا ر فاي رسال سياساة الوكالاة
وتقسيسها فقد انجسفات وكالاة الغاوث ماع التساوية السياساية فاي المنطقاة والتاي مان ضامن نتا جهاا المفتسضاة مان
الزاوية األمسيكية واإلسسا يلية توطين الالجئين ورسقاط حقهل في العودة رل الديار والممتلكات.
 تبني وكالة الغوث لخطتها الخاصة بخدماتها ومشاريعها لمدة خمس سنوات قادمة وفقا ر لمنظور يمهد
إلنهاء خدماتها مع الوصول رل حل دا ل بين األطساف المتصارعة من ضمنه حل مشكلة الالجئين .وقد أنارت هاذه
الخطة ردود فعل عنيفة في صفوف الالجئين خاصة وقد قسأوا فيها مشسوعا ر سياسيا ر لحل الوكالة وتوطين الالجئاين
بديالر لحقهل في العودة.
 خطة مواءمة هياكل الوكالة وآليات عملهاا وبسامجهاا التعليمياة وخادماتها الصاحية ماع نظيساتهاا فاي
الاادول المضاايفة تمهياادا ر لنقاال خاادمات الوكالااة تاادريجيا ر رل ا الجهااات المعنيااة فااي الاادول المضاايفة عل ا طسيااق حاال
الوكالة وتخلي المجتمع الدولي عن مسدولياته القانونية والسياسية واألخالقياة عان قضاية الالجئاين وضاسورة تاومين
حقهل في العودة.
 وقد ازدادت التحوالت فاي مشااريع وكالاة الغاو ث ووظا فهاا ماع والدة اتفااق أوسالو .رذ رغال العجاز
المالي الذي بدأت تعاني منه وكالاة الغاوث بفعال عادم التازام الجهاات المانحاة بتعهاداتها فقاد كلفات الوكالاة مان قبال
الجهات المانحة بتبني مشسو جديد خارج رطار بسنامجها العام أطلاق علياه «بسناامج تطبياق الساالم» () P . I . P
خصصت له موازنات ساخية (بااعتساف المفاوض العاام لوكالاة الغاوث ،خصايار) ألجال رقاماة مشااريع تحساين البنياة
التحتية في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في قطاا غازة (بشاكل خاا ) وفاي الضافة الفلساطينية وتحساين ظاسوف
العيف فيها وتعويضها عما لحق بها من حسمان خالل السنوات الماضية (رقامة مستشافيات معالجاة النفاياات تعبياد
الطسق تحسين أوضا المدارس ....الء) وتقديل كل هذا علا أناه نماسة مان نماار الساالم الاذي أتا باه اتفااق أوسالو
للفلسطينيين .وهكذا تحولت وكالة الغوث وفي مخالفة صاسيحة للتفاويب المعطا لهاا رلا أداة مان أدوات التاسويج
لمشااسو للتسااوية أحاادث فااي صاافوف الفلسااطينيين انشااقاقا ر سياساايا ر خطيااسار .وقااد تعسضاات الوكالااة بساابر ذل ا رل ا
انتقادات الذعة من قبل أطساف فلسطينية عديدة كذل تعسضت الجهاات المانحاة هاي األخاسى رلا انتقاادات ممانلاة.
الوكالااة النخساطهااا فااي مشااسو سياسااي ومخالفتهااا التفااويب الاادولي الممنااوح لهااا والجهااات المانحااة الت اي أنبتاات
بتمويلها لمشسو تطبيق السالم أن األزمة المالية التي تعاني منها وكالاة الغاوث هاي تعبياس عان موقاف سياساي مان
قبل الجهات المانحة وليست بسبر ضعف قدرة هاذه الجهاات علا تمويال الوكالاة وزياادة موازناتهاا بماا يتوافاق ماع
الزيادة السكانية لالجئين وارتفا مستويات المعيشة في المنطقة وتآكل القيمة الشسا ية للدوالر األمسيكي.
 كمااا خطاات الوكالااة خطااوات رضااافية عل ا طسيااق االنخااساط فااي التمهيااد للتسااوية السياسااية الداعي اة
لتوطين الالجئين حين أعادت النظس بهياكلها اإلدارياة وأنظمتهاا المالياة وبسامجهاا الخدمياة بغاسض تحويال الوكالاة
(في قطا غزة والضفة الفلسطينية بشكل خا ) من منظمة رغانة (كما هو التفويب الممنوح لها) رل منظمة تنمياة
محلية تقوم بسامجها بشكل ر يسي عل مني القسوض لالجئاين إلقاماة مشااريع رنتاجياة خاصاة بهال أو لمسااعدتهل
عل تطويس مشاريعهل القا مة وزيادة در الدخل لاديهل مقابال تخلايهل عان خادمات وكالاة الغاوث .وقاد أفاادت تقااريس
المفوض العام السنوية لوكالة الغوث أن هذه المشاريع التنموية قاد بادأت تادتي نمارهاا .غياس أن التطاورات السياساية
الالحقة كما يبدو بما في ذل الحصار المالي والسياسي الذي فاسض علا المنااطق الفلساطينية فاي الضافة والقطاا
أرغال الوكالااة علا العااودة رلا بسامجهااا اإلغانيااة بمااا فاي ذلا تبنااي مشاااريع رغانااة طار ااة بفعاال تاادهور مسااتويات
المعيشة ليس فقا لادى الالجئاين بال وكاذل لادى عماوم الفلساطينيين واتساا ظااهسة الفقاس وارتفاا نسابة البطالاة
وعجز السالطة الفلساطينية عان تساديد رواتار موظفيهاا وتعطال الحسكاة االقتصاادية تحات وطاوة الحصاار ورغاالق
المعاابس وتصااعد العادوان .األماس الاذي يدكاد أناه كلماا خطات التساوية خطاوات رلا األماام وكلماا اقتاسب الطسفاان
المتفاوضان الفلسطيني واإلسسا يلي من رمكانية التوافق عل مشسو لتوطين الالجئين كلما اندفعت الوكالة بتوجياه
األطا ساف المانحااة فااي االنخااساط فااي التمهيااد لهااذه التسااوية .وأنااه كلمااا انساادت آفاااق التسااوية وكلمااا نجحاات الحسكااة
الشعبية في قطع الطسيق عل هذه التسوية التنازلية كلماا أرغمات الوكالاة علا العاودة رلا تبناي بسامجهاا اإلغانياة
وكلما التزمت أكثس فوكثس بالتفويب الذي مني لها وبالوظيفة التي أسست ألجلها (عل األقل وفقا ر للتفاويب السسامي
الصادر عن األمل المتحدة في القسار .)302

 األزمة المالية لوكالة الغوث ..أين الحقيقة؟
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تدكد األرقام السسمية الواردة في التقاريس السنوية للمفوض العام أن العجز في موازنة الوكالة بادأ يظهاس
جلي اا ر مااع رطااالق العملي ا ة التفاوضااية فااي منطقااة الشااسق األوس ا وأن األزمااة الماليااة للوكالااة قااد تفاقم ات مااع توغاال
المفاوضات في التفاصيل والوقوف عل أعتاب مسحلة مفاوضات الحل الدا ل بين الطسفين الفلساطيني واإلساسا يلي.
بااالتوازي مااع هااذه التطااورات السياسااية باادأت الجهااات المانحااة تخاال بالتزاماتهااا الماليااة نحااو وكالااة الغااوث .كمااا أن
تعهداتها هذه لل توخذ بعين االعتبار الزيادة السكانية لالجئين وارتفاا مساتويات المعيشاة فاي المنطقاة وتآكال القيماة
الشسا ية للدوالر األميسكي فساوحت هذه االلتزامات مكانها األمس الذي زاد من تفااقل األزماة المالياة لوكالاة الغاوث
سنة بعد سنة .وقد فسس المحللون موقف الجهات المانحة أنهاا محاولاة للضاغ علا الجاانبين الفلساطيني واإلساسا يلي
(معار) للوصول رل حل ما لقضية الالجئين كما أنهاا محاولاة للضاغ علا الجانار الفلساطيني (بشاكل خاا ) ليقادم
المزيد من التنازالت بما يفتي الطسيق أمام الوصول رل حل يتوافاق والموقاف اإلساسا يلي مان قضاية الالجئاين .غياس
أن المالحظ في السياق نفسه أن وكالة الغوث نفساها غلبات المشااريع ذات الصالة بالتساوية السياساية علا مشااريع
البسنامج العام وأنها اساتقطعت مان الموازناة العاماة مباالغ ضاخمة (مقارناة بحجال الموازناة نفساها) لصاالي الباسامج
االستثنا ية الخاصة بالتسوية عل أن يتل تسديد هذه المبالغ الحقا ر من قبال الجهاات المانحاة األماس الاذي لال ياتل حتا
اخن.
ففاي العاام  1998اساتقطعت الوكالاة علا سابيل المثاال مان موازنتهاا مبلغاا ر وقادره  11.5ملياون دوالر
الستكمال بناء وتجهيز مستشف غزة الذي تكفلت دول االتحاد األوروبي بتمويل بنا ه في رطار بسنامج تطبيق الساالم
(  ) P . I . Pولال تافإ رزاءه بكافاة التزاماتهاا .كماا اساتقطعت الوكالاة مان موازنتهاا العاماة مبلاغ  5.5ملياون دوالر
الساتكمال تكاااليف نقاال مقسهاا ماان فيينااا رلا غاازة .وكاناات الادول المانحااة تعهاادات بادفع مبلااغ  13مليااون دوالر لهااذا
الغسض من خارج الموازنة لكنهاا لال تسادد ساوى  11مليوناا ر بينماا بلغات تكااليف النقال  16.5ملياون دوالر .وهكاذا
يتضي أن العجز المالي في الوكالة رل جانر كونه فزاعة سياسية للضغ عل الجانر الفلسطيني رال أناه فاي الوقات
نفسااه نتاااج لخلاال فااي ردارة أعمااال الوكالااة وخااسوج عاان أهاادافها المحااددة لهااا ولصااالي مشاااريع وبااسامج عل ا صاالة
بالتسوية السياسية.
وباادالر ماان أن تتوجااه الوكالااة نحااو معالجااة الخلاال فااي أدا هااا اليااومي وتضااغ عل ا الاادول المانح اة لتفااي
بالتزاماتها لجوت رل ما تساه بالحل األسهل حين ركزت في تحسكاتها عل ر،ساك الدول العسبية في تمويل الوكالاة
ومشاااريعها .وهااو مااا يتناااقب مااع جااوهس وظيفااة الوكالااة ودورهااا باعتبارهااا مد،ااسا ر لماادى اهتمااام الغااسب بقضااية
الالجئااين والتزامااه بهااا .فااالتزام الغااسب بتموياال الوكالااة وردامااة عملهااا يشااكل معيااارا ر لماادى التزامااه بقضااية الالجئااين
وحقوقهل وبالتالي فإن خطورة زيادة مساهمة تمويل الدول العسبية واإلسالمية للوكالة رنما تفسي المجاال أماام الغاسب
ليتخل تدريجيا ر عن التزاماته لصالي رلقاء العرء األهل عل عاتق الدول العسبية واإلساالمية وبالتاالي تحويال الوكالاة
من منظمة دولية رل منظمة رقليمية بكل ماا فاي هاذا األماس مان تاداعيات سياساية علا أوضاا الالجئاين ومصاالحهل
وحقوقهل ومستقبلهل وعل القسار  194وتفسيساته .رن هاذا ال ينفاي ضاسورة مسااهمة الادول العسبياة واإلساالمية فاي
رساناد الالجئااين ومساااعدتهل ولكاان عبااس أقنيااة بديلااة منهااا علا ساابيل المثااال المنظمااات األهليااة العاملاة فااي صاافوف
الالجئين وهي كثيسة.

 كيف نعالج األزمة المالية لوكالة الغوث؟
رن معالجة األزمة المالية في وكالة الغوث وتخليصها من عجزها المالي المسكر أماس ال يقاف عناد حادود
المسولة التقنية .فالتمويل في حقيقته هو أمس سياسي أوالر وقبل كل ،يء .والدليل عال ذلا أن العجاز الماالي بصايغته
الحالية تسافق مع والدة اتفاق أوسلو والحديث عن حل دا ل للصسا من بنوده توطين الالجئين.
المهل فاي هاذا الساياق أن ماا تاوفسه الادول المانحاة لاوناسوا مان تمويال سانوي يعتباس مبلغاا ر زهيادا ر رذا ماا
قورن مع ما تسصده هذه الدول لعملياتها العسكسية ولسياسات التدخل باالقوة فاي ،ادون الغياس أو «ألهاداف رنساانية»
فااي هااذه البقعااة ماان األرض أو تلا  .كمااا أن مساااهمتها فااي تموياال األونااسوا مااا هااي رال مبااالغ زهياادة رذا م اا قورناات
باألرباااح الطا لااة التااي تجنيهااا ،ااسكاتها العاملااة فااي المنطقااة رن فااي مجااال الاانف والغاااز أو فااي تصااديس الساايارات
والتقنيات واألدوات الكهسبا ية وغيسها .كما أن أرقام العجز المالي فاي الوكالاة تعتباس هاي األخاسى تافهاة بمقيااس ماا
تسصده الواليات المتحدة سنويا ر مان أماوال دعال إلساسا يل أو بمقيااس المسااعدات االساتثنا ية المسصاودة لهاا ماع كال
اتفاق تعقده مع الفلسطينيين بذريعة «تشجيعها عل المضي في السالم» أو بمقياس التعويضاات الممنوحاة إلساسا يل
من ألمانيا «تكفيسا ر» عن جسا ل النازية .وهو ما يعيدنا للتوكيد ماسة أخاسى أن تمويال الوكالاة ومعالجاة عجزهاا الماالي
أمس سياسي وبالتالي فإن معالجته يفتاسض أن تكاون هاي األخاسى سياساية دون أن تتجاهال أهمياة التحسكاات الشاعبية
المطلبية للضغ عل الوكالة في مواجهة تقليصها لخدماتها.
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وفي ا لمعالجة السياسية لوضع الوكالة ودورها وأدا ها يتسع باب االقتساحات نختار منها:
 التوكيد مجددا ر عل الوظيفة األساسية للوكالة والتي من أجلها توسست كما ورد في القسار  302وربطا ر
بالقسار  194الاذي يكفال حاق الالجئاين فاي العاودة رلا دياارهل وممتلكااتهل التاي هجاسوا منهاا مناذ العاام 1948؛ أال
وهي رغانة الالجئين وتشغيلهل.
 االعتساض عل تكليف الوكالة بوية مشاريع تتعارض في سياقها السياسي مع الوظيفة التاي مان أجلهاا
توسست .وهذا يفتسض رخساجهاا مان دا اسة الحال السياساي وفا ارتباطهاا بوياة تساوية ياتل التوصال لهاا وكاذل فا
ارتباطها بوية مشاريع تندرج في سياق التوهيل والدمج في المجتمع المحلي والتوطين.
 مقاومة تحويل الوكالاة رلا مدسساة تنموياة أو وكالاة محلياة أو رقليمياة تنفياذا ر للمخططاات األميسكياة
وهو ما يتطلر فح مشاريع الوكالة وخدماتها والتدقيق في مضمونها وأهدافها اختية والبعيدة بما فاي ذلا مشااريع
در الدخل والقسوض التشغيلية خاصة تل التي يستتبعها تخلي الالجئين طواعية عن خدمات الوكالة.
 المطالبة بفصل المشاريع االستثنا ية لوكالة الغوث عن بسامج الصاندوق العاام ومناع اساتقطا مباالغ
من الصندوق العام لصالي هذه المشاريع عل غسار ما جسى مع مشسو نقل مقسر ر اسة الوكالة من فيينا رل غازة
أو غيسه من المشاريع.
 التسلي بدراسات عن مستويات المعيشة ومتطلباتها في مناطق عمل الوكالة كوساس معياري لمحاكماة
تقااديماتها وخاادماتها وعل ا قاعاادتها المطالبااة بتطااويس هااذه التقااديمات والخاادمات وبمااا يااوفس لالجااف الحااد األدناا
الضاسوري ماان حاجاتااه -علا األقاال -كمااا تقسهااا الدراسااات الدوليااة لمضاامون ساالة الغااذاء المصااادق عليهااا ماان قباال
السلطات المحلية والهيئات االجتماعية والنقابات العمالية .ووضع تعسيفات علمية لخ الفقس وحااالت العجاز ومفهاوم
اإلغانة االجتماعية والعمل إللزام الوكالة بها.

 -4حركة الالجئين ولجان حق العودة
 والدة حركة الالجئين
ولااادت تحسكاااات الالجئاااين فاااي الاااداخل والخاااارج فاااي ساااياق ردود الفعااال علااا تطبيقاااات اتفااااق أوسااالو
والتزاماتااه ومااا تهاادد حااق العااودة ماان مخاااطس حقيقيااة .وماادتمس الفارعااة الشااعبي كااان المبااادرة األول ا ف اي رطااار
المباادرات الشااعبية لالجئااين رذ عقااد فااي  1995/12/8فااي معتقاال الفارعاة السااابق باادعوة ماان مساكااز اتحاااد الشااباب
االجتماعية في مخيمات الضفة الفلسطينية .ومن نتا جاه أناه أكاد علا وحادة الشاعر الفلساطيني غياس القابلاة للتجز اة
وأن قضااية الالجئااين قضااية وطنيااة مسكزيااة ،ااونها ،ااون القاادس والحاادود والهويااة الوطنيااة وأن قااسارات الش اسعية
الدولية هي األساس لحل قضية الالجئين وبشكل خا القسار  .194كما أكد عل أن قضاية الالجئاين قضاية سياساية
وليساات قضااية اقتصااادية لتحسااين ،ااسوط العاايف لااديهل .وأعلاان الماادتمس رفااب التااوطين والتعويضااات بااديالر لح اق
العودة ورنهاء خدمات الوكالة أو رحالتها رل جهات أخسى .نل توالت بعد ذل المدتمسات الممانلة فاي منااطق أخاسى
من الضفة والقطا .
وفضالر عن أن تحسكات الالجئين جاءت في سياق ردود الفعل عل تطبيقاات أوسالو وعلا رلغااء الميثااق
الوطني وحسصا ر عل صون المكانة السياسية والقانونية لالجاف والمخايل والوكالاة فقاد ،اكلت قضاية الالجئاين أيضاا ر
محورا ر ر يسيا ر من محاور الحسكة الشعبية الفلسطينية اختسقت تجمعات الشعر الفلساطيني فاي كافاة منااطق تواجاده.
وضاامت فااي صاافوفها معظاال تياراتااه التااي توحاادت عل ا مباادأ التمسا بحااق العااودة رلا الااديار والممتلكااات ورف اب
التوطين .كما نجحت في رعادة تظهيس مالمي القضية الفلسطينية وتسلي الضاوء علا محاورهاا المختلفاة باعتبارهاا
تشكل في مجموعها وحدة ال تتجزأ وال يمكن فصل بعضها عن البعب اخخس أو المقايضة فيما بينها.
رال أن هذا ال ينفي أن اقتساب موعاد مفاوضاات الحال الادا ل ،اكل حاافزا ر رضاافيا ر لصاف جدياد مان النخار
السياسية والثقافية وألطساف رضافية من مكونات الحسكة الشاعبية الفلساطينية لسفاع وتياسة نشااطيتها وزياادة فعالياتهاا
السياسية واإلعالمية في الدفا عن حق العودة والتصدي للمشاريع المغايسة في محاولة الستباق أياة نتاا ج تفاوضاية
تتجاوز الخ األحمس الخا بحل قضية الالجئين.
ومنعا ر ألي التبااس فاإن حسكاة الالجئاين ليسات معزولاة عان مجمال الحسكاة الشاعبية الفلساطينية بفصاا لها
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وقواها وتياراتها ومدسساتها السياسية والنقابية واالجتماعية والثقافية .وهي ليست بديالر عنهاا بال هاي جازء ال يتجازأ
منها ولدت في رحمها واكتسبت خصوصيتها كحسكة الجئين نظسا ر لخصوصية قضيتهل وتمايزها ومحورية موقعهاا
فااي العملياة التفاوضااية .ولعاال وكالااة الغااوث تاادرك جياادا ر وعميقاا ر هااذه الخصوصااية حااين تشاايس فااي التقاااريس الساانوية
لمفوضاها العاام رلا وضاع الالجئااين وإلمكانياة أن تتحاول قضايتهل رلا عاماال تهدياد الساتقسار المنطقاة رذا ماا حاااول
المجتمااع الاادولي أن يتجاهاال قضاايتهل وضااسورة حلهااا بمااا يسضااي أصااحابها وطبق اا ر لقااسارات الشااسعية الدوليااة ذات
الصلة.

 حركة الالجئين ..في «الداخل» وفي«الخارج»
رذا كان المجال هنا ال يتسع لعسض تنو حسكة الالجئين وتعدد مستوياتها وأسالير عملها والتوقف عناد
محطاتها الس يسية وعالمات تطورها ونضجها رال أن الضسورة تفسض التنبه رلا خطاورة الفكاسة باون الالجئاين هال
المقيمون في الشتات خارج فلسطين أي الدول العسبية المضيفة (األردن سوريا لبنان مصس والعساق) ويجسي فاي
مثل هذا السياق تجاهل الالجئاين فاي الضافة الفلساطينية وقطاا غازة كماا ياتل تجاهال رباع ملياون الجاف فلساطين فاي
رسسا يل حسمتهل السلطات المعنية من أمالكهل و،سدتهل بعيدا ر عنها ويصطلي عل تسميتهل «بالغا بين الحاضاسين»
أو «المقتلعين من أرضهل» وهال يعقادون مادتمسات دورياة تحات ،اعار «ال ساالم ماع رساسا يل دون تنفياذ حقناا فاي
العودة رل منازلنا وممتلكاتنا» ومن مقسرات هذه المدتمسات التوكيد أن م.ت.ف .هي الممثل الشاسعي والوحياد لكال
الشعر الفلسطيني وتوكيد حقهل في العاودة رلا مناازلهل وممتلكااتهل كماا كفلاه لهال القاسار ( 194مادتمس الناصاسة فاي
.)2000/3/11
كما يتل في السياق تجاهل الالجئين المقيمين في أوروبا (ألمانيا والدول االسكندنافية بشكل خا

).

يمتاز الالجئون في الضفة الفلسطينية والقطا بعوامل مساعدة ال يتوفس مثيلها في "الخارج".
 فهل يشكلون عل سبيل المثال كتلة ،عبية ضخمة (حوالي  % 70من سكان القطاا الجئاون وحاوالي
 % 36من سكان الضفة الجئون أيضار) لذا فإن أية حسكة جماهيسية نشهدها في أي من المنطقتين سوف تحمل طاابع
الالجئين وبصماتهل .هذا ما أ كدته وقاا ع االنتفاضاة الشاعبية وتجسبتهاا فاي أواخاس الثمانيناات وأوا ال التساعينات .كماا
أكدت الشيء نفسه التحسكات الشعبية في الضفة والقطاا عال وقاع مفاوضاات كامار ديفياد فاي تماوز (يولياو)2000
وكذل أكدت األمس وبقوة االنتفاضة الثانية.
 راكل الالجئون خباسة كفاحياة علا مادى سانوات مقااومتهل لالحاتالل وباتات بحاوزتهل أدوات كفاحياة
منظمة اتخذ بعضها الطابع المدسساتي الذي يجدد نفسه باستمسار ويعزز لديه القدرة عل التفاعل السسيع مع الحادث
السياسي ورطالق المبادرات الشعبية الخالقة.
 يشكل الموقع الجغسافي لالجئين في الضفة والقطاا عاامالر مهماا ر فاي تاسجيي دورهال فاي التاونيس علا
القسار السياسي الفلسطيني بل وفي صناعته أيضار .فهال علا أرض السالطة الفلساطينية وعلا أرض الدولاة فاي فتاسة
الحقة .وعل تماس مبا،س مع مدسساتها ومع مساكز القسار السياسي فيهاا .مماا يمكانهل مان الادعل أو االعتاساض أو
السفب .وكذل يشكلون حالة تماس مبا،س مع االحتالل في أية صدامات قد تستوجبها العملياة السياساية ..ووصاولها
رل الطسيق المسدود.
 رنهل قسيبون من قساهل وبلاداتهل التاي هجاسوا منهاا بماا يعازز االنتمااء رلا حالاة اللجاوء والتطلاع رلا
ضاسورة العااودة ورن اتخااذت طااابع الزيااارات الخاطفااة بكاال ماا تحملااه ماان تااداعيات نفسااية وصاادى رعالمااي يسال
الضوء عل طبيعة القضية واستحالة تجاهلها.
كل هذه العوامل تدفعنا ألن نقول أن حسكة الالجئين في الضفة والقطا وأيا ر كان مستقبل النظاام السياساي
الفلسطيني واضي للعر دور واضي في أية حسكة ،عبية لالجئين.
يجار أال يفسااس هااذا علا أنااه تهماايف لالجئااي الخااارج رن فااي الاادول العسبيااة أو فااي أوروبااا .فلكاال تجمااع
الجئااي خصوصاايته وظسوفااه ففااي األردن يقاايل تجمااع فلسااطيني ال يقاال تعااداد أفااساده عاان مليااون مااواطن فلسااطيني
يحملون الجنساية األردنياة وال يشاكل ذلا مساا ر بوضاعهل كالجئاين .وازدواجياة جنسايتهل (أردنياون وفلساطينيون فاي
الوقت ذاته) أ و انخاساطهل فاي الحيااة السياساية األردنياة عباس األحازاب والمدسساات السياساية والنقابياة واالجتماعياة
واالقتصادية والثقافية يفسي لهل دورا ر باارزا ر فاي تصالير حسكاة الالجئاين .فااألحزاب األردنياة تتبنا قضاية الالجئاين
كواحدة من قضايا عملها اليومي نظسا ر للخصوصية القا مة بين الشعبين األردني والفلسطيني عبس ملفاتها المختلفة.
و أياا ر كااان مسااتقبل العالقااة الفلسااطينية -األردنيااة فسااتبق قضااية الالجئااين هم اا ر وطنياا ر للطااسفين ال تصاالي
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معالجتااه عنااد طااسف بمعاازل عاان الطااسف اخخااس .فض االر عاان أن التشاااب االجتماااعي االقتصااادي بااين ضاافتي النهااس
سيحافظ عل تشاب حس كة الالجئين في األردن مع حسكة الالجئين في الضفة والقطا .
أما في أوروبا (ألمانيا والدول االسكندنافية عل وجاه الخصاو ) فتقايل رعاداد مان الالجئاين الفلساطينيين
قطعت هي األخسى ،وطا ر عل طسيق بناء مدسساتها الكيانية (رتحادات الجاليات ومدسساتها) بما ياوفس لهاا الفسصاة
لت نظاايل حسكااة سياسااية خاصااة بااالالجئين ذات بعااد سياسااي أوروبااي .فكثيااس ماان أبناااء الجاليااات الفلسااطينية يحملااون
جنسيات البلد المقيمين فيه وهو األمس الذي يمنحهل دفعا ر سياسيا ر من األحزاب المحلية فضالر عما يتسكه ذلا مان أناس
في وعي هذه األحزاب وبسامجها لصالي القضية الفلسطينية عموما ر ولصالي قضية الالجئين بشكل خا .
وفي لبنان وبفعل خصوصية الحالة السياسية التاي يحاي بهاا نجحات حسكاة الالجئاين فاي تسالي الضاوء
الساطع عل الوضع المسكر لقضية الالجئين بما هي قضية سياسية ال يكون حلها رال بالعودة رل الديار والممتلكات.
وبما هي في الوقت نفسه قضية اجتماعياة يتطلار حلهاا االعتاساف باالحقوق المدنياة واالجتماعياة واإلنساانية لالجئاين
الفلسطينيين دون أن يشكل ذل مسا ر بحقهل في العاودة أو أن يادنس علا تمساكهل بهاذا الحاق والنضاال ألجلاه بال رن
تاوفيس هااذه الحقااوق واالعتاساف بهااا يشااكل حاافزا ر لالجئااين لمزيااد ماان النضاال ألجاال حقهاال فاي العااودة والتمسا بااه
ورفب كل الحلول المغايسة والتي تقود رل التوطين ورعادة التهجيس.
كذل أنبتت تجسبة حسكة الالجئين في سوريا قدرة الشعر الفلسطيني علا اجتاساح األطاس الكفاحياة كماا
أكدت حيويته النضالية .كذل أنبتت تجسبة حسكة الالجئاين فاي ساوريا أن مسااواة الالجاف بشاقيقه فاي البلاد المضايف
من حيث الحقوق (ماعدا حقوق المواطنة) ال يضعف تمسكه بوطنه وأرضاه وكيانيتاه و،خصايته الوطنياة وحقاه فاي
العودة .كما أكدت أن كل الحقوق المدنية واالجتماعية ال تستطيع أن تكون بديالر لحقه فاي المواطناة وأن هاذا الحاق ال
يتجسد رال بالعودة رل الديار والممتلكات.

 حركة الالجئين حركة ديمقراطية ومستقلة ،حركة بهيكلية دائرية وليست هرمية
بداية البد من التمييز بين حسكة الالجئين وحسكة الدفا عن حق العودة.
فحسكة الدفا عن حق العودة تختصس دورها في الشون السياسي المتعلق بتطورات الوضاع العاام وتاونيسه
عل حق العو دة بما يطسحه من مشاريع للتسوية مغايسة لهذا الحق .وهي حسكة تكاد تكون نخبوية ذات أطاس ضايقة
تعاني في حسكتها من بعب مالمي أزمة بسبر حصس نفسها في جانر واحد من القضية أي الجانر المتعلق بالعملياة
التفاوضية وتداعياتها.
أما حسكة الالجئين فهي حسكة تهتل بكل ما يتعلق بقضية الالجئين بجوانبها السياسية واالجتماعية وهي
تعن بقضايا الالجئين كافة بما في ذل حقهل في العودة وال تحدث فصالر بين الجانار االجتمااعي والجانار السياساي
بل تنظس رليهما متالزمين يقابب كال منهماا بتداعياتاه علا اخخاس ويشاكالن فاي واقاع األماس كاالر واحادا ر غياس قابال
للتجز ة .لذل تتميز هذه الحسكة بحيويتها لحيوية بسنامجها واتسا أفقه وتنو عناوينه وتداخلها.
وحسكة الالجئين ال يمكن محاصستها في رطار تنظيمي ضيق فهي حسكة ،عبية تعتبس كل الجاف عضاوا ر
فيها وتعتبس أن كل نشاط تقوم به وكل تحسك من تحسكاتها رنما يصر في خدمة حق العودة والدفا عنه لاذل يمكان
أن توصااف هااذه الحسكااة بحااق بونهااا حسكااة مسااتقلة وديمقساطيااة .هااي مسااتقلة ألنهااا ال تنتمااي رل ا تيااار سياس اي أو
ريديولوجي بعينه بل تضل في صفوفها كل التيارات واإليديولوجيات المتمساكة بحاق العاودة بغاب النظاس عان رسياة
كل منهاا لهاذا الحاق .كماا تضال فاي صافوف ها كال التياارات والقاوى والفعالياات واألطاس المدافعاة عان الحقاوق المدنياة
واالجتماعيااة واإلنسااانية لالجئااين كحااق التمل ا والعماال والتنقاال وحسيااة التحااسك السياسااي واإلسااالمي وحااق التعلاايل
والحياة الكسيمة.
وهي حسكة ديمقساطية وليست ذات هيكلية هسمية وال يشكل أي رطار من أطسها مسجعية حصسية لهاا.
بل هي حسكة أفقية دا سية تمتد حيث يتواجد الالجئون تعبس عن نفسها بنفسها وتعبس عن مصالي الالجئين وحقوقهل
كما يساها الالجئون أنفسهل .ال تصر نشااطاتها فاي خدماة أي مان األطاساف السياساية بال فاي خدماة قضاية الالجئاين
أنفسهل وحقهل في العودة باعتبارها مكونا ر ر يسيا ر وجوهسيا ر من مكونات الحسكة الوطنية الفلسطينية.
وحسكة الالجئين حسكاة توحيدياة تشاكل فاي جوهسهاا أساساا ر لوحادة الشاعر الفلساطيني فاي كافاة منااطق
تواجده وتقيل هذه الوحادة علا أسااس مان وحادة حقوقاه وتسابطهاا وتماساكها واعتبارهاا وحادة واحادة ال تتجازأ ال
مقايضة فيما بينها وال يشكل واحدا ر من هذه الحقوق بديالر عن اخخس.
وتعتبس حسكة الالجئين حسكة ،عبية ديمقساطية ومستقلة راقية ألنهاا تناز دا ماا ر نحاو االنتظاام فاي أطاس
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ذات طابع ديمقساطي تعقد مدتمساتها الدورية وتضع بسامج وخط عملها بمشاركة أوساع عادد ممكان مان األفاساد
والنشطاء المنخسطين في صفوفها .ولقد نجحت في بلورة العناوين الس يسية لتحسكاتها والتي يمكن اإل،ارة رليهاا وفقاا ر
لالتجاهات التالية:
 أوالر -اإلبقااء علا حااق العاودة ماادرجا ر علا جادول أعمااال الحسكااة السياساية الفلسااطينية آخااذين بعااين
االعتبار أن تساب األهداف الوطنياة الفلساطينية ال يعناي تحقيقهاا دفعاة واحادة .وهاو األماس الاذي يتطلار رغاالق بااب
المقايضة عل قضية الالجئين في أية تسوية قادمة وصون حق العودة والدفا عناه ال تغلاق ملفاه أياة تساوية رقليمياة
يمكن التوصل رليها بما في ذل قيام دولة فلسطينية مستقلة.
 ناني اا ر -اسااتمسار العماال عل ا تصاالير الموقااف السياسااي والتفاوضااي الفلسااطيني عل ا قاعاادة التمس ا
بضسورة حق العودة رل الديار والممتلكات وفقا ر للقسار ، 194سطا ر ألية تسوية.
 نالثا ر -الضغ عل وسا ل صناعة الاسأي واساتطالعاته للتعامال ماع الاسأي العاام الفلساطيني والنضاال
لوضاع صايغة عمليااة تمكان الالجئاين ماان رباداء رأيهاال بالد ساتور الفلساطيني خاصااة بماا خا حااق العاودة واكتسااب
الجنسية والصلة بين الدولة الفلسطينية وتجمعات الالجئين وحقوقهل المدنية واالجتماعية والسياسية والوطنية بما فيها
حقهل في العودة وتوحيد نضالهل في سبيله.
 رابع اا ر -اسااتنهاض وضااع وطنااي ماانظل فااي الشااتات قااا ل بذاتااه ومكماال للوضااع الااوطني فااي الااداخل
ومتفاعل معه في أن تحت مظلاة م.ت.ف بحياث يشاكل عامال تاوازن فاي الحسكاة السياساية الفلساطينية باين الاداخل
والخارج وبحيث يدفع األطساف المعنية بالحال رلا التعااطي ماع قضاية الالجئاين باعتباار أناه ال يمكان تجاوزهاا وال
يمكن حلها عبس مفاوضات خلف الجدران بعيدا ر عن رغبات الالجئين وررادتهل.
 خامسا ر -تطويس حسكة الالجئين الكتساب صفة تمثيلية متعاظمة األهمياة والتاونيس فاي األطاس السياساية
التمثيليااة للشااعر الفلسااطيني وبخاصااة المجلااس الااوطني الفلسااطيني .ونظااسا ر لمااا يعكسااه هااذا التطااور ماان واقااع حااال
مختلف التجمعات والجاليات الفلسطينية في الداخل وبشكل خا في الخاارج فهاو يكتساي أهمياة فاي ساياق اإلدراك
المتزاياد لضاسورة رعاادة بنااء م.ت.ف .علا أساس ديمقساطياة ورعاادة صاياغة المجلاس الاوطني الفلساطيني بواساطة
اإلنتخابات بديالر من النهج السا د منذ العام  1968والقا ل عل قاعدة المحاصصة بين الفصا ل.
 سادسا ر -الضغ الجماهيسي عل وكالة الغوث لوضع حد لسياساة تقلاي الخادمات المبا،اسة المقدماة
لالجئين والمطالبة بتحسين الخادمات والنضاال ألجال فا ارتبااط وكالاة الغاوث بالعملياة التفاوضاية ورفاب ردخاال
تغييااس عل ا وظيفااة الوكالااة بمااا يضاامن عاادم تعاملهااا مااع مشاااريع التوهياال بوجهااة التااوطين والاادمج فااي المجتمعااات
المضيفة.
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