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الالجئون الفل�صطينيون يف لبنان:

م�صاريع الت�صوية واآفاق امل�صتقبل 

*
معني منّاع

مقدمة:

القيادة  على  االأمريكية  ال�صغوط  تتزايد  بداأت  االإن�صان،  وحقوق  احلريات  ع�رش  يف 

ال�صيا�صية الفل�صطينية، وعلى احلكومات والدول التي ت�صت�صيف الالجئني الفل�صطينيني. 

لي�صبح  الفل�صطينيني؛  لالجئني  الوطنية  الهوية  تغيري  هو  ال�صغوط،  هذه  من  والهدف 

ا�صم الالجئني الفل�صطينيني الذين ُهّجروا اإىل االأردن: اأردنيني، والذين هّجروا اإىل لبنان: 

لبنانيني، هذا اإن بقوا يف لبنان. اأما اإن اأجبوا على هجرة جديدة اإىل بلد اإ�صكندنايٍف مثالً، 

بقوا  الذي  الفل�صطينيني  ا�صم  ولي�صبح  �صويديني.  اأو  دمناركيني  �صيكون  ا�صمهم  فاإن 

 :1948 �صنة  االإ�رشائيلية،  والقوات  ال�صهيونية  الع�صابات  احتلتها  اأن  بعد  فل�صطني  يف 

اإ�رشائيليني.

اأما فل�صطني فهي ما تبّقى من اأرا�ص ٍان�صحبت منها “اإ�رشائيل” بعد احتاللها �صنة 

1967، وباتت �صمن م�صوؤولية ال�صلطة الفل�صطينية؛ وبالتايل يكون من بداخلها فقط هم 

الفل�صطينيون. 

 Standford �صتانفورد  وثيقة  مبوجب  الفل�صطينية،  ال�صلطة  اعرتفت  وقد  ال؟  مل 

ال�صفة  اأرا�صي  اعتبار  على  ر�صمياً،  واعتمدت  �صعث،  نبيل  وقعها  التي   ،Document

“اإ�رشائيل”، مبا  اأما االأرا�صي التي بقيت حتت �صيطرة  الغربية، وقطاع غزة، فل�صطني. 

فاإنه  وعليه،   .
“اإ�رشائيل”1 بت�صميتها  اعرتفت   ،1948 �صنة  احتلتها  التي  االأرا�صي  فيها 

يف  والذين  فل�صطني،  يف  الذين  هم  فقط  الفل�صطينيني  اإن  القول  يكن  املنطق  هذا  بح�صب 

“اإ�رشائيل” هم اإ�رشائيليون.

ال �صّك اأن هذه النهاية ال يقبل بها الالجئون الفل�صطينيون، �صواء اأولئك الذين داخل 

فل�صطني التاريخية، اأو الذين هم يف اأرا�صي ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية، اأو حتى ماليني 

الالجئني الفل�صطينيني الذين ُهّجروا و�رُشّدوا من بيوتهم وممتلكاتهم وبلداتهم.

باحث فل�صطيني يف مركز الزيتونة للدرا�صات واال�صت�صارات - بريوت.  
*
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باتت  التي  االأمريكية  وامل�صاريع  الطويلة،  الدولية  القرارات  م�صرية  يف  النظر  لكن 

واخلطوات  االإجراءات  اإىل  اإ�صافة  وتذويبها،  الالجئني  ق�صية  تفتيت  يف  م�صتعجلة 

االإ�رشائيلية، مع ما ي�صاحبها من �صمت اأو تخلٍّ عربي، وانتهاًء مبا اآلت اإليه ا�صتعدادات 

مفرتق  على  باتت  الفل�صطينيني  الالجئني  ق�صية  اأن  جند  الر�صمية،  الفل�صطينية  القيادة 

طرق؛ وخ�صو�صاً، ق�صية الالجئني الفل�صطينيني يف لبنان، الذين جتتمع عليهم خمتلف 

يت�صم  بات  الذي  فواقعهم  واالقت�صادية.  واالجتماعية،  واالأمنية،  ال�صيا�صية،  املخاطر: 

بال�صعف، يتاأثر ببيئة الدولة اللبنانية التي تعي�ص، هي اأي�صاً يف هذه املرحلة، حتت املجهر 

االأمريكي بفعل القرار الدويل 1559، وما يتبعه من قرارات دولية، التي �صيكون لها تاأثري 

واملتباينة  املتنوعة،  ومذاهبه  طوائفه  بني  العالقة  و�صكل  ال�صيا�صي،  لبنان  م�صتقبل  يف 

الوالء واالنتماء. 

ولكي ن�صت�رشف م�صتقبل الالجئني الفل�صطينيني يف لبنان، نعر�ص تطور ق�صيتهم، 

بو�صفهم جزءاً من ق�صية الالجئني الفل�صطينيني، كما �صن�صتعر�ص م�صرية و�صعهم يف 

لبنان ب�صكل خا�ص، وذلك بح�صب املراحل التالية:

اأواًل: منذ نكبة 1948 وحتى نك�سة 1967:

يف البداية، ال بّد من االإ�صارة اإىل اأن بريطانيا اأقدمت على احتالل فل�صطني �صنة 1918، 

ال  بن�صبة  اأي   ،1918 �صنة  ن�صمة  األف   55 عن  يزيد  ال  فيها  املقيمني  اليهود  عدد  وكان 

تتجاوز 8% من اإجمايل عدد الفل�صطينيني، وت�صاعف عدد اليهود من خالل الهجرة التي 

رعتها وحمتها بريطانيا اإىل اأن بلغوا حوايل 650 األف ن�صمة، اأي بن�صبة 31.7% من عدد 

ال�صكان، ومل يتمكنـوا من احل�صــول �صوى علـى نحــو 6.5% من م�صاحة فل�صطني بحلول 

 .
2
�صنة 1948 

�صّدهم،  هتلر  مذابح  اليهود  ا�صتغل  الثانية  العاملية  احلرب  اأحداث  انتهت  اأن  بعد 

والديوقراطي،  اجلمهوري  االأمريكيني؛  احلزبني  دعم  على  ح�صلوا  حتى  و�صخموها 

وتعاطف الرئي�ص االأمريكي هاري ترومن Harry Truman معهم، الذي مار�ص �صغطاً 

كبرياً على هيئة االأمم املتحدة. فاأقّرت يف 1947/11/29، قرار تق�صيم فل�صطني اإىل دولتني؛ 
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عربي،  األف   725 وي�صكنها  فل�صطني  اأر�ص  من   %42.8 م�صاحــة  على  العربية  الدولة 

األف   498 56.74% و�صكانها  اليهودية على م�صاحة  الدولة  اآالف يهودي. وتكون  و10 

.
3
يهودي، و497 األف عربي

القوات  احتالل  عن  اأ�صفرت  التي   ،1948 حرب  اأحداث  انتهت  اأن  وبعد  ذلك،  مع 

االإ�رشائيلية ملا يقارب 77% من م�صاحة اأر�ص فل�صطني، مل تبادر القوى الكبى اإىل اإلزام 

قوات االحتالل باحرتام احلدود التي ر�صمها قرار التق�صيم، ولكن على العك�ص، اأقدمت 

و�صلت  التي  اخلطوط  على  ولبنان،  و�صورية،  واالأردن،  م�رش،  على  هدنة  فر�ص  على 

اإليها القوات االإ�رشائيلية، كاأنها حدود دولية، وبالتايل تعّد جزءاً من الكيان.

وهكذا  فل�صطني،  اأر�ص  على  االإ�رشائيلية  االحتالل  جي�ص  قوات  ا�صتولت  هكذا  اإذن، 

�رّشدت اأهلها الذين حتولوا اإىل الجئني. وبهذا االنحياز والتعاطف، تعاملت القوى الكبى 

ح�صاب  على  مّت  ذلك  اأن  مع  فل�صطني،  يف  لليهود  قومي  وطن  اإقامة  مع  الدويل  واملجتمع 

ال�صعب الفل�صطيني. 

الالجئني  ق�صية  مع  تعامل  وكيف  الدويل،  املجتمع  واقع  عن  �صنتحدث  لذلك، 

الالجئني  ق�صية  ن�صاأت  فيوم  الفل�صطينية.  الق�صية  من  جزءاً  بو�صفها  الفل�صطينيني 

املع�صكر  بني  الباردة،  احلرب  مرحلة  لتوه  دخل  قد  الدويل  املجتمع  كان  الفل�صطينيني، 

كان  الذي  ال�رشقي  واملع�صكر  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  تقوده  كانت  الذي  الغربي 

العربية ما زالت ترزح حتت  الدول  ال�صابق. وكانت غالبية  ال�صوفييتي  يتزعمه االحتاد 

ال�صهيوين،  امل�رشوع  ملواجهة  فاعل  دور  باأي  القيام  عليها  �صعَّب  مما  االحتالل،  نري 

ف�صالً عن اأن يكون لديها احلّد االأدنى من القدرة على مترير اأي قرار دويل يخدم احلقوق 

الفل�صطينية. 

املع�صكرين  بني  تبعيتها  توزعت  ا�صتقاللها،  تاأخذ  العربية  الدول  بداأت  اأن  وبعد 

امل�صالح  اأن  عنى  مما  العربي.  العامل  دول  تاأثري  ت�صتيت  مّت  وبالتايل  القائمني،  الدوليني 

وما  كانت  الدولية  القرارات  واأن  خ�صو�صاً  واملراعاة.  التقدير  عن  بعيدة  بقيت  العربية 

زالت، متثل حا�صل وزن م�صالح ونفوذ الالعبني الأي ٍمن قوى املع�صكرين. 

الالجئني  ق�صية  ومع  عموماً،  الفل�صطينية  الق�صية  مع  التعامل  مّت  ال�صياق،  هذا  يف 

لالأمم  العامة  اجلمعية  اأ�صدرت   ،1948/5/14 ففي  اخل�صو�ص.  وجه  على  الفل�صطينيني 

املتحدة القرار رقم 138، الذي كلفت مبوجبه جلنة موؤلفة من ممثلني عن الواليات املتحدة 
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Bernadotte واأعماله،  الكونت برنادوت  الدويل  الو�صيط  لتتابع مهام  وفرن�صا وتركيا، 

اللجنة  فتوافقت  فل�صطني؛  احتالل  نتائج  مع  للتعامل  املنا�صبة  الت�صورات  ت�صع  ولكي 

ل�صالمة  ال�رشورية  العامة  باخلدمات  القيام  تاأمني  اإليه  يعهد  دويل  و�صيط  تكليف  على 

. فتّم تكليف 
4
�صكان فل�صطني، وت�صجيع اإيجاد تعديل �صلمي يف م�صتقبل و�صع فل�صطني

ال�صويدي الكونت برنادوت، الذي قّدم تقريره لالأمني العام لالأمم املتحدة، قبيل اأيام من 

 ،
اغتياله على يد جمموعة من ع�صابة �صترين ال�صهيونية Stern Gang يف 51948/9/17

من  نوعاً  وليمار�صوا  حا�صم،  ب�صكل  ترف�صه  الذي  تقريره،  مب�صمون  امل�صبق  لعلمها 

ال�صغط على املنظمة الدولية من اأجل تعديل موقفها؛ فرتاعي م�صالح الكيان ال�صهيوين 

ممن  خالية  وتكون  لليهود،  القومي  الوطن  فل�صطني  لتكون  متهيداً  وطموحاته،  الوليد 

�صواهم، حتى لو كانوا اأ�صحاب االأر�ص ال�رشعيني. 

جاء بعد ذلك تقرير االأمني العام موؤكداً با�صم االأمم املتحدة على “حّق النا�ص االأبرياء 

العودة  يف  رافقتها،  التي  االإرهاب  وعمليات  احلرب  ب�صبب  بيوتهم  من  �رشدوا  الذين 

 .
العودة”6 يف  الراغبني  لغري  املمتلكات  عن  مالية  تعوي�صات  تدفع  اأن  على  ديارهم،  اإىل 

الذي �صدر   194 القرار  التقرير،  بناء على هذا  املتحدة  العامة لالأمم  فاأ�صدرت اجلمعية 

يف 1948/12/11، الذي يدعو اإىل “وجوب ال�صماح بالعودة يف اأقرب وقت ممكن، لالجئني 

يقررون  الذين  ممتلكات  عن  تعوي�صات  دفع  ووجوب  ديارهم،  اإىل  العودة  يف  الراغبني 

عدم العودة، وتكليف جلنة االأمم املتحدة للتوفيق ب�صاأن فل�صطني”، مهمتها: “العمل على 

اقت�صادياً  تاأهيلهم من جديد  اإىل ديارهم، وال�صعي الإعادة  الفل�صطينيني  الالجئني  اإعادة 

 .
واجتماعياً، واإقرار دفع تعوي�صات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة...”7

كما اأعدت اللجنة بروتوكول لوزان Lausanne Protocol يف 1949/4/26، الذي اأكّد 

“وجوب عودة الالجئني وحقهم يف الت�رشف باأموالهم واأمالكهم، وحّق تعوي�ص من ال 

�رشط  يثل  كان  الأنه  البوتوكول،  على  التوقيع  “اإ�رشائيل”  فقبلت  ؛ 
بالعودة”8 يرغب 

االأمم املتحدة لقبول ع�صويتها يف املنظمة الدولية. وبعد اأن مّت لها ذلك، وُقبِلت ع�صويتها 

يف منظمة االأمم املتحدة، تراجعت عن التزامها جتاه بروتوكول لوزان، وتنّكرت ملقررات 

 Conciliation اللجنة فرف�صت تنفيذ �رشوطها، االأمر الذي ا�صطر جلنة التوفيق الدولية

يعني  مما   .
9Lausanne Conference لوزان  موؤمتر  ف�صل  الإعالن   Commission

تتقيد  ومل  يتحقق  مل  ع�صويتها،  اإىل  “اإ�رشائيل”  بان�صمام  املتحدة  االأمم  قبول  مبر  اأن 

به “اإ�رشائيل”، ومل يتّم تنفيذه لغاية هذا التاريخ. مع العلم اأن القرار 194 قد مّت التاأكيد 
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، خالل 
10

على �رشورة تنفيذه من ِقبَل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة اأكرث من 110 مرات

“اإ�رشائيل” التي �صمنت لها االأمم املتحدة وجوب  55 �صنة التي تلت �صدوره، اأي اإن  الـ 

قيامها فوق االأرا�صي التي ن�ّص عليها قرار التق�صيم، اأي فوق االأرا�صي الفل�صطينية التي 

التي  الدولية  القرارات  194، وغريه من  1948، ترف�ص تنفيذ قرارها رقم  احتلتها �صنة 

تدعوها لقبول عودة كل الالجئني الفل�صطينيني، الذين يرغبون بالعودة اإىل ديارهم. ومع 

ذلك ا�صتمرت “اإ�رشائيل” يف ع�صوية االأمم املتحدة.

ويف 1950/12/11 �صدر قرار اجلمعية العامة رقم 394، الذي طلب من جلنة التوفيق 

 194 القرار  يف  عليها  املن�صو�ص  التعوي�صات  لتقدير  التدابري  كافة  يتخذ  مكتب،  اإن�صاء 

الالجئون  تركها  التي  املنقولة  املنقولة وغري  االأمالك  كافة  بتقدير  املكتب  فقام  ودفعها؛ 

الفل�صطينيون، وكانت النتيجة اأن عّدتها اللجنة “ديناً لالجئني الفل�صطينيني على احلكومة 

.
االإ�رشائيلية”11

 1959/6/15 يف   Hammarskjold همر�صولد  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  اأعلن 

الدول  م�صاعدة  عب  وا�صتيعابهم،  الفل�صطينيني  الالجئني  توطني  اإىل  فيه  دعا  م�رشوعاً، 

الر�صمي  امل�صتويني  على  الفل�صطينيون  “فرف�صه  اقت�صادياً.  فيها  يتواجدون  التي 

وال�صعبي، واحتّجوا عليه من خالل موؤمتر عقد لهذا الغر�ص يف بريوت يف 1959/6/26، 

معتبين اأن هذا امل�رشوع �صوف يوؤدي -بح�صب وجهة نظرهم- اإىل تذويب الفل�صطينيني 

 .
يف اقت�صادات ال�رشق االأو�صط”12

ق�ّصمت املقررات وامل�صاريع الدولية الق�صية الفل�صطينية اإىل م�صتويني:

االأول: يهتم بتعوي�ص الالجئني واإغاثتهم واإعادة تاأهيلهم. وهو ما قامت به االأونروا، 

الفل�صطينيني  الالجئني  مل�صاعدة   1949/12/8 يف  املتحدة  االأمم  من  بقرار  تاأ�ص�صت  التي 

املحتاجني ممن فقدوا بيوتهم واأر�صهم واأ�صباب معي�صتهم.

من  الكثري  ُقدِّمت  حيث  م�صتقبلها؛  “تعديل”  واأ�صلوب  باالأر�ص  يتعلق  والثاين: 

جون  االأمريكية  املتحدة  الواليات  خارجية  وزير  م�رشوع  �صمنها  من  وكان  امل�صاريع. 

فو�صرت داال�ص John Foster Dulles يف 1950/8/26، الذي اقرتح فيه اأحد حلنّي لق�صية 

حدود  �صمن  االأ�صلي،  وطنهم  اإىل  بع�صهم  بعودة  “اإما  هما:  الفل�صطينيني،  الالجئني 

املمكن بح�صب االإرادة االإ�رشائيلية، واإما بتوطينهم يف املناطق العربية التي يقيمون فيها 

 .
منذ رحيلهم عن بالدهم...”13
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لل�صالم  كارنيجي  موؤ�ص�صة  رئي�ص  جون�صن،  جوزيف  اأعّده  الذي  امل�رشوع  وهناك 

احلكومة  من  بتكليف   ،Carnegie Endowment for International Peace العاملي 

االأمريكية، اإىل جلنة التوفيق الدولية يف 1962/10/2، ليزيد من و�صوح التوجه االأمريكي 

“... اإعطاء كل رب اأ�رشة من الالجئني الفل�صطينيني فر�صة  وحتديده، حيث اقرتح فيه: 

االختيار احلّر، وبدون اأي �صغط خارجي من قبل اأي م�صدر كان، بني العودة اإىل فل�صطني 

اأو التعوي�ص، اإذا رف�ص العودة، ... والإ�رشائيل احلّق باإجراء ك�صف اأمني على كل الجئ 

، مما يعني �صمناً جعل اإمكانية العودة الأي الجئ مرهونة 
يختار العودة اإىل اأر�صه...”14

“اإ�رشائيل” باأنها غري م�صتعدة الإعطائها  اأعلنت  باملوافقة االإ�رشائيلية. هذه املوافقة التي 

الأي الجئ فل�صطيني يرغب بالعودة اإىل بلده. لذلك كان ن�صيب هذا املقرتح اأي�صاً، الرف�ص 

االإ�رشائيلي الر�صمي، الذي جاء على ل�صان جولدا مائري Golda Meir، وزيرة اخلارجية 

 .
15

االإ�رشائيلية، يف ت�رشين الثاين/ نوفمب 1962 

وبعد انتهاء حرب 1967 التي هزمت فيها القواُت االإ�رشائيلية اجليو�َص العربية، ظهر 

م�رشوع الواليات املتحدة االأمريكية حلّل النزاع العربي - االإ�رشائيلي، وق�صية الالجئني 

 ،1967/6/19 Joseph Johnson يف  الفل�صطينيني يف خطاب الرئي�ص جوزيف جون�صون 

اإليك�صي كو�صيجن  بعد اأن ناق�ص مقرتحاته يف لقاء قمة مع وزير اخلارجية ال�صوفييتي 

Alexey Kosygin. جاء فيه: “ال بّد من حّل م�صكلة الالجئني حالً عادالً” حمدداً �صبيل 

رفع  اأجل  من  جهودها،  املنطقة  دول  توجه  اأن  بّد  ال  “لذلك  بقوله:  العادل  احلّل  حتقيق 

. وكاأنه يوجه خطابه اإىل دول املنطقة التي يجب عليها 
الظلم، الذي حلق بهوؤالء النا�ص”16

اأ�صاف  قد  االأمريكي  الرئي�ص  خطاب  اأن  اأي  “اإ�رشائيل”.  ولي�ص  العادل،  احلّل  توفر  اأن 

من  جزءاً  لالجئني،  امل�صت�صيفة  املنطقة،  دول  حتمل  بوجوب  يتعلق  جديداً،  تو�صيحاً 

م�صوؤولية رفع الظلم عن هوؤالء النا�ص، وحتقيق العدالة. 

ويف 1967/11/22، اأ�صدر جمل�ص االأمن الدويل Security Council القرار 242، الذي 

. فاإن كان القرار 194 يدعو اإىل 
يدعو فيه اإىل “حتقيق ت�صوية عاجلة مل�صكلة الالجئني”17

وجوب العودة، اأو التعوي�ص ملن مل يرغب، فاإن هذا القرار يدعو اإىل ت�صوية، والت�صوية ال 

تاأتي بال�رشورة بحلٍّ و�صط، اأو بحلٍّ عادل، حتى ولو كان هذا العدل ن�صبياً، واإمنا غالباً 

ما تاأتي النتيجة ل�صالح ميزان القوة، وتراعي م�صالح ورغبات الطرف االأقوى، ولي�ص 

عاجلة،  الت�صوية  �صفة  القرار  اإعطاء  ثم  وال�رشعية.  احلّق  �صاحب  الطرف  بال�رشورة 

ولي�صت عادلة؛ الأنها ت�صوية اإن�صانية ذات طبيعة اإغاثية. 
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ومن جهة اأخرى فقد هيمنت االأنظمة العربية، وخ�صو�صاً م�رش، على م�صار الق�صية 

باعتبارها ق�صية  1948-1967. وتعاملت مع ق�صية فل�صطني  الفرتة  الفل�صطينية خالل 

بالظهور  اأخذت  الفل�صطينية  الوطنية  ال�صخ�صية  اأن  غري  الجئني.  ق�صية  ولي�ص  حترير 

الفعلي مع اإن�صاء منظمة التحرير الفل�صطينية �صنة 1964. ومل تبِد اأياً من الدول العربية 

ي�صّذ  ومل  النحو،  هذا  على  ت�صدر  كانت  التي  الدولية  القرارات  اأو  امل�صاريع  مع  جتاوباً 

عن هذه القاعدة �صوى الرئي�ص التون�صي بورقيبة، الذي اأعلن يف 1965/4/21، م�رشوعاً 

“ويعود  التق�صيم،  قرار  اأ�صا�ص  على  االإ�رشائيلي   - العربي  النزاع  ت�صوية  اإىل:  فيه  دعا 

.
الالجئون الفل�صطينيون اإىل دولتهم اجلديدة”18

مّت تركيب  اأكرث من ثالث ع�رشة طائفة ومذهب، والذي  الذي يت�صكل من  لبنان،  اأما 

الطائفية  مكوناته  كافة  اتخذت  فقد  واحلذر؛  احل�صا�صية  من  بكثري  ال�صيا�صي  نظامه 

واأن  خا�صة  الفل�صطينيني،  الالجئني  توطني  رف�ص  يف  وطني  اإجماع  موقف  وال�صيا�صية 

اإىل لبنان،  الفل�صطينيني، ومنذ و�صولهم  اإىل الالجئني  اللبنانية احلاكمة، تنظر  املوؤ�ص�صة 

على اأنهم “تهديد للتوازن الدقيق بني امل�صلمني وامل�صيحيني، ومن ثم لال�صتقرار ال�صيا�صي 

.
واالجتماعي يف البلد”19

وتطورات  االإن�صانية،  الالجئني  احتياجات  مع  بالتعامل  معنّي  لبنان  اأن  ومبا 

الالجئني  �صوؤون  اإدارة  اللبنانية  احلكومة  �صّكلت  فقد  الدويل؛  امل�صتوى  على  ق�صيتهم 

لبنان،  اإىل  الفل�صطينيني  الالجئني  هجرة  على  عاماً  ع�رش  اأحد  بعد  اأي   ،1959/3/13 يف 

الذي  الدويل  للتوجه  ا�صتجابة   ،
الدولية”20 االإغاثة  وكالة  مع  “التن�صيق  مهمتها  جعلت 

مع  والتعاون  التن�صيق  مهمة  اإىل  اإ�صافة  للوكالة،  الالجئني  �صوؤون  رعاية  مهمة  اأوكل 

املحلية.  احلكومات 

الفل�صطينية  الق�صية  مع  متجاوبة  املتعاقبة  اللبنانية  احلكومات  كانت  املقابل  ويف 

اللبناين،  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  تاأييد  ذلك  ومثال  العربي،  االإجماع  حالة  مع  متا�صياً 

“حّق �صعب فل�صطني   ،1966/4/27 الوزاري يف  اليايف، يف بيان حكومته  الدكتور عبد اهلل 

 .
بالعودة اإليها دون ما قيد اأو �رشط”21
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ثانيًا: منذ 1968 وحتى حرب 1973:

اأمام  ا�صتقبلت دول املنطقة هذه املرحلة، وهي ما زالت تعاين من تبعات نك�صتها، 

اجلوالن  ومرتفعات  م�رش،  من  �صيناء  جزيرة  �صبه  احتلت  التي  االإ�رشائيلية  القوات 

الغربية،  ال�صفة  اأي  الفل�صطينية؛  االأرا�صي  من  تبقى  ما  احتلت  كما  �صورية،  من 

غزة.  وقطاع 

انطالقاً من هذا الواقع قّدمت جارتا فل�صطني؛ م�رش عب رئي�صها القومي البارز جمال 

عبد النا�رش، واالأردن عب ملكها احل�صني بن طالل، الذي ت�صتقبل بالده العدد االأكب من 

“ب�صيادة وا�صتقالل  1968/4/10 م�رشوعاً، اعرتفتا مبوجبه  الفل�صطينيني، يف  الالجئني 

جميع بلدان املنطقة ]مبا فيها اإ�رشائيل[ وقبول حلٍّ عادل مل�صكلة الالجئني العرب”. لكن 

احلكومة االإ�رشائيلية �صارعت اإىل رف�صه على ل�صان رئي�صة جمل�ص وزرائها جولدا مائري. 

امل�رشوعة  احلقوق  “اإقرار  يقت�صي  العادل،  احلّل  ملفهوم  امل�رشي  التو�صيح  كان  حيث 

واملقد�صة لل�صعب الفل�صطيني” اأي امل�رشوعة وفق القرارات الدولية، مبا ال يتعار�ص مع 

اإليها. كما دعا  العودة  اأو منعوا من  روا منها،  التي ُهجِّ اإىل ديارهم وممتلكاتهم  عودتهم 

“... حتقيق احلقوق امل�رشوعة لل�صعب العربي الفل�صطيني، وفقاً  اإىل  التو�صيح االأردين 

“اأن يار�ص الالجئون الفل�صطينيون حّقهم يف  لقرارات االأمم املتحدة”، وطالب بوجوب 

اأي القبول بكل ما ورد يف القرارات الدولية،   ،
اأو التعوي�ص عليهم”22 اإىل ديارهم  العودة 

التي تعطي احلرية لالجئني الفل�صطينيني يف ممار�صة حقهم يف االختيار.

يتاأخر كثرياً؛ فقدم  العادل مل  االإ�رشائيلي ملفهوم احلّل  الت�صور  فاإن  اأي حال  وعلى 

م�رشوعاً  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اإىل   Abba Eban اإيبان  اأبا  اخلارجية  وزير 

1968/10/8. يدعو فيه اإىل عقد موؤمتر لدول ال�رشق االأو�صط ت�صارك فيه الدول التي  يف 

اإغاثة الالجئني، ووكاالت االأمم املتحدة املخت�صة؛ بهدف و�صع خطة َخم�صية  ت�صهم يف 

، واإذا كانت 
حلّل م�صكلة الالجئني على اأ�صا�ص “دجمهم يف البيئات التي يقيمون فيها...”23

تخ�صي�ص  تتوىل  �صوف  التي  هي  املعنية،  املتحدة  االأمم  وكاالت  فاإن  تكاليف،  اأية  هناك 

االأموال الالزمة لتنفيذ هذه املهمة، من خالل امليزانيات التي تقدمها الدول التي ت�صهم يف 

اإغاثة الالجئني. ولي�ص مهماً عندئٍذ لو كانت نتيجة احلّل تتجاوز رغبة الالجئني اأنف�صهم 

واإرادتهم، وكانت متنكرة حلقوقهم الفردية املتمثلة يف معاناتهم وممتلكاتهم، واجلماعية 

املتمثلة ب�صيادة وا�صتقالل بلدهم. 
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ويف 1973/10/22 اأ�صدر جمل�ص االأمن القرار 338، اإثر حرب ت�رشين االأول/ اأكتوبر 

عليه  وافقت  الذي  اأجزائه،  بجميع   242 القرار  بتنفيذ  الفوري  البدء  اإىل  فيه  دعا   ،1973

“اإ�رشائيل” مع �صيء من التحفظ، ولكنها مل تنّفذ اأي جزء منه. ورف�صته يومها منظمة 

“يف تقريره، بنف�صه، م�صريه  الفل�صطيني  ال�صعب  الفل�صطينية موؤكدة على حّق  التحرير 

فل�صطني،  حترير  يدعم  اأو  يعرتف،  ال  م�رشوع  اأو  قرار  اأي  رف�صت  كما  اأر�صه”.  على 

 .
وعودة اأهلها اإليها، موؤكدة ما ورد يف ميثاقها، اأن “العودة مرتبطة بالتحرير ال�صامل”24

اأي اأن املنظمة كانت مل تزل لغاية ذلك التاريخ تتعامل مع الق�صية كونها ق�صية واحدة من 

دون اأي جتزئة اأو تف�صيل، على اعتبار اأن الق�صية الفل�صطينية هي ق�صية حترير ولي�صت 

ق�صية الجئني، فالعودة تاأتي نتيجة للتحرير وبعده.

مع عليه الدول العربية، وات�صح  بقي املوقف اللبناين خالل هذه الفرتة، ملتزماً مبا جُتْ

موقفه من خالل ر�صالة وزير خارجيته يو�صف �صامل، اإىل املبعوث الدويل غونار يارنغ 

موقف  دعم  على  “يقوم  لبنان  موقف  اأن  فيها  له  بنّي   ،1969/3/14 يف   Gunar Yaring

البلدان العربية، التي جرى احتالل اأرا�صيها من قبل اإ�رشائيل، والتي قبلت بقرار جمل�ص 

مهيئاً  بات  العربي  االإجماع  عن  اخلروج  ي�صتطيع  ال  الذي  لبنان  اأن  اأي   .
25”242 االأمن 

للتعامل مع البدائل واحللول التي تطرحها القرارات وامل�صاريع الدولية، بناء على املوقف 

العربي وتطوراته. 

ثالثًا: منذ 1974 وحتى 1990:

كانت �صيا�صة منظمة التحرير الفل�صطينية ترف�ص كافة امل�صاريع والقرارات الدولية 

التي تتعامل مع الق�صية الفل�صطينية على اأ�صا�ص اأنها ق�صية الجئني. اإ�صافة اإىل ذلك؛ فقد 

اأن الدول  1974، غري  متكنت املنظمة من تثبيت نف�صها كممثل لل�صعب الفل�صطيني �صنة 

حا�صم،  ب�صكل  االإ�رشائيلي،  اجلي�ص  مواجهة  يف  معركة  اأي  ك�صب  ت�صتطع  مل  العربية 

ِاأيٌّ من  اإىل ديارهم. كما مل تبد  يجعلها قادرة على فر�ص تطبيق حّق الالجئني بالعودة 

الالجئني  م�صكلة  حّل  على  املوافقة  تبعات  لتحّمل  ا�صتعدادها  امل�صيفة  العربية  الدول 

الفل�صطينيني، وفق ما تطرحه امل�صاريع االأمريكية، اأو ما هو مقبول اإ�رشائيلياً.

برناجمها  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  اأعلنت   1974 يونيو  حزيران/  �صهر  يف 

ال�صيا�صي املرحلي، الذي ت�صمن حتوالً جوهرياً يف ا�صرتاتيجيتها يف التعامل مع الق�صية 
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الفل�صطينية، واإدارتها لل�رشاع. كان تقدير املنظمة يومها ينطلق من قناعتها بعدم مواءمة 

املوقف الدويل؛ للو�صول اإىل حّل للق�صية الفل�صطينية مبا يتنا�صب مع تطلعاتها الوطنية، 

ا�صرتاتيجي  حليف  وهي  الغربي،  املع�صكر  تقود  التي  املتحدة،  الواليات  اأن  خ�صو�صاً 

الدولية  وامل�صاريع  القرارات  يف  ومبا�رش  قوي  ب�صكل  التاأثري  على  قادرة  لـ“اإ�رشائيل”، 

املتعلقة بق�صية الالجئني؛ فتعطل اأي قرار ال يتنا�صب مع م�صاحلها، اأو م�صالح حليفتها 

“اإ�رشائيل”، وتف�رش اأو ترتجم اأي قرار اإىل حيز الواقع وفق روؤيتها. ويف الوقت نف�صه فاإن 

ال�صوفييت، على الرغم من مواقفهم ال�صيا�صية املتعاطفة مع العرب ودعمهم املادي، اإال 

اأن دورهم مل يرتِق اإىل القدرة على التاأثري يف �صناعة االأحداث، اأو توجيهها، اأو لعب دور 

حا�صم يف مقابل الدور االأمريكي. 

اأّكدت املنظمة يف برناجمها ال�صيا�صي موقفها الراف�ص للقرار 242، الذي و�صفته على 

اأنه “يطم�ص احلقوق الوطنية والقومية لل�صعب الفل�صطيني، ويتعامل مع ق�صية فل�صطني 

كل  على  امل�صتقلة  الوطنية  ال�صعب  �صلطة  “اإقامة  البنامج  جعل  كما  الجئني”.  كم�صكلة 

جزء من االأر�ص الفل�صطينية التي يتّم حتريرها”، هدفاً يثل احلقوق الوطنية ل�صعبنا، 

وحتقيقه ي�صتدعي اإجراء تعديالت جوهرية يف ا�صرتاتيجيات املنظمة، والتي جتلّت على 

ال�صكل التايل:

متهيداً  امل�صلح”؛  الكفاح  راأ�صها  وعلى  الو�صائل،  بكافة  التحرير  منظمة  “تنا�صل   .1

العتماد تكتيك التفاو�ص والت�صوية ال�صيا�صية. 

اإظهاراً  فل�صطني”؛  “حترير  عن  بديل  كم�صطلح   
الفل�صطينية”26 االأر�ص  “حترير   .2

ملدى التجاوب وقابلية التغيري يف اأهدافها النهائية.

“الالجئني،  املنظمة م�صطلحا  التي يظهر يف وثائق  االأوىل  املرة  بناًء عليه، كانت هذه 

واالجتاه  الدولية،  للتطورات  املنظمة  قبل  من  كا�صتجابة  امل�صتقلة”،  الوطنية  وال�صلطة 

االأمريكي يف التعامل مع الق�صية الفل�صطينية. 

وكنتيجة لهذا التطور املهم يف موقف منظمة التحرير الفل�صطينية، وتقديراً من املنظمة 

الدولية للدور الذي يكن اأن توؤديه منظمة التحرير، يف �صبيل ت�صوية م�صكلة الالجئني، 

اأ�صدرت الهيئة العامة لالأمم املتحدة يف 1974/10/14، القرار 3210، حيث توؤكد فيه “اأن 

ال�صعب الفل�صطيني هو الطرف االأ�صا�صي املعني بق�صية فل�صطني، وتدعو منظمة التحرير 

العامة لالأمم  اإىل اال�صرتاك يف مداوالت اجلمعية  الفل�صطيني،  الفل�صطينية املمثلة لل�صعب 
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قد  الدويل  القرار  بذلك يكون هذا   .
العامة”27 ب�صاأن ق�صية فل�صطني يف جل�صاتها  املتحدة 

الفل�صطيني،  لل�صعب  ال�رشعي والوحيد  املمثل  املنظمة كي ت�صبح  ال�رشعية على  اأ�صفى 

كمقدمة الإعطاء املنظمة ال�رشعيَة للدخول يف م�رشوع الت�صوية. 

لل�صعب  الثابتة  “احلقوق  على  موؤكداً  نف�صها  الدورة  يف   3236 القرار  اإ�صدار  مّت  كما 

اأنه  غري  كبرياً،  �صيا�صياً  اإجنازاً  القرار  هذا  كان  وقد  امل�صري”،  تقرير  وحّق  الفل�صطيني، 

مل يتخذ اأية اآليات فعلية للح�صول على احلقوق الفل�صطينية، ف�صالً عن اأنه كان �صادراً 

اإلزامية باال�صتناد اإىل البند  عن اجلمعية العامة ولي�ص جمل�ص االأمن، ومل يتخذ اأية �صفة 

ال�صابع يف ميثاق االأمم املتحدة.

ويف 1982/5/14، قّدم خالد احل�صن ع�صو اللجنة املركزية حلركة فتح، ورئي�ص جلنة 

“ان�صحاب  اإىل  فيه  دعا  م�رشوعاً،  الفل�صطيني  الوطني  املجل�ص  يف  اخلارجية  العالقات 

على  الفل�صطينية  الدولة  واإقامة   ،1967 عام  املحتلة  االأرا�صي  من  االإ�رشائيلي  الكيان 

املرجع  هي  املتحدة  االأمم  وقرارات  الدولية  ال�رشعية  اأحكام  تكون  واأن  االأرا�صي،  تلك 

امل�رشوع  هذا  خالل  من  قّدمت  قد  املنظمة  اأن  اأي  الالجئني.  م�صكلة  حلل   
القانوين”28

ت�صوراً عملياً ملا يكن اأن يتجه اإليه حّل الق�صية الفل�صطينية؛ في�صبح على ال�صكل التايل:

1. االعرتاف بـ“اإ�رشائيل”.

2. اأن تن�صحب “اإ�رشائيل” من االأرا�صي التي احتلتها �صنة 1967.

التي تن�صحب  االأرا�صي،  امل�صري على  الفل�صطيني حّقه يف تقرير  ال�صعب  3. يار�ص 

منها القوات االإ�رشائيلية.

يتّم حّل م�صكلة الالجئني الفل�صطينيني على اأ�صا�ص القرارات الدولية.   .4

قد  كانوا  الأنهم  االإ�رشائيليني؛  عند  �صاغية  اأذناً  يجد  مل  امل�رشوع  هذا  فاإن  ذلك  ومع 

اتخذوا قرار اإعالن احلرب على منظمة التحرير الفل�صطينية من اأجل اقتالعها من لبنان 

والق�صاء عليها.

الفل�صطينية من  الثورة  اإىل خروج قوات  اأّدت  التي  لبنان،  بداأت حرب اجتياح  وفعالً 

لبنان وال�صودان وغريها اإىل تون�ص واليمن. هذا االن�صحاب مّهد لعزل املنظمة عن م�رشح 

اندالع  حتى  ا�صتمر  �صيا�صي  �صغط  مرحلة  يف  دخلت  اأنها  يعني  مما  االأحداث،  �صناعة 

انتفا�صة احلجارة �صنة 1987، التي مل ت�صتطع القوات االإ�رشائيلية اإيقافها، على الرغم من 

قيامها بكافة االإجراءات والتدابري. االأمر الذي اأوقع “اإ�رشائيل” يف حالة ارتباك اقت�صادي 
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واجتماعي، باالإ�صافة اإىل حالة التوتر ال�صيا�صي الذي دفعها للبحث عن �رشيك فل�صطيني 

ي�صاعدها يف اإيقاف االنتفا�صة. 

كامب  قمة  وحتى   1991 مدريد  موؤمتر  منذ  رابعًا: 

ديفيد 2000:

�صكة  على  وو�صعها  الالجئني،  ق�صية  لتفكيك  العملية  البداية  املرحلة  هذه  تعّد 

االإنهاء والت�صفية، وذلك ل�صبب رئي�صي، يتمثل يف انخراط منظمة التحرير الفل�صطينية 

واحلقوق  الثوابت  من  العديد  عن  فيها  تنازلت  التي  الت�صوية  عملية  يف  مبا�رش  ب�صكل 

الفل�صطينية.

على  االأمريكية  املتحدة  الواليات  فيه  هيمنت  الذي  الوقت  يف  املنظمة  انخراط  جاء 

الذي كانت  الوقت  ال�صوفييتي، ويف  الدويل اجلديد، بعد تفكك وانحالل االحتاد  النظام 

وكانت  فيه.  التهاون  اأو  عنه  التخلي  يكن  ال  حيوياً  هدفاً  “اإ�رشائيل”  اأمن  فيه  ترى 

املنظمة قد اتخذت موقفاً موؤيداً للعراق يف احتالله للكويت، االأمر الذي �صاعف من عزلة 

املنظمة عربياً، وخليجياً على وجه التحديد. وهذا ما اأدى اإىل �صعف املوقف الفل�صطيني 

عموماً.

النزاع  حلّل  دويل  موؤمتر  اإىل  االأمريكية  املتحدة  الواليات  دعت  اللحظة  تلك  يف 

االإ�رشائيلية.  ال�رشوط  مع  يتنا�صب  ومبا  روؤيتها،  وفق  االإ�رشائيلي،   - الفل�صطيني 

اإ�صباغ  اأولهما:  العتبارين؛  املوؤمتر  هذا  يف  للم�صاركة  التحرير  منظمة  دعوة  وجاءت 

اأمريكا  تقوده  الذي  الدويل،  املجتمع  يفر�صها  �صوف  التي  الت�صوية،  على  ال�رشعية 

يف  ي�صاعدها  فل�صطيني  طرف  اإىل  “اإ�رشائيل”  حاجة  وثانيهما:  قراراتها.  عليه  ومتلي 

اإيقاف انتفا�صة احلجارة. 

يف   Madrid Conference الدويل  مدريد  موؤمتر  ح�صور  اإىل  الدعوات  توجهت 

“... حتقيق ت�صوية �صلمية �صاملة ودائمة وعادلة من خالل  1991/10/18 حتت عنوان 

 .
مفاو�صات مبا�رشة، ... ترتكز على قراري جمل�ص االأمن رقم 242، و338”29

ثنائية،  االأوىل  كانت  مطولة،  حمادثات  عن  مدريد  موؤمتر  اأ�صفر  لقد  اإذن 

علن عنه يف اأو�صلو، 
ُ
اإ�رشائيلية، اأنتجت الحقاً اتفاق “اإعالن املبادئ” الذي اأ فل�صطينية - 
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الذي  وهو  اإجنازه،  على  مبا�رشاً  م�رشفاً  يومها  كان  الذي  عبا�ص  حممود  و�صفه  والذي 

وقع عليه نيابة عن منظمة التحرير الفل�صطينية، والذي اأ�صبح رئي�ص ال�صلطة الفل�صطينية 

التي اأن�صئت مبوجبه، ولتحقيق اأهدافه وبنوده. قائالً: اإن هدف املفاو�صات االإ�رشائيلية 

الفل�صطينية هو:

1. “التو�صل اإىل اتفاق حول الرتتيبات الإقامة �صلطة حكم ذات انتقالية فل�صطينية”.

 ،242 القرارين  اأ�صا�ص  على  دائمة  ت�صوية  اإىل  “توؤدي  مفاو�صات...  يف  الدخول   .2

.
و338”30

اأي اأن التعامل مع الق�صية الفل�صطينية �صوف يتم اإجنازه على مرحلتني، تكون املرحلة 

االأوىل خم�ص�صة الإن�صاء “�صلطة حكم ذاتي”، ُتقام على اأرا�ص ٍفل�صطينية تن�صحب منها 

القوات االإ�رشائيلية، يكون ا�صمها فل�صطني. واملرحلة الثانية الإنهاء م�صكلة الالجئني، على 

“الدولة”  ال�صكل الذي بيّنه حممود عبا�ص نف�صه، عندما بنّي الواجبات امللقاة على عاتق 

الفل�صطينية جتاه الالجئني. وهي بدورها تنق�صم اإىل مرحلتني:

تهدف املرحلة االأوىل، بح�صب تعبري حممود عبا�ص نف�صه، اإىل “تخفيف معاناة �صعبنا 

يف اللجوء اإىل حني حّل امل�صكلة”، من خالل: 

1. توفري “حّق املواطنة لكل فل�صطيني اأينما كان”.

 .
2. “وتنظيم عالقات اجلاليات الفل�صطينية، و�صمان م�صاحلهم مع الدول امل�صيفة”31

وتهدف املرحلة الثانية اإىل حتقيق احلّل الدائم، “باملفاو�صات مع اإ�رشائيل”. 

التوطني.  اإعادة  اأو  بالتوطني  وحمدد  م�صبقاً،  معروف  االإ�رشائيلي  املوقف  اأن  ومبا 

فاإن هذه اال�صرتاتيجية �صوف جتد طريقاً كي تتحول اإىل اأمر واقع؛ الأن حممود عبا�ص 

فهو  لذلك  ؛ 
به”32 يعتد  الذي  وهو  االأر�ص،  على  نف�صه  يفر�ص  الذي  “بالواقع  يعرتف 

الالجئني،  عودة  رف�ص  على  االإ�رشار  حيث  من  االإ�رشائيلية  فالوقائع  معه.  يتعامل 

الفل�صطينيني  الالجئني  بيوت  يف  واإ�صكانهم  اليهود،  املهاجرين  من  املزيد  وجلب 

على  نف�صها  تفر�ص  �صوف  واأمالكهم.  اأرا�صيهم  فوق  امل�صتوطنات  وبناء  وبلداتهم، 

ال�صيد حممود عبا�ص رئي�ص ال�صلطة الفل�صطينية، وجتعله يعتد بها. عندها �صندرك باأن 

اأي ت�صوية لن حتمل معها عودة الالجئني اإىل ديارهم، وال اإىل بلدهم فل�صطني التاريخية 
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م�صتقبل  ر�صمت  قد  الفل�صطينية  ال�صلطة  قيادة  وتكون   .1948 �صنة  منها  ُهّجروا  التي 

ق�صية الالجئني على ال�صكل التايل:

1. العودة اإىل الدولة الفل�صطينية املوعودة.

2. التوطني يف مكان اللجوء.

3. اإعادة التوطني “التهجري” يف بلد ثالث.

4. اإعطاء اجلن�صية الفل�صطينية “جالية فل�صطينية يف البلد امل�صيف”، كمرحلة انتقالية.

ولقد ك�صف حممود عبا�ص يف معر�ص حديثه عن دور ال�صلطة الفل�صطينية، وطبيعة 

بها  يّر  �صوف  التي  االنتقالية  املرحلة  مالمح  وبنّي  ال�صتات،  بفل�صطينيي  عالقتها 

الالجئون، وخا�صة الالجئون يف لبنان، ريثما يتّم التو�صل اإىل احلّل الدائم. بالت�صديد على 

�رشورة ارتباطهم بهذه “الدولة” الفل�صطينية “من خالل الهوية ومن خالل م�صاحلهم 

 .
العامة”33

اخلدمات  ببع�ص  �صتتميز  لبنان،  يف  الفل�صطينيني  لالجئني  االنتقالية  املرحلة  اأن  اأي 

فل�صطينية  جالية  اإىل  �صيتحولون  حيث  الفل�صطينية،  ال�صلطة  لهم  حتققها  �صوف  التي 

تتمتع باحلقوق املدنية. ولن جتد الدولة اللبنانية غ�صا�صة يف اإعطائهم اإياها، ما دامت قد 

جتاوزت م�صاألة توطينهم على اأرا�صيها، وما دامت اإقامتهم يف لبنان قد اأ�صبحت موؤقتة، 

ريثما تتّم عملية اإعادة تاأهيلهم، متهيداً الإعادة توطينهم يف بلد ثالث، اأو عودتهم للدولة 

الفل�صطينية املوعودة. 

لبنان،  يف  الفل�صطينيني  الالجئني  ق�صية  اإليها  و�صلت  التي  املرحلة  من  نتاأكد  ولكي 

بح�صب تعامل منظمة التحرير، وقيادة ال�صلطة الفل�صطينية، وموقف احلكومة اللبنانية. 

اتفاق  من  املوقف  ب�صاأن  بويز  فار�ص  لبنان  خارجية  وزير  كلمة  عند  التوقف  املهم  من 

من  معنيون  “والأننا  قال:  حيث   1993/9/9 يف  بريوت  يف  النواب  جمل�ص  اأمام  املبادئ، 

حيث وجود مواطنني فل�صطينيني على اأر�صنا، من واجب منظمة التحرير الفل�صطينية، 

 .
والقيادة الفل�صطينية اأوالً واأخرياً اأن ت�صمنا حّق العودة لهوؤالء”34

كما اأ�صار وزير اخلارجية اإىل ازدواجية املرجعية ال�صيا�صية لالجئني الفل�صطينيني يف 

التعبري يتجاوز  الفل�صطينية”، هذا  التحرير والقيادة  “واجب منظمة  قال:  لبنان، عندما 

الأن  وال�صلطة،  املنظمة  من  لكل  امل�صوؤولية  موقعي  يف  نف�صه  ال�صخ�ص  تكرار  اإ�صكالية 

رئي�ص ال�صلطة يومها كان هو نف�صه رئي�ص املنظمة، بينما �صالحيات ال�صلطة الفل�صطينية 
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ال�صلطة  التحرير هي مرجعية  اأن منظمة  التحرير. ومع  تختلف عن �صالحيات منظمة 

مقام  تقوم  لكي  مهياأة  �صتكون  ال�صلطة،  موؤ�ص�صة  اأن  اإال  اأو�صلو.  اتفاق  بنود  مبوجب 

“دولة” فل�صطني. 

ثم تابع الوزير تخوفه من موقف منظمة التحرير حيال الالجئني حني قال: “التي مل 

تفر�ص ذكر اأي فقرة وا�صحة و�رشيحة حول مو�صوع العودة، بل ذكرت كلمة الجئني 

 .
يف �صل�صلة من الكلمات اأو العبارات املتتالية يف �صكل غري وا�صح وغري ملزم الأحد”35

ثم ختم وزير اخلارجية كلمته بعبارات تو�صح املوقف اللبناين من هذا اال�صتحقاق، 

اأن هناك وحدة وطنية  اإننا متفقون جميعاً   ...“ التعامل معها بالقول:  وا�صرتاتيجيته يف 

حول مو�صوع رف�ص التوطني، ... واإذا كانت هذه القيادة ]الفل�صطينية[ تتنازل عن حّق 

�صعبها يف العودة وهذه م�صكلة ندفع ثمنها، ... فال يكن اأن نعتب نحن امل�صوؤولون اأوالً، 

 .
فنحن م�صوؤولون ثانياً”36

الالجئني  توطني  رف�ص  حول  اللبناين  الوطني  االإجماع  من  حالة  اأمام  هنا  نحن  اإذاً، 

الفل�صطينيني يف لبنان، واأمام خماوف لبنانية حقيقية من احتمال تنازل القيادة الفل�صطينية 

اأو رمبا  اأر�صه،  “توريط” لبنان يف عملية توطينهم يف  عن حق العودة، وبالتايل احتمال 

دفعه للت�صييق عليهم الإجبارهم للهجرة اإىل بلدان اأخرى.

ا�صتند موؤمتر مدريد اإىل مرجعية القرارات الدولية 242 و338، وجميعها ال يحتوي 

اإذا  ما  تقرير  يف  احلّر  االختيار  حّق  حتى  يعطيهم  اأو  الالجئني،  عودة  حق  ي�صمن  ن�صاً 

اقت�صى  الدويل  القرار  يف  االأمريكي  التفرد  فاإن  ذلك  ومع  ال.  اأم  بالعودة  يرغبون  كانوا 

الروؤية  لت�صبح  الفل�صطينية،  بالق�صية  املتعلقة  الدولية  القرارات  كافة  مرجعية  �صطب 

االأمريكية وقراراتها هي املرجعية الوحيدة دون غريها. ففي �صهر ت�رشين االأول/ اأكتوبر 

Bill Clinton يف االأمم  اإدارة بيل كلينتون  اأو�صلو، �صوتت  1993، اأي بعد توقيع اتفاق 

املتحدة �صّد القرار 194، ويف اجلل�صة نف�صها دعت اإىل تقييد اأو اإنهاء ن�صاط االأمم املتحدة 

اإىل التخل�ص من جميع قرارات االأمم املتحدة  “اإ�رشائيل” وفل�صطني، ودعت  فيما يخ�ص 

 .
37

ال�صابقة، بو�صفها الغية، و�صمل ذلك جميع الدعوات املت�صلة بحقوق الفل�صطينيني

ويف اأجواء التح�صري لقمة كامب ديفيد Camp David يف متوز/ يوليو 2000، والتي 

جمل�ص  ورئي�ص  عرفات  يا�رش  والفل�صطيني  كلينتون  االأمريكي  الرئي�ص  بني  ما  جتمع 

الوزراء االإ�رشائيلي اإيهود باراك Ehud Barak، اأعلن باراك قبيل �صفره حل�صور القمة 
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“اأن اإ�رشائيل لن تقبل اأبداً بحّق العودة اأو القرار 194”. ويف خطوة موازية اأقّر الكني�صت 

القرار  تنفيذ  ب�صاأن  التفاو�ص  اإ�رشائيلية  حكومة  اأي  على  “يحظر  ت�رشيعاً   Knesset

 مما يعني، اأننا اأ�صبحنا ب�صدد اإجماع اإ�رشائيلي، كر�صته املوؤ�ص�صات التنفيذية 
 38”194

والت�رشيعية، يرف�ص اأي اتفاق اأو قرار يوؤدي اإىل عودة اأي الجئ فل�صطيني اإىل بلدته التي 

ر منها �صنة 1948.  ُهجِّ

ف�صل موؤمتر كامب ديفيد يف الو�صول اإىل اأية ت�صوية نهائية ب�صاأن الالجئني، ف�صالً عن 

الق�صايا اجلوهرية االأخرى. وقد ُطرحت بع�ص االأفكار من اجلانب االإ�رشائيلي باحتمال 

اأنها بحدود  عودة متدرجة الأعداد حمدودة جداً من الالجئني، ذكرت بع�ص امل�صادر 

50 األفاً اأو 100 األف؛ وهي ن�صبة ال تتجاوز 2% من الجئي �صنة 1948. وقد ُذكر اأن باراك 

اأبدى مرونة وجتاوباً حول اإمكانية عودة بع�ص الجئي اجلليل، يف �صمال فل�صطني، حتت 

م�صمى مّل �صمل العائالت. الذين تربطهم اأوا�رش قربى من الدرجة االأوىل والثانية، وهذه 

م�صاألة بداأت تتاآكل وتتبخر بحكم تقدم �صن الفئة امل�صتهدفة، اأي اأن مرور الزمن �صوف 

يعفي “اإ�رشائيل” من تبعات هذه املوافقة. ويف حال بقي بع�ص الالجئني الذين تتوفر فيهم 

هذه ال�رشوط، فاإنهم �صيكونون قلة قليلة من كبار ال�صن الذين جتاوزت اأعمارهم ال�صتني 

عاماً. عندها �صيكون االإجراء ذا طبيعة اإن�صانية ولي�صت حقوقية اأو �صيا�صية.

القرار  على  فيه  ا�صتند  الذي   2000/7/26 يف  عرفات  يا�رش  الرئي�ص  ت�رشيح  وجاء 

“اأن تكون االأولوية بالن�صبة لالجئني،  اإىل وجوب  ال�صادر عن هيئة االأمم املتحدة، داعياً 

لل�صعب  بالن�صبة  وكذلك  ال�صعبة...  لظروفهم  وذلك  لبنان،  يف  الالجئون  اإخواننا  هم 

اإىل عدم مالئمة احلّل  اإ�صارة وا�صحة  . يف 
الكثري...”39 الذي عانى معنا  ال�صقيق  اللبناين 

املقرتح للبنان والالجئني فيه. 

ثم جاءت مقرتحات الرئي�ص االأمريكي كلينتون، يف 2000/12/23 لتبني �صكل الت�صوية 

النهائية للنزاع، التي يكن اأن حتظى بدعم الواليات املتحدة، وبالتايل �صتكون م�صتعدة 

لكي توفر لها اإمكانية النجاح، وحتدثت عن اجلانب املتعلق بالالجئني على ال�صكل التايل:

اأن  اإن الدولة الفل�صطينية �صتكون نقطة االرتكاز للفل�صطينيني الذين يختارون  اأولً: 

يعودوا اإىل املنطقة. 

ثانياً: نحتاج اإىل �صياغة ب�صاأن حّق العودة، تو�صح اأن لي�ص هناك حّق حمدد يف العودة 

اإىل “اإ�رشائيل” نف�صها، ولكنها ال تلغي تطلع ال�صعب الفل�صطيني للعودة اإىل املنطقة.
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الفل�صطينيني  اتفاق  عن  تنجم  التي  اجلوانب  كل  لتنفيذ  دولية  جلنة  اإن�صاء  ثالثاً: 

واالإ�رشائيليني، واملتعلقة بالتعوي�ص، واإعادة التاأهيل.

رابعاً: املواطن اخلم�صة املحتملة لالجئني هي؛ دولة فل�صطني، اأو مناطق يف “اإ�رشائيل” 

�صتنقل اإىل فل�صطني �صمن تبادل االأرا�صي، اأو اإعادة تاأهيل يف الدولة امل�صيفة، اأو اإعادة 

توطني يف دولة ثالثة، اأو االإدخال اإىل “اإ�رشائيل”.

ثالثة  بلدان  يف  التوطني  واإعادة  امل�صيفة،  البلدان  يف  التاأهيل  �صيعتمد  خام�شاً: 

واال�صتيعاب داخل “اإ�رشائيل” على �صيا�صات تلك البلدان.

�صيا�صة  اعتماد  تعتزم  اأنها  اإىل  االتفاق  يف  ت�صري  اأن  “اإ�رشائيل”  ت�صتطيع  �شاد�شاً: 

“اإ�رشائيل”  قرار  مع  يتفق  مبا  “اإ�رشائيل”،  يف  الالجئني  بع�ص  ا�صتيعاب  مبوجبها  يتم 

.
40

ال�صيادي

مع  تتعامل  بقيت  ال�صابقة،  واالتفاقات  القرارات  من  وغريها  املقرتحات  هذه  اإن 

امل�صتوى ال�صيا�صي من ق�صية الالجئني، وجاءت يف �صياق �صغط االإدارة االأمريكية التي 

يعك�ص  الذي  الفردي،  اجلانب  وبقي  الفل�صطينية.  الر�صمية  القيادة  على  متار�صه  كانت 

وبعبارة  وبيته.  اأر�صه  من  ُهّجر  الذي  الفل�صطيني  لالإن�صان  واحلقوقي  القانوين  البعد 

اأخرى فاإن جميع الت�صويات �صتبقى مثلومة قانونياً اإن مل تتوفر لها املوافقة ال�صخ�صية 

من املالك احلقيقي لالأر�ص، اأو من ورثته ال�رشعيني. كما �صتبقى االتفاقات املوقعة حتت 

الو�صاية االأمريكية بحاجة اإىل �صهادة عدم ممار�صة �صغط واإكراه.

خام�سًا: منذ بداية انتفا�سة االأق�سى وحتى 2005:

ال تعّد وثيقة جنيف Geneva Document ال�صادرة يف 2003/11/13 من بني الوثائق 

الر�صمية؛ حيث اأنه مّت التوقيع عليها من قبل جمموعة من الفل�صطينيني املقربني من القيادة 

الفل�صطينية مثل: يا�رش عبد ربه؛ وهو وزير �صابق ومقرب من رئي�ص ال�صلطة الفل�صطينية 

يا�رش عرفات، كما وقعها عدد من االإ�رشائيليني من املح�صوبني على حزب العمل والي�صار 

االإ�رشائيلي ومن بينهم يو�صي بيلني Yossi Beilin؛ وهو وزير �صابق جاء من �صفوف 

الفل�صطيني  الالجئ  تظهر  الأنها  مرجعية؛  قيمة  لها  تكون  اأن  املتوقع  ومن  املعار�صة. 

وكاأنه مار�ص حقه يف االختيار احلّر يف العودة، وتوؤدي اإىل اإغالق ملف الالجئني وت�صقط 

املرجعية الدولية لهذه الق�صية، مبوافقة الطرف الفل�صطيني نف�صه. 
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تنهي هذه االتفاقية “و�صعية الالجئ الفل�صطيني كالجئ” ملجرد حتقيق مكان اإقامة 

دائم لالجئني. وبالتايل يتّم اعتبار ذلك مبثابة تطبيق لكافة القرارات الدولية، التي تدعو 

. كما ودعت 
41

اإىل عودة الالجئني وحّل م�صكلتهم؛ مثل القرار 194 و242 واملبادرة العربية

االتفاقية  “يتبنيان  املتحدة  االأمم  يف  العامة  واجلمعية  االأمن  جمل�ص  من  قرار  اإ�صدار  اإىل 

ويلغيان قرارات االأمم املتحدة ال�صابقة”.

وت�صقط هذه االتفاقية حّق اأي الجئ يف “رفع اأي مطالبات بخالف تلك املتعلقة بتنفيذ 

“اإ�رشائيل” با�صتقبال الالجئني وال�صماح لهم بالعودة  اأنها مل تلزم  هذه االتفاقية”، مع 

الثالثة  “االأطراف  الفل�صطينية بت�صجيع  اإىل ديارهم، واإمنا اكتفت باإلزامها هي وال�صلطة 

. مما يعني باأن حّق العودة �صيتّم تطبيقه خارج اأر�ص بلدة الالجئ وقريته 
على ذلك”42

التي ُهّجر منها. خ�صو�صاً اأن الوثيقة اأعادت تطبيق حّق العودة اإىل “اإ�رشائيل” “للقرار 

 .
ال�صيادي لدولة اإ�رشائيل”43

ويف املقابل، قّدمت الوثيقة �رشحاً تف�صيالً حول التعوي�ص، بينت فيه جوانب التعوي�ص 

عن املمتلكات وم�صاعفاتها االقت�صادية، وكذلك التعوي�ص عن اللجوء واملعاناة، يف اإ�صارة 

“تاأ�صي�ص  االتفاقية  اأقرت  حيث  عملية؛  م�صاألة  تكون  �صوف  اأنها  اإىل  وا�صحة  �صمنية 

مفو�صية دولية تكون م�صوؤولة ب�صكل كامل وح�رشي عن تنفيذ كافة اجلوانب املتعلقة 

 مبوجب هذا االتفاق.
بالالجئني”44

وجعلت االأولوية يف تطبيق حّق العودة مبوجب هذه االتفاقية لالجئني الفل�صطينيني يف 

لبنان، وذلك متا�صياً مع الت�صور االأمريكي الذي ورد يف مبادرة كلينتون؛ حيث راأى باأن 

. خ�صو�صاً اأنه مل يتم اندماجهم يف املجتمع 
“االأولوية يجب اأن تعطى لالجئني يف لبنان”45

املحلي. فطبيعة التكوين اللبناين مل ت�صاعدهم على االندماج، كما اأن التدخالت الفل�صطينية 

يف ال�صيا�صة الداخلية للبنان يف فرتة احلرب االأهلية اأ�صهمت بحدوث التنافر بينهما، وال 

يغيب العامل االإ�رشائيلي الذي يف�ّصل دفع الالجئني بعيداً عن “حدوده” مع لبنان. لذلك 

جاءت باقي بنود االتفاقية مف�صلة؛ لتوفر كافة االختيارات والبدائل، التي ت�صمن ت�صتيت 

الجئي لبنان على اأكرث من موطن اإقامة دائم، متهيداً ال�صتيعابهم وت�صتيتهم يف البيئات 

الثالثة. فقد ورد يف االتفاقية حتت بند اختيار املكان الدائم لالإقامة، خم�صة مواطن، هي 

نف�صها التي وردت يف مقرتحات الرئي�ص االأمريكي كلينتون يف 2000/12/23، لتبني �صكل 

الت�صوية النهائية للنزاع. مع ورود بع�ص املحددات التي ظهرت على ال�صكل التايل:
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اأنها  مع  فل�صطني”.  دولة  قوانني  مبوجب  ذلك  �صيتم  حيث  فل�صطني...  “دولة   .1

عدم  ي�صمن  من  ثم  لبنان،  الجئي  من  اأي  منها  هاجر  التي  البيوت  حتتوي  ال 

املفرت�صة  الدولة  بهذه  يلتحقوا  اأن  يكن  الذين  عدد  لتقييد  “اإ�رشائيل”  تدخل 

و�صخ�صياتهم؟!.

2. “املناطق يف اإ�رشائيل التي يتم نقلها اإىل فل�صطني”. مع اأنه يوجد بيوت واأمالك لعدد 

قليل من الالجئني يف لبنان داخل هذه املناطق، اإال اأنه ينطبق عليها ما ينطبق على 

االحتمال ال�صابق، هذا اإن متت عملية املبادلة.

3. “دول ثالثة” تقبل ا�صتيعاب بع�ص الالجئني بواقع يكون “خا�صعاً للقرار ال�صيادي 

لهذه الدول”. فكثري من دول اأوروبا، والدول االإ�صكندنافية، اإ�صافة اإىل اأ�صرتاليا 

وكندا، املوجودة يف اأقا�صي االأر�ص، والبعيدة عن الديار ال�رشعية، والبلد االأ�صلي 

اأعداد  ال�صتيعاب  م�صتعدة  جميعها  �صتكون  الفل�صطيني؛  الالجئ  منه  ر  ُهجِّ الذي 

حمددة من الجئي لبنان. 

ومعروفاً  وا�صحاً  بات  والذي  ال�صيادي”،  لقرارها  خا�صعاً   ... اإ�رشائيل،  “دولة   .4

م�صبقاً. مما يعني ا�صتمرار هذه الوثيقة كغريها من الوثائق والقرارات يف ممار�صة 

التمويه اللفظي، الذي يوهم القارئ بالتوازن واملو�صوعية، مع اأن معدِّي الوثيقة 

“اإ�رشائيل” النهائي الراف�ص لعودة  اأنف�صهم، يعرفون قبل غريهم حقيقة موقف 

اأي الجئ فل�صطيني، اإىل االأرا�صي التي احتلتها �صنة 1948. 

الدولة  اأن  يعني  مبا  ال�صيادي”.  لقرارها  خا�صعاً   ... امل�صيفة،  “الدول  وتبقى   .5

اأو  اللبنانية �صتكون خمرّية بني اأن تقبل بتوطني الالجئني الفل�صطينيني جميعهم 

بع�صهم، على اأن حت�صل على “مكافاأة باملقابل”. تكون هذه املكافاأة متنا�صبة مع 

العدد الذي تقبل به، اإن قبلت مبا ال يوؤثر اأو يتعار�ص مع قرارها ال�صيادي. ولها 

اأن تقبل باأن تكون مقّر اإقامتهم الدائمة، اأو املوؤقتة. 

ال�صمنية  موافقته   2003/10/14 يف  عرفات  يا�رش  الفل�صطينية  ال�صلطة  رئي�ص  اأبدى 

على “وثيقة جنيف” يف ت�رشيح له قال فيه: “... اأنا اأدعم اأي جهد، وخ�صو�صاً من هوؤالء 

.
اجلماعات يف اإ�رشائيل، الذين هم مع �صالم ال�صجعان، الذي اأيدناه، ...”46

اأكد  الفل�صطينية. وقد  لل�صلطة  انتخب حممود عبا�ص رئي�صاً   ،2005 ومع مطلع �صنة 

؛ التي جتعل اإنهاء 
عبا�ص “التزام الفل�صطينيني عملية ال�صالم يف اإطار خريطة الطريق”47
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العنف، اأي وقف انتفا�صة االأق�صى، واإنهاء مقاومة االحتالل االإ�رشائيلي، قبل اإيجاد حلٍّ 

يقوم على اأ�صا�ص دولتني. وتركت هذه اخلريطة التعامل مع ق�صية الالجئني اإىل موؤمتر 

االإ�رشائيليني؛ عب ر�صالة �رشية  النهائي. كما طماأن عبا�ص  الو�صع  دويل يبحث ق�صايا 

اإىل اأريل �صارون Ariel Sharon، جاء فيها اأنه: “على اقتناع تام باأن حق عودة الالجئني 

الفل�صطينيني اإىل ديارهم التي �رشدوا منها يف نكبة العام امل�صوؤوم 1948 لي�ص واقعياً واأنه 

باأن عدداً قليالً من الالجئني يكنهم  “مدرك متاماً  اأنه  لي�ص باالإمكان حتقيقه”، م�صيفاً 

.
العودة اإىل بيوتهم يف الدولة العبية”48

يف حني �صدرت ت�رشيحات ومواقف لعدد من قيادات فتح، ومنظمة التحرير، وقيادة 

ال�صلطة الفل�صطينية ترف�ص فكرة التوطني؛ وخ�صو�صاً توطني الالجئني الفل�صطينيني يف 

لبنان. كان من اأهم هذه املواقف قرار اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية، الذي 

امل�صالح  يتناق�ص مع  باعتباره  التوطني بكل مظاهره و�صوره،  “رف�ص  فيه على  اأكدت 

العربية  الدول  عبا�ص  حممود  وطالب   .
واللبناين”49 الفل�صطيني  ال�صعبني  لكال  الوطنية 

.
“بتجني�ص الالجئني يف اأماكن اإقامتهم”50

ويف اإطار بحث ال�صلطة الفل�صطينية عن احللول والبدائل املمكنة لت�صوية ملف الالجئني 

الالجئني  اأو�صاط  بع�ص  عن  ُنقل  فقد  اخل�صو�ص،  وجه  على  لبنان  والجئي  عموماً، 

الالجئني  مبنح  يق�صي  ملقرتح  تروج  الفل�صطينية  ال�صلطة  اأن  امل�صت�صيفة؛  واحلكومات 

الفل�صطينيني يف لبنان جواز �صفر فل�صطيني متهيداً لرتتيبات احلّل الدائم م�صتقبالً، كما 

 .
يت�صمن املقرتح منحهم “اإقامة لع�رش �صنوات قابلة للتجديد”51

فتح  حركتي  فيها  مبا  الفل�صطينية،  الف�صائل  غالبية  وقعت   ،2006/6/25 ويف 

مبا  ؛ 
لالجئني”52 العودة  حّق  “�صمان  اإىل  دعت  التي  الوطني؛  الوفاق  وثيقة  وحما�ص، 

ُهّجروا  التي  ديارهم  اإىل  الالجئني  عودة  بحق  ملتزمة  وفتح  ال�صلطة  رئا�صة  باأن  يعني 

.1948 منها �صنة 

املوقع  القاهرة  اتفاق  التزامات  تطبيق  رف�ص  يف  ال�صلطة  رئي�ص  ا�صتمرار  اأن  غري 

وا�صتئناف   ،2007/6/14 يف  بداأ  الذي  الفل�صطيني  االنق�صام  وتكري�ص   ،2005/3/17 يف 

تقدم  �صبل  يف  للبحث   Ehud Olmert اأوملرت  اإيهود  العدو  حكومة  رئي�ص  مع  اللقاءات 

م�صرية الت�صوية، وا�صتعداده للذهاب اإىل االجتماع الدويل الذي دعا له الرئي�ص االأمريكي 

جورج بو�ص George  Bush يف خريف 2007؛ لبحث عملية الت�صوية بني االإ�رشائيليني 
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النيابية،  االأكرثية  ت�صكل  بو�صفها  حما�ص  حركة  مع  احلوار  غري  من  والفل�صطينيني، 

وتتوىل رئا�صة حكومة الوحدة الوطنية التي ت�صكلت يف 2007/3/17، كل ذلك ي�صري على 

يلتزم مب�صمون  ال�صابقة. ولن  ال�صلطة حممود عبا�ص �صي�صتمر يف �صيا�صاته  اأن رئي�ص 

اإىل  وثيقة الوفاق الوطني، وال حتى برنامج حكومة الوطنية الوطنية، الذي يدعو كذلك 

“التم�صك بحّق الالجئني الفل�صطينيني وحّق العودة اإىل اأر�صهم وممتلكاتهم”. 

قد  الفر�صة  اأن  العربية،  الدول  بع�ص  ظنّت  االأق�صى،  انتفا�صة  اأجواء  ويف 

القرارات،  بع�ص  اإىل  فيها  االعتبار  تعيد  مببادرة  تتقدم  لكي  مواتية  اأ�صبحت 

التي احتلتها  االأرا�صي  اإقامة دولة فل�صطينية على  اإىل  التي تدعو  الدولية  وامل�صاريع 

1967، واإىل ق�صية الالجئني على قاعدة متكينهم من االختيار بني  �صنة  يف  “اإ�رشائيل” 

ممار�صة حّقهم يف العودة اإىل ديارهم، اأو القبول بالتعوي�ص ملن مل يرغب بالعودة. يف ظّل 

القمة العربية  اإىل  التي قّدمها  هذه االأجواء جاءت مبادرة االأمري عبد اهلل بن عبد العزيز، 

ِقرَّت باالإجماع، فدعت اإىل:
ُ
املنعقدة يف بريوت يف 2002/3/28، والتي اأ

1. “... قبولها ]اأي اإ�رشائيل[ قيام دولة فل�صطينية...”.

لقرار  “وفقاً  الفل�صطينيني”، يتفق عليه  الالجئني  اإىل حّل عادل مل�صكلة  “التو�صل   .2

.
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 194”53

هذه املبادرة التي باتت متثل االإجماع العربي، مل تكتب لها احلياة، ومل تلَق ا�صتجابة 

الرئي�ص  عنها  اأعلن  التي  الطريق  خريطة  خطة  تلتها  ثم  االإ�رشائيلية.  احلكومة  لدى 

االأمريكي، بو�ص، يف وا�صنطن يف 2003/4/30، جاءت هذه اخلطة، برعاية دولية �صّمت كالًّ 

من الواليات املتحدة االأمريكية، ورو�صيا االحتادية، واالحتاد االأوروبي، واالأمم املتحدة، 

وهي قائمة على “االأ�ص�ص املرجعية ملوؤمتر مدريد، ومبداأ االأر�ص مقابل ال�صالم، وقرارات 

االأمم املتحدة 242، 338، و1397، واالتفاقات التي مّت التو�صل اإليها �صابقاً بني الطرفني، 

. كل هذا احل�صد من املرجعيات الدولية؛ لكي 
ومبادرة االأمري عبد اهلل بن عبد العزيز”54

املجموعة  هذه  الرباعية.  املجموعة  قبل  من  وعملياتي  ومتوا�صل،  فعال  بدعم  حتظى 

اأو باآخر يف اإجناح املرحلة النهائية، من عملية ت�صوية النزاع  التي �صتكون معنية ب�صكل 

الفل�صطيني االإ�رشائيلي، وخ�صو�صاً الالجئني. اأي �صيكون لها دور يف التمويل، واإعادة 

منها  مطلوب  �صيكون  التي  املتحدة  االأمم  اإىل  اإ�صافة  توطينهم.  واإعادة  الالجئني،  تاأهيل 

توفري املظلة الدولية لكي ت�صجع بع�ص الدول الثالثة على حتمل جزء من تبعات الت�صوية 
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الت�صوية وتنفيذها.  الدولية املخت�صة لرعاية  اللجنة  النهائية مل�صكلة الالجئني، وت�صكيل 

والأن هذا هو املبر الوجيه الوحيد الذي دعا الواليات املتحدة الإ�رشاك االأطراف الدولية، 

�صابقة الذكر.

�ساد�سًا: ال�سيناريوهات املتوقعة:

ما دامت عودة الالجئني اإىل ديارهم اأمراً متعذراً، ب�صبب “االإجماع” االإ�رشائيلي الذي 

يرف�ص تقدمي اأي تنازالت بهذا اخل�صو�ص، والوحدة الوطنية اللبنانية التي ترف�ص كذلك 

توطينهم. يف حني تقدم الواليات املتحدة االأمريكية ت�صورات ومبادرات تدعو اإىل اإعادة 

اللبنانية  الدولة  اأ�رشت  اإذا  ثالث؛  بلد  لبنان يف  املقيمني يف  الفل�صطينيني  الالجئني  توطني 

على رف�ص اإعطائهم جن�صيتها. 

ثالثة  اأحد  �صمن  يتحدد  �صوف  لبنان  يف  الفل�صطينيني  الالجئني  م�صتقبل  فاإن 

�صيناريوهات، لي�ص واحداً منها العودة اإىل ديارهم التي هجروا منها يف �صنة 1948، وهي:

1. التهجري الق�رشي: 

ي�صكل هذا ال�صيناريو هاج�صاً، ب�صكل دائم، لكافة الالجئني؛ خ�صو�صاً يف ظّل ا�صتمرار 

احلديث عن �صحب ال�صالح الفل�صطيني، وتعايل بع�ص االأ�صوات املتطرفة التي تدعو اإىل 

قتل الفل�صطينيني وطردهم. ي�صاف اإىل ذلك رغبة “اإ�رشائيل” بالتخل�ص من ملف الجئي 

لبنان؛ فاإن كانت “اإ�رشائيل” غري قادرة على فر�ص توطينهم على الدولة اللبنانية، فاإنها 

قد تكون قادرة على اإعادة تهجريهم متهيداً الإعادة توطينهم يف بلد ثالث. 

لبنان،  على  جديدة  حرباً  “اإ�رشائيل”  �صنت  حال  يف  ال�صيناريو  هذا  يتحقق  اأن  يكن 

ا�صتباك واحرتاب  اإىل حالة  اللبناين احلايل؛ وحتول هذا االنق�صام  يف ظل حالة االنق�صام 

لبناين داخلي، خ�صو�صاً اإذا انتقلت العدوى اإىل الفل�صطينيني. 

2. التهجري الختياري:

يقوم هذا ال�صيناريو على اأ�صا�ص اأن الت�صور االأمريكي يدعو اإىل اإعادة توطني الالجئني 

الفل�صطينيني يف بلد ثالث؛ واأن تعلن اأكرث من دولة اأوروبية وغربية ا�صتعدادها ال�صتيعاب 

اأعداد جديدة منهم.
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يكت�صب هذا ال�صيناريو واقعية وم�صداقية، ب�صبب جتربة بع�ص الفل�صطينيني الذين 

اإياها؛ ومل ينعهم ذلك  اإىل تلك البالد، ومتتعوا باالمتيازات واملنح التي ُمنحوا  هاجروا 

من اللقاء باأهلهم وذويهم، اأو اأن يعبوا عن انتمائهم لفل�صطني.

الت�صييق  ا�صتمر  حال  يف  رجحاناً  اأكرث  ال�صيناريو  هذا  حدوث  احتمال  �صي�صبح 

حرب  ون�صوب  املخيمات،  داخل  متتالية  اأمنية  توترات  مع  متزامن  ب�صكل  املعي�صي 

خميمات جديدة؛ حيث بداأت اأكب حملة هجرة طوعية جراء حرب املخيمات يف �صنة 1985 

جديد،  من  ا�صتعدادها،  عن  االإعالن  اإىل  الدول  هذه  اإثرها  تبادر  تلتها،  التي  وال�صنوات 

ال�صتقبال الفل�صطينيني لدواٍع اإن�صانية. 

3. الذهاب اإىل مناطق ال�شلطة الفل�شطينية:

هي  الفل�صطينية  الدولة  باأن  ترى  التي  كلينتون  مبادرة  من  ال�صيناريو  هذا  ينبثق 

بالعودة،  يرغب  فل�صطيني  اأي  فاإن  وبالتايل  الالجئني؛  عودة  حق  تطبيق  يف  االأ�صا�ص 

ال�صلطة. وهذا  اأرا�صي  اإىل  التف�صري االأمريكي تطبيق رغبته من خالل الذهاب  يف�صح له 

ال�صيناريو مرتبط بنجاح م�رشوع الت�صوية وقيام الدولة الفل�صطينية وتوفري الظروف 

يبدو هذا اخليار واقعياً،  الغربية وقطاع غزة. وقد  ال�صفة  اإىل  الالجئني  لعودة  املنا�صبة 

لكنه عملياً �صعب التحقيق ب�صبب العقبات التي تواجه م�رشوع الت�صوية، وب�صبب رف�ص 

اأغلبية الفل�صطينيني للتنازل عن حقهم يف العودة اإىل اأر�صهم املحتلة �صنة 1948.

�سابعًا: خال�سة وا�ستنتاج:

وقعت حرب نكبة فل�صطني يف �صنة 1948، ومت تهجري غالبية اأهلها منها، اإىل دول املنايف 

وال�صتات، يف ظل ميزان قوة خمتل ل�صالح العدو ال�صهيوين. مع اأن العامل كان حمكوماً 

بقوتني عظميني، االحتاد ال�صوفييتي والواليات املتحدة، اإال اأن التاأثري االأمريكي، حليفة 

“اإ�رشائيل” الدائمة، على القرارات الدولية كان اأكب واأقوى، وبالتايل فقد كان هذا النفوذ 

ينعك�ص اإيجاباً على م�صالح االحتالل االإ�رشائيلي على ح�صاب الالجئني الفل�صطينيني.

حتويل  اإىل  تهدف  م�صاريع  طرح  اإىل  دائم،  ب�صكل  تبادر،  املتحدة  الواليات  وكانت 

ق�صية  من  الالجئني  ق�صية  لتحويل  ثم  ومن  الجئني،  ق�صية  اإىل  الفل�صطينية  الق�صية 

�صيا�صية وقانونية اإىل ق�صية اإن�صانية ومعي�صية. وبعد ذلك بداأت ت�صعى اإىل حل م�صكلة 

الالجئني الفل�صطينيني بعيداً عن ديارهم التي هّجروا منها.
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وبعد انتهاء احلرب الباردة وظهور النظام اأحادي القطبية، الذي انفردت فيه اأمريكا 

بقيادة العامل؛ حيث باتت وا�صنطن ت�صكل املرجعية الدولية الوحيدة للق�صية الفل�صطينية. 

الالجئني  تعطي  التي  الدولية  القرارات  مرجعية  اإ�صقاط  اإىل  االأمريكية  االإدارة  �صعت 

التي  والت�صورات  امل�صاريع  تعر�ص  وبداأت  والتعوي�ص،  العودة  يف  حقهم  الفل�صطينيني 

واأبقت  ثالث؛  بلد  يف  توطينهم  اإعادة  اأو  ت�صت�صيفهم،  التي  الدول  يف  توطينهم  اإىل  تدعو 

فر�صية عودة الالجئ اإىل دياره فكرة نظرية، من باب ذّر الرماد يف العيون؛ الأنها جعلت 

هذا احلق مرهوناً باملعايري واملوافقة االإ�رشائيلية.

الوحيد  العملي  البديل  باعتباره  التعوي�ص،  عن  كثرياً  االأمريكية  امل�صاريع  وحتدثت 

اأمام الالجئ. ولقد جتلى الت�صور االأمريكي مل�صتقبل الالجئني، وباالأخ�ص منهم  املتاح 

الجئي لبنان، من خالل مبادرة كلينتون التي قدمها للطرفني االإ�رشائيلي والفل�صطيني 

“الدولة الفل�صطينية  2000، حيث اقت�صت هذه املبادرة اأن تكون  يف كانون الثاين/ يناير 

املوافقة  ب�رشط  وكذلك   ،
العودة”55 يقررون  الذين  للفل�صطينيني  الرئي�صي  املَْوِقع  هي 

االإ�رشائيلية. 

وا�صتمرت “اإ�رشائيل” يف رف�ص كافة القرارات الدولية التي كانت تطالبها بال�صماح 

رف�صت  االإ�رشائيلية  احلكومة  اأن  حتى  ديارهم.  اإىل  بالعودة  الفل�صطينيني  لالجئني 

اإىل ديارهم، ولو كان ذلك مقابل ح�صولها على �صلح  األف الجئ   100 ال�صماح بعودة 

مع العرب. 

اإ�صقاط حق عودة  الفل�صطينية  ال�صلطة  االإ�رشائيلية ت�صرتط على  ال�صلطات  وما زالت 

الالجئني مقابل اأن توافق على تطوير ال�صلطة اإىل كيان منقو�ص ال�صيادة اأو دولة بحدود 

موؤقتة. 

اأّما الدول العربية التي ا�صتقبل بع�صها الالجئني، وكان البع�ص االآخر مت�صامناً معهم 

وعودة،  حترر  ق�صية  هي  الفل�صطينية  الق�صية  اأن  االأمر  بادئ  يف  راأوا  ق�صيتهم.  ومع 

وهي ق�صية العرب جميعاً؛ واأعلنوا ا�صتعداهم لبذل االأموال والدماء من اأجل حتقق حلم 

التحرير والعودة.

لكن �رشعان ما تبدل املوقف العربي هذا، منذ اأن اأعلنت اجلامعة العربية، يف قمة الرباط 

لل�صعب  الفل�صطينية ممثالً �رشعياً ووحيداً  التحرير  1974/10/26، اعرتافها مبنظمة  يف 
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الفل�صطيني؛ حيث حتولت الق�صية الفل�صطينية من ق�صية االأمة اإىل ق�صية الفل�صطينيني، 

واأ�صبح م�صتقبل الالجئني الفل�صطينيني مرهون مبيزان القوة التي تتمتع به هذه املنظمة، 

وروؤية قيادتها.

وبالتايل فقد بقيت الت�صورات العربية حلل م�صكلة الالجئني جمرد اأطروحات فاقدة 

الوزن والتاأثري يف القرار الدويل. ومن اأهم واأبرز هذه الت�صورات مبادرة االأمري عبد اهلل 

التي قدمها يف قمة بريوت يف �صباط/ فباير 2002، دعت اإىل التو�صل اإىل “حل عادل يتفق 

عودة  فاإن  لالجئني  العدالة  �رشط  االإ�رشائيليني  مع  واالتفاق  الالجئني،  لق�صية  عليه” 

الالجئني اإىل ديارهم �صتكون اأبعد مناالً.

الفل�صطينية  الق�صية  التي ت�صامنت مع  العربية  الدول  لبنان واحداً من �صمن  وكان 

عموماً؛ بل ا�صتقبل لبنان بالرتحيب الالجئني الذي وفدوا اإىل اأرا�صيه، وخاطبهم رئي�ص 

جمهوريته ال�صيخ ب�صارة اخلوري قائالً: ادخلوا بلدكم لبنان. واأعلن وزير اخلارجية 

هذا  اإن  قائالً  و�صدد  ديارهم،  اإىل  الالجئني  عودة  بحق  بالده  مت�صك   ،1949/11/14 يف 

.
احلّق “ال منلك التفريط به، وال تهاوناً يف اإحقاقه”56

اللبناين،  ال�صيا�صي  النظام  اأ�صا�صه  يقوم  الذي  الدقيق  الطائفي  التوازن  اأن  غري 

على  املقيمني  الالجئني  توطني  فكرة  جتاه  بالغة  بح�صا�صية  يتعامل  لبنان  جعل 

الدينية  واملرجعيات  واحلزبيني  الر�صميني  امل�صوؤولني  معظم  اأعلن  حيث  اأرا�صيه؛ 

على  الفل�صطينيني  الالجئني  م�صكلة  حلل  الراف�ص  موقفهم  عديدة  مرات  املوؤثرة، 

من  مر�صوم  �صدور  دون  يحل  مل  الواقع  هذا  ولكن  فيه.  بتوطينهم  لبنان،  ح�صاب 

لنحو  اللبنانية  اجلن�صية  مبوجبه  منح   ،5247 رقم   1994/6/20 يف  اجلمهورية  رئي�ص 

لبنان.  املقيمني يف  الالجئني  فل�صطيني من  األف   30

الفل�صطينية،  التحرير  قيادة منظمة  بداأت  الفل�صطينية، فقد  القيادة  اأما على م�صتوى 

لل�صعب  ووحيداً  �رشعياً  ممثالً  بو�صفها  بها  العربي  االعرتاف  على  ح�صلت  اأن  منذ 

الفل�صطيني، ال�صعي للح�صول على مقعد لها يف منظمة االأمم املتحدة، ولو كان عب اإظهار 

املرونة يف التعامل. وفعالً، لقد تبنت منظمة التحرير برنامج النقاط الع�رشة يف حزيران/ 

يونيو 1974، الذي مت مبوجبه ف�صل عودة الالجئني عن التحرير، ومن ثم جعلت اإقامة 

ال�صلطة هدفاً مقابالً للعودة. كما وقعت على اتفاق املبادئ يف اأيلول/ �صبتمب 1993؛ الذي 
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ت�صمن باأن اإقامة ال�صلطة هو الهدف االأ�صا�صي له، بينما مت تاأجيل حل م�صكلة الالجئني 

مع ق�صايا الو�صع النهائي. 

بل اإن قيادة ال�صلطة اأذنت لبع�ص الوزراء واملقربني منها بالتفاو�ص مع �صخ�صيات 

اإ�رشائيلية معار�صة؛ حيث �صدرت نتيجة هذا التفاو�ص وثيقة جنيف، التي مت مبوجبها 

اإ�صقاط حق عودة الالجئني اإىل ديارهم، وتبنت، اإىل حد بعيد، الت�صور االأمريكي الوارد يف 

مبادرة كلينتون حول التوطني.

يتعر�صون  التي  والتجويع  الفقر  معاناة  من  وبالرغم  لبنان،  يف  الالجئني  اأن  ومع 

98.3% منهم  ، وال يجد 
57

اإىل فل�صطني 81.5% منهم متاأكدون من عودتهم  لها، ما زال 

اإىل  بالعودة  حقهم  يف  ممار�صتهم  عن  وتعبرياً   ،
58

لق�صيته حالً  التوطني  اأو  التعوي�ص  يف 

بلداتهم وقراهم ومدنهم االأ�صلية التي هّجروا، ق�رشاً، هم اأو اآبائهم منها. 
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