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مكانات الخارج فمسطينيو  :المبادرة زمام استعادة وا 
 2102-2102 الفمسطينيين الالجئين قضية مع األمثل التعامل

 سميمان جابر
 

 :تقديم

 الرسمي النظام يدي عمى 1964 سنة (م.ت.ف) الفمسطينيةمنظمة التحرير  والدة شّكمت
 الوطنية الحركة بناء إعادة طريق عمى حاسمة خطوة العربية الدول جامعة في المتمثل العربي

 حركتو وتجزئة الفمسطيني المجتمع تشتت من نسبياً  قميمة أعوام بعد المعاصرة، الفمسطينية
 لتمك الوطنية األىمية من لممنظمة الرسمية العربية الميالد شيادة تقمل ولم. النكبة جّراء السياسية،
 الفينيق كطائر االنبعاث عمى الفائقة ووقدرت ،الفمسطيني الشعب حيوية عمى برىنت التي ،الخطوة

طالق ،نفسو تنظيم إعادة أجل من ،النكبة رماد من  شروط ظلّ  في الوطنية لحركتو جديد شكل وا 
مالءاتو ،القاسية الشتات  .النكبة قبل ما مرحمة لشروط تماماً  المغايرة وا 
 عاتمجتم شيدت حيث عجاف، بسنوات ظمةنالم تأسيس سبقت التي السنوات تكن ولم

 عّبر حيوياً  سياسياً  حراكاً  الخاصة، شروطو حسب كلّ  السنوات، تمك في الفمسطينيين الالجئين
 حرب أسموب يتبنّ  عبر فمسطين ريتحر  إلى تيدف ،فمسطينية ثورية حركة انبثاق إرىاصات عن

 عّمت يالت الصينية الثورة وفكر ،والفيتنامية ،الجزائرية الثورة بمناخات تتأثر  الشعبية، التحرير
 . الفترة تمك في

 سنة مطمع فتح الفمسطيني الوطني التحرير حركة انطمقت نفسيا المناخات تمك ظلّ  في
 عن وبمعزل ،الفمسطيني الشعب صميم من فتح حركة انبثقت م.ت.ف لوالدة وخالفاً . 1965

 سالماالست الالجئين، وخاصةً ، الفمسطيني الشعب رفض عن تعبيراً ، الرسمية العربية الوصاية
صرارىم والمجوء النكبة لواقع  النظام مبادرة نإ قمنا إذا الصواب نجانب أظنّنا وال. العودة عمى وا 

 ،فمسطينية وطنية حركة لوالدة ةاستباقي خطوة كانت م.ت.ف لتأسيس آنذاك مصر بقيادة العربي
 تمك وآثار جنتائ الحتواء العربي النظام من سعياً ، األفق في تموح آنذاك والدتيا بشائر كانت
 .األوان فوات قبل الحركة
 ،الفمسطينية والفصائل فتح حركة من البنادق حممة تمكن معموم، ىو وكما ،1968 سنة وفي

 م.ت.ف عمى" االستيالء" من ،المسمح الكفاح نيج وتبنت 1967 ىزيمة أعقاب في توالدت التي

                                                 
 (مركز حقوق الالجئين )عائدون - باحث في دراسات الالجئين :جابر سميمان. 
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 الفصائل/ المنظمة ازدواجية لكبذ حاسمة الوطني، بالميثاق القومي ميثاقيا واستبدال ،الرسمية
 . المسمحة
 الفمسطينية، الوطنية لمحركة الموحد الجديد الشكل التحرير منظمة أصبحت الحين ذلك ومنذ

 البرنامج بتبني بدءاً  ،والسياسي الفكري خطابيا في حاسمة تحوالت من المنظمة شيدتو ما مع
 الحكم سمطة وقيام أوسمو اتفاق قيعوتو  ،(1988) االستقالل بإعالن ومروراً ( 1974) المرحمي
 دولة فمسطين قبول بطمب المتحدة األمم نحو التوجو إلى وصوالً  ،(1994-1993) االنتقالي الذاتي
 (.2112-2111) الدولية المنظمة في مراقب/ عضو غير

 وطني تحرر حركة من م.ت.ف تحول إلى المطاف نياية في أفضت التحوالت ىذه كلّ 
 ،"وطني استقالل حركة" إلى فمسطين كامل تحرير أجل من تناضل سطينيالفم الشعب لمجموع
 عبر جاىدة وتسعى ،post-colonialism والكولنيالية االستعمار بعد ما مرحمة إلى تنتمي

 ."إسرائيل دولة" بجانب" فمسطيني كيان" أو ،"فمسطينية دولة" عمى لمحصول المفاوضات
 

 :زياحاتهاوان الالجئين لقضية المركزية المكانة

 الصراع جذور مع لتتعامل والعودة ،الكامل التحرير أجل من األساس في م.ت.ف انطمقت
 سميّ  ما وتحرير ،/ يونيوحزيران ىزيمة نتائج معالجة أجل من وليس، 1948 سنة النكبة ونتائج

 عن تأسيسيا وبعيد م.ت.ف تأسيس قبل العودة فكرة تنفصل ولم .1967 سنة المحتمة بالمناطق
 المحصمة لمنكبة، النقيض المعنى بوصفيا العودة، كانت حيث فمسطين، كامل تحرير فىد

 . الفمسطيني الوطني لمنضال المحركة والقوة لتحريرا لفعل الطبيعية
 السياسي الخطاب في والنكبة المجوء وواقع العودة فكرة بين التعارض فكرة تكرست وقد

 استخدام قرر 1964 سنة القدس في المنعقد األول الفمسطيني الوطني المجمس أن حتى لممنظمة،
 .وطنيم خارج المقتمعين لمفمسطينيين وصفو في" نيالجئ" بدل" نيعائد" كممة

 الخطاب في الالجئين لقضية المركزية المكانة تعرضت سابقًا، إلييا المشار التحوالت وبفعل
 من تالىا وما أوسمو اقياتاتف منذ وخاصة االىتزاز، إلى التحرير لمنظمة والسياسي ،الفكري
 .المتحدة األمم في عضو غير دولة فمسطين قبول إلى وصوالً  حمول، مشاريع
 أن أوسمو باتفاق الخاص المبادئ إعالن من األولى المادة أكدت السياق، ىذا وفي

 نيذمال ،338و 242 األمن مجمس قراري تطبيق إلى ستؤدي الدائم الوضع حول المفاوضات"
 المشروعة الوطنية الحقوق مصادر اإلعالن تجاىل وبيذا. 1973و 1967 حربي جنتائ يعالجان
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 ياتمقدم وفي سواء، حدّ  عمى المتحدة األمم قرارات وفي ،الدولي القانون في الفمسطيني لمشعب
 . المصير تقرير في الحقّ  ممارسة إطار في العودة حق

 الالجئين مسألة حلّ ( 5/3) المبادئ إعالن من الخامسة المادة من الثالثة رةقالف أرجأت كما
 من وأكثر. قانونية مرجعية بأيّ  المسألة ىذه طبتر  أن دون من النيائية، المرحمة مفاوضات إلى
 أصبحوا الذين 1967 سنة والجئي، 1948 سنة الجئي بين ما الالجئين قضية اإلعالن جزأ ذلك

 .242 لمقرار سرائيمياإل لمتفسير ازاً يانح بالنازحين، المفاوضات لغة في يعرفون
 اإلطار إلضعاف خطيرة محاوالت أوسمو التفاقيات الالحقة الفترة شيدت ذاتو، السياق وفي
 التي والتفاىمات المبادرات من عدد طرح عبر ،الالجئين قضية وتيميش العودة لحقّ  القانوني

 بما وتطبيقو، دأالمب بين التمييز أساس عمى( 194) القرار بموجب العودة حقّ  تفسير إلى تميل
 في الحق ىذا عن التنازل وبالتالي ،"المطمق العدل" فكرة عن العودة حقّ  ارتباط فصل إلى يؤدي
 . المطاف نياية

 مازن أبو - بيمين تفاقا: المحاوالت تمك أبرز يمي فيما نذكر التفاصيل في الخوض دون ومن
 - أيالون مبادرة ،(2112 مارس /آذار) العربية السالم مبادرة ،(1995 أكتوبر/ األول تشرين)

 كانون) جنيف تفاىمات ،(2113 بريلأ /نيسان) الطريق خارطة ،(2112 / يوليوتموز) نسيبة
 (.2117 نوفمبر /الثاني تشرين) أنابوليس مؤتمر ،(2113 ديسمبر /األول

 الحالية، م.ت.ف قيادة تقدمت" السالم عممية" إليو وصمت الذي المسدود الطريق أعقاب وفي
/ أيمول في الدولي األمن مجمس لىإ ،"إسرائيل" مع المفاوضات نيج عن تتخمى أن دون من

 الطمب لكنّ  المتحدة، األمم في فمسطين لدولة كاممة عضوية عمى الحصول بطمب 2111 سبتمبر
 القيادة تمك تقدمت 2112 سبتمبر/ أيمول وفي. لتمريره األمن مجمس في الكافية األصوات ينل لم
 في مراقب /عضو غير دولة بفمسطين االعتراف بطمب المتحدة لألمم العامة معيةالج إلى

 . الطمب عمى العامة الجمعية ووافقت الدولية، المنظمة
 فمسطين وضع أن John Quigley جون كويغمي مثل القانونيين بعض اعتقاد من الرغم وعمى

 المتحدة األمم في م.ت.ف اتوامتياز  استحقاقات ينزع لن الدولية المنظمة في مراقب كدولة
 Guy Goodwin جاي جودوين جيل ومنيم ،القانونيين من عدداً  أن إالّ  الفمسطيني لمشعب كممثل

Gill الشعب ستمثل الدولة نإ حيث الفمسطيني، التمثيل تشتيت خطر يحمل الوضع ىذا أن يعتقد 
 يتعمق وفيما. المتحدة األمم خارج الشعب ستمثل م.ت.فو  ،المتحدة األمم إطار في الفمسطيني
 :جاي جودوين جيل يقول العودة وحق بالالجئين
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 الفمسطيني، الشعب نصف من أكثر يشكمون الذين الفمسطينيون، الالجئون فقد ما إذا
 إرادة بخالف المتساوي، التمثيل في بحقيم مجحفاً  ىذا يكون فمن المتحدة األمم في تمثيميم
 في ومشاركتيم آرائيم عن التعبير عمى قدرتيم من أيضاً  سيقمل نوإ بل العامة، الجمعية
 سيمس أنو واألىم لمدولة، السياسية اليوية وتشكيل بناء تشمل التي ،الوطني الحكم قضايا
 .العودة حقّ  ممارسة في بحقيم

 فمسطين دولة بعضوية المتحدة األمم في المراقبة التحرير منظمة عضوية استبدال احتمال إن
 في دورىم وعمى ،الشتات لفمسطينيي الشعبي التمثيل موضوع عمى جّمة اطرمخ يحمل المراقبة
 والدولة ،الوطنية لمسمطة والتنفيذية ،التشريعية الصالحيات نإ إذ الفمسطيني؛ الوطني النضال

 دون من غزة وقطاع الضفة سكان) وديموغرافياً  ،(غزة وقطاع الغربية الضفة) جغرافياً  محدودةال
  .(الشتات فمسطينيي

 التحرير لمنظمة السياسية والممارسة ،الفكر في الالجئين لقضية المركزية المكانة اىتزاز إن
 ينبغي التي ،الوطنية والثوابت ،باألسس تتصل الجوىرية التساؤالت من جممة يطرح الفمسطينية

 المفترض ،المقبمة الفمسطينية النضالية االستراتيجية في الالجئين مسألة مع التعامل كمحت أن ليا
 ،الشتات فمسطينيي بموقع نفسو الوقت في تتصل كما ،م.ت.ف بناء إعادة عممية عن تنتج أن

 ما: الكبير السؤال يطرح ما وىذا. المبادرة زمام استعادة عمى وقدرتيم ،العممية ىذه في ودورىم
 الفمسطينيين؟ الالجئين قضية مع األمثل التعامل نيج ىو

 

 :الفمسطينيين لالجئينا قضية مع األمثل التعامل
 :الفمسطينيين الالجئين قضية مع التعامل بخصوص أساسيتين مقاربتين بين التمييز يمكننا

 عمى الالجئين لمشكمة اإلنساني الجانب تّغمب التي ،اإلنسانوية أو اإلنسانية المقاربة :األولى 
 نوع إلى وبحاجة محرومة بشرية مجموعة بوصفيم الالجئين إلى تنظر حيث السياسي، جانبيا

 القانون يكفميا التي ،والسياسية القانونية الحماية وليس، relief protection اإلغاثية الحماية من
 ىذه تعززت وقد. األصمي وطنيم إلى العودة في حقيم ذلك في بما عادة، لالجئين الدولي
طالق ،أوسمو اتفاق أعقاب في المقاربة  . السالم بعممية سميّ  ما وا 

 لدمجيم ضمنية دعوة عمى وتنطوي الالجئين، حياة شروط تحسين إلى المقاربة ىذه وتدعو
 إلى الالجئين عودة حقّ  عن المقاربة ىذه وتتغاضى. فييا وتوطينيم المضيفة المجتمعات في

 بعودتيم تقرّ  األحوال أحسن وفي. 1948 سنة منذ منيا قتمعواا التي ،األصمية وممتمكاتيم ،بيوتيم
 .السالم عممية إلمالءات وفقاً  قياميا، عند الموعودة" الفمسطينية الدولة" إلى
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 من العديد طرحت التي والدراسات البحث مراكز من العديد المقاربة ىذه لدعم تجند وقد
 السالم بعممية المعنية ،القرار صنع بمراكز مباشر غير أو مباشر بشكل المرتبطة المشاريع
 األوروبية المفوضية تقرير الدراسات ىذه بين من نذكر حصرال ال المثال سبيل وعمى. المذكورة
 المرتبطة" الالجئين عمل لجنة" إلى قدم الذي ،(1994) بريستول تقرير باسم المعروف

 .األطراف متعددة بالمفاوضات
" حقوقي/ سياسي" الالجئين مشكمة جوىر أن عدّ ت التي الحقوقية/ السياسية ةبالمقار  :الثانية

 ىذه وتربط. اإلنسانية لإلغاثة موضوع مجرد اوليسو ، حقوق أصحاب وصفيمب إلييم رظوتن
 االقتصادية الحقوق ضمنيا ومن األساسية، اإلنسان وحقوق ،العودة حقّ  بين وثيقاً  ربطاً  المقاربة

 في بكرامة العيش من وتمكينيم ،الالجئين معاناة لتخفيف وسيمة فييا وترى ،واالجتماعية
 . عودتيم ينح إلى المجوء مجتمعات
 ،الزمن من لفترة الفمسطينية الساحة سادت ساذجة سياسية ثقافة مع االرتباط تفك فيي وبذلك
 باعتبار لمثورة، األساسي المحرك ىو المخيمات في العيش وشظف ،والبؤس ،المعاناة أن مؤداىا

 . والعودة التحرير ضريبة من اً جزء كمو ىذا
 "asset رصيداً " بوصفيا واالجتماعية ،االقتصادية حقوقال إلى المقاربة ىذه تنظر وبالتالي،

 ،الدمج مشاريع مقاومة وعمى ،لمجوء القانوني الوضع عمى الحفاظ من الالجئين نيمكّ  ،أساسياً 
 .العودة في بحقيم والتمسك ،والتوطين

 الدور ىذا تأدية في استمرارىا ضرورة عمى وتحرص ،األونروا بدور المبادرة ىذه وتتمسك
 ،الالجئين مشكمة إيجاد عن واألخالقية ،السياسية الدولي المجتمع مسؤولية عن تعّبر يابوصف
 ديباجة أن إلى اإلشارة تجدر السياق ىذا وفي. الدولي القانون مبادئ وفق ،حّميا ضرورةب والتزامو
 يةالجمع قرار من( 11) رقم الفقرة بأحكام يذّكر األونروا أنشأ الذي ،(312/1949) رقم القرار
 ضرورة عمى( 312) القرار من( 5) رقم الفقرة أّكدت نفسو السياق وفي(. 194/1948) رقم العامة

 (.194) القرار من( 11) الفقرة بأحكام اإلجحاف دون من ،الفمسطينيين الالجئين إغاثة استمرار
ذا  األطراف بعض أن نجد الفمسطيني الوطني السياق في المقاربتين ىاتين وضعنا ما وا 

 المقاربة مع ذاك أو ،القدر بيذا تساوقت قد السالم عممية في انخرطت التي ،الرسمية مسطينيةالف
 حظيت فيما ىذا. الالجئين مشكمة حلّ  إلى الدوليين السالم عممية رعاة بنظرة يتعمق فيما األولى،
 . العالم عبر ولجانيا ،الفمسطينية العودة حركة من شعبي بدعم الثانية المقاربة
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 بين ما ربطت ،رصينة قانونية ثقافة الحركة بيذه المرتبطة البحث مراكز بعض فرتو  وقد
 الدولي القانون ئلمباد وفقاً ، الحقوق عمى المبنية الدائمة الحمول ومفيوم ،المؤقتة الحماية مفيوم

 .الصمة ذات المتحدة األمم وقرارات
 ،الحقوقية السياسية المقاربة هىذ ربط إلى الحاجة تبرز ذاتو، الفمسطيني الوطني السياق وفي
 الفكر في الالجئين قضية إلى النظر حكمت التي ،الوطنية والثوابت ،األسس من بجممة وتعزيزىا
 مجرى في لالىتزاز والثوابت األسس تمك تتعرض أن قبل وذلك .التحرير لمنظمة السياسي
 ةبالمقار  ىذه ربط نم ال بدّ  أخرى، جية ومن. تأسيسيا منذ م.ت.ف شيدتيا التي التحوالت
 الجارية الوطنية العممية في الفاعمة المشاركة من والالجئين الشتات فمسطينيي تمكين بضرورة
عادة ،م.ت.ف بناء إلعادة  حماية يضمن بما المقبمة، الفترة في النضالية االستراتيجية صياغة وا 
 .لمتصرف القابمة غير الثابتة حقوقيم

 

 :والثوابت األسس :أولا 
 الشعب ووحدة ،(التاريخية فمسطين) األرض وحدة من اً قانطال، الالجئين قضية وحدة 

 ،"نازح"و ،"الجئ" بين الالجئين قضية تجزئة ورفض وخارجيا، التاريخية فمسطين داخل
 ".ميجر"و

  ّإلى يستند ،إنساني حقّ  وىو .وجماعي فردي حقّ  العودة في الفمسطينيين الالجئين حق 
 قرار إلى استناده قبل اإلنساني الدولي والقانون ،اإلنسان لحقوق الدولي القانون مبادئ

. الصمة ذات المتحدة األمم وقرارات ،(194/1948) رقم المتحدة لألمم العامة الجمعية
 يستمد ذاتو حدّ  في نوإ حيث العودة، لحقّ  منشئاً  قراراً  ليس (194) القرار المعنى يذابو 
 .المذكورة المبادئ من القانوني ساسوأ

 واستعادة ،والتعويض ،العودة: وىي ومتالزمة متكاممة حقوق ثالثة العودة حقّ  يتضمن 
 عدّ ي ال المعنى وبيذا. الدولي القانون في وسوابقو ،قواعده لو منياّّ  حق وكلّ . متمكاتمال

 أو العودة إما معادلة يسقط مما لو، مالزماً  حقاً  بل العودة، حقّ  عن بديالً  التعويض
 .التعويض

 لمشعب لمجموع المصير تقرير بحقّ  وثيقاً  ارتباطاً  جماعي كحقّ  العودة حقّ  طيرتب 
. الدولي القانون في إلزامية قاعدة المصير تقرير وحقّ  فمسطين، كامل عمى الفمسطيني

 يمكن ال إذ المصير، تقرير حقّ  لتطبيق مسبقاً  شرطاً  العودة حقّ  عدّ ي المعنى وبيذا
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 العودة حقّ  ممارسة دون من مصيره تقرير في حقو يمارس أن الالجئين من لشعب
 .الجماعي

  تشتتو بين فجوة بوجود الدولي القانون نظر وجية من ينالفمسطي الشعب وضع يتميز 
 الشعبو  األرض وحدة بتحقيق الّ إ زواليا يمكن ال الفجوة وىذه القانونية، ووحدتو الجغرافي

 .جماعي وطني كحقّ  العودة حقّ  تطبيق خالل من

 

عادة الشتات لجئو :اا ثاني  :المنظمة بناء وا 
 أماكن في الفمسطيني لمشعب ووحيد ،شرعي مثلمك الفمسطينية التحرير منظمة بناء إعادة إن
 عمى ويحافظ ،الشتات في الفمسطينيين تمثيل يضمن الوطنية الثوابت أساس عمى ،كافة وجوده
 وجدي أن شأنو من كما لمصير،ا تقرير في الفمسطيني الشعب وحق ،العودة في الالجئين حقّ 

 وتدعم ،المضيفة البمدان حكومات لدى تمثميم ،الخارج في لمفمسطينيين موحدة فمسطينية مرجعية
 . البمدان تمك في واالجتماعية ،االقتصادية حقوقيم
 أن شأنو من الفمسطيني لمشعب ووحيد ،شرعي كممثل التحرير لمنظمة االعتبار إعادة أن كما
 عن تنجم قد القانوني ووضعيم ،الالجئين حقوق عمى سمبية تداعيات أو يراتتأث أيّ  يحاصر
 /عضو غير كدولة فمسطين بعضوية المتحدة األمم في المراقبة التحرير منظمة عضوية استبدال
 .مراقب

 الالجئين بقضية المتصمة التساؤالت من عدداً  العتيدة الفمسطينية الدولة موضوع ويثير
 واليواجس المخاوف من العديد بدورىا تثير والتي وحقوقيم، ،القانوني مووضعي ،الفمسطينيين

 سكان ىم وىل الدولة؟ ىذه في مواطنين بيم االعتراف سيتم الذين السكان ىم من: منيا نذكر
 وما القانوني؟ وضعيم ىو وما الشتات؛ في الفمسطينيين عن وماذا غزة؟ وقطاع الغربية الضفة

 عن وماذا ؟الفمسطيني الشعب عداد خارج ىم وىل ؟1948 فمسطين في الفمسطينيين مصير ىو
  الفمسطيني؟ الشعب من أصيل جزءك المصير تقرير في حقيم

( %51) الغربية الضفة داخل الالجئين حقوق عمى الدولة ستحافظ كيف: ذلك من وأكثر
 مصير عن وماذا الدولة؟ في مواطنين يصبحون عندما القانوني ووضعيم ،(%71) غزة وقطاع
 .التساؤالت من وغيرىا الفمسطينيين؟ الالجئين عن وواليتيا ة،الخمس عممياتيا مناطق في األونروا
 عمى والحفاظ ،م.ت.ف بناء إعادة عممية في ودورىم الشتات يفمسطيني موقع تعزيز إن
 :يمي ما يتطمب فيما يتطمب حقوقيم
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 صالح ،بناء إعادة  من ،الفمسطيني الوطني المجمس خاص وبشكل المنظمة، مؤسسات وا 
 .الشتات في الفمسطينيين الالجئين تمثيل تشمل ،ديموقراطية انتخابات خالل

 متمقيين بوصفيم الفمسطينيين الالجئين مع تتعامل التي ،التقميدية المقاربة عن اإلقالع 
 الالجئين لتمكين بديمة مقاربة تطوير ذلك من وعوضاً  ،اإلنسانية لممعونة سمبيين

 سياسيين وفاعمين حقوق أصحاب بوصفيم الشتات، الجئي وخاصة عمومًا، ينالفمسطيني
 إلييم النظر أي. السياسي النظام في والتمثيل ،السياسية العممية في بالمشاركة جديرين

 .ومصائرىم حقوقيم في السياسة تؤثر كما تماماً  السياسة، في تؤثر ،اجتماعية كقوة

 موضوع اعتباره عن والتوقف ،الالجئين عودة بحقّ  السياسية المتاجرة عن اإلقالع 
 .العودة مقابل الدولة معادلة ضمن الفمسطيني المفاوض قبل من مقايضة

 لمشعب الثابتة الحقوق عمى الدولة لقيام فمسطينية مبادرة أي تحافظ أن ضرورة 
 لغة أيّ  استخدام وتجنب .العودة حقّ  ياتمقدم وفي لمتصرف القابمة غير الفمسطيني

 المناطق حدود في الدولة قيام أن منيا يفيم الفمسطينية القيادة لبق من وسياسية ،يةقانون
 من ىي" فمسطين دولة" وأن المصير، تقرير لحقّ  تطبيقاً  يعني ،1967 سنة منذ المحتمة
 .نييالفمسط الشعب مجموع تمثل

 سياسيال اليرم قمة في إبقائيا عمى والحرص م.ت.فـل التمثيمية المكانة عمى الحفاظ 
بقاء الفمسطيني،  .اليرم قاعدة في والدولة السمطة وا 

 
 


