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 إىــــــــــداء
 تصل ال الكممات.. تيدى ال الكممات

في   1948أجدادي من عائمة تمراز وعائمة حميد الذين رفضوا بيع أراضييم عام  روح إلى
 بمدتنا األصمية "إسدود"

 إلى روح جدي وجدتي رحميما اهلل , الذين كان ليما دورًا بارزًا في خدمة التعميم والوطن .

وغرس في نفسي معاني الفخر   السياسة وعممني حب والثقة القوة نفسي في زرع من إلى
 بو.. إلى من يناديني دائمًا بالسفيرة ..إلى أحمم ما لي ليحقق جاىداً  يسعى من بالوطن ..إلى

 الغالي. والدي    الحياة في سندي

 خطوة كل في بجانبي وقفت من واإلصرار.. إلى العزيمة منيا استميم التي وقدوتي قوتي إلى
 . الغالية وعطفيا.. والدتي بحبيا تنيغمر  من إلى .. ودعمتني

 من أعانتني عمى مصاعب الغربة .. وكانت منبعًا لمحب ..أختي الغالية إيناس إلى

 عن العين ..القريب من القمب ..أخي الغالي  مصطفى البعيد لذلك

 ياسين أخي األقرب إلى قمبي.. الغالي إلى

 جدي وجدتي في روسياإلى أىمي الكرام ..إلى أعمامي وعماتي وأسرىم .. 

 القرالة. بسام نسيبة.. الصدوقة وصديقتي.. الغربة رفيقة إلى

 غزة. في صديقاتي.. الصداقة بيننا مالمح المسافات تمحو ولم الزمن يغيرىن لم لمواتي

 أجميا. من وناضل الفمسطينية القضية بعدالة آمن من كل إلى

 الوطن. إلى العودة حممو الجئ كل إلى بمدتي األصمية إسدود ..إلى



 إلى الجرحى.... واألسرى في سجون االحتالل .

إلى من جادوا بأغمى ما يممكون من أجل الوطن وعمى رأسيم روح الرئيس الخالد/ ياسر 
 عرفات رحمو اهلل .

 فتح -إلى حركة التحرير الوطني الفمسطيني 

 إلى كل من ساندني وكان إلى جانبي إلتمام ىذا العمل

 أىدي ىذا العمل المتواضع إليكم جميعاً 

 



 

 

 رـــــــــقديــــر وتـــــكـــش

الشكر هلل أواًل وأخيرًا عمى إعانتو لي في إنجاز ىذا العمل , ومصداقًا لقول رسولنا الكريم محمد )صمى اهلل 
والعرفان لكل من ساندني في عميو وسمم(: "من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل", فإنني أتقدم بجزيل الشكر 

 اتمام ىذا العمل المتواضع .

بدايًة أود أن أعبر عن امتناني  إلى بمدي الثاني الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي منحتني و 
 فميا مني كل المحبة والتقدير.,فرصة الدراسة فييا 

عمى  والتعديل نصحي عن توانت وما ىاوجيد بوقتيا ضحت لمن بعطائيا, وأجزلت أعطت لمن شكري وأقدم
 وُمرشد موجو خير كانت لمن ومعنى, قيمة لمنجاح أن وعممتني المطموب, بالمستوى ليكون عممي

 في الدولية العالقات أستاذة  ليديا مناعي / الفاضمة وُمشرفتي أستاذتي إلى..ىذا بحثي لتصحيح بوصمة
 مستغانم. بجامعة السياسية والعموم الحقوق كمية

وكمية الحقوق والعموم السياسية التي  (,مستغانم س)كما أتقدم بشكري إلى جامعة عبد الحميد بن بادي
قسم العموم السياسية من أعضاء الييئة ىذا أخص بشكري و رفعتني بشياداتيا درجة من درجات العمم ,

مجيوداتيم المبذولة وعمى والعامميين فييا , فميم مني كل الشكر والتقدير عمى ,واإلداريين  ,التدريسية
 مشاعرىم الطيبة .

خاصة في ظل الظروف التي  وأتقدم بشكري إلى لجنة المناقشة  لقبوليم مناقشة ىذا العمل المتواضع ,
 .تمر بيا البالد بسبب جائحة "كورونا"  , أدعو اهلل أن يجازييم جميعًا كل الخير

في قطاع تاذ : سعيد تمراز ,واألستاذ :خالد شعبان  وال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من األس
 ,عمى ما قدموه لي من مساعدة كان ليا أثر في وصول العمل إلى ىذه المرحمة.غزة 

 

 الباحثة                                                                

 نداء محمد مصطفى تمراز      
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   تعد مسألة الالجئيف في العالـ مف أكثر القضايا الدولية تعقيدًا ,حيث ىناؾ أكثر مف
مميوف الجئ يحتاجوف إلى الرعاية والمالذ اآلمف واالستقرار. ولعؿ أخطر موجات الالجئيف 30

في العالـ كانت في المنطقة العربية متمثمة بقضية الالجئيف الفمسطينييف عمى إثر االحتالؿ 
 . 1948اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية عاـ 

و المتمثمة في تغيير الواقع لمكياف الصييوني بتحقيؽ أىداف 1948سمحت حرب عاـ   
الديموغرافي لفمسطيف , مف خالؿ القياـ بعمميات التطيير العرقي التي أدت إلى ظيور ما بات 
يعرؼ بقضية الالجئيف الفمسطينييف , فتـ تشريد مئات اآلالؼ منيـ داخؿ وخارج األراضي 

المجوء التي أقاموا  الفمسطينية . ونتيجة لمظروؼ الصعبة التي عايشيا الالجئوف في مخيمات
فييا ,تكفمت مجموعة مف الوكاالت والمؤسسات الحكومية ,وغير الحكومية برعايتيـ وتوفير 

 احتياجاتيـ . 

, وكالة األمـ المتحدة إلغاثة 1949وأنشأت الجمعية العامة لألمـ المتحدة في عاـ 
عممية تقديـ وتوفير  ,التي تولت وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى "األونروا"

 الخدمات األساسية لالجئيف في مناطؽ عممياتيا الخمس بعد عاـ مف إنشائيا.

وفي ظؿ مجموعة مف المتغيرات الدولية التي عززت ىيمنة الواليات المتحدة األمريكية 
عمى الساحة الدولية  , تأثرت قضية الالجئيف الفمسطينييف بتمؾ المتغيرات مف خالؿ إحالؿ ما 

ى بعممية السالـ التي أدت إلى التراجع عف القرارات الدولية التي تؤكد عمى حقوؽ الالجئيف يسم
 وخاصة حقيـ في العودة .

كما أثرت المتغيرات الدولية عمى دور األونروا اإلغاثي مف خالؿ خمؽ مجموعة مف 
يكي دونالد التحديات إلنياء وجود المنظمة, تمييدًا لتمرير الخطة التي طرحيا الرئيس األمر 

, حيث نالت قضية الالجئيف واألونروا 2020ترامب "صفقة القرف " والتي أعمف عف بنودىا عاـ 
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جانبًا أساسيًا مف تمؾ الخطة . جاء في أىـ  بنودىا أنو لف يكوف ىناؾ أي حؽ عودة لالجئيف 
 الفمسطينييف بالتالي تصفية القضية. 

طينيوف حاليًا أوضاع صعبة في المخيمات ونتيجة لتمؾ المتغيرات يعيش الالجئوف الفمس
وتحديدًا داخؿ مخيمات قطاع غزة في ظؿ التحركات األمريكية واإلسرائيمية المتسارعة مف أجؿ 

 تحقيؽ اليدؼ األكبر المتمثؿ في تصفية قضيتيـ . 

    : أىمية الدراسة -

 تكمف أىمية الدراسة في:    

 المجوء والالجئيف بشكؿ عاـ .يدرس ىذا الموضوع الجانب النظري لقضية  -
تكتسب الدراسة أىمية كبيرة كونيا تناقش قضية الالجئيف والتي تعتبر أىـ قضايا الشعب  -

 الفمسطيني .
توضح الدراسة دور األونروا في الحفاظ عمى قضية الالجئيف مف خالؿ الخدمات التي  -

 تقدميا ليـ.
ية عمى القضية الفمسطينية تدرس مدى تأثير المتغيرات الحاصمة عمى الساحة الدول -

 بشكؿ عاـ, وقضية الالجئيف خاصًة.
تقدـ الدراسة صورة واضحة حوؿ التحديات التي تواجو األونروا والتي أثرت عمى  -

 الخدمات المقدمة ليـ, والتي شكمت أزمة األونروا الحالية  .
ية تعتبر الدراسة إضافة لقائمة المراجع التي يستفيد منيا الطمبة فيما يخص قض -

 الالجئيف.
ُتمكف الدراسة الباحثيف الميتميف بقضية الالجئيف و األونروا باالطالع عمى أىـ القضايا  -

 المستجدة والمتعمقة بيـ .
تنبع أىمية الدراسة مف كونيا تعتبر مف الدراسات الجديدة التي تناولت موضوع صفقة  -

 القرف وتأثيرىا عمى قضية الالجئيف وعمؿ األونروا .
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 راسة :أىداف الد -
 يمكف  تحديد أىداؼ الدراسة فيما يمي :

 تسميط الضوء عمى دور األونروا في الحفاظ عمى قضية الالجئيف الفمسطينييف .   -
 إبراز مدى تأثير المتغيرات الدولية عمى قضية الالجئيف الفمسطينييف . -
 توضيح المواقؼ الدولية مف قضية الالجئيف الفمسطينييف . -
تسميط الضوء عمى أىـ التحديات التي تواجو عمؿ األونروا في مناطؽ عممياتيا في ظؿ  -

 اإلسرائيمية لتصفيتيا . –المساعي األمريكية 
 : الموضوع اختيار أسباب -

 أفراد منيا ,يعاني شخصية مسألة الفمسطينييف الالجئيف مسألة كوف في يتمثؿ:  ذاتي سبب - 
 تمؾ في أكثر الخوض الباحثة)كونيا الجئة فمسطينية ( أرادت حيث, الشعب الفمسطيني 

 .عمييا المؤثرة الدولية المتغيرات أىـ وتفسير تحميؿ خالؿ مف مستجداتيا وأىـ القضية

الفمسطينييف باعتبارىا قضية إنسانية ىامة  الالجئيف قضية كوف في يتمثؿ:  موضوعي سبب-
 مع تزامناً  مراحميا بأصعب تمر أممية واألونروا كمؤسسة في بنود ىيئة األمـ المتحدة ,

 مع وخاصة, تصفيتيا أجؿ مف الالجئيف قضية ضد المتبعة اإلسرائيمية – األمريكية السياسات
 والبدء في تنفيذ بنودىا . " ,القرف صفقة" األمريكية السالـ خطة عف اإلعالف

 : الدراسات السابقة  -

 أبعادًا مف ىذا الموضوع وىي كاآلتي: ىناؾ مجموعة مف الدراسات السابقة التي تناولت

 – الفمسطينية والمفاوضات الدولية الشرعية بيف الفمسطينييف الالجئيف حقوؽ:  كتاب -1
 ( 2008, واالستشارات لمدراسات الزيتونة مركز:  بيروت, حساوي نجوى. د) اإلسرائيمية



 مقدمة 
 

4 
 

 المتعمقة القانونية المبادئ وأىـ, عاـ بشكؿ والالجئ المجوء مفيـو الكتاب ىذا في المؤلفة تقدـ
 التسوية وعممية المفاوضات ظؿ في الفمسطينييف الالجئيف قضية تناولت وأخيراً , الالجئ بحماية
 إلى الدراسة وخمصت,  تيجيرىـ عممية رافقت التي التاريخية األحداث أىـ إلى تطرقت حيث
 خالؿ مف مأساتيـ إلنياء الفمسطينييف الالجئيف مسؤولية تحمؿ إلى الدولي المجتمع دعوة

 . حقوقيـ تضمف التي بالقوانيف االلتزاـ

 الفمسطينييف الالجئيف قضية عمى الحفاظ في الدولية الغوث وكالة دور:  ماجستير رسالة -2
 كمية: األزىر جامعة, عودة أبو عاطؼ محمد")أنموذجاً  غزة محافظات في الالجئيف مخيمات"

 (2ٕٔٓ, غزة, اإلدارية والعمـو االقتصاد

 عمى الضوء تسميط خالؿ مف واألونروا الالجئيف موضوع الدراسة ىذه في الباحث تناوؿ
 يعيشيا التي الظروؼ طبيعة عمى والتعرؼ,  تأسيسيا إلى دعت التي واألسباب األونروا نشأة

 مستقبؿ حوؿ السيناريوىات مف مجموعة قدـ كما, غزة قطاع مخيمات في خاصة الالجئوف
 أف:  أىميا النتائج مف مجموعة إلى توصؿ كما, والدولية اإلقميمية المتغيرات ظؿ في األونروا
 الدولي المجتمع عمى الالجئيف قضية تأثير مف لمحد األونروا عمى تمارس دولية ضغوط ىناؾ
 عمييا نصت التي وجودىا أىداؼ مف األونروا إفراغ الطرؽ بشتى تحاوؿ التي إسرائيؿ وعمى

 . الدولية القرارات

وتماشيًا مع عصر التكنولوجيا , استندت الدراسة عمى مقالييف إلكترونييف تعرضوا 
 لقضية الالجئيف الفمسطينييف واألونروا ,وىما كالتالي :

مقاؿ : عالقة المتغيرات الدولية بالقضية الفمسطينية  ) عالء أبو طو ,الناشر :موقع  دنيا  -1
 (.2006الوطف , 
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الكاتب في ىذا المقاؿ مدى أىمية الربط بيف المتغيرات الدولية والقضية الفمسطينية  يقدـ  
,ويوضح أىـ  المتغيرات الدولية التي تعاظـ تأثيرىا عمى القضية الفمسطينية في ظؿ النظاـ 

 الدولي الجديد .

فمسطينية الصييوني بإلغاء وكالة "األونروا" وتصفية القضية ال –مقاؿ : القرار األمريكي  -2
 ( 2019)أحمد مفمح , قطر :المركز العربي لألبحاث ودراسات السياسات , ديسمبر 

تطرؽ ىذا المقاؿ أواًل إلى نشأة األونروا وأىـ الخدمات التي تقدميا لالجئيف, وأخيرًا وضح أىـ 
والت محاوالت التصفية واإللغاء التي تتعرض إلييا األونروا, وردود الفعؿ العربية مف تمؾ المحا

,كما وضح أىداؼ الضغوط التي تتعرض ليا األونروا  وقدـ مجموعة مف السيناريوىات حوؿ 
 مستقبؿ عمميا .

 : التعقيب عمى الدراسات السابقة-

عمى الرغـ مف وجود اختالؼ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة ,إال أنو تتفؽ في 
الدراسة في أنيا وضحت أىـ التحديات التي  تناوليا لقضية الالجئيف واألونروا ,ولكف اختمفت

تواجو األونروا في ظؿ األزمة الحادة التي تمر بيا حاليًا بعد توقؼ العديد مف الدوؿ عف 
تمويميا, وذلؾ في ظؿ اإلعالف عف خطة السالـ األمريكية " صفقة القرف" التي طرحيا الرئيس 

الالجئيف الفمسطينييف مف خالؿ إنياء  األمريكي دونالد ترامب , والتي تيدؼ إلى تصفية قضية
 أعماؿ األونروا.

 : اإلشكالية -

 المحاوالت ظؿ في,  مراحميا وأخطر بأصعب الفمسطينييف الالجئيف قضية تمر
سرائيؿ المتحدة الواليات اعتمدت حيث,  لتصفيتيا اإلسرائيمية – األمريكية  مف مجموعة عمى وا 
 النيائية المفاوضات إلى القضية تمؾ في التفاوض تأجيؿ: أىميا كاف ذلؾ لتحقيؽ السياسات

 دولياً  شاىداً  تعتبر التي األونروا استيداؼ سياسة تتبع مؤخراً  كذلؾ,  السالـ مباحثات خالؿ
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 تمييداً ,   ليا المالي الدعـ منابع تجفيؼ خالؿ مف وذلؾ, الفمسطينييف الالجئيف قضية عمى
 أعمف التي( القرف صفقة) األمريكية السالـ خطة ولتمرير,  عممياتيا مناطؽ في أعماليا إلنياء
 تمييداً  أوالً  الالجئيف قضية تصفية إلى والساعية, مؤخراً  ترامب دونالد األمريكي الرئيس عنيا

 .الفمسطينية القضية لتصفية

 : التالي الرئيسي التساؤؿ الدراسة مشكمة عف وينبثؽ

بالمتغيرات الدولية ,خاصة في ظؿ أزمة األونروا تأثر الالجئوف الفمسطينيوف  مدى أي إلى
 المالية ؟

 :أىميا فرعية تساؤالت عدة الرئيس التساؤؿ ىذا عف ويتفرع

 كيؼ يمكف تعريؼ قضية الالجئيف الفمسطينييف واألونروا ؟ -
 ؟ المجوء الفمسطيني  عمى1991 عاـ منذ الدولية المتغيرات أثرت كيؼ -   

األونروا؟ وكيؼ استطاعت التكيؼ مع المتغيرات الدولية  تواجو التي التحديات تتمثؿ فيما  -
 لممحافظة عمى دورىا اإلغاثي ؟ وما ىو مستقبميا في ظؿ األزمة التي تواجييا؟

 : الدراسة حدود-

 2019-1990 الفمسطينييف الالجئيف في قضية الدولية دور المتغيرات : الموضوعي الحد
 (أنموذجاً  األونروا أزمة)

 غزة قطاع في الالجئيف مخيمات, فمسطيف : المكانية الحدود

 .2019عاـ حتى  1990 بيف ما الفترة الدراسة تناولت : الزمانية الحدود
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 فرضيات الدراسة : -
لإلجابة عمى التساؤالت التي طرحت ,يستدعي وضع مجموعة مف الفرضيات وىي 

 كالتالي :
 :  الفرضية الرئيسية

إلى يومنا ىذا عمى قضية الالجئيف   1990تؤثر المتغيرات الدولية منذ عاـ 
 الفمسطينييف , وعمى دور األونروا .

إف ضبط تعريؼ محدد لالجئ الفمسطيني , وتحديد دور األونروا يساىـ في الفرضية األولى : 
 حؿ القضية .

والقرارات الدولية المتخذة في ىذا , 1991عممت المتغيرات الدولية منذ عاـ الفرضية الثانية: 
 الشأف عمى صياغة مشاريع لتسوية قضية الالجئيف الفمسطينييف .

التحدي المالي ىو أكبر أزمة تواجييا األونروا , والتي ستؤثر عمى مستقبميا الفرضية الثالثة :
 في مناطؽ عممياتيا .

 : الدراسة مناىج -

 المنيج, أىميا المناىج مف مجموعة تماداع يتطمب البحث وموضوع الدراسة طبيعة إف 
 . الحالة دراسة ومنيج, والمنيج االستشرافي, التاريخي

 :التاريخي المنيج

 الحقائؽ عف والكشؼ البحث عمى يقـو عممي بحث منيج التاريخي المنيج يعتبر 
 واألدلة الوثائؽ في المسجمة الماضية والوقائع األحداث وتركيب تحميؿ خالؿ مف, التاريخية
عطاء, التاريخية  حيث,  نسبياً  ثابتة وقوانيف نظريات صورة في عامة عممية وتنبؤات تفسيرات وا 
,  والمستقبؿ الحاضر في واتجاىات أحداث عمى الضوء إلقاء المنيج ىذا خالؿ مف يمكننا
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 الالجئيف بقضية المتعمقة التاريخية األحداث أىـ استرجاع الضروري مف كاف بالتالي
 .عمميا وطبيعة الدولية الغوث وكالة نشأة وكذلؾ نشأتيا منذ الفمسطينييف

 : االستشرافي المنيج

 عمى المنيج ىذا خالؿ مف لالستدالؿ وذلؾ االستشرافي المنيج عمى الباحثة اعتمدت
 وبالتالي القادمة الفترة في األونروا لمستقبؿ سيناريوىات ثالث طرح تـ حيث, األونروا مستقبؿ
 . الفمسطينييف الالجئيف بمستقبؿ التنبؤ

 :  الحالة دراسة منيج

 البيانات جمع إلى ييدؼ إذ, تفصيمية دراسة معينة وحدة بدراسة المنيج ىذا ُيعني 
 وتاريخيا المدروسة بالوحدة المتعمؽ القائـ الوضع عف المفصمة والمعمومات والمعطيات
 مف غيرىا عمى تطبيقيا يمكف تعميمات إلى الوصوؿ بيدؼ نتائجيا وتحميؿ بالبيئة وعالقاتيا
 تسميط تـ دراستنا وفي,  الحالة أو الوحدة إليو تنتمي الذي المجتمع في المتشابية الوحدات
 الدولية المتغيرات وتأثير,  غزة قطاع في الالجئيف وخاصة الفمسطينييف الالجئيف عمى الضوء
 . قضيتيـ عمى

 : تقسيمات الدراسة  -

موضوع ىذا البحث , اعتمدت الباحثة عمى خطة تتضمف فصؿ تمييدي , لدراسة 
 وثالثة فصوؿ ,وفي كؿ فصؿ ثالث مباحث وثالث مطالب ,باإلضافة إلى مقدمة وخاتمة .

يتضمف الفصؿ التمييدي إطار مفاىيمي ونظري لقضية المجوء الفمسطيني والمتغيرات 
المفسرة لمدراسة , كذلؾ ضبط لمفيـو  الدولية , حيث أدرجنا في ىذا الفصؿ أىـ النظريات

المتغيرات الدولية ومفيوـ المجوء والالجئ الفمسطيني وأىـ المصطمحات الواردة في الدراسة , إذ 
 كاف البد مف ضبط ىذاف الجانباف لفيـ أكبر وتحميؿ أعمؽ.
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"األونروا" , أما الفصؿ األوؿ بعنواف قضية الالجئيف الفمسطينييف ووكالة الغوث الدولية 
تطرقنا فيو إلى نشأة قضية الالجئيف الفمسطينييف والتوزيع الجغرافي لالجئيف في مخيمات 
المجوء, وكذلؾ تطرقنا إلى نشأة وكالة الغوث الدولية "األونروا", وأىـ المواقؼ الدولية مف 

الذي عمميا, إذ أف ىذا سيساعدنا في معرفة جذور قضية الالجئيف الفمسطينييف ,واألساس 
 قامت عميو وكالة الغوث الدولية .

أما في الفصؿ الثاني تطرقنا إلى أىـ المتغيرات الدولية التي أثرت عمى قضية الالجئيف 
 وعمى عمؿ األونروا في ظؿ الييمنة األمريكية عمى النظاـ الدولي .

وا في حيف تطرقنا في الفصؿ الثالث واألخير إلى أىـ التحديات التي تواجو عمؿ األونر 
والتي أدت إلى نشوء أزمة األونروا الحالية, وكيؼ أثرت تمؾ األزمة عمى دورىا اإلغاثي في 
مخيمات الالجئيف الفمسطينييف , وباألخير قدمنا مجموعة مف السيناريوىات حوؿ مستقبؿ عمؿ 

 األونروا .

 ثـ تختتـ الدراسة ببياف أىـ النتائج والتوصيات التي خرجت بيا .
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,  موضوع أي لدراسة ميماً  مدخالً  المفاىيمي واإلطار, النظري اإلطار مف كالً  يعتبر  
 تعطي التي النظرية بالخمفية ومّده البحث طريقة تحديد نستطيع النظري اإلطار خالؿ فمف

 كما,  نظرياً  ومتشعب معقداً  موضوعاً  يعد الدراسة موضوع أف خاصة,   عممية صبغة الدراسة
 المحددة المفاىيـ ضبط نستطيع خاللو فمف األىمية غاية في مدخالً  المفاىيمي اإلطار يعد

 .أكثر الدراسة معالـ لتوضيح الجانبيف لكال التطرؽ عمينا توجب لذلؾ,  الدراسة لمتغيرات

 المبحث األول :  اإلطار النظري 

يعد اإلطار النظري لمعالقات الدولية ىو اإلطار الذي يساعد عمى فيـ الظاىرة 
ما تحديد العوامؿ التي تؤثر وتفسيرىا ,السيّ  ,وتطورىا,وىيكميا ,والعالقات الدولية  ,السياسية
يمكف مف خالليا تحميؿ وتفسير وىناؾ العديد مف النظريات المفسرة لمعالقات الدولية  ,  فييا ,

, وتطرقت ىذه الدراسة ياالقضية الفمسطينية ,ومنيا قضية الالجئيف الفمسطينييف وفيـ مجريات
 ونظرية النظـ . إلى ثالثة نظريات ميمة ,تمثمت في النظرية الواقعية , النظرية الميبرالية ,

 (REALISMالمطمب األول : النظرية الواقعية )

ر الواقعي , إلى إسيامات مجموعة مف المفكريف الواقعييف ,والتي تمثمت تعود جذور الفك
" "تاريخ Thucydidesفي مجموعة مف األعماؿ السياسية الكالسيكية , ككتاب "ثيوسيديدس" "

" " األمير" , وكتاب Niccolo Machiavelliالحرب البيموبونيزية" , وكتاب "ميكيافيمي" "
 المفياثاف"." "Tomas Hobbs"توماس ىوبز" "

وبرزت النظرية الواقعية بعد الحرب العالمية الثانية ,كرد فعؿ عمى التيار المثالي الذي 
ىيمف عمى العالقات الدولية بعد انتياء الحرب العالمية األولى , وىدفت إلى دراسة وفيـ 

ي ات الدوؿ والعوامؿ المؤثرة في عالقاتيا مع بعضيا البعض , وتحميؿ ما ىو قائـ فيسموك
العالقات الدولية ,وتحديد سياسة القوة والحرب والنزاعات , عمى عكس المثالية التي قدمت 

 أفكار ونظريات حوؿ ما يجب أف تكوف عميو العالقات الدولية .
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وتعتمد النظرية الواقعية في تفسيرىا لمعالقات الدولية وطبيعة النظاـ الدولي عمى بعض 
المفاىيـ النظرية لمواقعية المعاصرة ,لفيـ بنية النظاـ الدولي الركائز أو العناصر التي تشكؿ 

والعالقات بيف الدوؿ, وىذه الركائز ىي "القوة" ,و المصمحة القومية ,وتوازف القوى, والمعايير 
ىانس وظيرت الواقعية كمدرسة فكرية لدراسة العالقات الدولية مف خالؿ المفكر ".األخالقية
ـ, وفي أواخر العقد السابع مف 1948ير "السياسة بيف األمـ " عاـ , في عممو الشي مورغانثو

,في حيف  كينيث وولتز"القرف العشريف ظيرت الواقعية الجديدة أو البنيوية مف خالؿ المفكر "
تسمى بالواقعية التقميدية أو الكالسيكية , وستركز الدراسة عمى  "مورغانثو"أصبحت واقعية 
 ىاتيف النظريتيف .

 عية الكالسيكية )التقميدية(:. الواق1

 :عمى خمسة مبادئ(H.Morganthou ىانس مورغانثو)ترتكز الواقعية الكالسيكية حسب 

السياسة تحكـ بقوانيف موضوعية مصدرىا الطبيعة البشرية والنقائص أو الخمؿ الذي  -
 يميز العالـ .

 المصمحة ىي المرجع األساسي لمفعؿ )العمؿ( الدولي . -
 خارجية ىي تمؾ التي تقمؿ األخطار وتعظـ الفوائد.أفضؿ سياسة  -
التوتر بيف متطمبات نجاح العمؿ السياسي والقوانيف األخالقية غير المكتوبة التي تحكـ  -

 العالـ ال يمكف تجاوزه. 
كؿ نظرية في العالقات الدولية ,يجب أف تتجنب األخذ بعيف االعتبار التبريرات  -

 .اإليديولوجية ومشاعر الفاعميف

                                                           
-النظرية الواقعية: دراسة في االصوؿ واالتجاىات الفكرية الواقعية المعاصرة ))قراءة في الفكر السياسي ", ميثاؽ دشر

 .400, , ص. 20: النسخة اإللكترونية , عمجمة أىل البيت,  "االمريكي المعاصر((
 -  ,دور األطراف الخارجٌة فً النزاعات الدولٌة :دراسة حالة النزاع فً إقلٌم جحٌش عبد السالم , أبكر محمد سلٌمان

 .39,ص.1,2018واالقتصادٌة, ط, , برلٌن :المركز العربً للدراسات االستراتٌجٌة والسٌاسٌة 2004-2003دارفور
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وتعد الفوضى السمة الرئيسية لمبنية التي تتفاعؿ فييا الدوؿ مع بعضيا حسب الواقعية   
التقميدية ,وليذا فإف صانعي القرار مدعووف لألخذ بعيف االعتبار المصمحة العميا لمدولة قبؿ أي 
شيء آخر ,وليذا أيضًا يقاؿ عف الواقعية الكالسيكية أنيا تحمؿ نظرة تشاؤمية وتطغى عمييا 

ذه النظرة إلى حد كبير ,وذلؾ بسبب رؤية الدوؿ لمكاسبيا ومقارنتيا بمكاسب اآلخريف ى
,والشكوؾ المتبادلة والخوؼ مف الغش واالنحراؼ واالىتماـ بالمصمحة الخاصة لمدوؿ في ظؿ 

 الفوضى.

وتنطمؽ الواقعية مف افتراض أف الدوؿ كوحدات متجانسة مستقمة ىي الفاعؿ األساسي   
ت الدولية ,وبالرغـ مف اعتراؼ الواقعييف بحدوث تطورات ميمة وظيور فاعمييف جدد في العالقا

إال انيـ يتمسكوف بأف الدوؿ القومية ىي الفاعؿ األساسي المؤثر في السياسات الدولية, والدولة 
القومية تعني لدييـ وحدة ذات كياف مستقؿ مف ناحية ومتجانسة مف ناحية أخرى , أي أنو ال 

اذ إلييا بتأثيرات خارجية ,كما أنيا ال تتعرض لضغوط داخمية ,ومف ثـ فإف العالقات يمكف النف
ولذا فإف تحميميـ يستند  ,السياسية وغير السياسية الدولية تتحدد بالرجوع إلى الحدود القومية

عمى افتراض الفصؿ بيف السياسات الداخمية والخارجية ,ومف ثـ فإف الحكومات أو صانعي 
لمسؤوليف الحكومييف ىـ الفاعموف األساسيوف وليس أي مجموعات داخمية أخرى أو القرار أو ا

 .أي فاعؿ دولي آخر مف غير الدوؿ

 ( :البنيوية) الجديدة الواقعية. 2

تعتبر الواقعية الجديدة امتداد لمواقعية التقميدية وتسمى أحيانًا بالواقعية الييكمية ,ومف 
أبرز ممثمي تمؾ النظرية ,روبرت جميف ,كينيث وولتز, ستيفف كريزيز ,حيث كاف ىدؼ رواد 

                                                           
 - , مجمة العموم السياسية, جامعة بغداد : "التعاوف الدولي في المدارس الفكرية لمعالقات الدولية مفيـو"جساـ راضي سمير 

 .152,ص.2012, 45, ع
 -  ,مجمة السياسةالقاىرة :,  نظرية العالقات الدولية بيف المنظور الواقعي والدعوة إلى منظور جديدمصطفى نادية محمود 

 .90, ص.1985, الدولية
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ىذه المدرسة ىو محاولة إخراج الواقعية مف المفيـو الكالسيكي والتحميمي البدييي إلى مستوى 
 التحميؿ ,أكثر عممية لموصوؿ بيا إلى نظرية عممية .مف 

وتغفؿ النظرية الواقعية الطبيعة البشرية ,و تركز عمى فوضوية النظاـ الدولي, بؿ تشكؿ 
الطبيعة الفوضوية لمنظاـ الدولي نقطة البداية لتفكير الواقعييف الجدد بشأف التعاوف الدولي 

تحقيؽ التعاوف صعبًا بسبب عدـ إمكانية تنفيذ ,وطرح الواقعيوف أف الفوضى الدولية تجعؿ 
فقط عندما ترى أنيا تصبح بحالة تحقيقو ويمكف أف تقرر الدولة  االتفاقيات بصورة مركزية ,

أو عمى األقؿ ال تصبح أسوأ مما كانت عميو قبؿ التعاوف مف الدولة , اء ىذا التعاوف أفضؿ جرّ 
فيو مقيد بمنطؽ التنافس  لكف لو حدود , , األخرى. كما ترى أف التعاوف أمر متوقع وقائـ

 .األمني المسيطر الذي ال يمغيو التعاوف 

 : يوفيما يتعمؽ بسموؾ الدوؿ تضع الواقعية ثالثة افتراضات ى

 ( Posssibility Versus Probabiltyاإلمكانية مقابل االحتمالية ) . أ
ترى الواقعية الجديدة أف النظاـ الدولي يتمقى ضغوطًا أمنية عالمية بشكؿ مستمر , وفي ىذا 

,  أف الواقعية الجديدة تنظر إلى أف النظاـ الدولي كصراع قاسٍ  "جوف ميرشايمر"السياؽ يرى 
وىي تتبنى أسوء الحاالت  وتعتقد الدوؿ أف الفرصة مناسبة ألخذ المصالح مف بعضيا البعض ,

 نظورة وذلؾ لثالث أسباب :الم
 أف الحرب المحتممة سبب يجعؿ الفاعمييف الدولييف يركزوف عمى مجرد إمكانية النزاع . .
أف الدوؿ ترجح االعتداء مف قبؿ دوؿ أخرى, والذي تعرؼ عالماتو مف خالؿ القدرات المادية  .

 ليذه الدولة .

                                                           
- , 154,ص. مرجع سابقجساـ راضي سمير. 
-ص 2006, 2,الجزائر : ديواف المطبوعات الجامعية ,ط االتجاىات النظرية في تحميل العالقات الدولية,عامر مصباح,

 . 229-225. ص
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الوقائي يعتبر الضماف الوحيد والصحيح ضد أف الدوؿ تركز عمى إمكانية النزاع , ألف الدفاع  .
تضمف  االعتداءات فمعنى ىذا أف الدوؿ تتبنى فكرة أو تيار أسوء احتماؿ ألنيا تفترض أنيا ال

 أمنيا ما لـ توفره لنفسيا.
 (Short term , verus long termالفترة القصيرة مقابل الفترة الطويمة ) . ب

حث عف الحد األدنى مف األمف العسكري عمى بسبب الفوضى الدولية تجد الدوؿ نفسيا تب
المدى القصير , وىو ما يحدث تأثيرات عمى المدى الطويؿ , فالدوؿ العقالنية ال يمكف أف 
تفكر بيذه الطريقة ميما كاف النظاـ فوضوي ,و يتوقؼ ىذا عمى قوة التنافس األمني في النظاـ 

 نى الذي يحتمؿ أف يوفر ليا البقاء .الدولي , ألنو يؤدي بالدولة إلى البحث عف الحد األد
 Mimitary security versusج. األمن العسكري مقابل القدرة اإلقتصادية ) 

economic capacity) 

قوي وقاعدة  تيتـ الدوؿ بتأميف وجودىا القومي , فالنظاـ الفوضوي يتطمب رد عسكري
أواًل عف األمف العسكري  تبحث إنتاجية وديناميكية اقتصادية في نفس الوقت ,فالدوؿ العقالنية

تعتبر مف العقالنية أف تركز الدولة  ,لكف ىذا ال يعني أنيا تيمؿ العامؿ االقتصادي , كما ال
عمى االقتصاد في الوقت الذي ىي عرضة فيو لتيديدات ومخاطر أمنية ,فالتطور االقتصادي 

 ال يكوف عمى حساب األمف العسكري.

 الواقعية الجديدة في النقاط الخمس اآلتية:ويمكن تمخيص أىم مبادئ 

,والنظاـ الدولي يأخذ دائمًا الشكؿ  . النظـ السياسية تأخذ شكميف أساسييف تسمسمية أو فوضوية1
 األخير.

. في النظاـ الفوضوي كؿ الدوؿ ليا وظائؼ متشابية , فيي متمايزة مف حيث القدرات وليس 2
 الوظائؼ.

 األنانية , وتسعى عمى األقؿ لضماف بقائيا.. جميع الدوؿ تتميز بخاصية 3
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 يقتضي االستجابة لمقوة النسبية وألفعاؿ اآلخريف. قاء. في أي نظاـ لممساعدة الذاتية الب4

 . حالة الفوضى في النظاـ الدولي تدفع دائمًا نحو خمؽ نظاـ توازف القوة .5

السياسي األمريكي عمى الصعيد إف النظرية الواقعية بمفيوميا التقميدي والجديد جسدت الفكر 
الخارجي , مف خالؿ  الطريقة التي تستجيب بيا الواليات المتحدة لمتغيرات واألحداث الحاصمة 

ليذا تحاوؿ الدراسة إسقاط النظرية الواقعية عمى القضية الفمسطينية  , في بنية النظاـ الدولي
سياسات التي اتبعتيا الواليات المتحدة ومنيا قضية الالجئيف الفمسطينييف  ,انطالقا مف دراسة ال

فبعد  األمريكية منذ انييار االتحاد السوفييتي تجاه القضية الفمسطينية وقضية الالجئيف خاصة .
انييار االتحاد السوفييتي واإلعالف عف النظاـ الدولي الجديد "أحادي القطبية" , أصبحت 

بالسمطة الدولية ,وشممت الييمنة وانفردت , الواليات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في العالـ 
األمريكية كؿ منظمات األمـ المتحدة وخصوصًا مجمس األمف , واستخدمت الواليات المتحدة 

مريكية المنظمة مف أجؿ إيجاد قاعدة قانونية لتدخالتيا وحروبيا ومواقفيا السياسية مف األ
 األزمات العالمية .

بيف الدوؿ بناء عمى زيادة القوة لمحفاظ عمى البقاء  عف  وتفسر النظرية الواقعية العالقات
طريؽ تحقيؽ المصالح , ومف خالؿ ذلؾ يمكف استنتاج سعي الواليات المتحدة األمريكية 

وذلؾ  سرائيؿ ,إلمتدخؿ في القضية الفمسطينية لتحقيؽ مصالحيا مف خالؿ توطيد عالقاتيا مع 
 صادي .واالقت,واألمني  ,مف خالؿ التعاوف العسكري

ىيمنت الواقعية عمى الفكر االستراتيجي األمريكي , ال سيما في عيد باإلضافة إلى ذلؾ 
اإلدارة الحالية لذا فإف تأثير الواقعية يظير بوضوح عمى سموكيات اإلدارة األمريكية في كثير 
 مف القضايا العالمية ,األمر الذي دفع إلى صياغة استراتيجية جديدة تعكس أىمية المصمحة

ف جوىر النظرة األمريكية لمسياسة الخارجية ولمعالقات الدولية يستند إلى أذ إمريكية , القومية األ
                                                           

-415-413, ص ص مرجع سابق, ميثاؽ دشر. 
- 388, ص. المرجع نفسو. 
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التعامؿ الواقعي في ,المصمحة القومية العميا , وما يؤكد المصمحة في سياستيا الخارجية 
تيا سموكيات اإلدارة الحالية عمى الصعيد الخارجي , فمحور سياستيا الخارجية ىو ضماف ىيمن

 .عمى القضايا الدولية

ومف خالؿ تتبع السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية منذ إدارة الرئيس 
, تتضمف مجموعة مف األىداؼ التي ليا عالقة "دونالد ترامب"حتى إدارة الرئيس  "بيؿ كمينتوف"

ة,  حيث يمكف تفسير بمصالح الواليات المتحدة األمريكية وبناء قوتيا السياسية والعسكري
سرائيمي وفؽ النظرية الواقعية التي ترى أف األمف الوطني يكوف دومًا في التحالؼ األمريكي اإل

حيث تتمتع إسرائيؿ  ويشمؿ األمف العسكري والمسائؿ االستراتيجية , أعمى سمـ األولويات ,
نيا مف احتالؿ كّ والواليات المتحدة بعالقة وثيقة وقدمت األخيرة كؿ أشكاؿ الدعـ الذي م

 ـ الماؿ األمريكي في بناء المستوطنات االسرائيمية.ااستخدو فمسطيف ,

مكانة قضية الالجئيف الفمسطينييف في  وبما أف موضوع البحث تعالج بعض أقسامو
, ومدى ىيمنة الواليات المتحدة عمى المتغيرات الدولية التي أثرت السياسة الخارجية األمريكية 

,يمكف مف خالؿ مبادئ النظرية الواقعية التي تحمؿ مفيوـ القوة ,والقدرة لدى عمى تمؾ القضية 
تفسير السياسات األمريكية تجاه قضية الالجئيف مف خالؿ المصالح الوطنية لمواليات  ,الدوؿ

المتحدة في الشرؽ األوسط, ,وعالقتيا الوطيدة مع إسرائيؿ التي تقوـ عمى أساس المصمحة 
كمو عمى مشاريع تسوية قضية الالجئيف الفمسطينييف , بالتالي القرارات المشتركة , أثر ذلؾ 

والسياسات األمريكية تجاه قضية الالجئيف كميا تعبر عف أىداؼ ومصالح الواليات المتحدة , 
 حيث أف جوىر السياسة الخارجية األمريكية يقوـ عمى مبدأ المصمحة القومية العميا.

أال تكوف ليا مصمحة الواليات المتحدة الػأمريكية  يتطمب مف قضية الالجئيف الفمسطينييففحؿ 
واضحة مع طرؼ دوف آخر ,وىذا األمر غير واقع العتبارات كثيرة أبرزىا التحالؼ االستراتيجي 

                                                           
-  ج  مجمة العموم السياسية والقانون, المركز الديمقراطي العربي : الواقعية والسياسة الخارجية األمريكية, رايؽ البريزات ,

 .111, ص.2020, يناير 20,ع 04
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سرائيؿ  وبالتالي فإف الطرؼ األمريكي يمتقي في معظـ مصالحو مع , بيف الواليات المتحدة وا 
مر ىو قاعدة التفسير المنطقي لطبيعة الحموؿ المقدمة لحؿ المصمحة اإلسرائيمية , وىذا األ

 242قضية الالجئيف الفمسطينييف مف قبؿ الواليات المتحدة واالرتكاز عمى قرار األمـ المتحدة 
 .يجاد حؿ لقضية الالجئيف انسجامًا مع المصمحة اإلسرائيميةكإحدى النقاط إل 338,

 ( :liberalismالمطمب الثاني : النظرية الميبرالية )

تعتبر النظرية الميبرالية واحدة مف النظريات التفسيرية في حقؿ العالقات الدولية وىي 
فكرية تعنى بدراسة العالقات بيف الدوؿ عف طريؽ تتبع التأثيرات المتنوعة التي يحدثيا مدرسة 
الميبرالية تأثيرىا في ومارست النظرية  ف عمى قدرة وأداء الدولة ,و ف والدوليو المحمي الفاعموف

وىي تمثؿ عدة اتجاىات فكرية بداخميا تتفؽ  مجاؿ العالقات الدولية منذ القرف السابع عشر,
دامة السالـ بيف الدوؿ , كما قدمت النظرية الميبرالية  فيما بينيا بشأف تنظيـ العالقات الدولية ,وا 

إندالع الحروب , وكيفية تحقيؽ  إجابات وتفسيرات مختمفة لظواىر العالقات الدولية مثؿ أسباب
 .السالـ والحفاظ عميو 

وبرزت النظرية الميبرالية مف خالؿ أعماؿ مجموعة مف المفكريف أمثاؿ : ) جوف لوؾ , 
 جيرمي بينثاـ , توما األكويني ,أمانويؿ كانت , أرلوند تويبني (

ية, ىذه الحرية كما ترتكز النظرية الميبرالية عمى مجموعة مف المفاىيـ أىميا ,الحر   
متأصمة في الطبيعة اإلنسانية المسالمة التي ترفض العنؼ ,وتميؿ نحو التعاوف وتقاسـ 
المصالح , وتنظر النظرية الميبرالية إلى الحرية كقاعدة لتحميؿ العالقات بيف الدوؿ كما األفراد , 

ؿ المجتمع , وطالما فيي ترى أف الفرد ىو أص كما وتشكؿ الفردية أحد أىـ مرتكزات الميبرالية ,
ىو كذلؾ فإف الحرية حقو الطبيعي الذي يجب أف يحصؿ عميو , بمعنى آخر أف حرية اإلنساف 

 ووجوده أمراف متالزماف .

                                                           
 -29, ص.1,1994, عماف : المؤسسة المتحدة لمدراسات والبحوث, ط مستقبل السالم في الشرق األوسط, حمد جواد. 
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 : وتقـو النظرية الميبرالية عمى مجموعة مف الفرضيات أىميا

األفراد والجماعات ىـ الفواعؿ األساسية في السياسة الدولية , فحاجات األفراد  - أ
 والجماعات يتـ معالجتيا كسبب محرؾ لممصالح التي يقوـ عمييا سموؾ الدولة . 

سموؾ الدولة في النظاـ الدولي ىو نتيجة حتمية لضبط خياراتيا , حيث أف الدولة في  -ب
ب أو تتجو إلى التعاوف , وىذه األىداؼ ىي التي تشكؿ حاجة إلى ىدؼ لكي تتجو إلى الحر 

 سياستيا .

الدولة تمثؿ جزءًا مف جماعة فرعية مف المجتمع الداخمي , بحيث أف خيارات المجتمع   - ج
ىداؼ المؤكد عمييا التي يمتـز الممثموف الرسميوف لمدولة باتباعيا مف خالؿ تشكؿ األ

 السياسة الخارجية .
رالية عف الواقعية في مفيوميا لمسياسة الدولية والصراع الدولي وتختمؼ النظرية الميب

فيرى الميبراليوف أنو مف الممكف تجنب الصراعات أو التخفيؼ مف آثارىا في حاؿ حدوثيا ,كما 
ركزوا عمى إيجاد الحموؿ الكفيمة لتجنبيا , وتؤمف الميبرالية كذلؾ بأف مصالح الدوؿ ميما 

ممكف تكييفيا ومنع الصراعات بيف تمؾ الدوؿ ,وتقريب وجيات تقاطعت وتنافرت , فإنو مف ال
مف خالؿ اتباع  ,النظر قدر اإلمكاف , واحتواء ىذا التنافر بالوسائؿ السممية والسياسية

مجموعة مف اآلليات مثؿ : االعتماد المتبادؿ , والقوة الناعمة , واألمف الجماعي , والتعاوف 
 لميبرالي معالجات لمصراعات والنزاعات الحاصمة بيف الدوؿ .الدولي والتي تمثؿ وفؽ المنظور ا

ومف خالؿ إسقاط الفرضيات التي جاءت بيا النظرية الميبرالية لمعالجة ظاىرة الصراع 
, الفمسطيني اإلسرائيمي فيما يتعمؽ باالتفاقيات المبرمة بيف السمطة الوطنية الفمسطينية واسرائيؿ 

أنو ىناؾ اعتراؼ متبادؿ منقوص بيف توصمت الدراسة إلى  التنسيؽ األمني ,مجاؿ  خاصة في

                                                           


- Moravcsik  Andrew , "Taking Prefernces  seriously A liberal Theory of International politics" ,international 

organazization ,Vol 51,No 04,1997,pp513-553 

 -  , السميمانية: مركز  النظرية الواقعية في العالقات الدولية دراسة نقدية مقارنة في ضوء النظريات المعاصرةأنور فرج,
 .140,ص2007كردستاف لمدراسات االستراتيجية ,
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النظرية حثت عميو لكنو بنفس الوقت يؤسس لمتعايش السممي نوعًا ما , وىذا ما الطرفيف , 
ضرورة التسوية السممية لمنزاعات والصراعات الدولية , وأف االتفاقيات المبرمة بينيما بالميبرالية 

فية بالطرؽ السممية , لكف اسرائيؿ تنصمت مف تمؾ االتفاقيات ىي تأكيد عمى حؿ المسائؿ الخال
 واستخدمت القوة بداًل مف ذلؾ .

أما فيما يتعمؽ بآلية المؤسسات الدولية التي طرحتيا النظرية الميبرالية كآلية لتجنب وحؿ 
يمكف تأسيس مؤسسات مشتركة بيف الدوؿ تكوف قادرة عمى إدارة فإنو الصراعات الدولية , 

األزمات والصراعات وتفادي الحروب , ولكف ليس بالضرورة أف تقوـ بمنع النزاعات بؿ تخفيفيا  
 ويمكف أف تمعب دورًا ميمًا في تحقيؽ التعاوف بيف الدوؿ.

ويمكف إسقاط تمؾ اآللية عمى ىيئة األمـ المتحدة كييئة تقـو عمى مبدأ تسوية النزاعات 
 السياسية والسممية , حيث طرحت القضية الفمسطينية فيوالصراعات القائمة بيف الدوؿ بالطرؽ 

قميمي مف  وأصدرت مجموعة ,الجمعية العامة لألمـ المتحدة كقضية نزاع سياسي وقومي وا 
التي تحدثت عف حموؿ لقضية الالجئيف التي تضمف عودتيـ أو تعويضيـ , ومف  القرارات

التي عممت  ,وث الدولية " األونروا"خالؿ قرار صادر عف الجمعية العامة تـ إنشاء وكالة الغ
تعاوف مجموعة مف الدوؿ في تمويميا لتتمكف وذلؾ بعمى  تحقيؽ االستقرار في مناطؽ عممياتيا 

مف تقديـ خدماتيا لالجئيف الفمسطينييف لمتخفيؼ مف حدة الصراع ,وتعزيز األمف االجتماعي 
حيث أصبح التدخؿ اإلنساني جزء ميـ مف سياسة الحكومات الغربية مف أجؿ تغيير  .ليـ

  الصراعات وتقميص العنؼ ووضع قواعد لمتنمية الميبرالية .

 المطمب الثالث : نظرية النظم )النسق الدولي(

تعتبر نظرية النظـ مف أىـ التطورات التي نشأت في إطار المدرسة السموكية في 
نيات , فنظرية النظـ تسمح بتخطي الفاصؿ بيف الشؤوف الداخمية لمدولة منتصؼ الخمسي

                                                           


- Duffield  Mark, Governing The Borderlands :Decoding the power of Aid, paper presented at seminar on 

:politics and humanitarian aid :Debates Dilemmas and Dissenion.2001 
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والسياسة الدولية , ويعمؿ منياج تحميؿ النظـ عمى كافة المستويات الدولية واإلقميمية والوطنية 
تشارلز ",  "مورتف مودلسكي",ويربط بيف المستويات أيضًا , ومف أىـ رواد ىذه النظرية نجد 

 . "دافيد استوف",  "يد سينغرديف" ,"ماكميالند 

حيث اعتمد العديد مف عمماء السياسة نظرية النظـ لدراسة السياسة والتي تقـو عمى فكرة 
أف الحياة السياسية جسد مف التفاعالت ذات الحدود الخاصة والتي تحيطيا نظـ اجتماعية تؤثر 

النظاـ السياسي بأنو نظاـ مف  "غابريؿ ألموند" اعتبر فييا بشكؿ مستمر , وفي ىذا اإلطار
التفاعالت التي توجد في كؿ المجتمعات المستقمة والتي تؤدي وظائؼ التكامؿ والتكيؼ عف 

  بتوظيؼ وسائؿ القير الشرعي بصورة كبيرة أو صغيرة. ,طريؽ التوظيؼ أو التيديد

تي سعت إلى وتعرؼ كذلؾ نظرية تحميؿ النظـ  بأنيا جممة مف المقاربات واألطر النظرية ال
تفسير العالقات الدولية ومختمؼ تفاعالتيا الصراعية والسممية بناء عمى طبيعة بنية النظاـ 

 الدولي ومستوياتو وأوضاعو .

 :إلى ثالثة مستويات  حسب نظرية النظـ وينقسـ النسؽ الدولي

د دوؿ أواًل : المستوى القطري أو مستوى الدوؿ القطرية )الدوؿ الوطنية (: ويتمثؿ في وجو 
معترؼ بيا صراحة أو حتى ضمنيًا في إطار حدود قطرية معينة بسيادة وىوية محددة لتقـو 
بالدفاع عف نفسيا وحماية أمنيا والحفاظ عمى بقائيا في الوجود بناًء عمى محصمة قوتيا الذاتية 

 .وما تممكو مف قدرات ومقومات وعوامؿ ومتغيرات مختمفة

مف الدوؿ التي تجمعيا جممة مف مجموعة تشكؿ عادة مف تفاىـ ثانيًا : المستوى اإلقميمي : وي
القواسـ والقيـ المشتركة سواء كانت مصمحية براغماتية كتمؾ التي تتعمؽ بمقوماتيا الثقافية 

                                                           
-  في :  , 2019, الموسوعة الجزائرية لمدراسات السياسية واالستراتيجية , يونيو  الدوليمفيوم ودور النظام

dz.com-https://www.politics/   ,12/1/2020 

https://www.politics-dz.com/
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لوجية وىويتيا الحضارية , مثاؿ عمى ذلؾ األنساؽ اإلقميمية التي ظيرت عقب انتياء يو واإليد
 ظاـ اإلقميمي العربي في إطار جامعة الدوؿ العربية .الحرب العالمية الثانية مثؿ الن

المستوى العالمي : وىو الذي يعكسو نظاـ األمف الجماعي سواء في إطار عصبة األمـ  ثالثًا :
عقب نياية الحرب العالمية األولى , أو ىيئة األمـ المتحدة منذ نياية الحرب العالمية الثانية 

بعدة أشكاؿ وأنماط بنيوية وىيكمية , عرفت سيطرة غربية إلى غاية يومنا ىذا , والذي اتسـ 
عمى كؿ مدخالتو ومخرجاتو مف خالؿ تداوؿ القوى األوروبية التقميدية بما فييا روسيا ) االتحاد 
السوفييتي سابقا ( والواليات المتحدة األمريكية في تشكيؿ أىـ مالمحو وأوضاعو والتحوالت التي 

األحادية القطبية نظرًا لييمنة الواليات المتحدة عمى مجمؿ  ظؿ يعرؼ بنظاـ شابتيا , وما
  .أنماطو التفاعمية وقراراتو

ويعرؼ النظاـ بأنو مجموعة مف العناصر المتفاعمة والمترابطة في بينيا , والتي تشكؿ 
كاًل متماسكًا , بحيث أف التغير في أحد العناصر يؤدي إلى التغير في مجمؿ العناصر 

أما النسؽ ىو مصطمح يستخدـ في تحميؿ األوضاع واألحداث الدولية وطريقة التفاعؿ  .األخرى
بحيث أصبح إدراؾ وتناوؿ األوضاع , بيف القوى والدوؿ الكبرى عمى مستوى العالقات الدولية 

 الدولية لدى التحميؿ النظمي باعتبارىا تندرج ضمف نسؽ تفاعمي .

الدولي ووقوع الصراعات مف خالؿ ثالث  وتفسر نظرية النظـ العالقة بيف النظاـ
 اتجاىات :

 : عالقة نظاـ تعدد األقطاب بالصراع االتجاه األوؿ

يستند ىذا االتجاه عمى الفرضية القائمة أف تواتر الحروب يخؼ عندما يتحوؿ مف النظاـ 
ـ , الثنائية القطبية إلى تعدد األقطاب , أي أف زيادة عدد األطراؼ يساىـ في استقرار النظا

                                                           
-في: 2020, الموسوعة الجزائرية لمدراسات السياسية واالستراتيجية , نظرية تحميل النظم في العالقات الدولية, ميني قاصد ,
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الذي ىو نظاـ ,حيث يعتبر نظاـ القطبية التعددية حسب ىذا االتجاه ىو ميزة لمنظاـ المستقر 
يركز عمى الدبموماسية والوسائؿ التقميدية لمتفاوض , وتكوف أىداؼ الوحدات فيو أىدافًا 

 محدودة.

 : عالقة نظاـ الثنائية القطبية بالصراع  االتجاه الثاني

الثنائية القطبية ىي أكثر مدعاة لالستقرار , واألقؿ مف حيث  يرى دعاة ىذا االتجاه أف
الحروب ويمثؿ ىذا االتجاه كينيث والتز , والذي يعتقد أف النسؽ ثنائي القطبية يسوده الحذر 
المتبادؿ بيف القطبيف , كما أف التقارب في مستويات القوة بيف القطبيف يحوؿ دوف سعي أي 

 ى القطب اآلخر .منيما في محاولة فرض ىيمنتو عم

 القطبية الثنائية التعددية كاتجاه وسط 

ويعتبر ىذا االتجاه كمحاولة لمجمع بيف ايجابيات االتجاىيف السابقيف ) القطبية الثنائية 
 يما مف جية ثانية .فمف نقاط ضع خمصالت والتعددية( مف جية و

 : عالقة نظاـ القطب الواحد بالصراع االتجاه الثالث

األحادية بأنيا بنياف دولي يتميز بوجود قوة أو مجموعة مف القوى المؤتمفة  تعرؼ القطبية
تمتمؾ نسبة مؤثرة مف الموارد العالمية , تمكنيا مف فرض إرادتيا السياسية عمى القوى  سياسياً 

 األخرى دوف تحد رئيسي مف تمؾ القوى.

الواحد أكثر مياًل إلى وفي عالقة شكؿ ىذا النظاـ بالصراعات الدولية , يعتبر نظاـ القطب 
فوجود قطب واحد يضمف استقرار النظاـ بحكـ القوة المييمنة ليذا  تحقيؽ االستقرار الدولي ,

 القطب .

                                                           
-  2019, الموسوعة الجزائرية لمدراسات السياسية واالستراتيجية , يونيو  بحث حول نظريات العالقات الدولية  :
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ومف خالؿ إسقاط نظرية النظـ عمى موضوع الدراسة , فإف قضية الالجئيف تعتبر قضية 
ذات بعد إقميمي ودولي , حيث ال يجب إغفاؿ البعد اإلقميمي لقضية الالجئيف الفمسطينييف 

المجاورة وما نجـ عف ىذا  إلى العديد مف الدوؿ العربية  1948,الذيف تـ تيجيرىـ منذ عاـ 
فيمكف إلتماسو  البعد الدولي أما . اء ومشاكؿ وتيديدات عمى الدوؿ المضيفة التيجير مف أعب

مف خالؿ تعاوف الدوؿ في محاولة تسوية القضية مف جية , وتنافس الدوؿ عمى ربط صداقات 
سرائيؿ , باإلضافة إلى القرارات األممية , واآلليات المتخذة ,  مع الواليات المتحدة الػأمريكية وا 

نشاء "األو   نروا".وا 

كما تساعد نظرية النظـ عمى فيـ التفاعالت السياسية داخؿ اإلقميـ , عمى مدى فترات 
تاريخية لفيـ خمفيات التطورات والتفاعالت السياسية, لمجموعة مف الوحدات التي تشترؾ مف 

 الناحية الجيوبوليتيكية , واألمنية , والثقافية , واالقتصادية. 

خرط جميع الالعبيف اإلقميمييف والدولييف في أي تسوية لقضية أف ين حسب ىذه النظرية يجبو 
الالجئيف الفمسطينييف , حيث أف اتفاؽ سالـ شامؿ يشرؾ جميع الحكومات العربية المضيفة 

ونروا وخارجيا سيبقى الحديث عف أي حؿ عادؿ شامؿ وعادؿ أللالجئيف في نطاؽ عمميات ا
  لمسألة الالجئيف أمرًا بعيدًا.

 

 

 

 

                                                           
 -  , ( , ترجمة ديما المكان  -الفضاء  -الالجئون الفمسطينيون في المشرق العربي )اليوية كنودسف آري , سارة حنفي

 .2015, يناير 1الشريؼ , المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات , ط
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 المفاىيمي اإلطار:  الثاني المبحث

تعتبر عممية ضبط المفاىيـ مف أىـ المسائؿ التي يجب مراعاتيا في أي دراسة عممية 
وخاصة في حقؿ العالقات الدولية , نظرًا لما تتسـ بو ىذه األخيرة مف غموض وىذا بيدؼ 

ساس تضمنت استيعاب الفكرة األساسية التي يتمحور حوليا موضوع الدراسة وعمى ىذا األ
الدراسة مبحثًا كاماًل يعالج اإلطار المفاىيمي لممتغيرات الدولية , ولقضية المجوء والالجئ 

  الفمسطيني .

 : الدولية المتغيرات مفيوم ضبط:  األول المطمب

 أو تتغير أف يمكف التي الظواىر مجموعة وىي متغير جمع: لغةً  المتغيرات تعرؼ
  . مختمفة قيـ أو معاني تتحمؿ

 والقضايا الدولية األحداث مف مجموعة بأنيا الدولية المتغيرات تعرؼ اصطالحاً  أما
 الدولي, النظاـ بنية في تؤثر التي الدولية البيئة في البنيوية والتحوالت,  والمعقدة المتداخمة

 السموؾ وشكؿ أسموب وتحدد العالمي, النظاـ في القوى موازيف عمى المتغيرات  تمؾ تؤثر حيث
 . الدولييف لمفاعميف بالنسبة

 السياسي النظاـ في وعميقة جذرية تحوالت العشريف القرف تسعينيات منذ العالـ وشيد
,  التأسيس قيد يزاؿ ال الذي  الجديد الدولي بالنظاـ يعرؼ لما ظيور إلى أدت,  العالمي
 لقواعد تؤسس وأخذت,  الدولية األحداث مجرى في بتأثيرىا والمتغيرات التحوالت تمؾ واتسمت
 االتحاد انييار أدى حيث,  الفترة تمؾ قبؿ مف سائداً  كاف عما ومختمفة جديدة دولية ومفاىيـ

 أحد سقوط إلى,  الداخمية باألزمات وانشغاليا الدولية السياسة حمبة مف واستسالمو,  السوفييتي
 لترتيب المؤىمة الوحيدة العظمى القوى المتحدة الواليات فأصبحت,  الثنائي النظاـ قطبي

 . الدولية النزاعات مع التعاطي خالليا مف يتـ جديدة أدوات ظيور كذلؾ العالمية األوضاع
                                                           

 -  : معجـ المعاني الجامعhttps://www.almaany com   
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 الدوؿ بيف التفاعالت نمط وعمى, الدولي لمنظاـ التركيبية البنية عمى الدولية المتغيرات وأثرت
 . الدولية الصراعات عمى وكذلؾ

 خالؿ مف الجديد الدولي النظاـ طبيعة فيـ إلى الدراسة ستطرؽ ذكر ما عمى وبناءً 
 . معالمو أىـ وذكر الدولي النظاـ تعريؼ

 : الدولي النظاـ تعريؼ •

 عمى والقائمة البعض ببعضيا الدوؿ تربط التي المنتظمة العالقات مف مجموعة ىو
 نفسو فرض واقع عف والمعبرة, واستراتيجي واقتصادي سياسي إطار ضمف المتبادلة االعتمادية

 شكؿ تأخذ أف العالقات ليذه ويمكف, واقتصادية ,وعقائدية, وعممية تاريخية, شروط بفعؿ
 . والتنافس والحروب الصراع طابع تأخذ أف يمكف كما,  والسالـ والتفاىـ التعاوف

 : الجديد الدولي النظاـ معالـ •

 أنو إال, 1991الثانية الخميج حرب انتياء منذ الحالي العالمي النظاـ مصطمح شاع لقد
 الثانية الوالية فترة بدء مع,  1986 العاـ منذ الدولية الساحة عمى التحوؿ بوادر رصد يمكف

,  الدولية الساحة عمى األزمات في المباشر التدخؿ سياسة اتبع الذي"  ريغاف رونالد" لمرئيس
 سياسة في تمثمت التي السوفييتي االتحاد في القرار صناعة مراكز في الحاصمة التغييرات كذلؾ

 عمى االنفتاح مف مزيد شكؿ عمى الدولية الساحة عمى آثارىا لتنعكس" البروسترويكا"  اإلصالح
 . الغرب واقتصاديات سياسات

 التي,  الثانية الخميج حرب إلى الجديد الدولي النظاـ تدشيف في الرئيسي السبب ويعود
 االتحاد انييار أعقاب في الدولية الساحة عمى األمريكية المتحدة لمواليات القيادي الدور كرست

 إف"  بقولو بوش جورج الرئيس صرح حيث,  القطبية ثنائي العالمي النظاـ وانييار السوفييتي
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 كبرى فكرة كانت ولكنيا,  صغيرة واحدة دولة بسبب فقط تكف لـ, 1991عاـ في الخميج حرب
 . أخرى دوؿ مع العمؿ في جديداً  أسموباً  كانت لقد,  جديداً  عالمياً  نظاماً  تمثؿ

 :  يمي فيما الجديد الدولي النظاـ معالـ أىـ نوجز أف ويمكف

 دور غياب ظؿ في الدولية السياسة عمى المتحدة الواليات وىيمنة القطبية األحادية -
 . األخرى والدولية اإلقميمية والقوى المؤسسات

 عبر والمنظمات,  الجنسيات متعددة الشركات دور تصاعد نتيجة الدولييف الفاعمييف تعدد -
 . وسمطتيا الدولة لسيادة تحدياً  تشكؿ أصبحت التي الحكومية غير والمنظمات القومية

 . النووي الرعب توازف مبدأ وسيادة النووي السالح وجود -

 . المعايير وازدواجية الدولي القانوف دور اضمحالؿ -

 عمى المتحدة الواليات ىيمنة ظؿ في الدولية المنظمات دور وتضاؤؿ الدوؿ سيادة تآكؿ -
 . الدولية العالقات في الدولة مكانة تراجع وكذلؾ العالـ

 نحو اتجاىو ىو الجديد الدولي النظاـ مالمح أبرز فمف,  الكبرى الدولية التكتالت نحو الميؿ -
 رسـ في أساسياً  مرتكزاً  الدولة تعد ,ولـ الكبرى والمجموعات الكتؿ إلى أي الكتمي التعامؿ
 أو العسكري أو السياسي المستوى عمى الدولة ليذه حجـ مف كاف ميما المستقبؿ تصورات

 خالؿ مف إالّ  بارزاً  مكاناً  ليا تجد لف المستقمة الدوؿ أنظمة فإف ولذا , السكاني أو االقتصادي
 . كبرى تكتالت

                                                           
-2006,  دنيا الوطن,  "عالقة المتغيرات الدولية بالقضية الفمسطينية", عالء فوزي أبو طو :

https://pulpit.alwatanvoice.com/ ,22/3/2020 
 -2015, يوليو المركز الديمقراطي العربي,  "النظاـ العالمي الجديد...خصائصو وسماتو", حسيف خمؼ موسى  :

https://democraticac.de ,  /22/3/2020  

https://pulpit.alwatanvoice.com/


 المفبهٍمً و النظري اإلطبر فصل تمهٍدي :
 

28 
 

 فإنو تحديداً  الالجئيف ,وقضية الفمسطينية بالقضية الدولية المتغيرات عالقة يخص وفيما
 , القضية بتمؾ المحيط المناخ عمى الضوء إلقاء يجب دولية ظاىرة أو قضية أي دراسة عند

 مجموعة بيف,  البحث محؿ العالقة إلى بالنظر وكذلؾ,  الدولية العالقات في موقعيا لمعرفة
 ألف,  بالغ بتعقيد يتسـ ذلؾ فإف الفمسطينية القضايا وبيف الدولي, المستوى عمى األحداث مف

 عف عبارة ىي بؿ,  والمرسـو المحدد فضائيا ليا, ذاتيا بحد قائمة مؤسسات ليست الطرفيف
 . والمعقدة المتداخمة القضايا مف كبيرة مجموعة

 القضايا وأىـ الفمسطينية القضية سيما وال الدولية القضايا عمى الدولية المتغيرات وتؤثر
 عرضة جعمتيا التي خصوصيتيا بسبب , الفمسطينييف الالجئيف قضية مثؿ فييا الجوىرية
 عف تميزىا بخصائص الفمسطينية القضية تتميز , حيث إقميمي أو دولي متغير بأي لمتأثير
 وأخالقية,  وسياسية,  دينية) متشابكة أبعاد مف القضية تحممو لما , نظراً  الدولية القضايا باقي
 الدولية فالمتغيرات,  بيا العالمي االىتماـ الفمسطينية القضية تستقطب كذلؾ( , وقانونية, 

 طبيعة عمى كذلؾ,  الدولية القضايا معظـ عمى ,وتأثيرىا وتعقدىا وتشعبيا أىميتيا, عف أبانت
 . فيو نعيش الذي العاـ الدولي النظاـ وشكؿ وصفة

 النظاـ أصابت التي التحوالت رحـ مف ولدت  الفمسطينية القضية أف القوؿ ويمكف
 التأثير في ساىمت سياسية تفاعالت مف تبعيا وما والثانية األولى العالمييف الحربيف في الدولي
 القوى لتوزيع وميزاناً  لمتسويات محوراً  الفمسطينية القضية كانت حيث,  القضية مجريات عمى

 إلى التحوالت تمؾ وأدت,  السائد الدولي النظاـ معالـ رسمت التي الدولية, القوى بيف والمصالح
 وتفردىا اإلسرائيمي, الفمسطيني الصراع في الوسيط دور بمعب األمريكية المتحدة الواليات تفرد

 . الصراع ىذا في القوي الطرؼ إسرائيؿ بقاء لضماف الدولي بالقرار

                                                           
 - "2020, سبتمبر المركز الديمقراطي العربي ,"الفمسطينيوف إلى أيف في ظؿ المتغيرات السياسية الدولية؟ :

https://democraticac.de/  

https://democraticac.de/
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 الدولي النظاـ ظيور بعد , الفمسطينية القضية تجاه األمريكية االستراتيجية إلى وبالنظر
 السياسي أو, العسكري الصعيد عمى سواء ميمة ودراسات مراجعات إلى خضعت قد,  الجديد

 يتطابؽ بما المنطقة تشكيؿ إعادة إلى المتحدة الواليات سعي عمى أجمعت,  االقتصادي أو,
 العربية المفاوضات انطمقت حيث,  األوسط الشرؽ منطقة في االستراتيجية مصالحيا مع

 واصمت كذلؾ,  جديدة دولية تغيرات ظؿ في األطراؼ والمتعددة الثنائية بشقييا االسرائيمية
 انحيازىا أف إال, المنطقة في الصراع أطراؼ عمى السالـ عممية فرض في المتحدة الواليات
 .مسدود طريؽ إلى السالـ عممية فرض في األمريكية المحاوالت وّصؿ إلسرائيؿ

 عمى األمريكية الييمنة ظؿ في بقيت إذا الفمسطينية القضية فإف سبؽ ما عمى وبناءً 
 التي السياسات خالؿ ومف,  وتيدئتيا حميا في وليس األزمة حدة مف يزيد سوؼ,  مجرياتيا
 لطبيعة المشكؿ العامؿ ستكوف خاصة الالجئيف وقضية ككؿ الفمسطينية القضية تجاه تتبعيا

 . المستقبؿ في الحؿ طبيعة وكذلؾ الصراع

 : والالجئ المجوء مفيوم:  الثاني المطمب

 الشعوب معظـ عرفتو ,وقد اإلنسانية قدـ قديـ ىو و , تاريخية و إنسانية ظاىرة المجوء يعد
 أخذ ثـ , ما مجتمع في السائدة القيـ و الطبيعي القانوف و بالديف ارتبطت سموكية كقاعدة
 أوروبا, في الالجئيف أعداد ازدياد مع ذلؾ و العشريف القرف بداية مع عالمياً  بعداً  المجوء مفيوـ
 معايير توضع ولـ ,  حماية أية مف مجرد دولتو خارج الالجئ فييا يبقى التي الفترات وازدياد
 نطاؽ عمى معالجتيا و حميا يقتضى دولية كمشكمة إلييا ينظر لـ و الالجئيف لحماية دولية
 تعالج لـ العصبة أف إال المتحدة , األمـ عصبة نشوء و األولى, العالمية الحرب بعد إال عالمي
 خاص ساـٍ  مفوض تعييف عمى األمر بداية في عمميا اقتصر وقد , لمحرب كنتيجة إال المجوء

                                                           
 -,بيروت : مركز اإلسرائيمية –حقوق الالجئين الفمسطينيين بين الشرعية الدولية والمفاوضات الفمسطينية نجوى حساوي , 

 20  , ص.1,2008 طالزيتونة لمدراسات واالستشارت, 
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 كاف الدولي المجتمع أف باعتبار أجميا مف عيف التي األزمة انتياء مع عممو ينتيي أزمة كؿ في
 .  عابرة أزمة ىي الالجئيف أزمة أف حينيا يعتبر

 الدولي المجتمع , وتبني الثانية العالمية الحرب بعد المتحدة األمـ منظمة إنشاء ومع
 أىميا لعؿ و المبادئ مف مجموعة عمى يقـو جديد دولي نظاـ إرساء عمى عمؿ الذي لميثاقيا

 إثره عمى الذي و اإلنساف لحقوؽ العالمي اإلعالف بعد فيما شكؿ والذي :مبدأ التعاوف الدولي ,
 . العالمية صفة الالجئيف قضية أكسبت التي الالجئيف بشؤوف مختصة معاىدة تأسيس تـ

 الشيء ىو "وASYLONاليونانية" الكممة إلى"ASYLUM" المجوء  حؽ كممة وترجع  
 .لألسر القابؿ غير

 غادروا الذيف لمناس الحكومة تمنحيا التي الحماية أنو:  اكسفورد قاموس حسب ويعرؼ  
 . سياسية ألسباب خطر في كانوا ألنيـ بمدىـ

 مف لشخص مؤقت وجو أو الدواـ وجو عمى سواء ما دولة سماح:  أنو عمى يعرؼ كذلؾ
 امتداد عدـ يكفؿ بما الدائمة بالحماية فييا , والتمتع لإلقامة واليتيا نطاؽ بدخوؿ رعاياىا, غير
 إليو. األصؿ دولتو والية

 , "GROTIUS" جروتيوس العاـ الدولي القانوف أسس واضعوا أبرز يرى حيف في
 يقع واجب وىو لمفرد, الطبيعي الحؽ أنو المجوء "في WOLF", وولؼ"SUAREZوشوارز"

 .الدولة" عاتؽ عمى

                                                           
 - 24-19,ص ص.  المرجع نفسه 
 - , 38, ص. مرجع سابقحساوي نجوى 
   https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/OXFORD LEARNEARS DICTIONARIS:  - 

دليل الخاص بحماية الالجئين سد فجوات الحماية الدولية )البديؿ/ المركز الفمسطيني لمصادر حقوؽ المواطنة والالجئيف,  - 

 2009,راـ اهلل : مؤسسة األياـ لمطباعة ,الفمسطينيين(
 - PUNO,THE BASIS AND RATIONATE OF INT REFUGEE LAW,quoted in :HATHAWAY,P.130  

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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معاىدة  ضمف األفريقية الوحدة منظمة اتفاقية مف الثانية المادة حسب المجوء حؽ ويعتبر
 غير عمالً  عضو دولة أية جانب مف يعتبر أف يمكف وانسانيًا ,والعماًل سمميًا  1969 أيموؿ10
 . ودي

 العشريف القرف في الدولي القانوف لو كرس الالجئ لحماية الدولي المجتمع مف ورغبة
 اتفاقيات عدة بموجب ,وذلؾ األساسية ,والحريات الحقوؽ ببعض بالتمتع يخولو قانونياً  مركزاً 
قميمية دولية  بشكؿ الالجئ تعريؼ تناوؿ مف بد ال الفمسطيني الالجئ لتعريؼ التطرؽ وقبؿ , وا 
 : عاـ

 فراراً  وطنو بغير الذ مف وىو , بمد إلى بمد مف ىارب , إلى لجأ مف فاعؿ اسـ:  لغة الالجئ ػ
 . مجاعة أو أو حرب, اضطياد, مف

 أو الحرب بسبب بالده مغادرة أجبر عمى الذي الشخص ىو:   إكسفورد قاموس حسب ويعرؼ ػ
 .اجتماعية أو , دينية أو , سياسية ألسباب

 أقرتيا التي 1951عاـ  اتفاقية حسب الدولي القانوف في الالجئ فيعرؼ: اصطالحاً  أما ػ
 رقـ المادة في 1951 يونيو حزيراف/28 في جنيؼ في المنعقدة المتحدة لألمـ العامة الجمعية

 : ىو الالجئ2  فقرة( 1)

 بسبب و1951  يناير الثاني/ كانوف مف األوؿ قبؿ وقعت ألحداث نتيجة وجد مف كؿ" 
 اجتماعية فئة إلى انتمائو أو , دينو أو , عرقو بسبب لالضطياد التعرض مف يبرره ما لو خوؼ
 في يرغب ال أو يستطيع ال و جنسيتيا يحمؿ التي البالد خارج السياسية آرائو , بسبب معينة
 السابقة إقامتو بمد خارج ىو و لو جنسية ال مف كؿ أو , الخوؼ ىذا بسبب البمد ذلؾ حماية

                                                           
 -  : معجـ المعاني الجامعhttps://www.almaany com/   
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 حاالت ظيور , وبعدالبمد ذلؾ إلى العودة في الخوؼ ذلؾ بسبب يرغب ال أو يستطيع ,وال
 معو يتطابؽ الذي 1969 عاـ ببروتوكوؿ إتباعو تـ فقد , التعريؼ في المحدد التاريخ بعد لجوء
 . تاريخ  يسقط بينما

 و الدوؿ رؤساء مجمس اعتمدىا التي اإلفريقية الوحدة منظمة اتفاقية في الالجئ وعرؼ
 1969 سنة في سبتمبر أيموؿ/ 10 في أبابا أديس في السادسة العادية دورتو في الحكومات,

 ,نتيجة جنسيتو يحمؿ التي البمد خارج نفسو يجد شخص كؿ أنو"  الثانية و األولى المادتيف في
 فئة إلى وانتمائو , ودينو , عرقو بسبب لالضطياد التعرض مف لديو يبرره ما لو خوؼ وجود

 في الخوؼ ذلؾ جراء مف يرغب ال ,أو يستطيع ,وال السياسية آرائو بسبب أو معينة اجتماعية
 السابقة إقامتو محؿ البمد خارج نفسو يجد شخص كؿ أو البمد ذلؾ مف الحماية مف االستفادة

 .البمد تمؾ إلى يعود أف مف تمنعو معينة أحداث بسبب

 : أنو الالجئ فعرؼ لممنظمة األساسي لمقانوف األولى المادة مف الثانية الفقرة أما

 أو أجنبية سيطرة أو خارجي احتالؿ أو عدواف بسبب مضطراً  نفسو يجد شخص كؿ
 أف إلى أدت األصمي, منشئو بمد مف جزء في العاـ األمف خطير بشكؿ تيدد أحداث بسبب
 .آخر مكاف في لو ممجأ عف ليبحث المعتادة إقامتو محؿ يترؾ

 المقيـ تمؾ عف تختمؼ أرض في المجوء يطمب مف : بأنو الالجئ سيمبسوف" عرؼ" وقد
 ال أو مستحيمة السابقة إقامتو مف جعمت التي السياسية األحداث بسبب ذلؾ و رسميًا, فييا

 .تحتمؿ

                                                           
 - , دليل اإلجراءات والمعايير  الواجب تطبيقيا لتحديد وضع الالجئ المفوضية السامية لألمـ المتحدة لشؤوف الالجئيف

 17,ص. 1997, سبتمبر 1967وبروتوكول 1951بمقتضى اتفاقية 

 - 10,ص. المرجع نفسو 


 -  convention de la oua regissant les aspects propresaux problemes de refugies en afrique :www.unchr.org ,p.3 


 - ibd,p.4 

 

 Simpson John Hope , The Reugee Question ,oxford pamphlets world affairs ,no:13,second edition ,oxford :at 
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 أمريكا مف الالجئيف لمعاممة القانوني األساس وضع الذي 1984قرطاج  إعالف ويعرؼ
 خارج شخص مميوف مف أكثر نزوح التي أدت إلى المعارؾ اصطدامات بعد تحديداً  الالتينية
قتصادية مصاعب ,وخمؽ بالدىـ  ىـ "الالجئيف , إليو المجوء يتـ التي لمبمد إجتماعية, وا 

 أو العنؼ أعماؿ بسبب حريتيـ أو أمنيـ أو حياتيـ تيديد بسبب بالدىـ مف الفاريف األشخاص
 أخمت أخرى, ظروؼ أي أو اإلنساف لحقوؽ عاـ خرؽ أو داخمية نزاعات أو خارجي عدواف
 بالدىـ في العاـ بالنظاـ بشدة

 األمـ أف إال الفمسطينييف الالجئيف وضع عمى تنطبؽ التعريفات ىذه أف مف بالرغـ
 1951 عاـ اتفاقية مف النيائي النص في تعديالف إعتماد خالؿ مف ,وذلؾ إستثنتيـ المتحدة
 الذيف األشخاص عمى االتفاقية ىذه تنطبؽ "ال , د الفقرة 1 المادة في بالالجئيف الخاصة
 المفوضية غير المتحدة لألمـ تابعة وكاالت أو ىيئات مف مساعدة أو بحماية حالياً  يتمتعوف
 .الالجئيف" لشؤوف المتحدة لألمـ السامية

 اختصاص يمتد "ال تقوؿ التي ج, السابعة الفقرة في لممفوضية األساسي النظاـ وفي
 أو الحماية يتمقى مازاؿ  شخص إلى الالجئيف لشؤوف المتحدة لألمـ السامية المفوضية
 .األخرى المتحدة األمـ وكاالت أو ىيئات مف المساعدة

 الخاصة العمؿ لمجموعة األولى الجمسة في المشارؾ األمريكي الجانب قدـ وقد
 نتيجة مكانو مف اقتالعو تـ مف ىو الالجئ : لالجئ تعريفاً 1992 أيار  أوتاوا في بالالجئيف
 . لمصراع

 

 
                                                           

 -بيروت: العودة حق :دراسة اجتماعية ,سياسية ,قانونية مفصمة لمقاضاة الصياينة وفق القوانين والقرارات , مي الخنساء,
 20,ص. 2004باحث لمدراسات ,
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 : الفمسطيني الالجئ تعريؼ ػ

 ىو مف تحديد حاولت التي التعريفات تباينت الفمسطينييف الالجئيف مشكمة ظيور مع
 القصور يتجاوز الدولي المستوى عمى واضح تعريؼ إلى التوصؿ يتـ ولـ الفمسطيني, الالجئ

 . حقوقيـ وتحفظ السائدة التعريفات في

 يغمب الذي الطابع حسب وذلؾ الفمسطينييف, الالجئيف تعريؼ في كبير تداخؿ وىناؾ
 الالجئ تعريؼ في بعديف بيف التمييز "في عدواف الدكتور"عصاـ وقاـ التعريؼ, عمى

 وذلؾ" الواجبة الحموؿ و التعريؼ إشكاالت"  الفمسطيني الالجئ: كتابو في وذلؾ الفمسطيني
 : اآلتي النحو عمى

 : اإلقتصادي البعد ذات الفمسطيني الالجئ تعريفات:  أوالً 

 : الفمسطيني لالجئ "األونروا" الدولية الغوث وكالة تعريف-1

 وتشغيؿ إلغاثة المتحدة األمـ وكالة قبؿ مف الفمسطيني لالجئ تعريؼ صياغة تـ
 الالجئ ىو مف تحديد التعريؼ ىذا مف ىدفيا يكف ولـ فقط عممية ألغراض وذلؾ الالجئيف,

 الوكالة مساعدة عمى لمحصوؿ المؤىؿ الشخص ىو مف تعريؼ ىو اليدؼ كاف ما بقدر
 . الخدماتية

 فمسطيف في يقيـ كاف الذي "الشخص:   أنو عمى الفمسطيني الالجئ األونروا وتعرؼ
 رزقو مورد و بيتو فقد والذي 1948مايو أيار 15 حتى 1946 يونيو حزيراف 1 مف الفترة خالؿ
 .خدماتيا األونروا تقدـ حيث األونروا عمميات إلى مناطؽ ,ولجأ 1948حرب  نتيجة معاً 

                                                           
 - ,5,ص.,ترجمة لينا قطاف, دائرة شؤوف الالجئيف الالجئون الفمسطينيونالحسيني جالؿ 
 - " في : األونروا",وكالة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنيwww.unrwa.org  
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 خدمات مف يستفيدوف ,حيث الالجئيف أحفاد و أبناء ليشمؿ التعريؼ ىذا توسيع تـ وقد
 إلى بحاجة و عممياتيا مناطؽ في ,ويقطنوف لدييا مسجميف يكونوا أف شريطة المقدمة الوكالة

 المساعدة.

 و أبنائيـ و 1948 عاـ الجئي مف الجئ مميوف 3.8 عمى التعريؼ ىذا ويطبؽ
 عمميات مناطؽ في المتواجد الفمسطيني الالجئ عمى يقتصر أنو التعريؼ ىذا مف المالحظ
 : وىي الخمس األونروا

 و 1948 فمسطيف أراضي , مصر , العراؽ مثؿ: األونروا خدمات فييا تتوفر ال أخرى
 .التعريؼ ىذا بحسب الجئيف يعتبروا ال الخميج دوؿ

 لمشخص عاميف عف تقؿ ال زمنية فترة حدد أنو نالحظ التعريؼ ىذا قراءة خالؿ ومف
 مف الالجئيف باقي يحـر التعريؼ ,وىذا النزاع قبؿ إقامتو محؿ فمسطيف تكوف ,وأف الالجئ
 شمؿ أنو حيث زمنية فترة يحدد لـ العودة بحؽ الخاص 194 قرار أف خاصة العودة في حقيـ
 . األونروا لدى المسجميف فقط ,وليس الفمسطينييف الالجئيف كؿ

 الالجئيف مف30-%25)مف)% أف 1996 عاـ في أجري مسح خالؿ مف تبيف وقد
 . األونروا سجالت في تسجيميـ يتـ لـ الفمسطينييف

 : األحمر الصميب جمعيات اتحاد تعريف-2

 :  ىو األحمر الصميب جمعيات اتحاد تعريؼ حسب الفمسطيني الالجئ

 نتيجة منو حـر رئيسي شغؿ فييا لو كاف و دائمة إقامة بفمسطيف مقيماً  كاف شخص "أي
 أىالً  الجئاً  يعتبر , األساسية الحياة لضرورات كافية موارد لديو ,وليس فمسطيف بشأف الصراع
 .الفمسطينييف" الالجئيف إلغاثة المتحدة األمـ إلغاثة

                                                           
 -85,ص. مرجع سابق, ليكس تاكنبرغ 



 المفبهٍمً و النظري اإلطبر فصل تمهٍدي :
 

36 
 

 في الحرب نتيجة فقد معوز شخص كؿ ىو الفمسطيني الالجئ ليصبح التعريؼ صياغة أعيد ثـ
 .معيشتو أسباب و بيتو فمسطيف

 في الدائمة إقامتو كانت مف:  صفتيف عمى التعريؼ ىذا في الالجئ مفيوـ اقتصر
 . 1948 حرب نتيجة منو حـر رئيسي شغؿ لو كاف ,ومف فمسطيف

 و الفمسطيني الالجئ جنسية إلى يتطرؽ لـ أنو نستنتج التعريؼ ىذا قراءة خالؿ ومف
:  أىميـ و الحقوؽ مف العديد مف حرماف ذلؾ ,وفي الالجئيف ساللة إلى يشر لـ و فمسطينيتو

 .العودة حؽ

 المالحظات: بعض نستنتج أف يمكف ذكرت التي االقتصادي البعد ذات التعريفات خالؿ ومف

 كؿ عمؿ طبيعة بسبب ,وذلؾ الخدماتي العممياتي الجانب عمى التعريفات ىذه اقتصرت -
 فئات إىماؿ و التعريفات في قصور ذلؾ عف سبب مما األحمر ,والصميب األونروا مف
ضاعة المقدمة الخدمات مف إستفادتيـ عدـ و الالجئيف مف  ىؤالء حقوؽ مف الكثير ,وا 

 . لدييـ المسجميف غير الالجئيف
  مدى عف إال يعبر ال الدولية المنظمات قبؿ مف بالالجئيف خاص تعريؼ وضع إف -

 تقديـ خالؿ مف وذلؾ ,والالجئيف الفمسطيني الشعب نكبة عف المنظمات تمؾ مسؤولية
 خصيصاً  أنشأت التي الدولية الغوث وكالة خالؿ مف ليـ ,والمساعدات الخدمات
 .الفمسطينييف لالجئيف

 إلى تطرؽ ولـ 1948 عاـ الجئي عمى اقتصرت االقتصادي البعد ذات التعريفات أف -
 . النازحوف

 
 

                                                           
 - 86,ص. المرجع نفسو 



 المفبهٍمً و النظري اإلطبر فصل تمهٍدي :
 

37 
 

 :السياسي البعد ذات الالجئ تعريفات :ثانياً 

 ذو بعداً  وتأخذ المادية المساعدات تقديـ غير أسس عمى بينيا فيما تمتقي متعددة تعريفات وىي
 . الالجئيف لقضية النيائي وبالحؿ الالجئيف ىؤالء بحقوؽ عالقة

 : الفمسطيني الوطني الميثاق تعريف -1

 الدورة في الفمسطيني الوطني المجمس عف الصادر الفمسطيني الوطني الميثاؽ يقدـ
 وذلؾ الفمسطينييف لالجئيف تعريفاً 1968 /17/7 إلى10/7/1968 بيف ما القاىرة في الرابعة

 الذيف العرب المواطنوف ىـ الفمسطينيوف"  عمى: نصت ,والتي الميثاؽ مف الخامسة المادة في
,  فييا بقي أو منيا أخرج مف سواء 1947 العاـ حتى فمسطيف في دائمة إقامة يقيموف كانوا
 " فمسطيني ىو أو خارجيا فمسطيف داخؿ التاريخ ىذا بعد فمسطيني عربي أب مف ولد مف وكؿ

 أخرجوا الذيف األشخاص عف لحديثو نظراً  ذلؾ الفمسطيني, لالجئ تعريفاً  التعريؼ ىذا ويعتبر
 . وذرياتيـ 1948 عاـ فمسطيف مف

 : الفمسطينية التحرير لمنظمة الالجئين شؤون دائرة تعريف -2

 1947 الثاني تشريف مف والعشريف التاسع في كاف شخص أي"ىو  الفمسطيني الالجئ
 الرابع في الصادر الفمسطيني المواطنة لقانوف ووفقاً " فمسطينياً  مواطناً  التاريخ ىذا بعد أو

 في دائـ بشكؿ مقيماً  بعده أو أعاله المذكور التاريخ في كاف أو 1925 تموز مف والعشريف
 وأجبر واضحة وغير محددة غير جنسيتو كانت أو آخر, بمد أي في مواطناً  يكف ولـ فمسطيف,

 نتيجة إليو الرجوع بإمكانو يكف ولـ الحرب بسبب الطبيعي إقامتو مكاف ترؾ عمى بعد فيما

                                                           
-لندف : أكاديمية دراسات الالجئيف والحمول الواجبة (الالجئ الفمسطيني )إشكاالت التعريف , عصاـ عدواف ,

 22,ص.2,2012,ط.
 - في: , 2018يوليو ,دائرة شؤوف الالجئيف , الميثاق الوطني الفمسطينيhttp://plord.ps/  

http://plord.ps/
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 الفمسطينييف, الالجئيف ذرية التعريؼ ىذا يشمؿ كذلؾ , اإلسرائيمية السمطات ممارسات
 ال. أو الحياة قيد عمى كانوا سواء الالجئيف مف ,وزوجاتيـ وأزواجيـ

 ولـ 1948 عاـ الجئي عمى فقط اقتصر أنو نستنتج التعريؼ ىذا قراءة خالؿ مف
 – مصر) األطراؼ رباعية المجنة وضعت حيث ,1949 عاـ بعد الجئ أصبح مف إلى يتطرؽ
 النازحوف" عمى نص 1967 عاـ لنازحي محدد تعريفاً (  الفمسطينية التحرير منظمة – األردف

 عشية والقدس غزة, ,وقطاع الغربية الضفة في مسجميف مواطنيف كانوا الذيف الفمسطينيوف ىـ
 إجراءات نتيجة أو الحرب نتيجة نازحيف وأصبحوا بيوتيـ ,وفقدوا 1967 يونيو/ حزيراف4 حرب

 " اإلحتالؿ سمطة وممارسات

 بالالجئين الخاصة العمل لمجموعة األولى الجمسة خالل المقدم الفمسطيني التعريف -3
 (:1992/أيار -أوتاوا)

 الجمسة خالؿ المشترؾ األردني – الفمسطيني الوفد في الفمسطيني الجانب رئيس قدـ
 الالجئوف: "  التالي التعريؼ 1992 أيار أواتاوا في بالالجئيف الخاصة العمؿ لمجموعة األولى

 في تركيا عمى أجبروا أو بيوتيـ مف طردوا الذيف وذرياتيـ الفمسطينييف كؿ ىـ الفمسطينيوف
 1949 يناير/ الثاني وكانوف ,( التقسيـ خطة) 1947نوفمبر/ الثاني تشريف بيف الفترة الممتدة

 الثاني كانوف في الصييوني الكياف لسيطرة الخاضعة المنطقة ,ومف (رودوس ىدنة)اتفاقية
 1949 يناير/

 يشمؿ لكنو 1947 العاـ قبؿ فمسطيف غادروا الذيف المياجريف أىمؿ التعريؼ ىذا أف إال
ف ,حتى 1967 لعاـ النازحيف  بيف ما إسرائيؿ تدعى أصبحت التي المنطقة داخؿ نزحوا وا 

(1948-1949) 

                                                           
 -6-5,ص ص مرجع سابق, جالؿ الحسيني 
 -22,ص.  مرجع سابق, مي الخنساء 
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 :الفمسطينيين لالجئين العربية الدول جامعة تعريف -4

 بوضع اكتفت ,إنما الفمسطيني لالجئ محدداً  تعريفاً  العربية الدوؿ جامعة تضع لـ
 مسؤولية مف باعتبارىا الفمسطينييف الالجئيف قضية حوؿ والتشريعات القرارات مف مجموعة

 : التشريعات ىذه ومف المتحدة األمـ

 .موحدة سفر وثائؽ ومنحيـ المشتتة الفمسطينية األسر شمؿ جمع -

قامة سفر تسييؿ -  . العربية الدوؿ في ومعامالتيـ الفمسطينييف وا 

 .الفمسطينييف الالجئيف لبعض العربية الدوؿ بعض جنسية منح -

 .مؤقتة سفر جوازات الفمسطينييف الالجئيف بعض منح -

 الدوؿ في الفمسطينييف الالجئيف شؤوف عمى المشرفيف مؤتمر العربية الدوؿ جامعة وأنشأت
 بروتوكوؿ ىو  الفمسطينييف الالجئيف بخصوص أنجزه ما أىـ مف كاف الذي المضيفة, العربية
 .الحقاً  بالتفصيؿ إليو التطرؽ سيتـ والذي العربية الدوؿ في الفمسطينييف معاممة

 : 194 قرار في الفمسطيني الالجئ -5

 في ورد مما أوسع تعريؼ لمتحدة لألمـ العامة الجمعية عف الصادر 194 قرار في أورد
 الالجئ بأف القرار ذلؾ في جاء إذ ,( األونروا)الفمسطينييف الالجئيف تشغيؿ غوث وكالة تعريؼ

 كؿ 1948 عاـ حرب بسبب خسر و فمسطيف في عاش قد كاف الذي الشخص"  الفمسطيني
 وطنيـ, إلى العودة في الحؽ ليـ الالجئيف ىؤالء ,194 القرار مف11 الفقرة بموجب و أمالكو

 يكوف عندىا , بيـ لحؽ ضرر أي أو األمالؾ في جراء كؿ  خسائر عانوا ألنيـ"  التعويض و

                                                           
 -تجمع واجب :قسـ الدراسات واألبحاث , في :  بروتوكول الدار البيضاء بين النظرية والتطبيق,إبراىيـ العمي,-http://laji

net.net/ ,11/12/2019 

http://laji-net.net/
http://laji-net.net/
http://laji-net.net/
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 أو الحكومات قبؿ ,مف عنيا يعوض أف اإلنصاؼ و الدولي القانوف لمبادئ وفقاً  الواجب مف
 المسؤولة. السمطات

 تحديد الفقياء مف العديد حاوؿ الفمسطيني لالجئ عاـ تعريؼ وجود عدـ ظؿ في كذلؾ
 منذ األونروا في عمؿ ىولندي خبير ىو و تاكنبرغ  لكس أمثاؿ الفمسطيني بالالجئ المقصود

 في الدولي القانوف درس كافة, األوسط الشرؽ أنحاء في متعددة ميمات ,ونفذ 1989 عاـ
 الالجئيف وضع" كتابو في الفمسطيني الالجئ عرؼ حيث األـ, بمده في أمسترداـ جامعة

 عاـ أصبحت التي فمسطيف مف فرّ  فمسطيني الجئ كؿ ىو" :  الدولي القانوف في الفمسطينييف
 مف ذلؾ بعد ,ومنع المذكورة الدولة إنشاء مع تزامنت التي لمحرب نتيجة إسرائيؿ دولة 1948
 .منو ينحدر مف كذلؾ و إلييا العودة

 تعريفات أخرى:

  النازحون تعريف

 ىـ داخميًا: النازحوف , الالجئيف لشؤوف المتحدة لألمـ السامية المفوضية عرفت
 .أوطانيـ داخؿ ميجريف بقوا لكنيـ األماف, عف بحثاً  دولية حدوداً  يعبروا لـ أشخاص

 األوؿ أف حيف في الدولية الحدود في ,والنازح الالجئ بيف التمييز معيار يتمثؿ و
 .  دولتو إطار ضمف يبقى ,واألخير دولتو حدود يتخطى

 بيف التمييز أجؿ مف الفمسطينية القضية في مرة ألوؿ النازحوف مصطمح وظير
 نازحيف ىناؾ أف مف الرغـ ,وعمى 1948 عاـ ميجريف و 1967 عاـ الفمسطينييف المياجروف

                                                           
 -97,ص . مرجع سابق, ليكس تاكنبرغ 
 - 49, ص. المرجع نفسو 
 -  , في : النازحون داخمياً المفوضية السامية لألمـ المتحدة لشؤوف الالجئيف ,https://www.unhcr.org/  

https://www.unhcr.org/
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 و غزة قطاع أقاموا في و 1948 عاـ في مدنيـ مف ىجروا الذيف الفمسطينيوف ,وىـ الجئوف
 .1967عاـ أخرى مرة لميجرة واضطروا الغربية, الضفة

 نازحي قضية معالجة عمى جاري ,والعمؿ 1993 أيموؿ في أوسمو اتفاقيات توقيع ومنذ
 منظمة , األردف , إسرائيؿ , مصر األطراؼ رباعية عمؿ إطار ضمف منفصؿ بشكؿ 1967
 تـ الذيف األشخاص عودة قضية لمعالجة إسرائيمية- فمسطينية ثنائية لجنة تشكيؿ وتـ , التحرير
"  عمى ينص تعريؼ وضع حيث , غزة وقطاع الغربية , الضفة مف 1967 عاـ بعد ترحيميـ

 ,والقدس غزة ,وقطاع الغربية الضفة في مسجميف مواطنيف كانوا الذيف الفمسطينيوف النازحوف أف
 نتيجة أو الحرب نتيجة نازحيف ,وأصبحوا بيتوىـ ,وفقدوا 1967 يونيو حزيراف4  عشية

 .االحتالؿ سمطات ممارسات و إجراءات

 في مع إسرائيؿ التحرير منظمة وقعتو الذي المبادئ إعالف مف 12 المادة في ذلؾ وجاء
 إلى" واألردف مصر مع والتعاوف اإلرتباط " عنواف تحت وردت ,والتي1993 سبتمبر أيموؿ 13
 : يمي ما

سرائيؿ التحرير منظمة مف كالً  ستقـو"  في لممشاركة ,ومصر األردف بدعوة حكومتي وا 
 مف الفمسطينييف والممثميف إسرائيؿ, حكومة بيف ,واإلرتباط التعاوف ترتيبات مف المزيد تشكيؿ
 الترتيبات ىذه ,وستشمؿ بينيـ التعاوف لتعزيز أخرى جية مف ومصر األردف وحكومتي , جية

 مف نزحوا الذيف األشخاص بدخوؿ السماح أشكاؿ باالتفاؽ ررستق دائمة متابعة لجنة تكويف
 و الفوضى لتجنب الضرورية اإلجراءات اتخاذ مع ,1967 عاـ في غزة قطاع و الضفة

 .مشترؾ اىتماـ ذات أخرى مسائؿ المجنة ىذه ستعالج و بالنظاـ اإلخالؿ

 عمى اإلتفاؽ تـ 1995 / أذار مارس 7 بتاريخ عقد الذي األوؿ الدائمة المجنة إجتماع وفي
 : مجموعات ثالث إلى النازحيف فئات المجنة قسمت ,حيث النازحيف األشخاص مختمؼ تحديد

                                                           
 -40,ص. مرجع سابق, ليكس تاكنبرغ 
 - 5,ص. مرجع سابق,جالؿ الحسيني 
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 والذيف الحرب عشية غزة ,وقطاع الغربية الضفة خارج كانوا الذيف الفمسطينييف أولئؾ -
 أعماؿ رجاؿ و طالباً  ىؤالء ,وتضمف غزة ,وقطاع األردف في السكاف سجؿ في سجموا

 .اإلسرائيمي االحتالؿ ,بسبب منازليـ إلى العودة مقدورىـ في يكف لـ ممف ,وعمااًل,
 . بعدىا أو الحرب خالؿ شردوا الذيف غزة ,وقطاع الغربية الضفة مواطني -
 منعو و 1967 أيموؿ في السكاف إحصاء بعد المحتمة األراضي غادروا الذيف أولئؾ -

 عمييـ يطمؽ ما إلى معظميـ في ينتموف الفئة ىذه في والناس العودة, مف اإلسرائيميوف
 . والمبعديف , خروجيـ تصاريح تجدد لـ أناس ىـ و" المتأخريف" صفة
 إلى الفئتيف تمؾ بشأف المناقشات تأجيؿ ,وتقرر والثالثة األولى المجموعتيف إسرائيؿ وعارضت
  الحقة إجتماعات

 الوفود بيف خالؼ 1995 عاـ عماف في عقد الذي الدائمة المجنة إجتماع عف ونتج
 ىذا في تشير و أعدادىـ مسألة بشأف خاصة النازحيف تعريؼ حوؿ اإلسرائيمي الوفد و العربية
 ليا بمقاؿ نيويورؾ بوالية سيراكوز جامعة في الدولي القانوف أستاذة ,وىي أرزت" "دونا الشأف
 عدد ,أف "Negotatiating :The last taboo Palestinian refugee" بعنواف

 ألؼ 150 بيف ما يتراوح اإلسرائيمي الوفد نظر وجية مف 1967 عاـ في النازحيف الفمسطينييف
 نازح ألؼ 850 حوالي لمنازحيف اإلجمالي العدد العربية الوفود وضعت حيف في ألؼ 250إلى

 نزحوا الذيف وأطفاؿ زوجات واحتساب باالعتراؼ, إسرائيؿ رفض ىو الكبير التناقض ىذا وسبب
 إلى النازحيف عدد ,تضاعؼ األسرة شمؿ عمى لـ إسرائيؿ موافقة مف الرغـ ,وعمى 1967 عاـ

 بعض اعتبار إسرائيؿ رفض بسبب وذلؾ األعداد, في تبايف ىناؾ  بقي أنو إال ألؼ, 700
 مجرد مف أكثر الرفض ىذا الكاتبة نظر وجية ومف إرىابييف, أنيـ بحجة نازحيف الفمسطينييف

 الوفد عرؼ حيث ,  األسرة شمؿ لـ مبدأ عمى وافقت إسرائيؿ ,ألف أولي تفاوضي موقؼ

                                                           
 -2002,آذار 17ع مجمة رؤية,,  "الراىنةحقوؽ الالجئيف في ظؿ التسوية ", عيسى أبو زىيرة 
 -311-310,ص ص  مرجع سابق, نجوى حساوي 
 ,,"Negotiating the last taboo  : palestinian  refugees Arzt Donna - http:: //prn.mcgill.ca/prn/papers/arzt.html 

http://prn.mcgill.ca/prn/papers/arzt.html
http://prn.mcgill.ca/prn/papers/arzt.html
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  عاـ القتاؿ نتيجة غزة وقطاع الضفة, أبناء مف شردوا الذيف المواطنوف ىـ النازحيف اإلسرائيمي
 بذرية اإلعتراؼ وبدوف ديارىـ, إلى العودة مف يتمكنوا , ولـ 1948 الجئي غير مف1967
 .النازحيف ىؤالء

 فقدوا ,ومف العودة مف يتمكنوا ومف لـ الحرب خالؿ الغائبيف أدرجت العربية الوفود أما
  اإلسرائيمي اإلحتالؿ سمطات مف بقرار اإلقامة في حقوقيـ

 عددىـ يتراوح الذيف النازحيف لمساعدة فورية تدابير 1967 الحرب إثر عمى األونروا واتخذت
 عممياتيا مناطؽ في غزة وقطاع الغربية, الضفة مف نازح ألؼ 350 األونروا إحصائيات حسب
 تسجيؿ النازحوف يستطع ,لـ 1948 عاـ الجئي عمى يقتصر الذي لالجئ تعريفيا بحكـ ,ولكف
 . األونروا لدى أنفسيـ

 : الالجئين من غيرىم عن الفمسطينيين الالجئين تميز التي الخصائص

 مف غيرىـ عف الفمسطينييف الالجئيف تميز التي الخصائص مف مجموعة ىنالؾ
 : الخصائص ىذه ومف الالجئيف

 يصبح األخرى الحاالت في , أنو اآلخريف الالجئيف عف الفمسطيني الالجئ يختمؼ:  أوالً 
 مسؤولية تكوف و المتحدة األمـ لمبادئ مناقضة تكوف لممارسات نتيجة الجئيف األشخاص

 المتحدة األمـ مسؤولية ىي الفمسطينييف الالجئيف قضية أف حيف في أخالقية, نحوىـ األخيرة
 إلى عودتيـ في العقبة كذلؾ , بالالجئيف يتعمؽ عاـ إطار في توضع أف يمكف ,وال مباشرة
 دوف تحوؿ المتحدة األمـ في عضواً  دولة أف ,بؿ وطنيـ عف رضاىـ عدـ في ليست وطنيـ

 27 بتاريخ المتحدة لألمـ العمومية الجمعية في لبناف مندوب عنو عبر ما حسب وذلؾ عودتيـ,
 .1950الثاني تشريف نوفمبر/

                                                           
 - 310,ص  مرجع سابق, حساوينجوى 
 - , وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية وفاالالجئوف والنازحوف :http://info.wafa.ps/ 

http://info.wafa.ps/
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 جماعية قضية قضيتيـ أف في الالجئيف مف غيرىـ عف الفمسطينيوف الالجئوف يتميز:  ثانياً 
 الدولة قبؿ مف مسبقاً  ليا مخطط طرد لحممة الالجئوف تعرض حيث فردية قضية ,وليس
 .المحتمة

 دولتيـ إلى بالعودة رغبتيـ في الالجئيف مف غيرىـ عف الفمسطينيوف الالجئوف يتميز:  ثالثاً 
 لجوء عمى لمحصوؿ يسعوف حيث 1951 اتفاقية عرفتيـ الذيف الالجئيف ,عكس األصمية
 .اإلبعاد مف والحماية

 الشعب مصير بتحقيؽ المرتبطة عودتو تحقيؽ ىو الفمسطيني لالجئ الوحيد الحؿ ويكمف
 . المتحدة األمـ في ميثاؽ جاءت التي اآلمرة الدولية القواعد تطبيؽ خالؿ مف بكاممو

 عدد يقدر حيث لشعبيـ, بالنسبة الالجئيف مف عدد أكبر ىو الفمسطينييف الالجئيف عدد : رابعاً 
 حالة أكبر تعتبر بالتالي , الفمسطيني الشعب أبناء مف% 54 حوالي الفمسطينييف الالجئيف

 .لالجئيف تيجير فيو حدث بمد أي في حدث بما , مقارنة العالـ في أرضو مف لشعب تشريد

 إلى حميا يتـ لـ التاريخ في الجئيف مشكمة أطوؿ الفمسطينييف الالجئيف قضية تعتبر : خامساً 
 حميا تـ ,قد األخرى الالجئيف بمشاكؿ مقارنة عاماً  2ٓ مف أكثر حوالي عمرىا يقدر حيث اآلف
 .وغيرىا  الصوماؿ و البوسنة و أفغانستاف الجئي:  مثؿ لحميا المجاؿ فتح أو

 رغبة مجرد ليست أنيا بمعنى دولي, بإجماع مدعومة الفمسطينييف الالجئيف قضية : سادساً 
 قضية في صدر قد ,و العودة حؽ عمى الدولية المؤسسات في إجماع ىنالؾ بؿ فقط فمسطينية
 العالـ في الجئيف أي حؽ في صدرت التي القرارات تفوؽ القرارات مف كبير عدد الالجئيف

                                                           
 -141,ص. مرجع سابق, نجوى حساوي 


 - Kurt Rene Radley, The Palestinian Refugees : The Right to return in international law ,Oxford :Rsp 

documention centre ,vol.72,1978,p.611 
 -,8,ص. مرجع سابقمحسف صالح 
 - 8,ص المرجع نفسو 
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 ديارىـ و أرضيـ إلى بالعودة الفمسطينييف الالجئيف حؽ بشأف 194 قرار عمى التأكيد ,وأعيد
 . مرة 130 مف أكثر( 1948سنة المحتمة األراضي)

 تنضوي بحتة سياسية قضيتو أف إذ الالجئيف مف غيره عف الفمسطيني الالجئ يختمؼ : سابعاً 
 . والمعيشية اإلنسانية التبعات تحتيا

  الدراسة في الواردة المصطمحات أىم:  الثالث المطمب

 (:UNHCR) الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية(  1

 الحرب أعقاب في المتحدة لألمـ التابعة الالجئيف لشؤوف السامية المفوضية أنشأت  
 نتيجة وديارىـ بيوتيـ عف نزحوا الذيف األوروبييف الالجئيف لمساعدة وذلؾ الثانية العالمية
 كانوف 14 في الالجئيف لشؤوف السامي المتحدة األمـ مفوض مكتب وأنشئ,  والحروب لمصراع
 المفوضية مسؤوليات أىـ ومف المتحدة لألمـ العامة الجمعية قبؿ مف, 1950العاـ مف االوؿ
 األساسي النظاـ ىذا أحكاـ تشمميـ الذيف لالجئيف المتحدة األمـ رعاية تحت دولية حماية تأميف

يجاد,   إعادتيـ يسيؿ وبما,  الخاصة والحكومات الييئات بمساعدة لمشكالتيـ دائمة حموؿ وا 
 جديدة. وطنية مجتمعات في استيعابيـ أو, اختيارىـ بمحض أوطانيـ إلى

 : الفمسطينيون النازحون (2

 إلى لميجرة اضطروا الذيف الفمسطينييف الالجئيف عمى يطمؽ تعبير الفمسطينيوف النازحوف
 النازحوف وتعبير, 1967عاـ اسرائيؿ احتمتيا التي غزة وقطاع الغربية الضفة مناطؽ خارج
 بمدىـ مف طردوا الذيف الالجئيف مف السابقة الموجة عف لتمييزىـ1967  عاـ الجئي عمى يطمؽ
 بالشرؽ الخاصة السالـ مفاوضات بدء مع خاصة أىمية التمييز ىذا واكتسب, 1948عاـ

                                                           
 - 8,ص. المرجع نفسو 
 -  : الحماية ,بوابة الالجئين في اليوم العالمي لالجئين : اآلالف من فمسطيني سوريا بال صفة قانونية ويفتقدون تقرير

 .http://refugeesps.net/p/1115   ,4/9/2019,في : الفمسطينيين

http://refugeesps.net/p/1115
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,  واحد آف في ونازحوف الجئوف أي مزدوجة صفة ليـ النازحيف ىؤالء بعض أف كما,  األوسط
,  الغربية الضفة في يعيشوف كانوا ممف, 1948الجئي مف أعداد1967  نازحي بيف كاف فقد

 ىؤالء ويعتبر,  الثانية لممرة لميجرة واضطروا, 1967عاـ في الحرب حيف نشوب  غزة وقطاع
  بغيرىـ أسوة األصمية إقامتيـ مكاف عف نازحيف

 : 1951لعام الالجئين بوضع الخاصة االتفاقية(  3

 لممفوضيف المتحدة األمـ مؤتمر قبؿ مف 1951 يوليو /تموز28 يوـ االتفاقية اعتماد تـ  
 استند وقد,  المتحدة لألمـ العامة الجمعية رعتو الذي,  الجنسية وعديمي الالجئيف بشأف

 اإلنساف لحقوؽ العالمي واإلعالف,  المتحدة األمـ ميثاؽ كوف عمى إقراره لالتفاقية في المؤتمر
 بالحقوؽ تمييز دوف البشر جميع تمتع مبدأ أكدا قد, 1948عاـ العامة الجمعية أقرتو الذي

 باىظة أعباء يمقي قد الممجأ في الحؽ منح أف االعتبار بعيف األخذ مع , األساسية ,والحريات
 مرضٍ  حؿ إيجاد,  دولي تعاوف دوف الممكف غير مف يجعؿ وذلؾ,  معينة بمداف عاتؽ عمى
 قرر فقد األساس ذلؾ وعمى,  وطبيعتيا أبعادىا بدولية المتحدة األمـ إعترفت التي المشكمة ليذه

 االتفاقيات, ىذه ودمج, الالجئيف وضع حوؿ السابقة الدولية االتفاقات في النظر إعادة المؤتمر
 معايير ضمف ومف جديد, اتفاؽ خالؿ مف توفرىا التي الحماية ونطاؽ انطباقيا نطاؽ وتوسيع
 المفوضية بحماية لمتمتع فيو توفرىا يجب التي والشروط الالجئ تعريؼ االتفاقية حددت عديدة
 وبسبب,  1951 يناير/  الثاني كانوف 1 قبؿ وقعت أحداث بنتيجة,  يوجد شخص كؿ"  وىي
 فئة إلى انتمائو أو جنسيتو أو دينو أو عرقو بسبب لالضطياد التعرض مف يبرره لو خوؼ

 الخوؼ ذلؾ بسبب يريد ال أو يستطيع وال جنسيتو بمد خارج السياسية آرائو أو معينة اجتماعية
 المعتادة إقامتو بمد خارج ويوجد جنسية يممؾ ال شخص كؿ أو البمد ذلؾ بحماية يستظؿ أف

                                                           
 -  مركز الالجئيف والشتات الفمسطيني /شمؿ , راـ اهلل :  النازحون الفمسطينيون ومفاوضات السالموآخريف , عباس شبالؽ,

 29. ص1995مطابع دار الكتاب ,
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 ذلؾ إلى يعود أف الخوؼ ذلؾ بسبب يريد ال أو يستطيع وال األحداث تمؾ مثؿ بنتيجة السابؽ
 . البمد

 : التعويض حق( 4

 لألمـ العامة الجمعية أقرت وقد,  الدولي القانوف مبادئ أبرز أحد التعويض حؽ يعتبر
 عمى الحصوؿ فمسطيف لالجئي يحؽ أنو, 1996ديسمبر/ أوؿ كانوف 13 في المتحدة

 . واإلنصاؼ العدؿ مبادئ مع يتوافؽ بما, ذلؾ مف المستمد والدخؿ ممتمكاتيـ

 : العودة حق(5

 في بعدىا وما,  1948 عاـ في ديارىـ مف طردوا الذيف الفمسطينييف الالجئيف حؽ ىو
 قرارات وكذلؾ اإلنساف لحقوؽ الدولية القوانيف مجموعة تقره حؽ وىو,  والتعويض إلييا العودة
 . المتحدة األمـ

 : األطراف متعددة المحادثات(6

 موسكو في عقد مؤتمر في األوسط الشرؽ لدوؿ األطراؼ المتعددة المفاوضات بدأت
 دولياً  طرفاً  36عددىـ بمغ لممؤتمر والذي  الراعية األطراؼ مواقؼ عرض فيو وتـ,  1992عاـ
 الثنائية المفاوضات جانب إلى, 1991عاـ مدريد مؤتمر عف المفاوضات تمؾ وانبثقت, 
/ المستوطنات/  الالجئيف/  الحدود: ) مثؿ األساسية القضايا مف مجموعة عمى وركزت,

 (.القدس

 

                                                           
 - )بديؿ/ المركز الفمسطيني لمصادر حقوؽ  سد فجوات الحماية الدولية )الدليل الخاص بحماية الالجئين الفمسطينيين,

 395,ص.2009المواطنة والالجئيف , راـ اهلل : مؤسسة األياـ لمطباعة ,
 - عماف : دار الجميؿ لمنشر والدراسات واألبحاث الفمسطينية  موسوعة المصطمحات والمفاىيم الفمسطينية, محمد اشتية ,
  270. ص2011,
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 : المفاوضات(7

 توجد أكثر أو شخصيف بيف اتفاؽ إلى لموصوؿ توظيفيا يتـ تفاعمية اتصاؿ عممية ىي
 عمى االتفاؽ أو المصالح بعض مشاركة خاللو مف يتـ اتفاؽ ىي أو, متقاطعة مصالح بينيما

 .بينيما المتعارضة المصالح

 : 181التقسيم قرار (8

 عمى ينص, 1947الثاني تشريف 29 بتاريخ المتحدة لألمـ العامة الجمعية تبنتو قرار
 يكوف أف عمى,  بينيما اقتصادي إتحاد إقامة مع وييودية عربية دولتيف إلى فمسطيف تقسيـ
 حيف في,  العربية والدوؿ الفمسطينييف قبؿ مف بالرفض الخطة وقوبمت,  دولي وضع لمقدس
 . عمييا التحفظات بعض إبداء مع,  شكمياً  الييودية الوكالة قبمتيا

 : النيائي الحل قضايا (9

 الطرفيف بيف التفاوض مراحؿ مف النيائية لممرحمة المعمقة القضايا تمؾ بيا يقصد
, 1993بأوسمو مروراً , 1991عاـ لمسالـ مدريد مؤتمر منذ بدأت والتي,  والفمسطيني اإلسرائيمي

,  المستوطنات,  القدس,  الالجئيف:  في القضايا ىذه وتتمثؿ,  اآلف حتى مستمرة تزاؿ وال
 . الدولة

 : أوسمو اتفاقية (10

 إسرائيؿ بيف سرية محادثات أعقاب في, 1993أيموؿ في ليا التوصؿ تـ اتفاقية ىي
,  النرويجية الحكومة مف وبرعاية,  النرويجية أوسمو مدينة في الفمسطينية التحرير ومنظمة
سرائيؿ التحرير منظمة بيف االعتراؼ تبادؿ:  األولى:  نتيجتيف عف وأسفرت  وضع:  والثانية, وا 
 والحؿ اإلنتقالي الحؿ قضايا تغطياف مرحمتيف عمى السالـ مفاوضات لمواصمة أعماؿ جدوؿ
 التعاوف وعالقات,  الحدود,  االمنية التدابير,  المستوطنات,  الالجئيف,  القدس فييا بما الدائـ

                                                           


 -  Notini Jessica, Negotiation Essentials Life Skills For Business ,London: stanford university,2009,p2 
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 مدينة في تـ 1993أيموؿ13 وفي,  مشترؾ اىتماـ ذات أخرى وقضايا,  المجاورة الدوؿ مع
 . اإلتفاقية تمؾ عمى الرسمي التوقيع واشنطف

 يشير إعالمياَ  مصطمحاَ  القرف صفقة مصطمح يعتبر (:لمسالم ترامب خطة)القرن صفقة (11
 األوسط, الشرؽ في السالـ حوؿ ترامب دونالد األمريكي الرئيس إلدارة األمريكية الخطة إلى
 إطار خارج جديد أمريكي تسوية لمشروع واألفكار السياسات مف مجموعة عف عبارة وىي

 الفمسطيني الجانب بيف والموقعة المسبوقة والتفاىمات االتفاقات أو, الدولية والمرجعية الشرعية
 سياسة خالؿ مف الواقع أرض عمى وتطبؽ  اإلسرائيمية اليمينة الرؤية مع وتتطابؽ واإلسرائيمي

 .نافذة عربية أطراؼ مع بالتشاور ترامب دونالد األمريكي الرئيس أعدىا, والتزامف التجزئة

 االسرائيمي العربي الصراع لتسوية األمريكية المتحدة الواليات اقترحتو حؿ : الدولتين حل (12
 واألخرى, 4ٗ1ٔعاـ المحتمة فمسطيف أرض عمى وتقـو إسرائيؿ إحداىا دولتيف قياـ أساس عمى

 الغربية الضفة")النكسة "قبؿ 1967 عاـ حزيراف مف الرابع حدود أراضي عمى تقـو فمسطيف
 .التاريخية فمسطيف أراضي مف% 22 تشكؿ والتي(الشرقية القدس, غزة قطاع,

 ,وىو الفمسطينييف الالجئيف مصطمح عف بديؿ إسرائيمي تعبير الغائب : الغائبون تعريف( 13
 السياسية أبعاده أف إال الفمسطينية, األراضي مصادرة جوىرىا إقتصادية أىداؼ مف يخمو ال

 نوفمبر الثاني تشريف29 تاريخ في كاف حتى غائباً  شخص كؿ يعمف"  عمى نص و أكبر
 جزء أي في زمنية فترة ألي تابعيتيا مف أو عربية دولة في مواطناً  التاريخ ىذا بعد أو 1947

 لو حتى اإلعتيادي سكنو غير مكاف أي في أو إسرائيؿ تحتميا التي المساحة خارج فمسطيف مف
 .إسرائيؿ تحتميا التي األراضي داخؿ واقعيف اإلعتيادي إقامتو مكاف وأيضاً  المكاف, ذلؾ كاف

                                                           
 -39, ص مرجع سابق, ليكس تاكنبرغ 
 - 29 .,ص مرجع سابق,عصاـ عدواف 



 المفبهٍمً و النظري اإلطبر فصل تمهٍدي :
 

50 
 

 ب الفقرة في1950 سنة في اإلسرائيمي الكنيست عف الصادر الغائبيف أمالؾ قانوف عرؼ قد و
 1948 مايو 19 و 1947 نوفمبر29 بيف ما الفترة في كاف الذي الشخص ذلؾ ىو الغائب: 

 : المذكورة الفترة خالؿ كاف و إسرائيؿ أرض في قانونياً  مالكاً 

 و العراؽ , األردف شرقي , السعودية , سوريا , مصر , لبناف رعايا أحد أو مواطناً  -
 .اليمف

 دولة حدود خارج إسرائيؿ أرض مف آخر قسـ في أو المذكورة, الدوؿ أحد في تواجده -
 . إسرائيؿ

 :خارج إلى إسرائيؿ أرض في العادي سكنو مكاف مف خرج و إسرائيمياً  مواطناً  كاف -
 عمييا سيطرت التي األرض في ما مكاف إلى أو 1948 /سبتمبر أيموؿ 1 قبؿ إسرائيؿ

 حاولت منع إقامة دولة إسرائيؿ أو حاربتيا بعد إقامتيا . جيوش قوات الفترة تمؾ في
 ال قانوني بشكؿ الدولة في تواجده و إسرائيؿ دولة إلى الغائب عودة فإف القانوف ىذا بموجب و

 . الممكية لغرض غائباً  إعتباره مع يتعارض

 

 

 

 

 

 

                                                           
 - 30,ص.  المرجع نفسو 
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شكمت قضية الالجئيف الفمسطينييف منذ نشوئيا محور القضية الفمسطينية 
,وأصبحت النكبة التي أحدثتيا العصابات الصييونية بحؽ شعبنا الشاىد الرئيسي عمى 
نسانية  إحدى أكبر عمميات التطيير العرقي في القرف العشريف , وأكبر مأساة سياسية وا 

 حتى يومنا ىذا في الوطف والمنافي ومخيمات المجوء. 1948متواصمة منذ العاـ 

, عمى شكؿ تسمؿ وذلؾ في 1881وبدأت ىجرة الييود إلى فمسطيف منذ عاـ 
ظؿ القيود التي فرضيا السمطاف عبد الحميد الثاني عمى إقامتيـ في فمسطيف, حتى 

 , حيف عقد المؤتمر الصييوني األوؿ .1897عاـ 

عالمية األولى في مفاوضات مع فرنسا ,وروسيا ودخمت بريطانيا في الحرب ال
,والتي 1916لتقسيـ الدولة العثمانية ,ونتج عف ىذه المفاوضات اتفاقية "سايكس بيكو"

 نصت عمى أف يقاـ في فمسطيف نظاـ دولي خاص ببريطانيا .

بدأت مفاوضات جديدة بيف كؿ مف الحركة الصييونية  1917وفي عاـ 
تفاؽ سمي "وعد بمفور", والذي نّص عمى إقامة وطف قومي وبريطانيا ,والتي انتيت با

الذي صودؽ عميو مف  1921لمييود في فمسطيف , ومّثؿ صؾ االنتداب البريطاني 
قبؿ عصبة األمـ المتحدة تمييدًا لمنكبة وذلؾ بسبب تأكيد عصبة األمـ المتحدة عمى 

 طيف .بنوده والتي كاف مف أىميا : ىو إقامة وطف قومي لمييود في فمس

وازدادت اليجرة الييودية إلى فمسطيف , عند صدور قرار تقسيـ فمسطيف 
عالف قياـ دولة إسرائيؿ في عاـ 181" , األمر الذي رفضو العرب 1948", وا 

والفمسطينييف ,والذي عمى إثره قامت الحروب والثورات ,وبدأت مرحمة التيجير والمجوء 
ة مف تعقد القضية فأصدرت قرار الفمسطيني ,مما أدى إلى تخوؼ األمـ المتحد

",الذي دعا لحؽ العودة في أقرب وقت ممكف لالجئيف الفمسطينييف ,ولكف بالرغـ "194
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% مف إجمالي أرض فمسطيف ,وىكذا بدأت 78مف ذلؾ سيطرت إسرائيؿ عمى حوالي 
 أزمة فمسطينية ,عربية ,دولية عرفت بقضية الالجئيف الفمسطينييف.

مات والمجاف والوسطاء في البحث عف حموؿ وساىمت مجموعة مف المنظ
لقضية الالجئيف آنذاؾ ومنيـ لجنة خدمة األصدقاء األمريكييف في غزة "الكويكرز" 
,وىي واحدة مف أولى المنظمات التي ساعدت الالجئيف الفمسطينييف ,وبعثت األمـ 

ثة المتحدة الوسيط الدولي "الكونت برنادوت" إلنشاء مشروع األمـ المتحدة إلغا
 المنكوبيف ,ثـ وضعت عممية اإلغاثة في تصرؼ الصميب األحمر.

" الذي أصدرتو الجمعية العامة لألمـ المتحدة في كانوف 302وبموجب القرار "
تـ إنشاء وكالة الغوث إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في  1949األوؿ /يناير

في مخيمات الالجئيف  1950الشرؽ األدني "األونروا", التي باشرت عممياتيا عاـ 
 الفمسطينييف.

ولموقوؼ عمى مختمؼ القضايا المتعمقة بالالجئيف الفمسطينييف , ودور األونروا في 
الحفاظ عمى قضيتيـ  , سيتـ استعراض ذلؾ في ىذا الفصؿ مف خالؿ ثالثة مباحث 

 تناولوا نشوء قضية الالجئيف الفمسطينييف واألونروا .
 الالجئون الفمسطينيون المبحث األول :

% مف مساحة 77عمى  1948منذ أف تـ اإلعالف عف قياـ دولة إسرائيؿ عاـ 
فمسطيف التاريخية ,تمكنت مف طرد معظـ الفمسطينييف بعد استخداميـ ألساليب متعددة 

ليصبح الفمسطينيوف  ,وتدمير القرى والمدف الفمسطينية,منيا ارتكاب المجازر والمذابح 
يعيشوف مشرديف الجئيف في البالد العربية المجاورة وفي مخيمات بائسة داخؿ 

وىكذا بدأت أزمة فمسطينية عربية دولية ,عرفت بقضية الالجئيف الفمسطينييف  ,فمسطيف
وفيما يمي استعراض لتاريخ تمؾ القضية مف خالؿ سرد تاريخ فمسطيف في ظؿ 

 (.1948-1840حتمتيا منذ عاـ )مجموعة مف القوى التي ا
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 المطمب األول : ماىية قضية الالجئين الفمسطينيين 
 مرت فمسطيف بمجموعة مف المراحؿ التي ساىمت في تشكيؿ ما يسمي بدولة

 ويمكف تقسيـ تمؾ المراحؿ إلى : إسرائيؿ , وظيور مشكمة الالجئيف الفمسطينييف ,
 (:1918-1516ـمرحمة الدولة العثمانية ) - أ

نذاؾ ,حيث بدأ االستيطاف آلصالح الييود  ,استغمت أوروبا حالة الضعؼ العثماني
عمى شكؿ تسمؿ وذلؾ بسبب القيود التي تـ  1881الصييوني عمى فمسطيف منذ عاـ 

الذي تصدى ألطماع  ,فرضيا عمى إقامة الييود مف قبؿ السمطاف عبد الحميد الثاني
حيث  مف أجؿ االستيالء عمى فمسطيف , غراءات التي استخدموىاالييود رغـ كؿ اإل

إني ال أستطيع أف أتخمى عف شبر واحد مف األرض , فيي ليست ممؾ يميني بؿ  قاؿ"
ذا ُفرقت امبراطوريتي لعميـ يستطيعوف  نذاؾ آممؾ شعبي , فميحتفظ الييود بماليينيـ ,وا 

 .بأف يأخذوا فمسطيف بال ثمف
مف اليجرات الييودية , األولى  شيدت فمسطيف إباف الحكـ العثماني موجتيفو 

ألؼ  (30-25وتراوح عدد المياجريف ما بيف ), 1903-1882في الفترة ما بيف 
مياجر ,والتي يرجع إلييا الفضؿ في إرساء األسس التي قامت عمييا حركة االستيطاف 

خمسة  1914وسنة 1907 أما الثانية فأقيـ بيف سنة  الييودي المنظـ في فمسطيف ,
 .مياجر ييودي  1200عشر مستوطنة يسكنيا حوالي 

وعمى الرغـ مف أف الدولة العثمانية لـ تقبؿ ىجرة الييود إلى فمسطيف , لكف 
 نظاـ حيازة األراضي أثناء العيد العثماني تغاضى عف إقامة تمؾ المستوطنات.

                                                           
 -1876السمطاف عبد الحميد الثاني ودوره في تسييؿ السيطرة الصييونية عمى فمسطيف )", فدوى نصيرات-

 https://caus.org.lb/   ,12/1/2020في :  , مركز دراسات الوحدة العربية ,"(1909
 - , في :  وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية وفابداية االستيطاف الصييوني عمى فمسطيف,

http://info.wafa.ps/ 

https://caus.org.lb/
http://info.wafa.ps/
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ور وذلؾ بعد صد,نشطت المؤسسات الصييونية بعد الحرب العالمية األولى و 
لمزعيـ  "المورد بمفور"الذي أصدره وزير الخارجية البريطاني  1917وعد بمفور عاـ 

بريطانيا تؤيد إنشاء وطف قومي لمشعب  "بأف ",المورد روتشيمد"البريطاني الييودي 
 .الييودي في فمسطيف مشترطة ضمانات مالئمة لمجماعات غير الييودية الموجودة "

لزيادة أعداد المياجريف الييود التي وفرىا وعد بمفور إال وبالرغـ مف الظروؼ المالئمة 
 أف معدؿ قدـو المياجريف قد بقي ضئياًل خالؿ فترة الحكـ العثماني .

 مرحمة االنتداب البريطاني : -ب
قامت عصبة األمـ المتحدة بالمصادقة عمى صؾ االنتداب البريطاني عمى 

والذي شكؿ تمييدًا لمنكبة الفمسطينية وذلؾ ألف عصبة األمـ , 1922فمسطيف عاـ 
المتحدة أكدت عمى بنود صؾ االنتداب والتي كاف مف أىميا ىو إقامة وطف قومي 

أف تكوف الدولة "لمييود في فمسطيف فقد جاء في المادة الثانية مف صؾ االنتداب 
قتصادية ,االدارية التي المنتدبة مسؤولة عف وضع البالد في األحواؿ السياسية , اال

  ".تضمف إنشاء الوطف القومي الييودي , وتعمؿ عمى اإلرتقاء بمؤسسات الحكـ الذاتي
امتالؾ ما يزيد عف مف وتمكنت الحركة الصييونية خالؿ فترة االنتداب البريطاني 

 % مف مجموع األراضي الزراعية .30
الذىبية لالستيطاف  نتداب البريطاني في فمسطيف المرحمةتعتبر مرحمة االو 

الصييوني حيث احتمت بريطانيا فمسطيف وىي ممتزمة بوعد بمفور , والذي أصبح 
ذ اتصؼ إ, االستيطاف الييودي يتـ تحت رعاية دولة عظمى تديره وتتكفؿ بحمايتو

بمراحمو األولى بالعشوائية وواجو العديد مف المشاكؿ فيما يتعمؽ بالييود في فمسطيف 
                                                           

 -  , ترجمة: بكر عباس , بيروت: مؤسسة وضع الالجئين الفمسطينيين في القانون الدوليليكس تاكنبرغ ,
 15, ص. 1,2003الفمسطينية , طالدراسات 

 - ور وكالة الغوث الدولية في الحفاظ عمى قضية الالجئين الفمسطينيين "مخيمات الالجئين محمد أبو عودة, د
",رسالة لمحصوؿ عمى درجة الماجستير ,غزة :جامعة األزىر: كمية االقتصاد والعمـو في محافظات غزة أنموذجًا 

 25,ص.2016اإلدارية,
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عتبارات السياسية , واالستراتيجية ,كذلؾ ستيطاف لالخضع اال ,وفي ىذه المرحمة
عممية نقؿ ممكية األراضي الفمسطينية إلى ,نتداب وبمختمؼ الوسائؿ سيمت سمطات اال
الوكالة الييودية أراضي حكومية واسعة مساحتيا  توُمنح ية ,دالمنظمات الييو 

نتداب في عاـ مة االألؼ دونـ في مناطؽ مختمفة مف البالد , كما وضعت حكو 195
ة مف يونيدونـ مف أمالؾ الحكومة تحت تصرؼ المنظمات الصي175.000 1921

 .1921وىو ما أدى إلى قياـ ثورة, جؿ إقامة المستوطنات عمييا لتوطيف المياجريف أ
وطف قومي لمييود في فمسطيف إقامة استخدمت بريطانيا مجموعة مف الوسائؿ لتسييؿ 

 أىميا:
نتداب مجموعة مف القوانيف التي سيمت ": أصدرت حكومة اال"شراء األراضي  -

 نتقاؿ األراضي لمييود .ا
قامت الحكومة البريطانية بتدريب الحركات والمنظمات الصييونية  التسمح : -

وتسميحيا ,كذلؾ عممت عمى تشكيؿ وحدات قتالية عرفت بػ " كتائب البمماح" 
 .ضد الجيوش العربية  1948التي كاف ليا دور بارز في حرب عاـ 

قامت باإلعتراؼ بالوكالة الييودية ,حيث دعـ المؤسسات الييودية في فمسطيف  -
جتماعية أنشطتيـ االو حيث أنيا كانت تقـو بإدارة أمور الييود  ,1929عاـ
 قتصادية ,والسياسية .,واال

تخذت القضية الفمسطينية بعدًا دوليًا ,عندما طمبت ا 1947وفي شباط /فبراير 
بريطانيا مف األمـ المتحدة إدراج القضية الفمسطينية ضمف جدوؿ أعماليا وذلؾ بسبب 

                                                           
 - , وفا ,في :  وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينيةبداية االستيطاف الصييوني عمى فمسطيف

http://info.wafa.ps/ 
 -  ,القاىرة :المكتبة  إسرائيل :األساطير ..تزييف الحقائق ..المؤامرة اإلستعماريةمحمد عبد المنعـ عامر ,

 14,ص.1,2000,ط. األكاديمية
 - , 26ص.مرجع سابق, أبو عودة محمد 
 -  , المؤسسة العربية لمدراسات والنشر  نشاط الوكالة الييودية لفمسطينسميـ محمد عبد الرؤوؼ ,

 100,ص.1,2000,ط.

http://info.wafa.ps/
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ما أحدثتو الثورة الفمسطينية وأعماؿ العنؼ مف قبؿ الييود , وتشكمت لجنة دولية 
 عنو . لدراسة الوضع وتقديـ تقرير (UNSCOP–خاصة بفمسطيف )أونسكوب 
نتداب عمى إنياء اال "نسكوبو األ"تفؽ أعضاء لجنة ا 1947وفي َاب/أغسطس 

 لكف لـ يتفقوا عمى إيجاد حؿ لمقضية الفمسطينية. البريطاني ,
وعمى إثر نقاش حاد إستمر شيريف , تبنت 1947 وفي تشريف الثاني /نوفمبر 

طرحتو لجنة بيؿ وىو صيغة مطورة لممشروع الذي  181الجمعية العامة القرار رقـ 
والتي دعت إلى تقسيـ فمسطيف إلى دولتيف عربية , وييودية , مع الحفاظ عمى  1937

 نتداب البريطاني , لكنو قوبؿ بالرفض مف قبؿ الطرفيف .منطقة القدس تحت اال
قبمت الوكالة الييودية ىذا القرار مع رضاىا عف بعض األمور ,أما 181 أما قرار 

رفضوا ىذا القرار وبشدة ألنو يمثؿ خرقًا لميثاؽ األمـ المتحدة بالنسبة لسكاف فمسطيف 
عمى  نتيي االنتداب البريطانياالذي يمنح الشعوب الحؽ في تقرير مصيرىا , وىكذا 

% مف مجموع 30, بامتالؾ الحركة الصييونية ما يزيد عف 1947فمسطيف عاـ 
يودي مقابؿ ألؼ ي 650 ,وىجرة 1948-1918األراضي الفمسطينية خالؿ فترة 

 ألؼ عربي.400

 :1948حرب بعد الالجئين قضية -ج
 دولة وقياـ, والفمسطينييف العرب رفضو الذي,  181 التقسيـ قرار إثر عمى

 المجوء قضية معيا لتبدأ , 1948 حرب قامت,  1948 مايو/ أيار14 في اسرائيؿ
 . الجئ ألؼ900  الالجئيف عدد بمغ حيث, الفمسطيني

 ونشوب الفمسطينية المناطؽ مختمؼ في عنؼ أعماؿ المرحمة ىذه وشيدت
 جغرافية مناطؽ ثالث إلى فمسطيف تقسيـ عنيا نتج والتي, اإلسرائيمية العربية الحرب
 :كاآلتي

                                                           
 -, 31, ص.مرجع سابق  نجوى حساوي 
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 مف% 77.8 شغمت , وقد 1948عاـ  حرب بعد الييود احتميا التي األراضي-1
 . فمسطيف مساحة

 . فمسطيف مساحة مف% 20.9 وتشغؿ الغربية الضفة -2
 . فمسطيف مساحة مف%  1.3 غزة قطاع -3

 األرض لتفريغ الفمسطينييف بحؽ األساليب كافة الصييوني االحتالؿ واستخدـ
 استراتيجية الصييونية القيادة وضعت المجاورة ,حيث لممدف وتيجيرىـ السكاف مف

 تؤدي قد أمور فرض يستطيع وضع إحداث مف ومنعيـ الفمسطيني الشعب لمواجية
         , التقسيـ قرار إنياء إلى

 باتباع وذلؾ, الفمسطينييف لمواجية وسيمة أفضؿ ىو العسكري التصعيد واعتبر
 اليقاع" د"الخطة  وىدفت, العربية بالمغة" دالت" أو ",د" الخطة اسـ عمييا أطمؽ خطة
 وحمميـ , بينيـ األماف وعدـ الرعب مف جو وخمؽ الفمسطينييف بيف ممكنة خسائر أكبر
ضعاؼ, المواقع بعض واحتالؿ, فمسطيف مف الرحيؿ عمى  وضرب العربية المقاومة وا 

 المدف في الفمسطينييف ضد واسعة جماعية انتقامية عمميات وتنفيذ وقياداتيـ المقاتميف
 القمح ومطاحف كالماء االقتصادية المرافؽ وتخريب العربية المواصالت وضرب والقرى
 .والمدارس المنازؿ وضرب

 الصييونية العسكرية المنظمات أف االستنتاج يمكف الخطة تمؾ خالؿ ومف
 إطار في األصمييف, أىميا وطرد الفمسطينية األرض الحتالؿ العسكرية عممياتيا نفذت
 ييودية" دولة لقياـ كشرط الفمسطيني العربي لممجتمع شامؿ لتدمير ىدفت شاممة حرب
 ."نقية

                                                           
 -  , بيروت: مؤسسة الدراسات تطبيقوحق العودة لمشعب الفمسطيني ومبادئ بابادجي رمضاف وآخروف ,

 24,ص.1,1996الفمسطينية , ط
 - ,رسالة لمحصوؿ عمى درجة  (,1949-1882طرد الفمسطينيين في الفكر والممارسة الصييونية )سعيد تمراز

 2013الجامعة اإلسالمية : كمية اآلداب, غزة : الماجستير ,
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 مف أي فمسطيني 900.000 إلى750.000 بيف يتراوح ما إسرائيؿ ىجرت ولقد
 العاـ نياية بيف الواقعة الفترة في الفمسطينييف السكاف عدد مجمؿ مف% 66إلى% 55

 بالضفة يعرؼ بات ما إلى الفمسطينييف الالجئيف معظـ وفرّ , 1949عاـ ومطمع1948
لى غزة ,وقطاع الغربية  . المجاورة الدوؿ ,وا 

 أثناء االسرائيمي االحتالؿ قوات اتبعتيا التي والممارسات األساليب وشكمت
 : الممارسات ىذه ومف وطنيـ مف الفمسطينييف لتيجير الرئيسي الدافع 1948  حرب

 آنذاؾ الصييونية الحركة اتبعتيا التي النفسية الحرب أساليب:  النفسية الحرب -1
 تقويض ثقة السكاف منيا والمقصود العامة األساليب استخداـ بيف تراوحت والتي

 بيف األرواح في الخسائر عدد عف الحديث ,مثؿ معنوياتيـ وتحطيـ وقياداتيـ بأنفسيـ
 األكثر الطرؽ أما, اليمس أسموب تستخدـ وكانت, األوبئة انتشار مف والتحذير, العرب
 لبكاء تسجيالت ووضع, البمد إلخالء قواعد ووضع والوعيد التيديد بيف تراوحت مباشرة
 مكبرات عبر شديدة النفجارات تسجيالت إذاعة وكذلؾ, العربية بالمغات وصراخ وعويؿ
 وطردىـ بعيدة مناطؽ في ورمييـ ناقالت في الناس وضع إلى إضافة, الصوت
 .رؤوسيـ فوؽ الرصاص واطالؽ

 عرقياً  الفمسطينييف لتطيير أساليب اإلسرائيمي االحتالؿ اتبع : الصييوني اإلرىاب-2
 الشعب انقاد فقد, المحسوبة بالمذابح الجماعي القتؿ: األساليب تمؾ ومف, بيوتيـ مف

,  العصر ىذا في اقترفت مذابح أبشع في منفعالً  وشارؾ المجرمة لمصييونية الييودي
 ومف ",المجوء" الفرار إلى ودفعيـ لمفمسطينييف المعنوية الروح كسر منيا قصد والذي
 ضحاياىا عدد بمغ والتي ,1948أبريؿ/  نيساف/ 9في  ياسيف دير مذبحة: المذابح ىذه

 مجزرتي فيناؾ, الوحيدة المجزرة تكف لـ أنيا إال, واألطفاؿ والنساء الشيوخ مف المئات

                                                           
 - في : األنباء والمعمومات الفمسطينيةوكالة , وءجاألسباب التي أدت إلى عممية الم ,http://info.wafa.ps/  

http://info.wafa.ps/
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 والتي , المجازر وأبشع أكبر مف كانتا والتي المد ومذبحة, الخميؿ قضاء في الدوايمة
 . مجزرة  25 حوالي عددىا بمغ

 قضية بأف قاؿ حيث انجميزي جنراؿ ذلؾ عمى ويؤكد:  األمن وانييار فقدان -3
 اإلسرائيمية اإلدعاءات ويكّذب" الوحشية الييود" أعماؿ عمى ترتبت وأسبابيا الالجئيف

 العربي" بأف ويقوؿ, عنوة وليس أنفسيـ تمقاء ومف بإرادتيـ خرجوا الفمسطينييف بأف
 أو, بيت يممؾ كاف اذا,  بيتو يبيع أف عميو الواجب مف كاف راضياً  أرضو يغادر الذي
 يحمؿ اف دوف بمده يغادر أف ولكف األقؿ عمى,  الرحيؿ ليذا يستعد وأف, أمتعتو يحمؿ
 في فمسطيف مف خرج عربياً  إف, معقوؿ غير فيذا, عائمتو مصير يعرؼ أف ودوف شيئاً 
 الخوؼ وطأة تحت الخروج عمى أجبروه الييود إنما راضيًا , يغادرىا لـ الطريقة ىذه

 البالد. وعرض طوؿ في نفذوىا التي والمذابح المجازر إثر وعمى واالرىاب

 ".د" الخطة في تجمت والتي الممتمكات وتخريب البيوت وتدمير ىدـ-4

 بحقوؽ الصمة ذات عدة قوانيف االسرائيمي االحتالؿ أصدر :فقد القوانيف إصدار -5
 لديارىـ الفمسطينييف الالجئيف عودة منع في الكبير الدور ليا كاف, والجنسية المواطنة

 االحتالؿ استيالء عمى يقـو الذي الغائبيف أمالؾ قانوف, القوانيف تمؾ بيف ومف
 .الفمسطينييف ممتمكات عمى االسرائيمي

لتيجير  االسرائيمي  االحتالؿ قوات استخدمتيا التي األساليب استعراض وبعد
 األساسية األسباب ىي األساليب ىذه أف الدراسة ترى , وقراىـ مدنيـ مف الفمسطينييف
 . الفمسطينييف تشريد وراء والمباشرة

                                                           
 - مركز المعمومات الفمسطيني , في:  أسباب لجوء  الالجئين الفمسطينيين,

https://www.palestineremembered.com/ 
 - مركز المعمومات الفمسطيني, مرجع سابؽ أسباب لجوء  الالجئين الفمسطينيين, 
 - , 19,ص. مرجع سابقليكس تاكنبرغ 

https://www.palestineremembered.com/
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 الفمسطينييف رغبة عمى بناءً  تـ 1948 سنة حدث ما أف دائماً  اإلسرائيميوف ادعى حيث
 اختاروا لكنيـ بالبقاء يطالبونيـ اإلسرائيميوف كاف بينما , ليـ العرب الزعماء وحث
 . أرضيـ في حقيـ فقدوا بذلؾ و الرحيؿ

 اإلسرائيمية الدعاية في متأصؿ 1948 حرب في حدث لما التفسير ىذا
 اإلدعاءات ىذه ضحد مف تمكنت التي الدراسات مف مجموعة ىناؾ والصييونية ولكف

 خالؿ مف وذلؾ الفمسطينييف, ىجرة و لنزوح الحقيقية األسباب معرفة و , بسيولة
 الصييونية العسكرية العصابات و المنظمات استعممتيا التي االستراتيجيات و الخطط

 في أصبحت التي اإلسرائيمية لممخابرات السرية الوثائؽ عمى اإلطالع خالؿ مف و
 بالتاريخ يسمى ما وبرز األحداث , تمؾ عمى عاـ ثالثيف بعد الجميور متناوؿ

 Benny اإلسرائيمي المؤرخ:  التصحيحييف المؤرخيف أبرز مف و التصحيحي
Morris"" بعنواف دراسة لو في أورد والذي ":The birth of Palestinian 

Refugee problem(1947-1949)"الفمسطينييف الالجئيف ليجرة , تفصيالت 
 الجماعية.

 أسباب فمسطيف إلى المتحدة األمـ وسيط "الكونت برنادوت" وأوجز كذلؾ 
 : التالي النحو عمى الجماعية اليجرة

 في القتاؿ سببو الذي اليمع نتيجة الجماعية فمسطيف عرب ىجرة جاءت" 
 . "مزعومة أو حقيقية وطرد اإلرىاب بأعماؿ المتعمقة والشائعات , مناطقيـ

جماالً   : ىما أساسييف سببيف إلى عموماً  المجوء أسباب إرجاع و حصر يمكف وا 

 الشعوب صنعتيا والتحرر التي االستقالؿ حروب أو واالحتالؿ الخارجي العدواف:  أوالً 
 . االستعمار ضد

                                                           
 - 20,ص. المرجع نفسو 
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 طائفية ,و عرقية ألسباب داخمية حروب و نزاعات و صراعات عف ناتج لجوء:  ثانياً 
 . الوطف مف واليروب لمفرار, األفراد يدفع مما وعقائدية ,

 . أعاله السببيف في تتمثؿ المجوء أسباب أف نجد الفمسطينية الحالة وفي

 مخططاً  عممية كاف أرضيـ مف الفمسطينييف خروج أف فيو شؾ ال أف نستخمص بالتالي
 الصييونية. القيادة مستويات أعمى إشراؼ و بموافقة تنفيذىا وتـ, ليا

وفي ظؿ تفاقـ مشكمة الالجئيف الفمسطينييف ,كمفت الجمعية العامة لألمـ 
لجنة مؤلفة مف : الواليات المتحدة  1948أيار 14,بتاريخ 138المتحدة في قرارىا رقـ

األمريكية ,واالتحاد السوفييتي, وفرنسا ,وبريطانيا ,والصيف الختيار وسيط دولي 
لفمسطيف يعيد إليو إيجاد حؿ لقضية فمسطيف مف خالؿ استعماؿ مساعيو الحميدة لدى 
السمطات المحمية والطائفية في فمسطيف في سبيؿ إيجاد تسوية سممية لموضع 

 تقبمي في فمسطيف .المس

وطمبت الجمعية العامة مف الوسيط المقترح أف يرفع تقارير شيرية عف تقدـ 
ميمتو أو كمما رأى ذلؾ ضروريًا إلى مجمس األمف واألميف العاـ لألمـ المتحدة لرفعيا 

 إلى أعضاء األمـ المتحدة.

ه وقد أوصت المجنة باتفاؽ أعضائيا بالكونت برنادوت السويدي ليقوـ بيذ
 صدر قرار مجمس األمف بتعيينو .1948 نيساف 20 الميمة ,وفي 

                                                           
 -  , في :  2018,أغسطس  دائرة شؤون الالجئين منظمة التحرير الفمسطينيةمشروع برنادوت,

http://plord.ps/  
 -, بيروت :منشورات ( 1974-1934المسألة الفمسطينية ومشاريع الحمول السياسية ) عبد اليادي ميدي,

 122, ص1,1975المكتبة العصرية ,ط.

http://plord.ps/
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وتمكف الكونت برنادوت بعد مساٍع بيف الجانبيف العربي والييودي مف الدعوة 
,بدأت المفاوضات بيف الطرفيف في  1948إلى مفاوضات بينيما ,و في نياية عاـ 

 جزيرة رودوس اليونانية .
وبعد اتصاالت مكثفة بيف الجانبيف توصؿ الكونت برنادوت إلى مجموعة مف 

 ,قدـ 1948/حزيراف يونيو/27المقترحات حوؿ مستقبؿ األوضاع في فمسطيف وفي 
 : التالية مقترحاتو برنادوت الكونت

  عاـ في البريطاني االنتداب أياـ قائمة كانت  التي بحدودىا فمسطيف في ينشأ -
 ييودي اآلخر و عربي أحدىما عضوييف إتحاد مف , األردف شرؽ ارةإم فييا بما1922
 . اإلقتراح دراسة عمى األمر يعنييما المذيف الطرفيف موافقة نجد ,وبذلؾ

 ما أساس عمى العضويف بيف الحدود لتخطيط الوسيط فييا يساىـ مفاوضات تجري -
 . مقترحاتو مف الوسيط يعرضو

 . المشتركة المنشآت إدارة و المشتركة االقتصادية المصالح تدعيـ عمى اإلتحاد يعمؿ -
 العودة حؽ ليـ القائـ النزاع عمى المترتبة الظروؼ بسبب غادروا الذيف فمسطيف سكاف -

 . ممتمكاتيـ قيد واسترجاع دوف بالدىـ إلى
 عمى إستيعاب العضو ذلؾ بطاقة محدودة عضو كؿ أراضي إلى اليجرة تكوف -

 المياجريف.
 حيث العرب قبؿ مف خاصة , األطراؼ جميع قبؿ مف برنادوت"" مقترحات رفضت

 , النار إطالؽ وقؼ أساسيا عسكرية اتفاقيات إنما لمقضية حالً  المقترحات ىذه تكف لـ
 عصابة قامت حيث , فمسطيف عمى دخالء أنيـ رغـ أعنؼ الييودي الرفض كاف لكف

تاريخ   في برنادوت"" الكونت الدولي الوسيط باغتياؿ اإلرىابية "شتيرف"
17/9/1947. 

                                                           
 - 24-23,ص ص. المرجع نفسو 
 - , مرجع سابقمشروع برنادوت 
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 بإحتالؿ قامت إنما , الدولي الوسيط اغتياؿ عمى العنؼ أعماؿ تقتصر ولـ  
بيا  احتجت لطالما التي لممقولة تطبيقاً  181ما جاء بو القرار نطاؽ خارج أراضي
 "أرض بال لشعب شعب بال "أرض,   إسرائيؿ

 القرار المتحدة لألمـ العامة الجمعية تبنت" 1948 ديسمبر 11 تاريخ وفي
 لالجئيف ممكف وقت أقرب في بالعودة السماح وجوب فيو تقرر الذي الثالثة الدورة194

ديارىـ العيش بسالـ مع جيرانيـ , ووجوب دفع تعويضات عف  إلى العودة في الراغبيف
 أو خسارة  أو كؿ فقداف عف ,وكذلؾ ممتمكات الذيف يقرروف عدـ العودة إلى ديارىـ 

 , والعدالة الدولي, القانوف لمبادئ وفقاً  أصمو إلى الشيء يعود بحيث لمممتمكات, ضرر
 السمطات أو الحكومات قبؿ مف أو الخسارة أو الضرر الفقداف ذلؾ عف ويعوض
  . المسؤولة

 : 1967 عام حرب مرحمة -د

 مصر, مف كؿ عمى مباغتاً  ىجوـ  1967 عاـ حرب أثناء إسرائيؿ شنت
 مف تبقى ما عمى لمسيطرة تيدؼ التي خططيا تطور كانت حيث , سوريا و واألردف
 بما األردني لمحكـ تخضع كانت التي الغربية الضفة بإحتالؿ وقامت , فمسطيف أرض
 و , 1948 عاـ منذ المصرية لإلدارة يخضع كاف الذي غزة وقطاع القدس, شرؽ فييا
 منذ فييا العسكري الحكـ لفرض الالزمة التحضيرات تتخذ و العدة تعد إسرائيؿ تنفؾ  لـ

 الضفة احتمت قد إسرائيؿ كانت أوزارىا 1967 حرب وضعت أف ,وبعد 1963  عاـ
 سوريا في الجوالف مرتفعات إلى , باإلضافة غزة قطاع و القدس شرقي فييا بما الغربية
 الفمسطينييف السكاف ثمث  تيجير في إسرائيؿ وتسببت , مصر في سيناء جزيرة وشبو

                                                           
 - , 155,ص. مرجع سابقنجوى حساوي 
 - في : األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفمسطينيين "األونرواوكالة , 194قرارلا , "

https://www.unrwa.org/ 

https://www.unrwa.org/
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 أف سبقوا الذيف الالجئيف مف كانوا ىؤالء نصؼ , الحرب خالؿ المناطؽ تمؾ مف
 فمسطيني مواطف ألؼ 240.000 حوالي مجموعة ىاجر بينما و 1948 عاـ ىاجروا

 يقارب ما ولجأ حياتيـ في األولى لممرة غزة ,وقطاع الغربية الضفة في ديارىـ مف
 . ,ومصر ,وسوريا األردف إلى منيـ% 95

  الفمسطينية األراضي مف مربع متر كيمو 849 مساحة عمى إسرائيؿ واستولت
 الضفة مف ىجروا الذيف لمفمسطينييف ممكيتيا تعود كانت مربع متر كيمو 400 فييا بما

 الحرب. أياـ  خالؿ غزة قطاع و الغربية

 الميجريف و 1948  عاـ الفمسطينييف الميّجريف بيف لمتمييز النازحوف مصطمح وظير
 : ىي رسمية فئات 5 إلى النازحيف تقسيـ  جري وقد 1967 عاـ

 .1967حزيراف حرب في العسكرية العممة بدء مع نزحت فئة -
 الضفة)  إقامتيـ مكاف خارج الحرب وقوع أثناء كانوا الذيف األشخاص فئة -

 العودة مف تمكنيـ دوف الحرب وقوع وحالة( ,  القدس و غزة قطاع و الغربية
 . لوطنيـ

 مدتو انتيت  بتصريح خرجوا اإلسرائيمية اليوية يحمموف الذيف األشخاص فئة -
 . العودة مف يتمكنوا أف دوف

 قسرًا بحجج أمنية . أبعدوا الذيف األشخاص فئة -
 . السابقة األربعة الفئات نسؿ  تشمؿ التي ىي و األخيرة الفئة أما -
 المنظمات قوة إزدياد إلى1967  حرب بعد األردف عمى الالجئيف نزوح  وأدى

 عمى أجبر األردنية الحكومة مع لمواجية األمر تصاعد ما سرعاف لكف , الفمسطينية
 كانت التي المقاومة  مف العديد ومقتؿ لبناف, إلى أخرى مرة اليجرة مف الكثير أثرىا

                                                           
 -في : 2005,  وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية , الالجئوف, عمر شاليؿ ,http://info.wafa.ps/  

http://info.wafa.ps/
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 لمصراع مركز لبناف أصبح أواخرىا و السبعينات أواسط منذ و , األردف في متواجدة
 1991 عاـ حتى 1975 عاـ في حيث , األىمية الحرب خالؿ مف األوسط الشرؽ في
 الفمسطينييف الفدائييف غارات عمى لمرد  الالجئيف مخيمات مياجمة في إسرائيؿ شرعت 

 في انتيى و لبناف بإجتياح اإلسرائيمية القوات قامت 1978آذار وفي أراضييا , داخؿ
  1982عاـ  في و , المؤقتة)اليونيفيؿ( المتحدة األمـ قوة إنشاء مع 1979 حزيراف

 وشاتيال" "صبرا مجزرتي فيو وقعت أشير لعدة استمر ثاف إسرائيمي إجتياح ىناؾ كاف
 الميميشيات أيدي عمى وذلؾ الفمسطينييف, المدنييف مف فئات ضحيتيا ذىب التي

 لبناف في األىمية الحرب استمرار ,وأدى اإلسرائيمية القوات بمساعدة المبنانية المسيحية
 منظمة وخروج المبنانييف, و الفمسطينييف الالجئيف مف كثيرة ألعداد جماعي نزوح إلى

 الحرب خالؿ لبناف غادروا الذيف الفمسطينييف عدد ويقدر , وقواتيا الفمسطينية التحرير
 نحو ىاجر الخميج حرب في و , شخص ألؼ 100.000 مف أكثر األىمية

 عاـ في و ليا العراقي الغزو إثر عمى الكويت مف فمسطيني ألؼ 400.000
1990,1991. 

 اتفاؽ عمى القذافي معمر العقيد ليبيا كرد فعؿ مف أعمنت 1995عاـ صيؼ في أما
عددىـ  كاف حيث البالد مغادرة ليبيا في المقيميف الفمسطينييف جميع عمى أف أوسمو

 . فمسطيني ألؼ30.000

 في حتى يستقر لـ الفمسطينييف الالجئيف وضع أف استنتاجو مما سبؽ ذكره  يمكف وما
 إلييا.  لجأوا التي البمداف
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 المطمب الثاني : التوزيع الجغرافي والديموغرافي لالجئين الفمسطينيين
 : تطورىا مراحل و الفمسطينية المخيمات نشأة أواًل:

 لمقمع 1967 عاـ ,وحرب 1948 حرب بعد الفمسطيني الشعب تعرض
 فمسطيف داخؿ مناطؽ في تشردوا الذيف الفمسطينييف الالجئيف قضية فظيرت والتيجير

 الالجئ فييا عانى والتي بالمخيمات, عرفت تجمعات في ,وعاشوا خارجيا و
 أبسط مف ُحـر , لمغاية صعبة ,واجتماعية واقتصادية سياسية, أوضاعاً  الفمسطيني

  1948 عاـ ىزيمة بعد المخيمات تمؾ ,وأنشأت والصحة والغذاء, السكف في حقوقو
 56 عددىا يبمغ ,والتي قراىـ و مدنيـ مف ىجروا الذيف الالجئوف فييا عاش التي وىي
 النازحوف سكنيا والتي ,1967 عاـ حرب بعد أنشأت التي المخيمات وكذلؾ مخيـ
 االحتالؿ سيطرة تحت أصبحت أف بعد غزة وقطاع الغربية الضفة غادروا الذيف

 اإلسرائيمي.
 المخيـ في الفمسطيني الالجئ منيا عانى التي السيئة األوضاع مف الرغـ وعمى

 العدو, عمى واإلنتفاضة لمثورة ورمز والصمود لممقاومة رمزاً  المخيـ جعمت أنيا إال
 . اإلسرائيمي االحتالؿ سياسات مع مستمرة مواجية في الفمسطيني الالجئ وأبقت

 و المخيمات في ليستقروا الالجئيف ساعدت التي المؤسسات مف مجموعة وىناؾ
 الغذاء:  مف األساسية إحتياجاتيـ ليـ ,ووفرت ليـ اإلغاثية المساعدات بتقديـ قامت

 .األحمر ,والصميب "الكويكرز" مؤسسة : المؤسسات ىذه ومف ,المالبس ,الصحة
 حرب بعد بالفمسطيني لحؽ ما عمى الوحيد الشاىد الالجئيف مخيمات تعد و
 وساحة الغاصب, المحتؿ مع يومي إشتباؾ ساحة المخيمات تعتبر حيث 1948
 .القاسية المعاناة ظروؼ مع يومي إشتباؾ

                                                           
 -  , 31, ص. مرجع سابقأبو عودة محمد 
 جمعية األصدقاء األمريكييف : جمعية قامت بمساعدة الالجئيف الفمسطينييف في قطاع غزة ,بعد  الكويكرز :

 تيجيرىـ ,حيث وفرت ليـ الخياـ وقدمت ليـ المساعدات حتى تشكيؿ وكالة الغوث الدولية .
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 تصرؼ تحت وضعيا تـ األرض مف قطعة ىو:  المخيـ األونروا عرفت و
 المنشآت وبناء الفمسطينييف, الالجئيف إسكاف بيدؼ المضيفة الحكومة قبؿ مف الوكالة

 . بحاجاتيـ لالعتناء

 أراضي أو حكومية أراضي ىي فوقيا المخيمات أنشئت التي فاألراضي
 المخيمات في الالجئيف , بالتالي األصمييف أصحابيا مف المضيفة الحكومة استأجرتيا

 األرض في اإلنتفاع حؽ لدييـ أنو إال سكنيـ عمييا بني التي األرض يممكوف ال
 .السكنية لمغايات

 في الجئ مميوف 1.3 ,أي فقط األونروا لدى المسجميف الالجئيف ثمث يعيش و
 . األونروا قبؿ مف رسمياً  بو معترؼ مخيـ 59

 لمساعدة 212 القرار المتحدة لألمـ العامة الجمعية أصدرت 1948 عاـ في و
 وبإنشاء اإلغاثة ألعماؿ إضافية مبالغ اعتماد عمى نص والذي فمسطيف, الجئي

 األميف دعوة وكذلؾ مستقمة, حساباتو وتكوف المساىمات, فيو تدفع خاص صندوؽ
 تنسيؽ تولت والتي الفمسطينييف, الالجئيف إلغاثة الالزمة التدابير اتخاذ في العاـ

 فييا بما الحكومية غير والمنظمات المتخصصة المتحدة األمـ لوكاالت اإلغاثة أعماؿ
 الفمسطينييف الالجئيف بتزويد حيث قامت.األحمر , والكويكرز لمصميب الدولية المجنة

 األراضي لتمؾ وعنواف تعريؼ والمخيـ الخيمة ,وأصبحت بالخياـ في أماكف لجوئيـ
 نشأة تاريخ أف ,حيث 1950 عاـ في الدولية الغوث وكالة بعد فيما استممتيا التي

 .1950/أيار/1إلى يرجع لموكالة بالنسبة المخيـ

                                                           
 -  , في :   وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين األونرواالالجئيف الفمسطينييف ,

https://www.unrwa.org/ 

 - دور المجان الشعبية لخدمات الالجئين في التنمية المجتمعية في مخيمات الضفة الغربية, فيصؿ رضواف  ,
 14,ص.2011,جامعة القدسالقدس:ى درجة الماجستير ,عمرسالة لمحصوؿ 

https://www.unrwa.org/
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 : أساسيتيف بمرحمتيف وخارجيا فمسطيف داخؿ الالجئيف مخيمات تأسيس ومر

 لجاف مف بمبادرة أنشأت والتي 1948 حرب عقب تأسست مخيمات:  األولى المرحمة
 ثـ األحمر, والصميب الكويكرز , جمعية:  مثؿ  غزة في تواجدت التي الدولية اإلغاثة
 . عمييا األونروا أشرفت

 والتي الطوارئ بمخيمات وعرفت1967 حرب عقب تأسست مخيمات:  الثانية المرحمة
 , سوريا في مخيمات 3 إنشاء حيث تـ , ,ولبناف واألردف , سوريا في لمنازحيف تأسست

 .األردف في9 و

 الفمسطينيوف الالجئوف عانى الفمسطينية النكبة مف عاـ سبعيف مف أزيد وعبر
 الفقر, في تمثمت والتي الصعبة واالقتصادية , االجتماعية األوضاع مف المخيمات في

 وغيرىا الصحي ,والصرؼ كالشوارع المالئمة غير التحتية والبنية , السكانية والكثافة
 .المشاكؿ مف

 الالجئيف ساعدت , الفمسطينية المخيمات الدولية الغوث وكالة تولي ومع
 وتوفير الخياـ مف بدالً  المبنية الغرؼ توفير خالؿ مف وذلؾ أفضؿ حياة عمى لمحصوؿ
 إليو بالرجوع السكاف يقوـ مخيـ كؿ في تديره مكتب خالؿ مف والمعونات الخدمات
 مدير مع الوكالة خدمات تخص التي القضايا طرح لغايات أو بياناتيـ تحديث لغايات
حالة , الالجئيف تيـ التي القضايا بإحالة بدوره يقـو الذي المكتب ذلؾ  إلى إلتماساتيـ وا 
 .المخيـ ذلؾ فييا يقع التي المنطقة في الوكالة إدارة

 

 

                                                           
 -  ,مرجع سابقالالجئوف الفمسطينيوف , وكالة الغوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف األونروا 
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 فيو : وأوضاعيم والشتات الوطن في المخيمات عمى الفمسطينيين توزيع ثانيًا:

 
   Palestinian-and-https://www.aljazeera.net/Trump-المصدر: 

 , أخرى إلى منطقة مف المخيمات في يقيموف الذيف الالجئيف أعداد تختمؼ
 يسكنيا ,حيث غزة قطاع في الموجودة المخيمات سكاف ىـ الالجئيف مف نسبة وأعمى
 سكاف ىـ الجئيف نسبة وأقؿ , األونروا لدى المسجميف الالجئيف نصؼ مف أكثر حوالي

 مف جباليا مخيـ ويعد , الالجئيف مف% 16 ويمثموف األردف في الموجودة المخيمات
 . الالجئيف بيا يسكف التي غزة قطاع في المخيمات أكبر

 لـ التي التاريخية فمسطيف حدود داخؿ1948 عاـ الجئي مف% 65 ويتواجد
 تـ حيف ,في النكبة إباف( غزة قطاع/  الغربية الضفة) اإلسرائيمي الحكـ تحت تكف

( ولبناف, ومصر واألردف, سوريا,) المجاورة العربية الدوؿ إلى المتبقية%  35اؿ تيجير
 الفمسطينية األراضي مف تيجيرىـ تـ الذيف الفمسطينييف مف العظمى الغالبية ولجأت
 , األردف إلى تيجيرىـ تـ% 95, المجاورة البمداف إلى1967  حرب في المحتمة

https://www.aljazeera.net/Trump-and-Palestinian-
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 الالجئيف نصؼ أف األونروا تقديرات وتشير ومصر, ولبناف, , سوريا إلى والبعض
 .1948عاـ الجئي ىـ األصؿ في المحتمة األراضي مف الخروج عمى أجبروا الذيف

 في المجوء ,ويتركز عربية بمداف في الخارج فمسطيني مف% 89 ويتواجد
 عمى يدؿ وىذا, ولبناف , وسوريا , األردف في خصوصاً  بفمسطيف المحيطة المناطؽ

 في النافذة المحمية لمتشريعات الالجئوف ويخضع , العودة بحؽ  متمسكيف زالوا ما أنيـ
لى األردف في كما الجنسية منحيـ بيف تتراوح والتي المجوء دوؿ  بعض مف إفادتيـ ,وا 

 . ولبناف , سوريا في كما حقوقيـ

 ومواقؼ بتصرفات العربية الدوؿ في الفمسطيني لالجئ القانوني الوضع وارتبط
 حقوؽ عمى السياسية المواقؼ طغياف إلى الالجئيف قضية تجاه الفمسطينييف القادة

 تبني إلى 11/9/1965بتاريخ العربية الدوؿ دفع الذي األمر , الفمسطينييف الالجئيف
 تـ حيث , المضيفة الدوؿ في الالجئيف حقوؽ إطار لتوسيع "كازابالنكا" بروتوكوؿ

 العربية الدوؿ جامعة في األعضاء لمدوؿ العرب الخارجية وزراء مجمس قبؿ مف تبينو
 التي العربية الدوؿ كمواطني الفمسطينييف الالجئيف معاممة تتطمب إقميمية وثيقة ,وىي

 التي الدولة إقميـ مغادرة في والحؽ , ,والتشغيؿ بالتوظيؼ يتعمؽ فيما فييا يعيشوف
صدار العربية الدوؿ بيف ما التنقؿ في والحرية إليو والرجوع فييا يعيشوف  وثائؽ ,وا 
 في األعضاء العربية الدوؿ كؿ تصادؽ ,ولـ والعمؿ اإلقامة ,وحرية وتجديدىا السفر
 مع عميو وليبيا ولبناف الكويت فصادقت , البروتوكوؿ عمى العربية الدوؿ جامعة

                                                           
 -  . ,سد فجوات الحماية الدولية )الدليل الخاص بديؿ/ المركز الفمسطيني لمصادر حقوؽ المواطنة والالجئيف

 19,ص.1,2009راـ اهلل : مؤسسة األياـ لمطباعة ,ط.الفمسطينيين(,بحماية الالجئين 

 -174,ص. مرجع سابق,نجوى حساوي 
 -  176,ص.المرجع نفسو 
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 عميو. توقع لـ ,وتونس السعودية, والمغرب العربية المممكة أما , تحفظات تضمينو 

 فمسطيف حدود خارج المخيمات في الفمسطينييف الالجئيف أوضاع يمي وفيما
 :وداخميا  (العربية المضيفة الدوؿ)

 : سوريا في الالجئيف مخيمات :أوالً 

 ,2019,693.143 لعاـ األونروا سجالت وفؽ سوريا في الفمسطينييف عدد بمغ
 خارج ألؼ مائة نحو تيجير تـ أنو إلى األونروا وتشير , مخيمات 9 عمى موزعيف
 مخيـ في موجود فمسطيني تجمع أكبر أف مف وبالرغـ , السورية األزمة خالؿ سوريا

 مع رسمياً  مخيماً  تعده ال األونروا أف ,إال الجئ ألؼ160 نحو فيو يقيـ كاف اليرموؾ
 .لو خدماتيا تقدـ أنيا

 ماعدا , العادية المواطنة حقوؽ الفمسطينييف الالجئيف السورية السمطات ومنحت
 لـ ,كما سفر وثائؽ بمنحيـ ,واكتفت السورية الجنسية تمنحيـ فمـ , السياسية الحقوؽ
 سوريا في الفمسطيني الالجئ عاـ بشكؿ ويعيش , االنتخابات في الترشح حؽ تمنحيـ

 . السوريوف يعيشيا التي لتمؾ مشابية حياتية ظروؼ في

 الناظـ األساس1965 /10/7في : الصادر 260 رقـ القانوف اعتبار ويمكف
 يعتبر:" يمي ما عمى وينص , سوريا في الفمسطينييف لالجئيف القانونية لألوضاع

 القانوف ىذا نشر بتاريخ السورية الجميورية أراضي في المقيموف الفمسطينيوف
 وبحقوؽ , النافذة واألنظمة القوانيف عميو نصت ما جميع في أصالً  كالسورييف
 األصمية. بجنسيتيـ احتفاظيـ مع , العمـ وخدمة , والتجارة والعمؿ , التوظيؼ

                                                           
 -  ,16,ص. مرجع سابقبديؿ /المركز الفمسطيني لمصادر حقوؽ المواطنة والالجئيف 
 -  : األونروا باألرقاـ ,فيhttps://www.unrwa.org/  
 - مركز الزيتونة , "أوضاع الالجئيف الفمسطينييف وقضاياىـ في العالـ العربي ",ورقة عمؿ :محسف صالح

 18, ص. 2015,سبتمبر لمدراسات واالستشارات

https://www.unrwa.org/
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 فمسطيف مف الشمالي الجزء إلى سوريا إلى لجأوا الذيف غالبية أصوؿ وترجع
 عف يزيد ما فرّ 1967 عاـ وفي , ويافا وصفد حيفا مدينتي مف وخاصة

 لجأ كذلؾ , الجوالف إسرائيؿ احتمت عندما , الجوالف مرتفعات مف الجئ100.000
 .1982عاـ لبناف في األىمية الحرب أعقاب في سوريا إلى الالجئيف آالؼ

 قد البالد في الالجئيف عدد كاف 2011 عاف في السورية األزمة اندالع ومع
 السكاف عدد مجمؿ مف% 3 حوالي يمثموف الجئ 500.000 عمى يزيد ما إلى ارتفع
 إلى سوريا في الالجئيف مف% 60 مف أكثر تعرض 2015 عاـ وحتى ,سوريا في

 التي الراىنة لألزمة نتيجة وخارجيا البالد داخؿ مختمفة مناطؽ إلى القسري التيجير
 . بيا تعصؼ

 توفر عدـ في تمثمت التي األوضاع سوء مف باألخص اليرموؾ مخيـ وعانى
 أف األونروا وأعمنت , استشفاء ,اتصاالت, كيرباء , وقود مف الحياة مقومات أدنى
 وقدرت , العاجمة لممساعدة بحاجة سوريا في الفمسطينييف الالجئيف مف% 90 نحو

 مف ,وأكثر السورية األراضي داخؿ ميجريف باتوا الجئ 280.000 نحو أف الوكالة
 نتيجة الفمسطينييف الضحايا عدد وبمغ , سوريا خارج إلى لجأ فمسطيني الجئ ألؼ مئة

 عدد جانب إلى موثقة فمسطينية ضحية 2820,نحو 2015عاـ لغاية القائـ الصراع
 .الموثقيف غير مف
 :األردف في الالجئيف مخيمات: ثانياً 

 مف آنذاؾ نجـ عنو وما , 1950 سنة والغربية الشرقية الضفتيف توحيد يعد
 سكاف نصؼ يشكموف الفمسطينيوف أصبح , الجديدة الياشمية األردنية المممكة نشأة

مواطنيف  الفمسطينيوف الالجئوف اعتبر المممكة قوانيف توحيد ونتيجة , تقريباً  المممكة
                                                           

 -199, ص. مرجع سابق, ليكس تاكنبرغ 


 - Unrwa ,where we work –syria :camp profiles ,july 2014 : https://www.unrwa.org/careers/duty-stations-

syria   
  -  Unrwa ,Syria crisis : https://www.unrwa.org/countries/syria 

https://www.unrwa.org/careers/duty-stations-syria
https://www.unrwa.org/careers/duty-stations-syria
https://www.unrwa.org/countries/syria
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 المواطنة الفمسطينيوف بموجبيا اكتسب التي الشروط طبيعة تتضح  لـ لكف , أردنييف
 يمنح لـ الذي 1954 سنة األردني الجنسية قانوف مفعوؿ مع سرياف إال , األردنية

 غزة قطاع مف كالالجئيف تمقائياً  المواطنة األردف في الحقاً  أقاموا الذيف الفمسطينييف
 .بالعمؿ رسمياً  ليـ يسمح ال كذلؾ , مباشرة بعدىا أو1967 سنة

 الغربية واستجاب الضفة عمى السيادة عف حسيف الممؾ تخمى 1988 عاـ وفي
 إستعماليـ بحؽ الفمسطينيوف تمتع لكف , اإلنفصاؿ في الفمسطيني الشعب لرغبة

 قاؿ 1987 أغسطس 7 في عقد صحافي مؤتمر في حيث , األردنية السفر لجوازات
 السفر لجوازات الحامميف الغربية الضفة مف لمفمسطينييف بالنسبة أف حسيف:" الممؾ

 ستبقى السفر جوازات األردني أف الشعب مجموع مف% 60 يشكموف الذيف و األردنية
 فسيكوف ذلؾ ,وبعد المستقمة الفمسطينية الدولة فيو تقوـ الذي المؤجؿ اليوـ يأتي حتى

 كمواطنيف تمثميـ بيـ, الخاصة السفر وطنيـ جوازات أرض عمى المقيميف لمفمسطينييف
  المستقمة". الفمسطينية لمدولة

 الشرعي, الممثؿ أصبحت التي و 1964 سنة التحرير منظمة إنشاء ومع
 عمى أثرت مما لمفمسطينييف الرسمي التمثيؿ إشكالية ظيرت الفمسطيني لمشعب والوحيد
 .الغربية الضفة و األردف في المتواجديف الفمسطينييف يمثؿ مف مع الحاكـ النظاـ عالقة

 في الحاكـ النظاـ تعامؿ طريقة عمى1970 /سبتمبر أيموؿ أحداث وأثرت
 المقاومة خروج إلى أدت و الطرفيف بيف المعارؾ اندلعت ,حيث الفمسطينييف مع األردف

 . األردف مف الفمسطينية

                                                           
 -  ,189-187,ص ص سابق مرجعليكس تاكنبرغ 
 -  ,18-17,ص ص.  مرجع سابقصالح محسف 
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 2019 لعاـ األونروا سجالت وفؽ األردف في الفمسطينييف عدد ويبمغ
 لألشخاص17.3  بنسبة مخيمات10 عمى موزعيف الجئ مميوف 2.376.498,

 في مخيمات 4 شيدت وقدالمسجميف. األشخاص تعداد إلى المخيمات في المسجميف
 بعد مخيمات وستة ,1948 عاـ في اإلسرائيمية الحرب بعد األردف لنير الشرقية الضفة
 .1967حرب

 , اإلنتخاب , العمؿ , اإلقامة في حقوقو ممارسة مف الفمسطيني الالجئ وتمكف
 الوزراء رئاسة الفمسطينييف مف عدد وتسمـ , الحكـ في المشاركة , البرلماف , الترشيح

 النابمسي. سميماف , الرفاعي سمير:  مثؿ
 المخيمات في المعيشية األوضاع "حوؿ"fafoمؤسسة مف أعدت دراسة وفي
 سكاف %مف40 حوالي أف الدراسة أظيرت.  2011 لعاـ األردف في الفمسطينية
 فأكثر سنة 65 األفراد نسبة بمغت حيف في , العمر مف سنة 15 سف دوف المخيمات

 األمية نسبة وبمغت فردًا, 5.1 المخيمات في األسرة حجـ متوسط بمغ كما ,%4 حوالي
 . %8.6 فأكثر سنة15
 : لبنان في الالجئين : مخيماتثالثاً 

 فالحكومة , القسوة شديدة ظروؼ تحت لبناف في الفمسطينيوف الالجئوف يعيش
 ضدىـ التمييز سياسية واتبعت الفمسطينيوف, منعت استيعاب 1948 عاـ منذ المبنانية
 لالستقرار و المسيحييف , المسمميف بيف لمتوازف تيديد مصدر يشكموف أنيـ بحجة

 الجنسية عمى الحصوؿ مف الالجئوف يتمكف لـ لذلؾ ونتيجة. االجتماعي و السياسي

                                                           
 -  , في :  مرجع سابقاألونروا باألرقاـ,https://www.unrwa.org/ 
 - , 17, ص. مرجع سابقصالح محسف 
 -  : مركز اإلحصاء الفمسطيني ,فيhttp://www.pcbs.gov.ps/ 
 -  , 193,ص. مرجع سابقليكس تاكنبرغ 

https://www.unrwa.org/
http://www.pcbs.gov.ps/
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 أما , 1948 عاـ بالالجئيف يتعمؽ فيما فقط وذلؾ , األجانب معاممة معاممتيـ وتـ
  شرعية. غير إقامتيـ ,وتعتبر اإلقامة ليـ يحؽ فال ذلؾ بعد لبناف وصموا الذيف

 احتمالية اتجاه بحساسية عاـ بشكؿ والمبنانيوف المبنانية السمطات وتتعامؿ
.  التوطيف رفض عمى ما يشبو اإلجماع ,وىناؾ لبناف في الفمسطينيوف الالجئيف توطيف

 مقدمة في أدخؿ ثـ ,1989 في الموقع الطائؼ اتفاؽ في التوطيف رفض إدراج تـ وقد
 ولعب"   توطيف وال تقسيـ وال تجزئة ال:" بأف يقوؿ نصاً  تضمنت التي المبناني الدستور
 طائفة لخدمة كأداة قضيتيـ , واستخدمت التوطيف رفض في دوراً  الطائفي البعد كذلؾ
 الطوائؼ أشد المسيحية الطائفة تمثؿ حيث السياسية التحالفات لعبة مف كجزء أو معينة

 عمميات عمى يعترضوا لـ أنيـ مف الرغـ عمى , الفمسطينييف توطيف عمى اعتراضاً 
 كميؿ رئاسة أثناء ذلؾ و المسحييف الفمسطينييف لألغنياء خاصة الواسعة التجنيس
 البمد في المسمميف و المسيحييف بيف التوازف عمى لممحافظة1985-1952)شمعوف )

 مف معظميـ فمسطيني الجئ ألؼ 15 لنحو المبنانية الجنسية إعطاء تـ حيث
 الشيعة لممسمميف المبنانية الجنسية يعطي مرسـو صدر 6/2/1994 في و المسيحييف

 مف معظميـ و الغوارنة عرب مف آالؼ 4-3بيف  ,وتجنيس ما السبع القرى في
 . السنة المسمميف

 أي لدييـ فميس , خاصة مشكالت لبناف في الفمسطينيوف الالجئوف ويواجو
 التعميمية و الصحية المرافؽ مف اإلستفادة بإمكانيـ ليس و مدنية و اجتماعية حقوؽ
 ويعوؿ  االجتماعية العامة المرافؽ استخداـ يمكنيـ ال و , البسيط بالقدر إال العامة

 ,واإلغاثة ,والصحة لمتعميـ الوحيد المصدر بوصفيا بالكامؿ األونروا عمى األغمبية
 العمؿ أجانب, بوصفيـ فمسطيف الجئي عمى القانوف ويحظر , اإلجتماعية والخدمات

 و2019 عاـ  سميماف أبو كميؿ المبناني العمؿ وزير قرار ومع حرفة,70مف أزيد في

                                                           
 - , 23-22,ص ص  مرجع سابقصالح محسف 
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 ميمة المؤسسات , منح أصحاب الشرعية غير األجنبية العمالة مكافحة في الممثؿ
 الالجئيف التيديد وجو عمى ويستيدؼ المبنانييف, غير عماليـ أوضاع لتسوية

 عمى تتوافر ال فمسطينية منشآت و مؤسسات إغالؽ عمى عمؿ كذلؾ الفمسطينييف
 لمعمؿ. الالزمة التصاريح

 التي الصعبة األوضاع عمى العدالة و لمحقوؽ جنيؼ مجمس أعده تقرير وحسب
 لـ لحقوقيـ, الحماية وغياب القانونية, الفراغات تمؾ ظؿ في الالجئيف ىؤالء يعيشيا
 اتخذت بؿ لالجئيف المدنية الحقوؽ عمى حدود وضع عمى المبنانية السمطات تكتؼِ 
 الفمسطينية المخيمات مرت حيث , بإستمرار تتآكؿ الحقوؽ ىذه جعمت جديدة قرارات

قتصادية , أمنية بأوضاع 2019 عاـ في نسانية  وا   تشديد مع السيما , صعبة وا 
 سكاف عمى األمني الحصار ,وتشديد الحموة عيف مخيـ مداخؿ عمى اإلجراءات
 عاـ. بشكؿ المخيمات

 و الخميج بمداف إلى لبناف في الفمسطينييف آالؼ خروج إلى السياسات تمؾ وأدت
 الجئ ألؼ 533.885وجود إلى 2019 األونروا تقديرات وتشير الغربية, الدوؿ

 . مخيـ 12 عمى موزعيف فمسطيني
 : غزة قطاع في الالجئين رابعًا: مخيمات

 ديارىـ مف شردوا الذيف الالجئيف إليواء المخيمات مف مجموعة غزة في نشأ
 وعانى , القطاع أراضي في انتشروا مخيمات 8 إلى عددىا وصؿ ,والتي 1948 عاـ
 جؿّ  أف المخيـ ,خاصة تسود التي كانت السيئة المعيشية األوضاع مف الالجئوف فييا

                                                           
  -  Amena Elashkar Palestinian refugees in Lebanon denounce new 'inhumane' work restrictions,middle 

east eye,july2019: https://www.middleeasteye.net/ 
 -  :انظر

https://genevacouncil.com/2019/01/29/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%8
2-6/ 
 -  , في :  مرجع سابقاألونروا باألرقاـ,https://www.unrwa.org/ 

https://www.middleeasteye.net/
https://genevacouncil.com/2019/01/29/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-2/
https://genevacouncil.com/2019/01/29/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-2/
https://www.unrwa.org/
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 بسبب وذلؾ ممتمكاتيـ مف شيء أي أخذ دوف ديارىـ مف خرجوا المياجريف ىؤالء
 عمى سمباً  ذلؾ وانعكس , قصيرة فترة بعد قراىـ و مدنيـ إلى سيعودوا أنيـ اعتقادىـ

 مف المتزايدة و الكبيرة فاألعداد , المخيمات في اليومية معيشتيـ و حياتيـ نمط
 داخؿ الخدمات كافة وسوء وتدني مستوى , السكاني الضغط ازدياد إلى أدت الميجريف

 . المخيـ
يقطنو  كاف ,والتي الجئ ألؼ 800 حواؿ 1948 عاـ في غزة قطاع ووصؿ

 مف واحد إلى القطاع فتحوؿ. مربع كـ 360 مساحة عمى فقط نسمة ألؼ  80آنذاؾ
 عدد بمغ2019 لعاـ األونروا إحصائيات فحسب , ,وكثافة فقراً  المجوء مناطؽ أكثر

 مف الجئ593.990 حوالي غزة قطاع في األونروا مخيمات لدى المسجموف الالجئوف
 1.750.295 عددىـ يبمغ الذيف و األونروا لدى المسجميف الالجئيف عدد إجمالي
 , الشاطئ , النصيرات , جباليا , البمح دير: "  مخيمات ثمانية عمى موزعيف الجئ
 جنوبو إلى شمالو مف القطاع عمى موزعة ,و" رفح , المغازي , خانيونس , البريج

 في الموجودة المخيمات سكاف ىـ الالجئيف مف نسبة أعمى فإف اإلحصائيات ,وحسب
 في نشأ الذي الشاطئ مخيـ عدا ما 1948 عاـ في أغمبيا نشأت التي غزة قطاع
 .1951عاـ

 غزة قطاع في االقتصادية األوضاع "أف النرويجية "فافو" لمؤسسة دراسة وحسب
 يرجع و أوضاعيـ بتدىور أفادوا الفمسطينية األسر مف% 62 إف حيث تدريجياً  تتدىور

 مف الرغـ عمى , الداخمي والخالؼ غزة, قطاع في الحاصؿ االنقساـ إلى ذلؾ
 في أصعب األوضاع لكف الغوث وكالة مف المقدمة الغذائية المساعدات استمرارية
 .الالجئيف مخيمات

                                                           
 - , راـ اهلل :دائرة شؤوف الالجئيف اإلدارة واتفاقيات (, –معاىدات –الالجئون الفمسطينيون )قرارات سعيد سالمة

 23,ص.2007العامة لمدراسات والمعمومات ,
 - لى    news/fafo.htm-http://www.safsaf.org/03/2008:انظرا 

http://www.safsaf.org/03-2008/news/fafo.htm
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 مف يقارب ما أف الفمسطينية لممخيمات العامة لإلدارة إحصائي تقرير وحسب
الفقر المدقع  مف يعانوف و مخيمات في يعيشوف القطاع الجئي مف الجئ مميوف نصؼ
 . والممبس المأكؿ مف األساسية حاجاتيـ تمبية عمى قادريف وغير

 ىـ الذيف و عممياتيا مناطؽ في يقيموف الذيف لالجئيف خدماتيا األونروا وتقدـ  
 مف% 75 نحو عددىـ يقدر والذيف األصمييف, الالجئيف ,وذرية لدييا مسجموف
 . القطاع في فعمياً  المتواجدوف الالجئيف

 والخدمات اإلغاثة, ,وخدمات والصحة التعميـ, بيف ما األونروا خدمات وتتنوع
 . االجتماعية

 : الغربية الضفة في الالجئيف : مخيمات خامساً 

 حسب الجئ1.047.990  حوالي الغربية الضفة في الالجئيف عدد يبمغ
 و , األونروا مخيمات في مسجؿ الجئ 256.758 منيـ2019  األونروا إحصائيات

 , عايدة , الدىشة , قمنديا , طولكـر , شمس نور , الفارعة عسكر,)  مخيـ19 ىي
 جنيف , الماء بيت عيف , السمطاف عيف , جبر عقبة , العروب , الغوار , جبريف بيت

 ( . الجمزوف , شعفاط , عمار دير ,األمعري, بالطة ,

 الغوث وكالة قبؿ مف رسمياً  بيا المعترؼ غير المخيمات إلى باإلضافة ىذا
 الخمس األونروا عمميات مناطؽ في المخيمات مف األكبر العدد يبمغ حيث , الدولية

 يساوي أصغر الغربية الضفة في( بالطة) مخيـ أكبر سكاف وعدد الغربية, الضفة في
 . غزة قطاع في مخيـ

                                                           
 - : انظر إلىhttp://www.pead.ps/article/  
 -  , في :  مرجع سابقاألونروا باألرقاـ,https://www.unrwa.org/  

http://www.pead.ps/article/
https://www.unrwa.org/
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 مخيمات أصبحت إسرائيمية فمسطينية ترتيبات مف تبعيا وما أوسمو اتفاقية وبعد
 القدس بمدية لسمطة خاضع شعفاط مخيـ وبقي مختمفة, سيطرة مناطؽ تحت الالجئيف

 ,والجمزوف دير عمار مخيمات أما , الكاممة اإلسرائيمية لمسيادة يخضع قمنديا مخيـ أما
 اإلسرائيمية الفمسطينية السيطرة ضمف كانت شمس ونور ,والفارعة, والعروب الغوار, و

 عدد ليصبح الكاممة الفمسطينية السيطرة تحت وقعت المخيمات وباقي , المشتركة
 مخيمي إضافة بعد مخيماً  عشر ثالثة الفمسطينية السيطرة تحت الواقعة المخيمات
 المخيمات تبقى لـ الحاؿ بطبيعة و الكاممة الفمسطينية لمسيطرة شمس ونور الفارعة
 المخيمات جميع وتتمقى , 2002 عاـ األقصى انتفاضة بعد التقسيمات تمؾ تحت

 لبعض باإلضافة منيا القريبة البمدية أو القروية المجالس مع بالتنسيؽ خدماتيا
  . التعميمي أو الصحي الجانب في الغوث وكالة تقدميا التي الخدمات

 2019-1948)ثالثًا: قراءة إحصائية حول أعداد الالجئين الفمسطينيين )

ألؼ نسمة , وشكمت   960نحو  1914بمغ عدد السكاف في فمسطيف عاـ 
  1948مف إجمالي نسبة السكاف فييا ,وفي عاـ  %8نسبة الييود في تمؾ الفترة حوالي
مميوف مف أصؿ العدد اإلجمالي لسكاف فمسطيف  1,4بمغ عدد الفمسطينيوف حوالي 

 1948مميوف شخص , وتـ تشريد خالؿ أحداث نكبة فمسطيف   2التاريخية الذي بمغ 
 قرية ومدينة فمسطينية. 1.300طيني كانوا يقيموف فيألؼ فمس 800أكثر مف 

وقد صدرت عدة تقديرات رسمية حوؿ أعداد الالجئيف الفمسطينييف نتيجة لحرب 
, فقد بمغ 1950مف مصادر مختمفة ,ووفؽ لتقديرات األمـ المتحدة لعاـ  1948عاـ

 ألؼ الجئ. 957عدد الالجئيف الفمسطينييف 

                                                           
 - القدس : مركز العودة الفمسطيني  , دليل أصول الالجئين الفمسطينيين في مخيمات الضفة الغربيةأديب زيادة ,
,2010 
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 2019,أف عدد الفمسطينييف في العالـ في نياية عاـ وتشير التقديرات المتوفرة إلى
مميوف نسمة ,نصفيـ يعيشوف في الشتات  13,350, نحو 2020,ومطمع عاـ 

% يقيموف في فمسطيف 49.7مالييف نسمة وبنسبة  6,637,والنصؼ اآلخر أي 
مميوف نسمة في األراضي المحتمة   1.597التاريخية ,ويتوزعوف عمى نحو 

مالييف  3,02, منيـ 1967مالييف نسمة في أراضي سنة  5.04, ونحو 1948سنة
 .مميوف في قطاع غزة  2.02في الضفة الغربية , و

 4.29, بنحو 2019أما في األردف , فيقدر عدد الفمسطينييف في نياية عاـ 
% مف 63.9مف الفمسطينييف في العالـ , ونحو   %32.1مميوف نسمة , يشكموف نحو

لبيتيـ يحمموف الجنسية األردنية , أما يقدر عدد الفمسطينييف في فمسطيني الشتات ,وغا
% مف مجموع 12.2مميوف نسمة ,ويشكموف ما نسبة  1.696بقية الدوؿ العربية نحو 

الفمسطينييف في العالـ , يتركز معظميـ في الدوؿ العربية المجاورة أي في لبناف , 
فمسطينييف في الدوؿ األجنبية نحو وسوريا ,ومصر ,ودوؿ الخميج العربي, ويقدر عدد ال

ألؼ نسمة ,يتركز معظميـ في الواليات المتحدة األمريكية , وكندا , واالتحاد  727
  األوروبي , وبريطانيا.

 

 

 

                                                           
 - بيروت :مركز العودة ,يناير  تقرير :نسبة الالجئين الفمسطينيين األعمى مقارنة بأي شعب ميجر بالعالم ,

   /https://prc.org.uk, في : 2020
 - المرجع نفسه 

https://prc.org.uk/
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:جدول يبين عدد الفمسطينيين في العالم حسب مكان اإلقامة في (1) رقم جدول
 : باأللف نسمة 2019-2018نياية عامي 

 2019                      2018 مكان األقامة
النسبة   العدد    النسبة  )%( العدد   

)%( 
األراضي   

المحتمة سنة 
1967 

الضفة  
 الغربية

2,954   22.6    3.020    22.6    

    15.1    2.019      15   1.961 قطاع غزة 
األراضي المحتمة                 
 "اسرائيل"1948سنة

1,568   12     1.597.5    12      

    44.7    6.630.5    49.6   6.483 فمسطينيو الداخل      
     4.187   32.1    4.920      32.1األردن         

    12.7    1.696    12.7   1.663 الدول العربية األخرى    
     5.5    727.5    5.5    717 الدول األجنبية   
    50.3    6.713.5    50.3   6.567 فمسطينيو الخارج    
    100    13.350    100   13.050 المجموع الكمي    

أما بالنسبة لالجئيف الفمسطينييف ,فيشكموف أكثر مف ثمثي عدد الفمسطينييف في 
  2.129مميوف الجئ فمسطيني في الخارج مقابؿ 6.713العالـ , حيث أنو ىناؾ 

, الذيف يقيموف في الضفة الغربية 1948مميوف الجئ مف أبناء فمسطيف المحتمة 
ألؼ الجئ طردوا مف أرضيـ ,ولكف ما زالوا  150.000,وقطاع غزة , باإلضافة إلى 

بالتالي فإف مجموع الالجئيف الفمسطينييف  1948يقيموف في فمسطيف المحتمة سنة 
 موع الشعب الفمسطيني .مف مج  %67.4الجئ , أي  8.990يقدر بنحو 

                                                           
 - بيروت:مركز الزيتونة لمدراسات 2019-2018, ممخص التقرير االستراتيجي الفمسطيني,محسف محمد صالح

 12,ص2020واالستشارات
  بالنسبة لعدد الفمسطينييف في األردف فقد تـ تقديره باالعتماد عمى أرقاـ الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني سنة

وباالعتماد عمى معدالت النمو السنوي الصادرة عف دائرة االحصاءات  3.240.473حيث بمغ عددىـ 2009
 %.2.47والتي تقدر ب2016العامة األردنية لسنة 
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وأما بالنسبة ألعداد الالجئيف المسجميف في سجالت وكالة الغوث وتشغيؿ 
مالييف نسمة , مع  6.172نحو  2019الالجئيف الفمسطينييف , فبمغ في مطمع سنة 

التأكيد إلى أف ىناؾ الكثير مف الالجئيف الذيف لـ يسجموا أنفسيـ لدى األونروا لعدـ 
أو لعد وجودىـ في مناطؽ عمميات األونروا مثؿ : دوؿ الخميج , حاجتيـ لخدماتيا 

 والواليات المتحدة األمريكية ,وأوروبا.

وحسب تقرير أعده مركز العودة الفمسطيني , فإنو مف المتوقع أف يتساوى عدد 
السكاف الفمسطينييف مع عدد السكاف الييود في فمسطيف ,والذي بمغ عددىـ في عاـ 

مميوف  7.1نسمة , ومف المتوقع أف يبمغ عدد كؿ منيـ نحومميوف  6.77 2019
 نسمة تقريبًا.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 -  ,مرجع سابقتقرير :نسبة الالجئيف الفمسطينييف األعمى مقارنة بأي شعب ميجر بالعالـ 
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( :جدول يبين أعداد الالجئين المسجمين لدى األونروا حسب تقديرات 2جدول رقم)
 :2019األونروا لعام 

الضفة  سوريا لبنان األردن 2018-2019
 الغربية

 \المجموع  قطاع غزة
 المعدل

2,242,57 الالجئون المسجمون
9 

475,75 560,139 864,460 1,921,28
2 

5,545,54
0 

أشخاص مسجمون 
 ّاخرون

133,902 58,810 830,03 201,525 149,013 626,253 

مجموع األشخاص 
 المسجمين

2,376,48
1 

533,885 643,142 1,047,99
0 

1,570,29
5 

6,171,79
3 

نسبة الزيادة في تعداد 
األشخاص خالل السنة 

 الماضية

2,1 1,8 1,9 2,5 3,6 2,5 

نسبة األشخاص 
المسجمين في كل إقميم 

 من أقاليم العمميات

38,5 8,7 10,4 17 25,4 100 

 58 8 19 9 12 10 عدد المخيمات الرسمية
األشخاص المسجمون 

 في المخيمات
412,054 270,714 194,993 256,758 593,990 1,728,40

9 
نسبة األشخاص 
المسجمون في 

 المخيمات

17,3 50,7 30,3 24,5 37,8 28 

 

 

 

                                                           
 -  , في :  مرجع سابقاألونروا باألرقاـ,https://www.unrwa.org/  
 كافة األرقاـ المدونة تحت خانة سوريا تمثؿ تقديرًا ساري المفعوؿ طالما أف الوضع في سوريا ال يزاؿ مشتعال 
  تعتمد ىذه االرقاـ عمى البيانات المقدمة طوًعا لألونروا, وبالتالي قد ال تمثؿ بيانات صالحة مف الناحية

 اإلحصائية الديموغرافية.

https://www.unrwa.org/
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 الفمسطينيين الالجئين قضية من الدولية المواقف:  الثالث المطمب

 :المتحدة األمم ىيئة موقف: أوالً 

 الفمسطيني الشعب تيجير عف المسؤولة الجيات مف المتحدة األمـ ىيئة تعتبر
 الجمعية عف الصادر 181 رقـ التقسيـ قرار إصدارىا خالؿ مف وذلؾ , أرضو مف

 دولة: األولى دولتيف إلى فمسطيف أرض تقسيـ عمى ينص والذي المتحدة لألمـ العامة
 مساحتيا ييودية دولة: والثانية , فمسطيف مساحة مف% 42.88 مساحة عمى عربية

  دولية. منطقة القدس منطقة تكوف وأف فمسطيف, مساحة مف% 56.47

 حاولت , الالجئيف مف كبيرة أعداد وتيجير , الفمسطينية القضية نشوء وبعد
 بحؽ أقر ,الذي 194 القرار  , بإصدارىا181 قرار بو تسبب ما معالجة المتحدة األمـ

 التعويضات عمى الحصوؿ في وحقيـ , األصمية ديارىـ إلى العودة في الالجئيف
 بقي , بؿ ينفذ لـ أنو , إال القرار ىذا صدور عمى عاـ 72 مرور مف الرغـ .وعمى
 والتعويض. العودة في الفمسطينييف الالجئيف حؽ يثبت الذي الدليؿ فقط

 القاضي 8/12/1949 بتاريخ( 4-د)302 القرار المتحدة األمـ أصدرت كما
 األدني الشرؽ في فمسطيف الجئي وتشغيؿ إلغاثة المتحدة األمـ وكالة بتأسيس

 )األونروا( ,بيدؼ تقديـ المساعدات اإلنسانية لالجئيف.

 عمى ينص الذي ,14/12/1950 في( 5-د)393 القرار العامة الجمعية وأصدرت
  , الدمج إعادة صندوؽ ,وتأسيس الفمسطينييف لالجئيف المساعدة استمرار ضرورة

                                                           
 - التوصية بخطة تقسيم فمسطين 181القرار رقم ,  لعامة في األمـ المتحدةالمحاضر الرسمية لمجمعية ا, 

 .ـ1947تشريف الثاني/ نوفمبر 29,بتاريخ 2,الدورة
 -  "في :  ,302,القراروكالة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى "األونروا

https://www.unrwa.org/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8
302-%B1  

https://www.unrwa.org/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-302
https://www.unrwa.org/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-302
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 أكد الذي 22/11/1967 بتاريخ 242 رقـ القرار األمف مجمس أصدر كما
 القرارات مف وغيرىا , الفمسطينييف  الالجئيف لمشكمة عادلة تسوية تحقيؽ ضرورة عمى

 ىي األمف مجمس قرارات أف" مف الرغـ عمى التنفيذ في اإللزامية إلى تفتقر التي الدولية
 ممزمة. قرارات

 :الفمسطيني الموقف: ثانياً 

الشعب والالجئيف  حقوؽ عمى الحفاظ في وراسخ ثابت الفمسطيني الموقؼ إف
 ويعتبر والعودة, والدولة, المصير تقرير في حقو مقدمتيا وفي, لمتصرؼ القابمة غير

 قضية بشأف األحادية واألمريكية اإلسرائيمية والخطوات القرارات الفمسطيني الموقؼ
,  سياسية أو قانونية قيمة أية بال" األونروا" الغوث , ووكالة الفمسطينييف الالجئيف
 . الدولية لمقوانيف ومخالفة

 منذ الممتدة جذورىا مف الفمسطينييف الالجئيف قضية حؿّ  أف يعتبر كما
نصافيـ,1948عاـ  الموقؼ عمى ويؤكد , مستقبمي عادؿ حؿ أي ركيزة يشكؿ وا 

 .والتعويضات العودة حؽ مف الثابت الرسمي

 خطاب وفي الفمسطينية القيادة خطاب في 194بالقرار الرسمي التمسؾ ورغـ  
 إلى التوصؿ" عمى أكد الذي 2011عاـ  في المتحدة األمـ في عباس محمود الرئيس

 مبادرة عميو نصت كما 194 القرار وفؽ الالجئيف لقضية عميو ومتفؽ عادؿ حؿ
 والقانونية السياسية المرجعية مف الخالية المفاوضات إال أنو أّدت ,العربي السالـ

 محتواه, مف 194 القرار إفراغ المسؤولييف السياسييف إلى وبعض تصريحات, الواضحة

                                                           
 -69, ص. سعيد سالمة, مرجع سابؽ 
 -  القضية الفمسطينية وتفكيك القانون الدولي المحاوالت األمريكية إلعادة تعريف ,دائرة شؤوف المفاوضات

, 2018الفمسطينية (,تشريف أوؿ  منظمة التحرير:, )دولة فمسطيف  قضية الالجئين من فمسطين نموذجاً  -بالقوة 
 12-11ص ص 
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 بالعودة السماح أف إال يعني ال" عميو متفؽ حؿ عبارة جانب الى تكراره أف الى إضافة
 إذ الفمسطينية؛ والتنازالت المساومات في أروقة دخؿ الدولي القرار ىذا عميو نص الذي
 الالجئيف حقوؽ ورىنت القوى رحمة توازف تحت الفمسطينييف الالجئيف مستقبؿ وضع

 عنو. التنازؿ في إسرائيؿ ترغب ما في الفمسطينييف

 مسألة حوؿ لممفاوضات مقاربتيف بيف يتراوح الرسمي الفمسطيني الموقؼ وظؿ
 الالجئيف

االستناد  تفضؿ والتي ,المنظمة في الالجئيف شؤوف دائرة فييا األولى: تتمسؾ -
 .العودة بحؽ لممطالبة 194 القرار وخاصة ,"المتحدة إلى قرارات األمـ

 الجانب يتنازؿ اقتراحات تقديـ طريؽ عف "الجمود كسر" تفّضؿ والثانية, -
 الوثيقة المقدمة اقترحت كما مقابؿ تنازالت إسرائيمية, حّقو عف فييا الفمسطيني

 عف التخمي" الى تدعو والتي 1955العاـ في الكندية الحكومة جانب مف
 ربو عبد يرأسيا ياسر كاف التي لممفاوضات, العميا المجنة أف المحّرمات , ويبدو

 وتـ الثانية؛ المقاربة فّضمت شعث, ونبيؿ عباس محمود تضـ الرئيس  وكانت
 الحؿ مفاوضات في وتيميشيا المجنة ىذه عف الالجئيف شؤوف دائرة تغييب
 . النيائي
 إسرائيمية , – فمسطينية مقترحات أو خطط عدة وضع تـ النيج, ىذا عمى وبناءً 

 حؿ إليجاد دولية لجنة تشكيؿ الى تدعو ,التي )1955مازف أبو – )بيميف خطة أوليا
 في الالجئيف استيعاب ىو األوؿ: الالجئيف مشكمة لحؿ خيارات أربعة وتقترح لالجئيف,
 خاصة دولية لمجنة السماح الثاني الدولة الفمسطينية , ضمف غزة وقطاع الغربية الضفة

 النظر أجؿ مف والالجئيف المضيفة مع الدوؿ والتشاور التفاوض الفمسطينييف بالالجئيف
عادة التوطيف إمكانية في  والثالث ىو  الدوؿ, ىذه في لمفمسطينييف القائميف التأىيؿ وا 

 الدوؿ, ىذه الى تيجير الالجئيف أجؿ مف المانحة الدوؿ مع بالتشاور المجنة تكميؼ
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 األمواؿ لمتعويض عف تحصيؿ مف لمجنة يسمح حيث بالتعويضات, يتعمؽ والرابع
 تأىيؿ وتوطيف إعادة أجؿ مف واالقتصادي المالي والدعـ واألمالؾ المعنوية الخسارة
سرائيؿ ستواصؿ الفمسطينييف, الالجئيف  جاءت ثـ العائالت, شمؿ لـ سياسة سمتو ما وا 

مف  انطالقاً ": "العودة حؽ" عنواف تحت ,وكتبت 2002 آيالوف( – )نسيبو وثيقة
سرائيؿ الدولية األسرة فإف الفمسطينييف, الالجئيف وأزمة بمعاناة االعتراؼ  والدولة وا 
 الالجئوف يعود وال, الالجئيف لتعويض دولي لصندوؽ باألمواؿ وتتبرع تبادر الفمسطينية

 في وذلؾ, اسرائيؿ دولة إلى إال الييود يعود وال, فمسطيف دولة إلى إال الفمسطينيوف
 .الدولتيف حؿّ  إطار

 ياسر وقعيا التي جنيؼ, وثيقة صدرت ,2003 نوفمبر/  الثاني تشريف وفي
 عف العماؿ حزب مف سابؽ وزير بيميف ويوسي الفمسطيني, الجانب ربو, عف عبد

 المادة نصت". الدائـ لموضع اتفاقية مسودة" اسـ عمييا الصييوني, وأطمؽ الجانب
 لمشكمة عميو متفؽ حؿ" إيجاد وجوب عمى ,"الالجئوف"عنواف  تحت الوثيقة, مف7

 و والفمسطينييف االحتالؿ بيف ودائـ وشامؿ عادؿ سالـ تحقيؽ" أجؿ مف ,"الالجئيف
 بحقوؽ يتعمؽ فيما العربية السالـ , ومبادرة 242 ,وقرار194  قرار بأف الطرفاف يقر

 ىذه تحقيؽ عمى ويتفقاف قضية الالجئيف, لحؿ األساس تشكؿ الفمسطينييف الالجئيف
 تحت العودة الوثيقة حؽ وعالجت, االتفاقية ىذه مف السابعة  المادة بموجب الحقوؽ

 مف أف يختار الالجئ عمى خيارات, خمسة وطرحت ,"لإلقامة الدائـ المكاف اختيار" بند
 فمسطيف الى نقميا يتـ التي إسرائيؿ في المناطؽ , الفمسطينية الدولة:)  وىي بينيا,
 وبالنسبة (.الحالية المضيفة الدوؿ , إسرائيؿ دولة , ثالثة دولة  , األراضي بتبادؿ

 خاضعاً  سيظؿّ  الخيار إف بو الخاصة الفقرة تقوؿ اسرائيؿ, دولة أي لمخيار الرابع ,
 المفوضية الى سيقدميا التي األعداد وبموجب الصييوني, لمكياف السيادي لمقرار
 .الدولية
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تتعامؿ  ال أنيا" الالجئيف مشكمة" لحؿ المقترحات أو الوثائؽ تمؾ مف استنتاجو يمكف ما
 التوصؿ أجؿ مف المشكمة حؿ ضرورة ناحية مف بؿ العودة, حؽ مبدأ مف المسألة مع

ف حتى إلى تسوية,  .194 القرار بمرجعية أقواليا صبغت وا 

 مف الصييوني الكياف تعفي بأنيا أيضاً  واالقتراحات الوثائؽ ىذه تتمّيز  كذلؾ
 .فمسطيف مف وتشريدىـ الالجئيف اتجاه مسؤولياتو

 : اإلسرائيمي الموقف:  ثالثاً 

تعتبر قضية الالجئيف الفمسطينييف قضية جوىرية بالنسبة إلسرائيؿ  , حيث  
ترفض إسرائيؿ مبدأ عودة الالجئيف الفمسطينييف إلى ديارىـ , كما ترفض االعتراؼ 
بمسؤوليتيا المباشرة عف تشريدىـ , إذ تدعي أف الدوؿ العربية ىي المسؤولة عف ىذا 

 مفمسطينييف بترؾ البالد أياـ الحرب .الوضع ,بسبب دعواتيا ل

ويأتي الرفض اإلسرائيمي لحؽ عودة الالجئيف إلى أراضييـ , بحجة أف اعترافيا 
بيذا الحؽ يترتب عميو إقرار بمسؤوليتيا عف نشوء المشكمة وبالتالي تحمؿ تبعاتيا , 

سرائيؿ ال تعتبر نفسيا مسؤولة عف حرب  , ورغـ ذلؾ إال أف الحكومات 1948وا 
اإلسرائيمية وبخاصة الحكومات التي يترأسيا حزب العمؿ , تبدي استعدادًا إلدخاؿ 
بعض الالجئيف الفمسطينييف إلى إسرائيؿ ضمف معايير لـ شمؿ العائالت , ودوف أي 

 إلتزاـ بحؽ العودة ليؤالء الالجئيف .

                                                           
 - , ص  2012, ديسمبر  القدس لألنباء,  "المشيد الفمسطيني في المجوء بعد اتفاؽ أوسمو "راغدة عسيراف ,

 9-7ص 
  -  Jacob Tovy , Isreal and the Palestinian refugee issue :the formulation of a policy (1948-1956), 

New York :Routledge, first published,2014 ,PP39-50 
 -  , "في :  مركز التخطيط الفمسطينيجماؿ البابا, "الموقؼ اإلسرائيمي مف قضية الالجئيف ,

http://www.oppc.pna.net/ 

http://www.oppc.pna.net/
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ديارىـ ويعتبر الموقؼ اإلسرائيمي ثابت مف قضية الالجئيف , برفض عودتيـ إلى 
األصمية التي احتمتيا "إسرائيؿ " , كما تسعى األخيرة دائمًا إلى تحميؿ الدوؿ العربية 
المسؤولة عف تمؾ القضية , كما تسعى دائمًا لفرض مشاريع التوطيف في الدوؿ 

 المضيفة ليـ .
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 المبحث الثاني : نشوء وكالة الغوث الدولية 

حيث  ,في مجاؿ إغاثة الالجئيف الفمسطينييف اً ميم اً لعبت األمـ المتحدة دور 
و  1948عممت في البداية عمى إنشاء مشروع األمـ المتحدة إلغاثة المنكوبيف في عاـ 

, إال أف ىذا المشروع أثبت عدـ  "برنادوت"الذي أشرؼ عميو الوسيط الدولي الكونت 
الممثؿ الخاص الجديد  "مكدونالدجيمس "فتقاره لممساعدات الغربية , فأوصى فعاليتو ال

  تصرؼ بوضع عممية اإلغاثة في 1948لمواليات المتحدة في إسرائيؿ في أكتوبر 
 ونتيجة لمنقد الموجو إلى مشروع األمـ المتحدة إلغاثة المنكوبيف ,الصميب األحمر

إنشاء صندوؽ  1948نوفمبر 19في  202الجمعية العامة بموجب قرارىا  إرتأت 
والوكاالت التطوعية األخرى ميمة رئيسية  ,ثة و تكميؼ الصميب األحمرخاص  باإلغا

وقامت وكالة األمـ  ,مميوف دوالر 320 برصيد قدره , في خطة اإلغاثة الجديدة 
سـ الذي أطمؽ عمى المنظمة الجديدة اال وىو ,يفيالمتحدة إلغاثة الالجئيف الفمسطين

لجنة  و  ,اتحاد جمعيات الصميب األحمر,و بالتعاقد مع المجنة الدولية لمصميب األحمر 
إلطالعيـ  بأعماؿ اإلغاثة مف ديسمبر ,خدمات األصدقاء األمريكييف ) الكويكرز( 

, و ىكذا حمت وكالة األمـ المتحدة إلغاثة  1949إلى نياية أغسطس  1948
 محؿ مشروع  إغاثة المنكوبيف .فعميًا الالجئيف الفمسطينييف 

قتصادي ألوضاع ا حلتوفيؽ بتشكيؿ بعثة مسقامت لجنة ا 1949وفي عاـ 
ستناد ,قتصادياال حلممس "كالب"غوردوف الالجئيف الفمسطينييف أطمؽ عمييا لجنة  ًا وا 

والذي أكد عمى أف الالجئيف يرفضوف التوطيف ويصروف عمى  ,لتقرير ىذه المجنة
رأت أف إيجاد فرصة عمؿ  لالجئيف في أماكف تواجدىـ ىي خطوة ,العودة إلى ديارىـ 
فأوصت المجنة عمى إنشاء وكالة تشرؼ عمى أعماؿ , ستقرارىـ اعممية لتحقيؽ 

فأصدرت  (وكاف مف نتائج التوصية ىو إنشاء وكالة الغوث الدولية ) األونروا ,اإلغاثة
الداعي إلى إنشاء وكالة  1949في ديسمبر  302الجمعية العامة لألمـ المتحدة القرار 
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سـ وكالة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ اوأطمؽ عمييا  ,يفيإغاثة الالجئيف الفمسطين
 .يف في الشرؽ األدنى )األونروا(يالالجئيف الفمسطين

خالؿ األشير األولى مف تأسيسيا بأعماؿ اإلغاثة و تقديـ وقامت األونروا 
إعادة دمج  ادي التي كانت تيدؼ إلىقتصاال حالخدمات وذلؾ حسب  بعثة المس

اإلغاثة , وبعد أف أدركت  الالجئيف في االقتصاد اإلقميمي بالتالي إخراجيـ مف قوائـ
ىو مشروع فاشؿ اتجيت نحو  الالجئيف دمج  تجاه إعادةااألونروا أف مشروعيا ب

توطيف المشاريع االنمائية لمساعدة الالجئيف , وتيدؼ أيضًا تمؾ المشاريع إلى إعادة 
الالجئيف  في الدوؿ المضيفة ,وقوبمت تمؾ المشاريع بالفشؿ والرفض بسبب إصرار 
الالجئيف عمى التمسؾ بحقيـ في العودة ىذا ما جعؿ األونروا تعيد التفكير مع األمـ 

ومنذ منتصؼ الخمسينات ركزت في عممياتيا عمى  المتحدة في برامجيا وتوجياتيا ,
 مف طعاـ , وممجأ , وممبس و رعاية صحية. تامجاؿ اإلغاثة تقديـ المساعد

 تقدميا التي والخدمات" األونروا" الدولية الغوث وكالة نشأة:  األول المطمب 

قررت الجمعية العامة إنشاء األونروا باإلستناد إلى المادة  1949ديسمبر  8في 
الفروع  لمجمعية العامة أف تنشئ مف"والتي تنص عمى , مف ميثاؽ األمـ المتحدة  22

 . "ائفياظلمقياـ بو  اً الثانوية ما تراه ضروري

تخاذ القرار بخمسة أياـ كانت الجمعية العامة قررت إنشاء  المفوضية او قبؿ 
أما  ,عتبارىا وكالتيا الدولية العامة لالجئيفامتحدة لشؤوف الالجئيف بلالسامية لألمـ ا
لمعالجة مشكمة محدودة مف   302بموجب قرار الجمعية العامة األونروا فأنشئت

                                                           
 -  فمسطيف : منشورات مركز عبد اهلل الحوراني  وكالة الغوث )األونروا( وقضية الالجئين الفمسطينيين ,

 11-5, ص ص2013لمدراسات والتوثيؽ , أيار 
 -  : انظر إلىi/index.html-charter/chapter-https://www.un.org/ar/sections/un  

https://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-i/index.html
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عمى أف تجدد واليتيا كؿ ثالث  1950وباشرت عمميا في مايو  ,مشكالت الالجئيف
 .سنوات لغاية إيجاد حموؿ عادلة لمقضية الفمسطينية

حيث يبمغ  عدد الالجئيف  ,وتعد األونروا  أحد أكبر برامج األمـ المتحدة
 ونصؼ المميوف الجئ فمسطيني .موليف بواليتيا أكثر مف خمسة شالفمسطينييف الم

 : عممياتيا مراكز في األونروا تقدميا التي أما بالنسبة لمخدمات
 مع بالتعاوف اإلغاثة برامج تنفيذ عمى العمؿ في األونروا أىداؼ تتمثؿ
 , والتشاور االقتصادية البعثة توصيات حسب والعمؿ , لالجئيف المضيفة الحكومات

 وكالة أف بالذكر الجدير مف و , لالجئيف الالـز العوف إليجاد المضيفة الحكومات مع
 إلى الفمسطينييف الالجئيف إعادة تسييؿ عمى القياـ أجؿ مف األساس في تقـ لـ الغوث
نما , ديارىـ  خالؿ مف لالجئيف االقتصادية األوضاع تحسيف عمى بالعمؿ قامت وا 
 : المجاالت وىي مف العدد في اإلغاثة تقديـ

  التعميمأواًل : 
 توفر حيث الحاضر الوقت في األونروا برامج أكبر مف التعميـ برنامج يعتبر

 التعميـ إلى إضافة ,واإلعدادية اإلبتدائية لممرحمة عممياتيا مناطؽ في التعميـ األونروا
 و الميني لمتدريب مراكز 9 في التقني و الفني التدريب تقدـ كذلؾ , لبناف في الثانوي
 لشباب الجامعي التعميـ منح مف محدوداً  عدداً  تقدـ و , المعمميف لتدريب كميتاف

 . المنح ىذه الكتساب المؤىميف الالجئيف
 ذلؾ و األوسط الشرؽ في المدرسية األنظمة أكبر مف واحد األونروا فتدير

 فييا. مسجؿ طالب مميوف نصؼ مف يقارب ما بوجود
  الصحةثانيًا : 

                                                           
 - : انظر إلىare-we-https://www.unrwa.org/ar/who 
 - : انظر إلى-we-https://www.unrwa.org/ar/what

do/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85  

https://www.unrwa.org/ar/who-we-are
https://www.unrwa.org/ar/what-we-do/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://www.unrwa.org/ar/what-we-do/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://www.unrwa.org/ar/what-we-do/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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 في شمولية خدمات تقديـ عمى سنة 60 مف ألكثر األونروا في الصحة برنامج يعمؿ
 الخدمات تمؾ وتتمثؿ الفمسطينييف, الالجئيف صحة لتحسيف الصحية األولية الرعاية

 : يمي فيما
   األولية الصحية الرعايا -
  المكممة التغذية و التغذية -
  الثانوية الطبية الرعايا مف بعض نفقات تغطية في المساعدة -
 . الالجئيف مخيمات في البيئية الصحة  -
 الصحية الخدمات مف يستفيد الجئ مميوف3.1  فإف األونروا إحصائيات حسب و
 .تقدميا التي

  ثالثًا : الحماية
 بعض في لكف المعونات , تقديـ عمى تركز األونروا أنشطة أف مف الرغـ عمى

 تعزيزىا و الالجئيف حقوؽ لصيانة المياـ ببعض ُكمفت الخاصة الظروؼ و األوقات
 لالجئيف الحماية الحتياجات لالستجابة الحماية أنشطة فتيدؼ , الدولي القانوف بموجب
 النزاع:  ذلؾ عمى مثاؿ أبرز ولعؿ , المنطقة أرجاء يعـ وتشريد متزايد , نزاع وسط

 جوالت 3 غزة قطاع وشيد كما , فمسطيف الجئي مئات تشريد إلى أدى الذي السوري
 . حقوقو بأبسط الالجئ يتمتع ال بالتالي  المستمر والحصار العدائية األعماؿ مف

 مبادرات خالؿ مف لالجئيف الحماية لتوفير قدرتيا زيادة عمى األونروا وعممت
 .الجئ مميوف 5.15 الحماية برامج مف الالجئيف عدد متعددة ويبمغ

 
                                                           

 -  بديؿ/ المركز الفمسطيني لمصادر حقوؽ المواطنة والالجئيف, "سد فجوات الحماية الدولية )الدليؿ الخاص
 59,ص. مرجع سابقبحماية الالجئيف الفمسطينييف(", 

 -  : انظر إلى
www.unrwa.org/ar/tags/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%https://

8A%D8%A9  

https://www.unrwa.org/ar/tags/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.unrwa.org/ar/tags/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9
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  االجتماعية الخدمات و اإلغاثةرابعًا : 
 مف متنوعة مجموعة األونروا في االجتماعية والخدمات اإلغاثة برنامج يقدـ

 الخمس الوكالة عمميات أقاليـ في المباشرة وغير المباشرة االجتماعية الحماية خدمات
 و لصحتو مالئـ معيشة بمستوى يتمتع أف في شخص كؿ حؽ مف أنو مبدأ مف إنطالقاً 
 االجتماعية والخدمات اإلغاثة برنامج يدعـ حيث لعائمتو, كذلؾ ىو مثمما لرفاىو

 وتضمف , األساسية إحتياجاتيا سد مف تتمكف ال , والتي فقراً  األشد الالجئيف عائالت
 ويتمقى الفقر, لمكافحة ومالية غذائية معونات االجتماعية الخدمات و اإلغاثة خدمات

 ,وذلؾ االجتماعية الخدمات و اإلغاثة برامج خالؿ مف الدعـ الجئ ألؼ 200.029
 .2019 لعاـ األونروا إحصائيات حسب

  الصغيرة القروضخامسًا : 
 الدخؿ إلدرار مستدامة فرص بتوفير لألونروا التابعة الصغير التمويؿ دائرة 
 وتعمؿ تعيش الميمشة التي أو الفقيرة المجموعات عمى عالوة , الفمسطينييف لالجئيف
 475.905 , 2019 عاـ في األونروا منحتيا التي القروض عدد , وبمغ منيـ بالقرب
 .أمريكي دوالر مميوف 531.41 تبمغ تراكمية  بقيمة قرضاً 

  المخيمات تحسين و التحتية البنيةسادسًا :
 األونروا لدى مسجموف فمسطيني الجئ مالييف خمسة  مف يقارب ما أصؿ مف

 و التحتية البنية دائرة إطالؽ ومنذ , بو معترؼ مخيـ 58 في يعيشوف تقريباً  ثمثيـ فإف
 فييا يعيش التي المخيمات تحسيف عمى الدائرة تعمؿ 2007 عاـ في المخيمات تحسيف

  الدائرة تمؾ بموجب غزة قطاع في وترميميا بناؤىا أعيد التي المنازؿ وتبمغ الالجئوف,
 منزؿ.2778

                                                           
 -  : انظر إلىdo/-we-https://www.unrwa.org/ar/what   
 - : انظر إلىhttps://www.unrwa.org/ar/tags  
 -  : انظر إلىhttps://www.unrwa.org/ar/content   

https://www.unrwa.org/ar/what-we-do/
https://www.unrwa.org/ar/tags
https://www.unrwa.org/ar/content
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  الطوارئسابعًا : 

 حياة عمى اآلثار مف لمتخفيؼ الطوارئ حاالت في خدماتيا األونروا تقدـ
 عاـ طردىـ أعقاب في األولى لممرة فمسطيف مساندة في األونروا بدأت ,وقد الالجئيف
 األىمية الحرب:  مثؿ الالحقة النزاعات و 1967 عاـ في ذلؾ في استمرت و1948
 . غزة قطاع عمى الحصار , والثانية األولى ,واالنتفاضة المبنانية

 العالـ بو يمر ما ظؿ وفي الحالي وقتنا في خاصة ذلؾ عمى مثاؿ أبرز ولعؿ
 نداء الماضي مارس/  آذار منتصؼ في أطمقت قد الوكالة كانت ,"كورونا" وباء بسبب
 االستعداد أجؿ مف أمريكي دوالر مميوف 14 إلى بحاجة" إّنيا: فيو قالت عاجالً 

النداء  وفي. شيور ثالثة مدتيا ابتدائية ,ولفترة 19"-كوفيد" وباء لتفشي واالستجابة
 المتعمقة األخرى والخدمات لمصحة المالية والمتطمبات الفورية األولويات األونروا  بّينت

 ويأتي وسوريا, ولبناف, واألردف, وغزة, القدس, فييا بما الغربية, الضفة في بالجائحة
 عاـ مدير وبحسب. العادية البرامجية" أونروا" موازنة احتياجات إلى إضافة النداء ىذا

 دوالر مالييف 4 مف فإف ىويدي" "عمي الالجئيف حقوؽ عف لمدفاع( 302) الييئة
 و"كورونا" لمواجية(  دوالر مميوف14) الطارئ النداء مبمغ أصؿ مف ألونروا وصموا
 إبريؿ,/  نيساف 6 االثنيف" أونروا" الفمسطينييف الالجئيف وتشغيؿ غوث وكالة أعمنت
 دوالر ألؼ 750 نحو يعادؿ ما أي كندي دوالر ونصؼ مميوف بمبمغ كندا تبرع

 ". 19-"كوفيد لوباء لألونروا الطارئة الصحية الرعاية الستجابة أمريكي,

 

 
                                                           

 -  : انظر إلىdo-we-https://www.unrwa.org/ar/what 

 -  بوابة الالجئين الفمسطينيين"أونروا" مف أجؿ مواجية كورونا.. و"األزمة المالية" قائمة, خبر: كندا تتبّرع لػ  ,
 http://refugeesps.net/p/136في : 

https://www.unrwa.org/ar/what-we-do
http://refugeesps.net/p/136
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 وميزانيتيا "األونروا" الدولية مصادر تمويل وكالة الغوث:  الثاني المطمب

يأتي معظـ التمويؿ لألونروا مف التبرعات الطوعية و عمى الغالب مف الدوؿ 
تحاد المتحدة األمريكية بما في ذلؾ الحكومات اإلقميمية واال المانحة مثؿ : الواليات

, % مف التبرعات المالية لموكالة 93.28وتشكؿ ىذه التبرعات أكثر مف  ,األوروبي
وتقوـ الوكاالت المتخصصة التابعة لألمـ المتحدة بمشاركة األونروا بخبراتيا و  كما

كاف ذلؾ التعاوف  2018ي عاـ وف ,وف الفمسطينيوفجئمشاريعيا ليستفيد منيا الال
كات مع اوتدخؿ األونروا في شر ,مميوف دوالر 65.45 يحمؿ قيمة مالية تقدر بحوالي 

ومع منظمات المجتمع المحمي الصغيرة و المنظمات الدولية غير ,مؤسسات تجارية  
كانت الواليات المتحدة األمريكية ىي الجية الفردية  2017وفي عاـ ,الحكومية 
تحاد تالىا اال ,دوالر مميوف  157وذلؾ بإجماؿ تبرعات تزيد عف ,ألكبر المانحة ا

 مميوف دوالر . 113األوروبي أكثر مف 
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 https://www.aljazeera.net/Trump-and-Palestinian-refugees/index.html :   المصدر

تبمغ  2017كانت الميزانية العامة لألونروا لعاـ أما بالنسبة لميزانية الوكالة , 
ستجابة لوضع وعمى اال ,يتـ إنفاقيا عمى التعميـ اً مميوف دوالر نصفيا تقريب 760
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حتياجات اإلنسانية في األراضي الفمسطينية الذي يستجيب لال .الطوارئ بالمنطقة 
عتيادية التي تدعـ تنفصؿ برامج الوضع الطارئ عف ميزانية األونروا االو   ,المحتمة

مميوف  400تحتاج األونروا ألكثر مف  2018وفي عاـ  ,خدمات الوكالة األساسية 
 .وقطاع غزة ,ستجابة لوضع الطوارئ في الضفة الغربيةدوالر مف أجؿ اال

 "األونروا" الدولية الغوث لوكالة الموكمة الميام:  الثالث المطمب

, الدورة الرابعة في كانوف  302قررت الجمعية العامة إنشاء األونروا بموجب قرار 
 بيدؼ :1049 األوؿ ديسمبر 

وبرامج التشغيؿ بحسب ,القياـ بالتعاوف مع الحكومات المحمية باإلغاثة المباشرة  -
 قتصادي .توصيات بعثة المسح اال

التشاور مع الحكومات الميتمة في الشرؽ األدنى في التدابير التي تتخذىا  -
لموقت الذي تصبح فيو المساعدة الدولية لإلغاثة ومشاريع  اً الحكومات تمييد

 .التشغيؿ غير متاحة 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  -  United nations relief and works agency for Palestine refugees in the near east, Occupied Palestinian 

territory emergency appeal 2019, January 2019: https://www.unrwa.org/resources/emergency  
 -33,ص. مرجع سابق, ليكس تاكنبرغ 

https://www.unrwa.org/resources/emergency
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 األونروا عمل من الدولية المواقف:  الثالث المبحث
تعددت المواقؼ الدولية حوؿ عمؿ وكالة الغوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف 

 "األونروا" , والمياـ التي تقـو بيا :
 المانحة الدول مواقف:  األول المطمب
 :األونروا من األمريكي الموقف

/  ديسمبر8 تاريخ في) 4 الدورة –302القرار مع المتحدة الواليات صوتت
 الالجئيف وتشغيؿ إلغاثة المتحدة األمـ وكالة لتأسيس , الداعي (1949األوؿ كانوف

 ,1949 خريؼ في العامة الجمعية جمسات في وأيدت األدنى , الشرؽ فػي الفمسطينييف
 مميوف4  إلى البرنامج لحاجة تطوعية مساعدات تقديـ عمى كافة األعػضاء وحثػت
 المقدمة السنوية المساىمات وظمت المبمغ, ىذا بنصؼ  المتحدة الواليات تساىـ دوالر
 المتحدة الواليات أف إذ , األونروا إلييا تستند التي الدعامة تمثؿ المتحدة الواليات مف

( 1975-1950) الوكالػة ىػذه عمػر مف والعشريف الخمسة األعواـ خالؿ ساىمت
 رسمياً  المتحدة  الواليػات دأبػت الفتػرة ىذه وخالؿ , عممياتيا تكاليؼ مف% 57 بنحو
 .وطنيـ إلى الالجئيف عودة تأييد عمى

 االستقرار توفير عمى تعمؿ التي األداة األونروا في المتحدة الواليات وترى
 كذلؾ,  ليـ المضيفة العربية الدوؿ عمى الضغوط ,وتخفيؼ الفمسطينييف لالجئيف
 تواجدىـ أماكف في وتوطينيـ لدمجيـ الفمسطينييف تييئة في ستساىـ التي الوسيمة

 الالجئيف قضية حؿ إلى تيدؼ التي األمريكية المشاريع كافة إليو سعت ما وىذا,
 األكبر المموؿ المتحدة الواليات كانت السابقة اإلدارات مدار عمى لذلؾ, الفمسطينييف

 تمويؿ عف امتنع الذي لمحكـ ترامب" "دونالد مجيء حتى ىكذا واستمرت لألونروا

                                                           
 -  , الجامعة اإلسالمية  غزة :, (1977-1947المشاريع األمريكية لتسوية القضية الفمسطينية )حممي سيسالـ
 86,ص.2005, 
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 الفمسطينية المفاوضات طاولة مف الالجئيف عودة حؽ ممؼ إلزاحة تمييداً  األونروا
 .اإلسرائيمية

 :األونروا من األوروبي االتحاد موقف
 لدعـ جنب إلى جنًبا مًعا واألونروا األوروبي االتحاد عمؿ ,1971 عاـ منذ

 االستقرار دعـ في بدوره ساىـ الذي األمر وىو الفمسطينييف, لالجئيف البشرية التنمية
 . السالـ في واألمؿ األوسط الشرؽ في

, والصحة, التعميـ مجاؿ في الوكالة برامج أىـ األوروبية التمويالت وتساند
 نصؼ لفائدة جودة ذي  تعميـ توفير في تساىـ التي االجتماعية والخدمات, واإلغاثة
 في المرضى مف مميوف 3.5 مف ألكثر األساسية الصحية العناية وخدمات طفؿ مميوف
 .الشرقية القدس فييا بما, الغربية والضفة وغزة, ولبناف, وسوريا, األردف

 كشريؾ نفسو بتكريس األوروبي االتحاد قاـ عقود, أربعة مف أكثر مدار وعمى
 الجئي لمساعدة جيودىا في األونروا دعـ عمى وعمؿ لموكالة, رئيس استراتيجي
 الوكالة مساعدة وعمى البشرية, التنمية مجاؿ في إمكاناتيـ كامؿ تحقيؽ عمى فمسطيف

 .الفعالية صعيد عمى واإلصالحات المكاسب تحقيؽ في
 ظؿ في خاصة, لألونروا والداعميف المانحيف أكبر مف األوروبي االتحاد ويعتبر

 مف لتمكينيا األوروبي االتحاد دور ويبرز , مالية أزمات مف األونروا بو تمر ما
 وواقعي عميو ومتفؽ ومنصؼ عادؿ حؿ إلى التوصؿ يتـ أف إلى  عممياتيا مواصمة
 .فمسطيف الجئي لقضية النيائي لموضع

                                                           
 -  مًعا مف أجؿ الالجئيف الفمسطينييف ,في :  -االتحاد األوروبي واألونروا

unrwa-https://www.unrwa.org/ar/resources/about/      
 - وكالة القدس لألنباء , كانوف االوؿ االتحاد األوروبي وألمانيا يوقعان اتفاقية حيوية لمتبرع ل"األونروا ,"

 http://alqudsnews.net/post/147706/%D8%A7, في : 2019

https://www.unrwa.org/ar/resources/about-unrwa/
http://alqudsnews.net/post/147706/%D8%A7
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 األمنية, والسياسة الخارجية لمشؤوف األعمى الممثؿ وفي ىذا الصدد ,صرح
 عميو ومتفؽ عادؿ حؿ إيجاد إف: "بوريؿ" "جوزيب األوروبية, المفوضية رئيس نائب

 الصراع لحؿ دولياً  عمييا المتفؽ المعايير أحد ,ىو الفمسطينييف لالجئيف وواقعي
نما فحسب, اإلنساني واجبنا ليس( أونروا) لػ دعمنا فإف ولذلؾ. الفمسطيني اإلسرائيمي  وا 

 واإلسرائيمييف, الفمسطينييف بيف المستداـ السالـ إمكانية عمى الحفاظ عمى أيضاً  ُيساعد
 عف الدولتيف حؿ خالؿ مف فقط األوروبي, لالتحاد بالنسبة تحقيقو, يمكف ما وىو

 المفاوضات. طريؽ

 األوروبي, االتحاد حّض   األونروا مياـ إلنياء المتحدة الواليات سعي ظؿ وفي
 األمـ وكالة تمويؿ بوقؼ ”المؤسؼ قرارىا“ في النظر إعادة عمى المتحدة الواليات
 الدعـ مواصمة أىمية عمى مشدداً  أونروا, الفمسطينييف الالجئيف وتشغيؿ لغوث المتحدة
 األراضي في الفمسطينييف األطفاؿ آالؼ مئات تضـ مدارس تدير التي لألونروا الدولي

  .وسوريا ولبناف, واألردف, المحتمة, الفمسطينية
 المقدـ اإلجمالي الدعـ  بمغ حيث لألونروا دعمو في االوروبي االتحاد  ويواصؿ

 مميوف520 قدره ما األعضاء والدوؿ األوروبي, االتحاد مف 2019 عاـ في( أونروا) لػ
 .الوكالة ميزانية إجمالي %مف60 حوالي يمثؿ ما وىو يورو,
لتمكيف األونروا  , يورو مميوف 82 بقيمة تمويؿ األوروبي االتحاد قدـ 2020 عاـ وفي
 الجئي مف طفؿ 523.000 لػ التعميـ عمى الحصوؿ فرص توفير مواصمة مف

 المساعدة وتقديـ مريض, مميوف3.5  مف ألكثر األولية الصحية والرعاية فمسطيف,

                                                           
 ظر: لممزيد حوؿ االتحاد االوروبي ووكالة الغوث ان
-_a-unrwa_leaflet_-https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/eu

version_ar_2017_hd.pdf  

 -  , "في : 2018,سبتمبر  جريدة الغداالتحاد األوروبي سنواصؿ دعـ األونروا ,https://alghad.com/  ,
13/4/2020 

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/eu-unrwa_leaflet_-_a-version_ar_2017_hd.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/eu-unrwa_leaflet_-_a-version_ar_2017_hd.pdf
https://alghad.com/
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 وغزة الغربية الضفة في الفمسطينييف الالجئيف مف معوز250.000  مف ألكثر
 .(كورونا) فيروس تفشي لمواجية الوكالة ومساندة واألردف, ,ولبناف, ,وسوريا

: فاريمي" "أوليفير األوروبي االتحاد في والتوسع الجوار مفوض قاؿ حيث
. فمسطيف لالجئي األساسية الخدمات( أونروا) لتقديـ دعمو األوروبي االتحاد يواصؿ"

 لعاـ دعمنا كؿ دفعنا وقد. المنطقة أنحاء جميع في االستقرار تحقيؽ في ذلؾ وسيسيـ
 في سيما وال بالتزاماتيا, والوفاء لممستقبؿ بالتخطيط لموكالة السماح أجؿ مف 2020

  ".أيضا يتقدموا أف اآلف اآلخريف لممانحيف وينبغي ,"19 كوفيد" جائحة ضوء
 ستفشؿ لألونروا بدعمو األوروبي االتحاد استمر حاؿ في أنو, الباحثة وترى
 وذلؾ , األونروا مياـ  إنياء إلى تيدؼ التي األمريكية المتحدة الواليات مخططات
 ُأنشئت األونروا أف المعروؼ مف ألنو,  الفمسطينييف الالجئيف عودة حؽ لتصفية
 لالجئيف العودة حؽ عمى ينص الذي 194 رقـ العامة الجمعية قرار مع متزامنة

 الالجئيف عف مسؤولة فيي. 1948عاـ في منيا ُىّجروا التي ديارىـ إلى الفمسطينييف
 الالجئيف قضية الدوليعمى الشاىد األونروا  أف كوف, القرار ىذا ينفذ حتى الفمسطينييف
 .الفمسطينييف

 العربية الدول مواقف:  الثاني المطمب
 مف جزءاً ( لبناف,  سوريا,  األردف, مصر)لالجئيف المضيفة العربية الدوؿ تعتبر

 خاصة وكالة تأسيس إلى البداية منذ الدوؿ تمؾ دعمت حيث, االونروا إنشاء عممية
 الالجئ خصوصية عمى حفاظاً , العالـ الجئي بقية عف وتمييزىـ الفمسطينييف بالالجئيف
 التمييدية األعماؿ في المشاركة العربية الدوؿ أصرت السياؽ ىذا وفي,  الفمسطيني

 إستثناء الالجئيف ,"عمى بوضع الخاصة1951 عاـ  اتفاقية" اعتماد إلى أدت التي
 لألمـ السامية المفوضية" توفرىا التي الحماية بمزايا التمتع مف الفمسطينييف الالجئيف

                                                           
 - "مارس  بوابة الالجئين الفمسطينيين,  مميوف يورو لوكالة"أونروا"82 االتحاد األوروبي يقدـ دعمو السنوي,

 http://refugeesps.net/  ,12/4/2020, في: 2020

http://refugeesps.net/
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 الشعب الدوؿ أف تمؾ واعتبرت. العالـ الجئي لكافة" الالجئيف لشؤوف المتحدة
 العودة وتقرير في بحقو يتمتع أف يجب أرضو قسريًا مف اقتالعو تـّ  قد الذي الفمسطيني
 القرار وخاصة الصمة ذات المتحدة األمـ وقرارات الدولي القانوف لمبادئ وفقاً  المصير,

 .العودة حؽ إلى قياساً  ثانوية مسألة" الحماية" تصبح وبذلؾ ,194 رقـ
 الفمسطينييف, لالجئيف المضيفة بالدوؿ عالقتيا تنظيـ إلى األونروا وعمدت

 المفترض ومف. الدوؿ ىذه مع رسمية اتفاقيات إنشائيا مف األولى السنوات في فأبرمت
 االتفاقية وقعت: الدوؿ تمؾ مع الوكالة عالقة طبيعة تحدد التي ىي االتفاقيات ىذه أف

 مع" مذكرات تبادؿ" والثالثة ,(1951) األردف مع والثانية ,(1950) مصر مع األولى
 .( 1967) سوريا مع مذكرات تبادؿ والرابعة( 1954) لبناف

 16بتاريخ الصادر 325رقـ العربية الدوؿ جامعة مجمس قرار أكد كما
 جاء حيث, واألونروا العربية الدوؿ بيف المشترؾ التعاوف عمى 1950 حزيراف/يونيو
 األمـ ىيئة وكالة كانت لما:"  التالي السياسية المجنة قرار عمى المجمس يوافؽ:"فيو

 في معيا تتعاوف أف العربية الحكومات مف طمبت قد فمسطيف الجئي إلغاثة المتحدة
 باشا حممي أحمد بموافقة فقررت, السياسية المجنة عمى األمر عرض فقد ميمتيا أداء
 الدوؿ توصية 1950 يونيو/حزيراف16 في المنعقدة جمستيا في,  فمسطيف عرب ممثؿ

 النيائية التسوية شأف في دولة كؿ تتحفظ أف عمى , األونروا مع بالتعاوف العربية
 أمواليـ عف وتعويضيـ ديارىـ إلى العودة في الالجئيف وحؽ, الفمسطينية لمقضية

 وأمالكيـ.,
 حؽ عمى مؤكدةً  عمميا في األونروا استمرار ضرورة إلى العربية الدوؿ ودعت

 لألمـ العامة الجمعية الصادر عف 194بقرار تتمسؾ األخيرة وكوف العودة في الالجئيف

                                                           
 -  ," بديل: المركز الفمسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئسميماف جابر, "عالقة الدوؿ المضيفة واألونروا 

  /https://www.badil.org, في: 
 -  ,90, ص. مرجع سابقمحمد عودة 

https://www.badil.org/
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 إقرار يعني األونروا تأسيس أف العربية الدوؿ ترى حيث العودة بحؽ المتعمؽ, المتحدة
 المجتمع فإف , بالتالي 1948 عاـ بالالجئيف حؿ   عّما بالمسؤولية الدولي المجتمع
 مف وتيجيرىـ نكبتيـ عف المسؤوؿ فيو الالجئيف رعاية مسؤولية عاتقو عمى يقع الدولي
 ىو الدولي المجتمع أف أي, مسؤولية أي العربية الدوؿ عمى وليس وديارىـ وطنيـ

 . عودتيـ حيف إلى حتى ليـ كريمة حياة وتوفير الالجئيف بدعـ وفعمياً  عممياً  المطالب
 السعودية وتعد,  األونروا ميزانية %مف7.83 بنحو العربية الدوؿ وتساىـ

 مساىمتيا إلى باإلضافة, العربية الدوؿ تساىـ كما,  المساىمة الدوؿ أكثر مف والكويت
 أو الطارئة األونروا مشاريع دعـ في, العادية األونروا موازنة حصة في األساسية
: مثؿ حكومية غير خيرية أو بالحكومة مرتبطة مؤسسات خالؿ مف اإلنمائية المشاريع
 اإلسالمي والبنؾ(, اجفند) اإلنمائية المتحدة األمـ منظمات لدعـ العربي الخميج برنامج
 ومؤسسة,  الخيرية فيصؿ الممؾ ومؤسسة, الدولية اإلسالمية اإلغاثة ومنظمة, لمتنمية
 الخيرية والمؤسسة,  اإلسالمي لمشباب العالمية والندوة,  الخيرية الجفالي أحمد طارؽ
 واليالؿ, الكويتي األحمر اليالؿ وىيئة,  المصري األحمر واليالؿ, البحرانية الممكية
 العربية والصناديؽ المؤسسات مف والعديد,  العطاء دبي ومؤسسة, اإلماراتي األحمر

 . األخرى المجوء أماكف وفي غزة قطاع في مشاريع دعـ في تساىـ التي
 قدمت حيث الوكالة بيا مرت التي األزمة أثناء ميماً  دوراً  العربية الدوؿ ولعبت

 فتح مف الوكالة تمكيف عمى عمؿ دوالر, مميوف50 مبمغ2018  عاـ في اإلمارات
 اإلمارات مف وجعؿ 2020-2019 الدراسي مدرسة لمعاـ 708 عددىا البالغ مدارسيا
  العاـ. ذلؾ في مانح أكبر سادس

                                                           
 -  , مرجع سابقوكالة الغوث )األونروا( وقضية الالجئيف الفمسطينييف 
 - المرجع نفسو 
 - , "في:  2019,  روسيا اليوم"األونروا تتمقى دعمًا ماليًا مف دولة عربية ,

https://arabic.rt.com/middle_east/ ,12/4/2020 

https://arabic.rt.com/middle_east/
https://arabic.rt.com/middle_east/
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 الموقف اإلسرائيمي والموقف الفمسطيني:  الثالث المطمب 

 أواًل : الموقف اإلسرائيمي :

 دور إنياء إلى تيدؼ إسرائيمية ىجمات لعدة نشأتيا منذ األونروا تعرضت
 تالحؽ حيث, الفمسطينية القضية وتصفية العودة حؽ شطب أجؿ مف وذلؾ الوكالة
 أبعد إلى 1948 العاـ منذ وقراه مدنو مف ىجرتو الذي الفمسطيني الالجئ إسرائيؿ
 ضمف ومف دائًما, يؤرقيا فمسطينية أراض مف تستقر حيث إلى عودتو فياجس الحدود,
 «الفمسطينييف الالجئيف وتشغيؿ غوث وكالة» استيداؼ كاف الالجئ ىذا استيداؼ

 التي مياميا إسرائيؿ تستيدؼ الدولية المؤسسة فيذه بشؤونو, ُتعنى التي( األونروا)
 والحد تمويميا, وتقميص دورىا, لتخفيؼ دولًيا مشروًعا اآلف تقود إذ أجميا, مف وجدت

 وليس مناىجيا, في تدرس التي الفمسطينية المناىج عمى باالعتراض فبدأ مياميا, مف
 عمى القضاء بغية الجدد, لممواليد الالجئ صفة منح قرار سحب عمى بالعمؿ انتياء
  .إسرائيؿ يقمؽ الذي العودة حؽ

سرائيؿ المتحدة الواليات وتتيـ  وسوء  إسرائيؿ عمى التحريض بتيـ الوكالة وا 
" العودة حؽ" تدعـ ألنيا , الصراع دعـ عمى تعمؿ( األونروا) وكالة أف وتّدعي اإلدارة

  إسرائيؿ. ترفضو حؽ وىو الفمسطينييف, لالجئيف

 ,2017يونيو/حزيراف في نتنياىو, بنياميف اإلسرائيمي الوزراء رئيس وطالب
,  الالجئيف لشؤوف السامية المفوضية في أجزائيا ودمج ,"األونروا" وكالة  بػتفكيؾ
 .حميا في ال الالجئيف مشكمة أمد إطالة في ساىـ األونروا أف بقاء بإعتبار

                                                           
 -" في :   "كابوس حؽ العودة»لمتخمص مف « روااألون».. إسرائيؿ تكثؼ تضييقيا عمى 2017في,

unrwa-on-narrowing-intensifies-https://www.sasapost.com/israeli/  
 - ","كيؼ رأت إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية موقؼ واشنطف مف األونروا؟ CNNفي :2018, سبتمبر بالعربية, 
-authority-palestinian-east/article/2018/09/01/israel-https://arabic.cnn.com/middle
 -washingtons 

https://www.sasapost.com/israeli-intensifies-narrowing-on-unrwa/
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2018/09/01/israel-palestinian-authority-washingtons-
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2018/09/01/israel-palestinian-authority-washingtons-
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 رئيس انتقاد ظؿ في أنو بَيف اإلسرائيمية" "ىآرتس صحيفة عمى ُنشر مقاؿ وفي
 ,فإنو ميزانيتيا تقميص إلى ودعوتو األونروا لعمؿ نتياىو" "بنياميف اإلسرائيمي الوزراء
 سيضر باألونروا المساس أف يعمـ ألنو ميزانيتيا زيادة عمى الكواليس خمؼ مف يعمؿ

 .أيضا إسرائيؿ سيضر بالتالي كثيراً  الفمسطينييف

 كؿ بيف مركبة عالقة ىناؾ أف بينت المقاؿ ىذا في الكاتبة ذكرتو ما وحسب
 توفير أجؿ مف1949 العاـ في الوكالة ىذه تأسيس تـ حيث واألونروا, إسرائيؿ مف

 الالجئيف مفيـواالصؿ  وفي 1948الجئي لمفمسطينييف الطارئة المساعدات
 عمى أخذت إسرائيؿ دولة لكف سواء, حد عمى والعرب بالييود يتعمؽ كاف الفمسطينييف

 قطاع في الالجئيف عف مسؤولة ”األونروا“ اصبحت وىكذا مواطنييا, أمر تولي عاتقيا
 إلى فقط ليس أدت الستة االياـ وحرب. ,ولبناف ,وسوريا ,واالردف الغربية والضفة غزة

 إسرائيؿ بيف مباشر اتصاؿ نشوء إلى أدت أيضا األولى لممرة بؿ الالجئيف, عدد ارتفاع
 .والوكالة

. الوكالة مع ناجعة, لكنيا متوترة, عالقات إسرائيؿ  أقامت سنيف مدى وعمى
  أوضاع عالج ضرورة مف واألوروبية, األميركية األمواؿ بمساعدة الوكالة  أعفتيا حيث

  . فييا المتواجديف المناطؽ في الالجئيف

 ثانيًا: الموقف الفمسطيني :

 ويمكف,  ومعارض مؤيد إلى األونروا عمؿ طبيعة مف الفمسطيني الموقؼ انقسـ
 ىو أوليا:  سمات ثالث خالؿ مف الفمسطيني والالجئ األونروا بيف العالقة طبيعة فيـ
 الالجئيف مشكمة خمؽ في متواطئة, األونروا وكالة أنشأت التي المتحدة األمـ أف

                                                           
 -  , في :  2018 ,يناير  جريدة الغد, "ألونرواإسرائيؿ تعرؼ أنو ال بديؿ عف ا"لينورا شيؤوف,

https://alghad.com  

https://alghad.com/
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 أف قبؿ كعضو بإسرائيؿ المتحدة األمـ قبوؿ: ثانياً ,181قرار خالؿ مف الفمسطينييف
 الغالبية فإف األخرى الدولية المنظمات بخالؼ: ثالثاً ,  العودة في الالجئيف حؽ تطبؽ

 . فمسطينيوف ىـ األونروا موظفيف مف العظمى

 الحقيقي الشاىد كونيا المسموبة لحقوقو رمزاً  األونروا الفمسطيني الالجئ ويعتبر
 ليـ رزؽ مصدر األونروا أف يروا منيـ والكثير,  1948 عاـ منذ بالالجئيف حؿ بما
 الفمسطيني الالجئ ىوية شكمت والتي, الحياة قيد عمى القضية أبقت التي وىي,
 خالؿ مف الشعبية الثورية الطاقة إضعاؼ في سبباً  األونروا أف يرى مف وىناؾ,

 الكبرى الدوؿ مصالح لتحقيؽ وسيمة وأنيا, لالجئيف تقدميا التي اإلنسانية الخدمات
 .المضيفة الدوؿ في الفمسطينييف الالجئيف لدمج تسعى التي

 البداية في, واألونروا الفمسطينية الوطنية السمطة بيف العالقة لطبيعة بالنسبة أما
 حيث, الدولية الغوث ووكالة الفمسطينية التحرير منظمة بيف متذبذبة العالقات كانت

 سياسية ألسباب الوكالة نشاط أماـ العراقيؿ منظمة التحرير الفمسطينية بعض وضعت
 . شخصية أو بيروقراطية أو, أو مالية,

منظمة التحرير الفمسطينية  بيف رسائؿ تبادؿ جرى, أوسمو اتفاقية توقيع ومع
 السمطة وأكدت, الذاتي الحكـ مناطؽ في عممياتيا مواصمة مف األخيرة لتمكيف والوكالة
 اتفاؽ عقدت حيث, خدماتيا تقديـ في األونروا استمرار أىمية عمى الفمسطينية الوطنية
 العامة الخدمات كافة بتقديـ خاللو مف , تعيدت 1996 يونيو/حزيراف في معيا

 وتقديـ, الوكالة موظفيف تنقؿ لتسييؿ المناسبة اإلجراءات كافة واتخاذ,  لألونروا
 .عممياتيا مناطؽ في عمميا لتسييؿ مجاناً  والتصاريح التراخيص

                                                           
 -37-36, ص ص  مرجع سابق, ليكس تاكنبرغ 
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في األخير ترى الباحثة أف األونروا لعبت دورًا ميمًا في الحفاظ عمى قضية 
الالجئيف الفمسطينييف , باعتبارىا وكالة غوث وتنمية بشرية تعمؿ عمى تقديـ الدعـ 

مسطيني مسجؿ لدييا ,في كؿ مف األردف , والحماية لحوالي خمسة مالييف الجئ ف
 ولبناف , وسوريا ,والضفة الغربية ,وقطاع غزة .

كما أف ىذه المنظمة أنشئت ألىداؼ سياسية وىي المساىمة في حفظ السالـ 
 وعدـ حصوؿ اضطرابات مف خالؿ تقديميا لممساعدات لالجئيف الفمسطينييف .
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ينظر الكثير إلى أف قضية الالجئيف الفمسطينييف حظيت أكثر مف غيرىا مف 
عديدة , وذلؾ كونيا القضايا باىتماـ دولي , حيث تعرضت إلى مشاريع واقتراحات 

تمثؿ جوىر القضية الفمسطينية , بالتالي تأثرت بمجموعة المتغيرات الحاصمة عمى 
 الساحة الدولية بسبب تزايد تعقيدىا.

وسيتـ التركيز في ىذا الفصؿ عمى أىـ المتغيرات الدولية الحاصمة منذ عاـ 
الفمسطينييف ( , وكيؼ أثرت عمى مجريات قضية الالجئيف   2020حتى عاـ  1991)

 وعمى مشاريع التسوية .
 – المبحث األول: قضية الالجئين الفمسطينيين في ظل التنافس السوفياتي

 األمريكي
الغربي (, مجموعة مف   –حكمت حدة الصراع بيف المعسكريف ) الشرقي 

القضايا القائمة عمى الساحة الدولية , حيث تحكمت أولويات السياسة الخارجية لكؿ 
يف بمجريات تمؾ القضايا , وذلؾ في ظؿ اختالؼ طبيعة نظاـ كؿ منيما , مف الدولت

وكانت منطقة الشرؽ األوسط بما فييا فمسطيف مف المناطؽ التي احتدـ حوليا الصراع 
 بيف القطبيف . 

 السوفييتي االتحاد انييار قبل الفمسطينيين الالجئين قضية:  األول المطمب
 عمى رئيسياً  دوراً  تمعب ,والتي الميمة الدوؿ مف سابقاً  السوفييتي االتحاد يعتبر

 القضية مع وخاصة قوية عالقات األوسط بالشرؽ تربطو كانت و , الدولية الساحة
 القيادة بيف و بينو جرى لقاء أوؿ خالؿ السوفييتي االتحاد تعيد فقد , الفمسطينية
 استرداد أجؿ مف العادؿ نضاليا في الفمسطينية الثورة بدعـ الستينات في  الفمسطينية

 .  الفمسطينية الحقوؽ

                                                           
 - رسالة  األداء الدبموماسي الفمسطيني في تعزيز الموقف الدولي تجاه قضية الالجئين, رمزي النواجحة ,

 54, ص.2016جامعة األقصى ,  غزة:لمحصوؿ عمى درجة الماجستير ,
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 العالمي التحرر  حركات مساندة مف جعؿ الذي السوفييتي االتحاد موقؼ إف
 بشكؿ القضية ساند حيث , الفمسطينية القضية مف خطابو في أساسياً  مطمباً  و شعاراً 
 1948 عاـ إسرائيؿ بدولة اعترؼ أنو مف الرغـ عمى , المناسبات مف العديد في كبير
  في خاصة بأىمية تحظى التي العربية المنطقة في السوفييتية السيادة اتسمت أنو إال

 كذلؾ ,  المنطقة في توغميا و المتحدة الواليات لمواجية  السوفيتي الدفاع استراتيجية
 بالصراع المعنية العربية واالقتصادي لألطراؼ الديبموماسي و العسكري الدعـ لتقديـ
 , جية مف نشأتيا منذ الفمسطينية القضية ساندت حيث , اإلسرائيمي بالتوازف العربي

 دعـ مف الدافع كاف و , أخرى جية مف إسرائيؿ مع القوية  العالقات عمى حافظت و
 فمسطيف في  الغربية السيطرة إنياء في  الرغبة في يتمثؿ إلسرائيؿ السوفيتي االتحاد
 الوقوؼ عمى إسرائيؿ مساعدة في فعاؿ بدور السوفيتي االتحاد قاـ 1953 عاـ ,ففي
 النفط لمبادلة تجارية اتفاقية معيا أبـر عندما العربية االقتصادية الحقائؽ وجو في

 العدواف إثر ىذه االتفاقية  ألغت موسكو  لكف , اإلسرائيمية بالحمضيات السوفيتي
 بدأت خروتشوؼ ثورة ,وبعد 1958 عاـ بداية ,ومع 1965 عاـ مصر عمى الثالثي

  العالقات قطع حد إلى وصمت والتي بالتدىور تتصؼ اإلسرائيمية السوفيتية العالقات
 االنضماـ بعدـ إسرائيؿ التزاـ مع  قصيرة فترة بعد وانتيت , الطرفاف بيف الدبموماسية

 . لمسوفييت معادٍ  تنظيـ أو معاىدة أو حمؼ إلى

 وذلؾ العربية السيادة مع متداخمة فمسطيف اتجاه السوفيتية السياسة وأصبحت
 وسوريا مصر, مع سيما وال العربية البمداف إلى يتودد أف فحاوؿ , 1967عاـ  حتى
 . إسرائيؿ مع عالقات عمى يحافظ وأف

 السياسة إطار خارج كانت فقد , الفمسطينييف الالجئيف لقضية بالنسبة أما
 السوفيتي المندوب وصرح , الفمسطينية القضية و األوسط بالشرؽ الخاصة السوفيتية

                                                           
 -  , "4574,2006, ع  الحوار المتمدنإدريس لكريني, " الفمسطينية والمحيط الدولي المتغير 
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 المشكمة بأف 1948 عاـ في األمف مجمس أماـ"  مالؾ جاكوب"  المتحدة األمـ في
 اإلتحاد أصدر 1956 عاـ في و , البريطانيوف خمقيا الجئيف مشكمة ىي الفمسطينية
 مقبوؿ أساس عمى تحؿ  أف يجب الفمسطينية المشكمة أف فيو قاؿ بياناً  السوفيتي
 . متبادلة وبصورة

 الفمسطينييف الالجئيف قضية مف  موقفو إبداء عمى االتحاد السوفيتي وحرص
 عمى أكد حيث 1958 عاـ في لموسكو الناصر عبد جماؿ المصري الرئيس زيارة أثناء

 1958 عاـ لمصر  خروتشوؼ زيارة أثناء و , العرب لمفمسطينييف المشروعة الحقوؽ
 . أيضاً  ذلؾ عمى أكد

 لحؽ المتزايد تأييده السوفيتي االتحاد أظير 1967 عاـ حرب بعد أما
 الفمسطينية التحرير منظمة نشاط تزايد ظؿ في وذلؾ , ليـ دولة إقامة في الفمسطينييف

 التحرير منظمة في وتعاونيا ومصر, السوفيتي االتحاد مف كؿ تقارب تزايد و
 . الفمسطينية
 العالقات تطوير إطار في موسكو إلى زيارات بعدة عرفات ياسر الرئيس وقاـ

 الزيارات تمؾ بعد الروسية" برافدا" صحيفة وأشارت المنظمة, و السوفيتي االتحاد بيف
  السوفيتي االعتراؼ عمى يدؿ ذلؾ و العربية فمسطيف شعب ىـ الفمسطينييف أف إلى

 .  الفمسطينية القومية بالتطمعات
 لممرة لمفمسطينييف المشروعة القومية الحقوؽ التحدث بانتظاـ عف السوفييت بدأ

 حؽ عف "بودغورني" السوفيتي الرئيس تحدث عندما وذلؾ ,1974 عاـ في األولى
 لمرئيس أرسميا برقية في ذلؾ وكرر بآخر أو بشكؿ ليـ دولة إقامة في الفمسطينييف

 منظمة مع عالقتو السوفيتي االتحاد وعزز كذلؾ . بومديف" "ىواري الراحؿ الجزائري
 المصرية السالـ ومعاىدة ,1978 عاـ في ديفيد كامب اتفاقيات ظيور مع التحرير

                                                           
 -  , في : 2013,  االتحاد السوفييتي والقضية الفمسطينيةالموسوعة الفمسطينية  ,

https://www.palestinapedia.net/   

https://www.palestinapedia.net/
https://www.palestinapedia.net/
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 المنطقة في األمريكي لمتغمغؿ وسيمة السوفيتي االتحاد اعتبرىا التي 1979 اإلسرائيمية
 التحرير بمنظمة رسمي بشكؿ اعترؼ الذي السوفيتي االتحاد لمركز وتحدياً  العربية,

  وفد زيارة خالؿ مف وذلؾ الفمسطيني, العربي لمشعب وحيد شرعي كممثؿ الفمسطينية
 عاـ , وفي ديفيد كامب ألطراؼ القمة مؤتمر أعقاب لموسكو التحرير منظمة مف

 موسكو في الفمسطينية التحرير التمثيمي لمنظمة المكتب السوفييتي االتحاد منح 1981
 . الكاممة الدبموماسية الصفة

 مف بالتذبذب الفمسطينية والقضية السوفييتي االتحاد بيف العالقة اتصفت بالتالي
 عمى الفمسطينية لمقضية  مساندة سياسة ,إلى إسرائيؿ دولة إلنشاء  مؤيدة سياسة
 . الجئيف مشكمة أنيا أساس

  ,وصيرورة القرارات مف العديد إصدار في السوفيتية الدبموماسية وأسيمت
 : ذلؾ عمى مثاؿ الفمسطينييف بالالجئيف المتعمقة المتحدة األمـ منظمة قرارات

 في الصادر 29 الدورة 3236 رقـ المتحدة لألمـ العامة الجمعية أشار قرار
 واألمف السمـ تعرض تزاؿ ما الفمسطينييف الالجئيف مشكمة بأف 22/11/1974

عترافاً  لمخطر الدولييف  غير بحقوقو التمتع مف منع قد الفمسطيني الشعب بأف منيا , وا 
 : العامة الجمعية قررت مصيره تعزيز في حقو السيما لمتصرؼ القابمة

 . خارجي تدخؿ دوف مصيره تقرير في الفمسطيني الشعب حؽ ػ أ
 . الوطنية السيادة و االستقالؿ في الحؽ ػ ب
 . ديارىـ إلى العودة في( القابؿ غير) الفمسطينييف حؽ تأكيد ػ ج
 في  عادؿ وشامؿ سمـ إقامة في رئيسي طرؼ الفمسطيني الشعب بأف تعترؼ ػ د

 . األخرى الحقوؽ مف وغيرىا األوسط الشرؽ

                                                           
 - المرجع نفسو 
 -  في : 22/11/1974الصادر في  29الدورة  3236قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ ,

https://group194.net/article/18717   
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 عمى أثرت , التي التغيرات مف مجموعة حدثت السوفيتي انييار االتحاد وقبؿ
 القرف مف الثمانينات نياية في" غورباتشوؼ"  كاف فعندما , الفمسطينية القضية مسار

االتحاد  ابتدعيا إلنقاذ البيروسترويكا" , التي"  سياسة بتطبيؽ منشغالً   الماضي
 مف تحصد المزيد و الدولي اإلعالـ تستقطب األولى الفمسطينية ,واالنتفاضة السوفيتي

 المحتمة الفمسطينية األراضي عمى يتواجدوف السوفييت الييود كاف , الدولي التأييد
 .عاصرالم اإلنساني التاريخ عرفيا التي لميجرة موجة أكبر ليشكموا

 ميزاف في محدود ال ثقؿ ليا شرقية ككتمة السوفيتي االتحاد انييار وأثر كذلؾ 
 السياسة بسبب وذلؾ الالجئيف , وقضية الفمسطينية القضية عمى سمبي بشكؿ القوى,
  عمى تداعيات ليا كاف والتي الخارجي , المستوى عمى االتحادية روسيا اعتمدتيا التي

 رئيس أوؿ" يمتسيف بوريس" الروسي الرئيس سياسة فكانت كامؿ العالـ دوؿ مستوى
 المتحدة الواليات مع بالتقارب تقضي السوفيتي,  انييار االتحاد بعد الحكـ تولى روسي
 . معيا التحالؼ حد إلى

 القضية عمى تأثيراً  االتحادية وروسيا المتحدة الواليات بيف العالقات لتمؾ وكاف
 روسيا ورأت , األمريكي القرار عف مف االستقالؿ يتمكف لـ الروسي فالقرار الفمسطينية

  خاصة مصالحيا عمى  لمحفاظ محاباتيا تتطمب المتحدة الواليات مع مصالحيا أف
 الصعيد عمى فاعمة كبرى قوى  مع عالقات في تتحقؽ المصالح ىذه , وأف االقتصادية

 وبذلؾ الدولية, الساحة عمى فاعؿ دور ليا ليس  ضعيفة دوؿ مع وليس الدولي,
 - العربي الصراع بشأف األمريكية السيادة مسايرة عمى مجبرة نفسيا روسيا وجدت

                                                           
 -  , مرجع سابقإدريس لكريني, القضية الفمسطينية والمحيط الدولي المتغير 
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 ذلؾ داـ ما العرب و الفمسطينييف جانب إلى فيي , حيادية مواقؼ , واتخاذ اإلسرائيمي
سرائيؿ المتحدة إزعاجًا لمواليات يشكؿ ال  . وا 

 أماـ اليجرة أبواب روسيا لتفتح مساعدًا, عامالً  األمريكية الضغوط وشكمت
 في تمثمت مغايرة سياسة انتياج إلى عادت أف روسيا لبثت ما لكف , الييود مواطنييا

 السالـ مفاوضات وتشجيع سمميًا , اإلسرائيمي -العربي  الصراع حؿ نحو التوجو  دعـ
 تمؾ في دورىا وتمثؿ , التسوية لقضية إىتمامًا محورياً  وأعطت اإلسرائيمية , العربية
 في مصالحيا عمى , الحفاظ منيا أسباب لعدة ذلؾ ويرجع الوسيط في دور الفترة
 . العربية المنطقة في ليا قدـ موطئ عمى والحصوؿ ,  األوسط الشرؽ منطقة

 العربية الدوؿ بيف عالقاتيا في الموازنة في تسعى روسيا أف نستنتج أف ويمكف
 إزاء صريح موقؼ بإصدار ترغب ال فيي األمريكية المتحدة الواليات و إسرائيؿ بيف و

 تريد ال أخرى جية ومف , جية مف الفمسطينييف الالجئيف قضية عف إسرائيؿ مسؤولية
 األوسط الشرؽ منطقة في واإلسالمية العربية الدوؿ مف حمفائيا مع عالقاتيا تخسر أف

 الالجئيف لقضية بحموؿ تتعمؽ مبادرات أية روسيا طرح عدـ يفسر , وىذا ما
 .الفمسطينييف

 الباردة الحرب فترة في األوسط الشرؽ تجاه األمريكية السياسة واعتمدت كذلؾ 
 قضية يخص فيما السياسة تمؾ تجميات أولى وبدأت , السوفيتي احتواء التيديد مبدأ

 التي الشيوخ مجمس في الخارجية العالقات  لجنة خالؿ مف الفمسطينييف الالجئيف
 جيدىا قصارى تبذؿ أف في مصمحة المتحدة لمواليات أف 1953عاـ  في أعمنت

 واألمف باالستقرار المباشرة لعالقاتيا نظراً  الالجئيف مشكمة حؿ في لممساعدة
 األوضاع رؤية في ترغب ال أنيا ,كما األوسط الشرؽ في االقتصادي والسياسي

                                                           
 -  , "34, ع مجمة دراسات شرق أوسطيةبالؿ الشوبكي , "سياسة روسيا الخارجية تجاه القضية الفمسطينية-

35 ,2006 
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 أو الشيوعي التغمغؿأو  االقتصادية بالفوضى ميددة األوسط الشرؽ لدوؿ المحمية
  الحزبية. العداوات

 إلى برحمة ىمغري" "ىيوبوت  الشيوخ مجمس عضو قاـ 1957 عاـ ربيع وفي
 بالمرعبة ووصفيا , الفمسطينييف الالجئيف مخيمات مف عدداً  زار خالليا األوسط الشرؽ

 إستتباب عمى وحرصيا المنطقة في المتحدة الواليات لمصالح كاف فقد شؾ وبدوف ,
 الالجئيف حقف عمى قامت التي السياسة تمؾ رسـ المباشر عمى التأثير فييا األمف

 بؿ , نقمتيـ تخفيؼ و معاناتيـ تقميص بيدؼ ليس , الممكنة االقتصادية بالمساعدات
 الالجئيف ضغوطات تأثير مف التقميؿ و المخيمات عف الشيوعي الخطر إلبعاد

  تؤدي قد الالجئيف مشكمة أنو حيث , المضيفة  الدوؿ سياسات عمى وتجمعاتيـ
 السوفيتي أف يستغمو االتحاد ويمكف المنطقة , في االستقرار ييدد أمني خمؿ إلحداث
 الضغط محاولة إلى عمدت فقد , األوسط الشرؽ في تحالفاتو و النشاطات لتوسيع
 العودة. في الالجئيف حؽ تجاه تطرفاً  أقؿ سياسة إتباع أجؿ مف إسرائيؿ عمى

 جديد عالمي نظاـ ظير الباردة الحرب , وانتياء السوفيتي االتحاد انييار ومع
 الثنائية إلى استند والذي سائداً  كاف الذي لمنظاـ بديالً  القطبية األحادية عمى يقـو

 و العالـ لزعامة األمريكية المتحدة الواليات بتفرد القطبية أحادي النظاـ , وتميز القطبية
 الصراع بقضية المتحدة الواليات تفرد أدى فقد , الدولية القضايا عمى ىيمنتيا

 العربية الدوؿ  رغبة ظؿ , في فييا روسيا دور إضعاؼ إلى اإلسرائيمي  -الفمسطيني 
 تضع و الدولية لمعالقات واإلنصاؼ التوازف تعيد كبرى قوة بروز في فمسطيف وخاصة

 المنطقة. بشؤوف األمريكي لمتفرد حداً 

                                                           
 -الالجئين الفمسطينيين خالل والية الرئيس األمريكي بيل كمينتون السياسة األمريكية إزاء قضية , خميؿ ساجي
, ص ص 2010جامعة القدس المفتوحة, فمسطيف :, رسالة لمحصوؿ عمى درجة الماجستير ,( 1993-2001)

101-102 
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 القضية في المتفرد دور أخذ عدـ شكمياً  تحاوؿ أمريكا كانت األحياف بعض وفي
 فال تمامًا, ذلؾ غير الحقيقة لكف الدولية الرباعية برعاية روسيا بتكميؼ الفمسطينية

 . الفمسطينية بالقضية المتعمقة األمريكية السياسات أماـ الوقوؼ دولة ألي يمكف

 تقوية إلى الفمسطينية بالقضية المتحدة الواليات تفرد باإلضافة إلى ذلؾ أدى
 في" الفيتو" النقض حؽ استخداـ في  ذلؾ تجمى و اإلسرائيمية األمريكية العالقات

 المتبادلة المصالح بسبب وذلؾ الفمسطينييف, لصالح الصادرة الدولية القرارات مف العديد
سرائيؿ المتحدة الواليات بيف  منطقة المتحدة لمواليات يمثؿ األوسط فالشرؽ , وا 

 تعتبر إسرائيؿ فإف وكذلؾ , األمريكي القومي األمف عمى تؤثر ميمة استراتيجية
 العرب. مع صراعيا في عميو يعتمد االستراتيجي الذي الحميؼ  المتحدة الواليات

الالجئين  قضية من وموقفو القطبية أحادي النظام بروز:  الثاني المطمب
 الفمسطينيين

القرف العشريف تحوالت جذرية في النظاـ السياسي شيد العالـ منذ تسعينات 
العالمي , أخذ يؤسس لما يعرؼ بالنظاـ العالمي الجديد , الذي تمعب فيو الواليات 

 المتحدة دور القوة العظمى الوحيدة و المؤىمة لترتيب األوضاع العالمية .

د حيث جاء النظاـ الدولي أحادي القطبية بفعؿ تراكمات تاريخية عمى الصعي
وىو النظاـ  ًا,والتي بدورىا عممت عمى زعزعة النظاـ الدولي الذي كاف سائد,السياسي 

الذي يقـو عمى الثنائية القطبية, و مع وصوؿ الرئيس غورباتشوؼ إلى الحكـ في 
المعسكر  نيياراالبروسترويكي , أدى ذلؾ إلى  المنطؽتحاد السوفييتي و تطبيقو اال
وبالتالي نياية الحرب الباردة بيف المعسكريف الشرقي , وارسو ممؼ نتياء او , شتراكياال

                                                           
 -ص 39, ع جمة دراسات شرق أوسطيةم,  "السياسة الروسية وحدود الدور في الشرؽ األوسط", نورىاف الشيخ ,

  126-125ص
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, سيطر عميو الواليات المتحدة األمريكية توالغربي , و الخروج إلى نظاـ دولي جديد 
 وسمي بالنظاـ أحادي القطبية . ,لمقوة العسكرية اليائمة التي تمتمكيا  اً نظر 

تحدة عمى بنية النظاـ ىيمنة الواليات الم ومف أبرز مالمح ىذا النظاـ ىو
ؿ التفاعالت الدولية حيث حاولت أف تضبط قواعد تحركاتيا كالدولي و سيطرتيا عمى 

وكانت البداية في حرب تحرير الكويت , بما يحقؽ ليا فرض السيطرة عمى اآلخريف 
, أي أف 1995والتدخؿ في الصوماؿ ثـ في البوسنة و اليرسؾ عاـ ,  1991في عاـ 

أما في العقد األوؿ مف القرف الحالي فقد كاف , نت بالقوة العسكرية ىذه التدخالت كا
 . 2003ثـ في العراؽ في عاـ ,  2001التدخؿ بحجـ أكبر في أفغانستاف في عاـ 

ىتماـ الواليات ااإلسرائيمي فقد حظي منذ بدايتو ب -أما بالنسبة لمصراع العربي 
مجموعة مف الحقائؽ السياسية التي المتحدة األمريكية حيث عمدت األخيرة عمى تثبيت 

حيا صالوالحفاظ عمى م ,ترتبط مف حيث المبدأ بتعزيز نفوذىا في المنطقة 
وقد شكمت ىذه , ليا كحميؼ استراتيجي وضماف تفوقيا  ,بقاء إسرائيؿ و ستراتيجية اال

 .الرئيسي في  تحديد معالـ الموقؼ األمريكي مف الصراعاالرتكاز  التوجيات عنصر

اإلسرائيمي مف خالؿ  -حاولت الواليات المتحدة التدخؿ في الصراع  العربي و 
القضية الفمسطينية في كونيا قضية الجئيف ذات بعد  حصرعزلو عف بعده السياسي, و 

إنساني والبحث عف حموؿ جزئية تضمف تقديـ مبادرات سياسية لتسوية األزمة بيف 
 .إسرائيؿ  والدوؿ العربية كحاالت منفردة 

مف مصالحيا  اً اعتبرت اإلدارات األمريكية المتعاقبة أف القضية الفمسطينية جزءو 
والتزاميا  , ظ عمى أمف إسرائيؿافي منطقة الشرؽ األوسط مف خالؿ الحف ةيستراتيجاال

                                                           
 - المركز ,  "القطب المنفرد : الواليات المتحدة األمريكية والتغير في ىيكؿ النظاـ العالمي ",مصطفى عموي

  /http://www.acrseg.org, في: العربي لمبحوث والدراسات 

http://www.acrseg.org/
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تو روافد ذنحياز عمى ضغط استمر حتى يومنا ىذا , وغواعتمد ىذا اال ليا , نحيازباال
وما ألنصار  ,الفيدرالي األمريكياالتحاد يعة نظاـ النظاـ السياسي لطب مكونات 

إسرائيؿ مف مكانة , ىذه المكانة يمسؾ بيا الموبي الييودي مف شخصيات و رؤوس 
االقتراب مف التأثير في رسـ شكؿ اإلدارة  تطاعتساومؤسسات ,وجمعيات ,أمواؿ 

 .األمريكية 

وصاغت اإلدارة األمريكية سياستيا في القضية الفمسطينية مف خالؿ مجموعة 
تركز ىذه ,و اإلسرائيمي  -مف المشاريع والمبادرات السياسية لتسوية الصراع الفمسطيني 

دور الواليات المتحدة في إحياء عممية التسوية السممية في الفترة ما طرح الدراسة عمى 
 وحتى اإلعالف عف1991 أي منذ مؤتمر مدريد لمسالـ عاـ , ( 2019-1990بيف )

 .خطة السالـ األمريكية في الشرؽ األوسط "صفقة القرف" 

وىناؾ مجموعة مف العوامؿ و األسباب التي أدت إلى نجاح اإلدارة األمريكية   
 نطالؽ بعممية التسوية السممية تمثمت في :لال

حرب الباردة, وىيمنة الواليات المتحدة األمريكية نتياء الاتحاد السوفييتي, و نييار االا -
, بانييار ومنظمة التحرير الفمسطينية  عمى القضايا الدولية, حيث فقدت الدوؿ العربية

خاصة في الدعـ عميو الذي كانت تعتمد  ستراتيجياال حاد السوفييتي الحميؼتاال
 العسكري وفي مجاؿ األسمحة .

, حيث عادت القضية الفمسطينية  1987األولى عاـ نتفاضة الفمسطينية اال اندالع -
ددت مصالح الواليات المتحدة في المنطقة التي حىتماـ الدولي , كما  إلى صدارة اال

 وجدت نفسيا مضطرة لمبحث عند حموؿ لتسوية الصراع .

                                                           
 - ( الدوافع2017-1989جياد البطش, "مشاريع التسوية األمريكية في الشرؽ األوسط )  "مركز , واألىداف

 https://www.prc.ps/tag,في :  األبحاث

https://www.prc.ps/tag
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وحدوث , التضامف العربي  نيياراحرب الخميج الثانية التي أدت نتائجيا إلى  -
وخروج العراؽ بعد تحطيـ , في أوساط الشعوب العربية واإلسالمية  نقسامات ىائمةا

ختالؿ التوازف اال ,قتصاديةواال , قدراتو العسكرية ستراتيجي مع إسرائيؿ لذلؾ شرعت وا 
و مارست , اإلسرائيمي –الواليات المتحدة في البحث عف حموؿ لمصراع العربي 

 بمسيرة السالـ . ءضغوط مف أجؿ البد

وقبوؿ , نفتاح سياسة منظمة التحرير الفمسطينية التي اتجيت نحو اال التغير في -
 نفتاح والقبوؿ بقرارات الشرعيةإرجاع ىذا االيمكف , و  1988المفاوضات منذ عاـ 

, حيف قبمت منظمة التحرير بمشروع السالـ العربي في قمة  1982الدولية إلى عاـ 
 . 1988 فاس ,ومع طرحيا لمبادرة السالـ الفمسطينية عاـ

: الدور األمريكي في عممية التسوية خالل إدارة الرئيس جورج بوش "األب"  أوالً 
(1989-1993: ) 

ستغالؿ الوضع الناشئ عف حرب احرصت الواليات المتحدة األمريكية عمى 
نتصارات التاريخية الكبرى التي حققتيا في نياية الثمانينات وأوائؿ واال ,الخميج الثانية
 اً القرف الماضي تحت إدارة الرئيس جورج بوش األب الذي أصبح رئيس السبعينات مف

في ظؿ توافر كافة الشروط لإلعالف عف النظاـ العالمي الجديد , لمواليات المتحدة  
  -ومشاريعيا السممية عمى الصراع العربي ,رض تصوراتيافبقيادة أمريكية جديدة ل

تجاه البحث عف افي  الفترة يزداد تفاعالً حيث بدأ الدور األمريكي في تمؾ  , اإلسرائيمي
 ولعب دور الوسيط أو الطرؼ الثالث لحؿ الصراع .,تسوية لمصراع 

                                                           
 - ,1993اإلسرائيمي في الفترة  –سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه الصراع الفمسطيني منير أبو رحمة-

, رسالة مقدمة لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراة في العمـو السياسية , الجزائر :جامعة وىراف : كمية الحقوؽ  2001
 108, ص2012والعمـو السياسية,
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ستغمت الواليات المتحدة حالة التشرذـ ا اً وفي ضوء العوامؿ التي ذكرت سابق
العربي لفرض مشاريعيا السممية , حيث أعمف الرئيس جورج بوش األب أماـ الكونغرس 

اإلسرائيمي , وارتكزت تمؾ  -عف مبادرة أمريكية لحؿ الصراع العربي  1991عاـ 
, ومبدأ   338 , 242المبادرة عمى حؿ النزاع بالشرؽ األوسط عمى أساس قراري 

الحقوؽ المشروعة لمشعب يحتـر مقابؿ السالـ الذي يوفر األمف إلسرائيؿ و  االنسحاب 
 الفمسطيني.

 تو ش األب أنو سيرسؿ وزير خارجيأعمف الرئيس جورج بو في ىذا الصدد و 
العرب بجمع إلى الشرؽ األوسط لوضع خطوط لتسوية و تييئة األجواء  بيكر"جيمس "
سرائيؿ حوؿ طاولة المفاوضات لموصوؿ إلى معاىدات سالـ نيائية بيف كال  و  ا 

األمريكي لمتصور بعد تقديـ الضمانات لمدوؿ المعنية لضماف قبوليا الطرفيف , 
 .لمسالـ

وجو الرئيس األمريكي جورج بوش و  نتياء جوالت جيمس بيكر الثمانية,اعد بو 
الدعوة إلى  1990تشريف األوؿ \أكتوبر 18السوفييتي ميخائيؿ غورباتشوؼ في 

األطراؼ المعنية لحضور مؤتمر السالـ الذي قرر عقده في العاصمة اإلسبانية مدريد 
, و تكوف مف  جمسات  1991تشريف األوؿ \أكتوبر 30وافتتح مؤتمر مدريد في 

فتتاحية , والمفاوضات الثنائية التي شممت مجموعة مف الجوالت ,والمفاوضات متعددة ا
 األطراؼ .

لعقد جولة المفاوضات الحادية عشر في واشنطف تـ  اً عداد جاريوبينما كاف اإل
و والطرؼ اإلسرائيمي في أوسم, تصاؿ سرية بيف كؿ مف الطرؼ الفمسطيني افتح قناة 

 لمناقشة القضايا  المطروحة في إطار مفاوضات واشنطف .
                                                           

 -  , سرائيل سالم األوىام أوسمو المفاوضات السرية بين العرب حسنيف ىيكؿ , القاىرة  ما قبميا وما بعدىا –وا 
 243,ص7,2001: دار الشروؽ ,ط
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فتتاح المؤتمر إف تحقيؽ السالـ في المنطقة يتـ بالحموؿ اوشدد الرئيس بوش في كممة 
مينات التي أرسمت إلى المشاركيف في طوجاء في رسائؿ الت ,الوسط والتنازالت المتبادلة
 :مف النقاط  أىميا المتحدة عمى مجموعة اتمؤتمر مدريد تأكيد الوالي

سرائيؿ تدور عمى أساس القرار  , المفاوضات التي تدور بيف الدوؿ العربية أ( يف وا 
و  ,194وال وجود ألية إشارة إلى القرار المتعمؽ بقضية الالجئيف رقـ  , 242,338

 ىي قضية أساسية .

 كما تريد . 242,338إلسرائيؿ الحؽ في تفسير القراريف  ب(

 حدة ستضمف الحدود التي يتفؽ عمييا مع كؿ األطراؼ .الواليات المت ج(

 الواليات المتحدة ال تؤيد قياـ دولة فمسطينية مستقمة.  د(

الرغـ مف الموقؼ اإلسرائيمي غير اإليجابي مف مؤتمر مدريد لمسالـ وعمى 
واعتبر مشروع بوش لمسالـ , والذي يعتبر ,  ستطاعت اإلدارة األمريكية عقد المؤتمرا

لمبدء في المفاوضات بيف الطرفيف الفمسطيني  اً مدريد محطة ميمة فيو مشروع مؤتمر
اإلسرائيمي برئاسة إسحاؽ شامير التعنت و اإلسرائيمي , حيث لـ يحقؽ أية نتائج بسبب 

, وغيرىا مف القضايا التي بقيت عالقة و تـ تأجيؿ 338 ,242عف التسميـ بالقراريف 
 يف .التفاوض حوليا مثؿ : قضية الالجئ

وكاف الموقؼ العربي مختمؼ عف الموقؼ اإلسرائيمي , حيث رحبت الدوؿ 
لتزاـ الواليات المتحدة اوكانت عمى ثقة ب,العربية بمفاوضات التسوية في مدريد 

 األمريكية  نحو التوصؿ إلى تسوية عادلة لمصراع العربي اإلسرائيمي .

                                                           
  - في :  رأي اليوم,  "دراسات ومواقؼ :الرؤية األمريكية وقضية فمسطيف", فاروؽ القدومي ,

https://www.raialyoum.com/in  ,24/5/2020 

https://www.raialyoum.com/in
https://www.raialyoum.com/in
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عممت في تمؾ الفترة عمى ومف ىنا يمكف القوؿ أف الواليات المتحدة األمريكية 
ستراتيجي االحفاظ عمى مصالحيا مف خالؿ إعادة ترتيب دور إسرائيؿ اإلقميمي كحميؼ 

ليا في المنطقة , وقد نجحت في تحديد  مناوئة والعمؿ عمى منع بروز أي قوة  ,ليا
ونجحت في تأجيؿ بحث المسائؿ الجوىرية في  ,أىداؼ المفاوضات في المؤتمر

 :قت اآلتيالصراع , وقد حق

 . ميةتطبيع العالقات العربية اإلسرائي -

 إقامة سمطة فمسطينية عمى مدف فمسطينية دوف القدس . -

 إقامة نظاـ إقميمي عمى األسس اآلتية : -

 شرؽ األوسط .لحفظ مصالح الواليات المتحدة األمريكية في ا-أ

ستقرار في المنطقة بما في ذلؾ ضبط كبح  جماح أي محاولة تتسبب في عدـ اال-ب
 ستراتيجية.وبخاصة أسمحة الدمار الشاممة واألسمحة اال ,التسمح 

-1993: الدور األمريكي في عممية التسوية خالل  إدارة الرئيس بيل كمينون ) اً ثاني
2001:) 

كانت كفيمة ,ومحددات لألطراؼ المختمفة  اً ظروف 1993بداية عاـ لقد مثمت 
 :وكاف مف أىـ تمؾ الظروؼ, بزيادة وقود محرؾ سرعة عممية السالـ بالشرؽ األوسط 

التغير الجديد في اإلدارة األمريكية و الذي سيكوف تأثير عمى عممية السالـ بالشرؽ  -
 األوسط.

                                                           
 - , 1,1994, عماف : المؤسسة المتحدة لمدراسات والبحوث, ط مستقبل السالم في الشرق األوسط جواد حمد, 

 12-11 ص ص
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وتـ ذلؾ  , تصاؿ مع اإلسرائيمييف لحؿ القضيةاإدراؾ الفمسطينيوف بضرورة فتح قناة  -
مف خالؿ فتح قنوات سرية بيف الطرفيف إلى أف تـ التوصؿ إلى إعالف المبادئ عاـ 

 .والذي تـ التوقيع عميو برعاية اإلدارة األمريكية 1993

تـ التوصؿ إلى عدد مف  توفكمين وبفضؿ الجيود األمريكية في ظؿ إدارة بيؿ
إلى مفاوضات المرحمة  تفاقيات والتطورات في عممية المفاوضات إلى أف وصمتاال

 23/7/1998في  "واي ريفير"تفاؽ اتفاقيات : النيائية , مف ىذه اال

لمبحث التعنت االسرائيمي  وفي ظؿ, "واي ريفير"تفاقية اوبعد عاميف مف توقيع 
تفاؽ احسب ما ورد في ,  1999في القضايا العالقة التي يجب أف تحؿ في عاـ 

 /10/7أوسمو تـ عقد  قمة كامب ديفيد لمبحث في قضايا المرحمة النيائية في 
 برعاية الرئيس بيؿ كمينتوف .2000

ورئيس الوزراء اإلسرائيمي إييود ,وبحضور الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات 
وبخاصة مفاوضات الوضع النيائي بسبب , باراؾ لكسر الجمود في المسيرة السممية 

األمنية في فمسطيف بسبب  وضاع ؾ المتصمب , وفي أعقاب تدىور األموقؼ بارا
كانت قضية الالجئيف مف أىـ القضايا التي طرحت و , 2000ندالع اإلنتفاضة عاـ ا

 .في ىذه  القمة 

وأشار الرئيس كمينتوف في المؤتمر إلى أف الفمسطينييف يطالبوف بحؽ العودة و 
جب عمى الطرفيف أف يتفقاف أف قضية الالجئيف وي,اإلسرائيميوف معنيوف بمسألة العدد 

 وجرى تقسيـ المفاوضات عمى ثالث لجاف : , ىي قضية بحاجة لممعالجة

وكاف الموقؼ الفمسطيني   ,جئيف( الالحدود , لجنة القدس , لجنة الو  ) لجنة األرض
 الواضح لمموقؼ نحيازىاابالمقابؿ أظيرت الواليات المتحدة , و بحؽ العودة  اً متمسك

                                                           
 -مرجع سابق الدوافع واألىداؼ , 2017-1989), مشاريع التسوية األمريكية في الشرؽ األوسط )جياد البطش 
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ستبداؿ الحديث عف حؽ العودة والحديث عف التعويضات و ااإلسرائيمي الذي تمثؿ في 
 المساعدات المالية .

 قضية الالجئيف منيا: ؿقتراحات لحاوتناوؿ المؤتمر قضية الالجئيف مف خالؿ تقديـ 

أف يوضع الالجئيف أماـ سمسمة خيارات لمعودة كأماكف دائمة إلقامتيـ وىي  -
مسطيف , األراضي اإلسرائيمية التي سيتـ نقؿ السيادة الفمسطينية )دولة فكالتالي :

عمييا في إطار تبادؿ األراضي , الدوؿ العربية المضيفة لالجئيف, دوؿ ثالثة , 
 إسرائيؿ(.

بالقرار السيادي اإلسرائيمي حوؿ عدد  اً وبالنسبة لخيار إسرائيؿ فإنو سيكوف مقيد
 ستيعابيـ ضمف حدودىا.االالجئيف الذيف ستوافؽ إسرائيؿ عمى 

أشارت المقترحات إلى  , وفيما يتعمؽ بالمسؤولية عند حدوث مشكمة الالجئيف -
عتراؼ بالمعاناة المعنوية و المادية التي تعرض أف إسرائيؿ ستكوف مستعدة لال

 .1948نتيجة حربليا الشعب الفمسطيني 
ودة قدـ كمينتوف العحؽ تفاؽ لإلشارة إلى وحوؿ الصيغة التي يمكف أف ترد في اال

 يتضمف العناصر الثالث اآلتية : اً إقتراح

 تفاؽ عمى إحدى الصيغتيف التاليتيف:إمكانية اال -
 أػ حؽ الالجئيف الفمسطينييف في العودة إلى فمسطيف التاريخية.

 ب ػ حؽ الالجئيف الفمسطينييف في العودة إلى وطنيـ .

لسابقتيف بمثابة اإلقرار بأف ذلؾ أف تعتبر موافقة الطرفيف عمى إحدى الصيغتيف ا -  
 .194ىو مضموف تطبيؽ قرارات الجمعية العمومية لألمـ المتحدة رقـ

                                                           
 -سامي  –, ترجمة عمر األيوبي  سالم الشرق األوسطالسالم المفقود :خفايا الصراع حول , دينيس روس

 924,ص2005الكعكي , بيروت : دار الكتاب العربي ,
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 بتعويضيـ تأسيس لجنة دولية لإلشراؼ عمى الالجئيف و تنفيذ كؿ ما يتعمؽ   - 
عادة توطينيـ.  وا 

و جاء الرد الفمسطيني عمى الصيغة التي قدميا الرئيس كمينتوف بخصوص قضية 
 لتزاـ اتجاه قبوؿ عودة الالجئيف.ايف أنيا تعفي إسرائيؿ مف أي الالجئ

بأف تتولى  اً وقدـ إقتراح,حوؿ مسألة التعويضات  اً كما قدـ بيؿ كمينتوف إقتراح
األمـ المتحدة حصر أعداد الالجئيف وتحديد المعايير الخاصة بمف سيعود إلى إسرائيؿ 

إلى تجزئة  تحددوا " سجموا ما سأقدـ لكـ , عميكـ أف الصدد :, حيث قاؿ في ىذا 
ليـ األولوية لبناف عتبار أف الفمسطينييف في وتحديد السنوات آخذيف بعيف اال, األعداد 

الجئ مف لبناف  250.000و  200.000ما بيف  اً , ففي تقديري أف ىناؾ عدد
الجئ 500.000 سيكونوا مف أصحاب حؽ العودة , ولكف نريد أف نفكر ماذا لو قرر

 .ممارسة حؽ العودة, عميكـ أف تفكروا في المشكمة"

قضية حؽ العودة في إطار جمع تختزؿ قامت إسرائيؿ بعرض تنازالت رمزية و 
ضافة  شمؿ العائالت ضمف شروطيا ومعاييرىا وتوطيف الالجئيف في أماكف وجودىـ وا 

كؿ مطمب مستقبمي  لمصراع مف شأف أف يحررىا مف دتفاؽ يفيد بوضع  حبند إلى اال
وقد تواتر ذلؾ  ,أية مسؤولية ليا عند الالجئيفدفف مما يعني , بشأف تمؾ القضية 

الموقؼ اإلسرائيمي مع خارطة الطريؽ التي أعمف عنيا الرئيس جورج بوش اإلبف , 
زالة المستوطنات . ,وتقسيـ القدس ,بشأف رفض حؽ العودة اً تحفظ 14بإيراد   وا 

                                                           
 - 147, ص. مرجع سابق, ساجي خميؿ 
 -  , بيروت : مركز  حق عودة الالجئين الفمسطينيين بين حل الدولتين وييودية الدولةنادية سعد الديف ,

 90, ص.2011الزيتونة لمدراسات واالستشارات , 
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ويقوؿ دينيس روس في ىذا الصدد "قمت لإلسرائيمييف أف الفمسطينييف 
تفاؽ ما لـ يتضمف مجموعة مف البنود المتعمقة بالالجئيف اسيرفضوف عمى األرجح أي 

 و ىي : 

 حؽ العودة إلسرائيؿ. -

 عتبارات إنسانية.تفاؽ عمى عدد الالجئيف الذيف ستقبؿ إسرائيؿ بعودتيـ الاال -

إعطاء األولوية لقبوؿ الالجئيف الموجوديف في لبناف ألف العديد مف عائالتيـ في  -
 شماؿ إسرائيؿ. 

وشدد الموقؼ الفمسطيني عمى أف الحؿ المنطقي لمشكمة الالجئيف يقـو عمى 
الجئ يرغب في العودة إلى إسرائيؿ  وىو ما يمنح كؿ, 194أساس قرار األمـ المتحدة

 فرصة العودة.

لنظر الفمسطينية الرسمية فإف قضية الالجئيف عمى الرغـ مف إجراء ومف وجية ا
التطرؽ لجوانب عديد منيا يتـ إال أنو لـ  ,قضية الالجئيفإلى المفاوضات و التطرؽ 

اإلسرائيمي ورفضو أي اقتراح  التعنت خاصة في مفاوضات في كامب ديفيد بسبب 
 يشير إلى حؽ العودة لمفمسطينييف.

نحياز حات الرئيس كمينتوف لحؿ قضية الالجئيف فشمت بسبب االفإف مقتر  اً وأخير 
بيف الطرفيف وتقدـ حموؿ توافقية  اً مف أف تكوف وسيط األمريكي لمموقؼ اإلسرائيمي بدالً 

مف أىـ  تمؾ االقتراحات تبقى  يقبؿ بيا الطرفاف الفمسطيني واإلسرائيمي , إال أنو
وىذا الالجئيف سترجاعيا عند البحث في حموؿ لقضية  االمصادر المرجعية التي يتـ 

في طابا في نياية كانوف  اً ما وقع عمى سبيؿ المثاؿ في المفاوضات التي جرت الحق

                                                           
 -  , 886,ص مرجع سابقروس دينيس 
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عندما بحثت في قضية أماكف عودة الالجئيف , حيث اعتمدت مسودة ,  2001الثاني
بيؿ كمينتوف حوؿ  تفاؽ عمييا في طابا الصيغة التي أوردىا الرئيسالورقة التي تـ اال

  .الخيارات الخمسة لإلقامة الدائمة لالجئيف 

 اً مالي اً قدمت دعم في تمؾ الفترة  ومف الجدير بالذكر أف الواليات المتحدة
لكف ىذا الدعـ ال يقارف بما قدمتو , لمسمطة الفمسطينية منذ وصوليا إلى غزة و أريحا 

 إلسرائيؿ خاصة في المجاؿ العسكري .

ية الرئيس بيؿ كمينتوف دوف الوصوؿ ألي نتائج تذكر مما تـ اإلتفاؽ وانتيت وال
 عميو في أوسمو و كامب ديفيد.

بن : الدور األمريكي في عممية التسوية خالل إدارة الرئيس جورج بوش اال اً ثالث
(2001-2009: ) 

بف بأي نشاط لـ تحظى القضية الفمسطينية في عيد إدارة الرئيس جورج بوش اال
تمؾ الفترة باإلنتقاد  ,حيث وصفت  اً لصالح الفمسطينييف , بؿ العكس تمامسياسي 

سبتمبر 11وأحداث نتفاضة الثانية , اال الدائـ لمفمسطينييف و ذلؾ لعدة أسباب أىميا :
ة لمقضية الفمسطينية مف خالؿ يوالتي ساىمت في خمؽ  سياسة أمريكية معاد,  2001

المحتؿ , حيث اعتبرت الواليات المتحدة النضاؿ الخمط بيف اإلرىاب والنضاؿ مف 
سرائيؿ ضحية. اً الفمسطيني إرىاب  وا 

كما وأصبح لدى اإلدارة األمريكية القناعة بأف قيادة عرفات ىي قيادة يجب 
 دوف تردد إلى معسكر اإلرىاب .نسبيا 

                                                           
 -  , مرجع سابقلكريني إدريس , القضية الفمسطينية والمحيط الدولي المتغير 
 - , في :  مؤسسة الدراسات الفمسطينية,  أيمول/ سبتمبر والقضية الفمسطينية11أحمد محمد سيد ,

studies.org-https://oldwebsite.palestine/  .24, ص 

https://oldwebsite.palestine-studies.org/
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ستجابة لممصالح األمريكية في الشرؽ األوسط رأت الواليات المتحدة ضرورة  ,وا 
حيث طرح الرئيس بوش رؤيتو لحؿ ,مبادرات لحؿ الصراع في الشرؽ األوسط  طرح

ولعؿ أىـ ما ميز تمؾ المبادرات والمشاريع أنيا لـ تأخذ موضوع , القضية الفمسطينية
حؿ القضية مف جانب الحؿ األمني بؿ بحثت تمؾ المشاريع في ضرورة إيقاؼ 

ستيطاف و التخفيؼ واضيع تتعمؽ باالبناء ثقة في م وقياـ إسرائيؿ بخطوات, نتفاضة اال
مف ىمـو  الفمسطينيوف وتحسيف ظروؼ حياتيـ , ويتجمى ذلؾ في المشروع الذي 

 طرحو الرئيس بوش و الذي سمي بخارطة الطريؽ .

 : خارطة الطريق وقضية الالجئين الفمسطينيين

بف في خطاب لو في الرابع والعشريف  عرض الرئيس األمريكي جورج بوش اال
المتبناة مف الرباعية الدولية )أمريكا ػ  ؽ,عف خارطة الطري  2002يونيو\ حزيراف مف
األمـ المتحدة ( وذلؾ بعدما شيدت منطقة , روسيا  اإلتحادية , تحاد األوروبي اال

األوضاع المأساوية التي و , راؽ الشرؽ األوسط أحداث كثيرة أىميا : الحرب عمى الع
قتصادية بعد اال السياسة, جتماعية,المستويات اال يعيشيا الفمسطينيوف عمى مختمؼ

نتفاضة بسبب السياسات اإلسرائيمية التي عممت عمى تدمير البنية عاميف مف اال
 التحتية الفمسطينية .

وأوضح الرئيس بوش في ىذا الخطاب عف  تصور الواليات المتحدة  لعممية 
إلى جنب في سالـ و أمف  اً جنب رؤيتي ىي لدولتيف تعيشاف" : السالـ في المنطقة قائالً 

, ففي ىذه المحظة الحرجة إذا تجاوزت كؿ األطراؼ الماضي وانطمقت في طريؽ جديد 
 .فإننا نستطيع التغمب عمى الظالـ بنور األمؿ" 

                                                           
 -  , 15ص.  , مرجع سابقالبطش جياد 

 -  , "في :  مركز التخطيط الفمسطينييوسؼ حجازي, "كرونولوجيا خارطة الطريؽ ,
http://www.oppc.pna.net/ 

http://www.oppc.pna.net/
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تعتبر خارطة الطريؽ أحد المسارات األساسية لتسوية النزاع الفمسطيني 
راؼ  المتنازعة مف خالؿ متابعة اإلسرائيمي و تيدؼ إلى إحالؿ السمـ بيف األط

المفاوضات و الوصوؿ إلى تسوية نيائية , و يتمثؿ اليدؼ مف ىذه المبادرة ىو تسوية 
برعاية المجموعة  2005الفمسطيني بحموؿ عاـ   -نيائية و شاممة لمصراع اإلسرائيمي

 متحدة (.األمـ ال,تحادية روسيا اال, تحاد األوروبي اال,الرباعية :)الواليات المتحدة 

النص  2003أبريؿ  \نيساف 30 أصدرت وزارة الخارجية األمريكية في و 
وذلؾ  بعد تسميـ نسختيف منيا  ,الرسمي الكامؿ لخريطة الطريؽ لسالـ الشرؽ األوسط 

 إلى المسؤوليف اإلسرائيمييف و الفمسطينييف .

تممت خارطة الطريؽ عمى ضرورة إيجاد حؿ عادؿ و منصؼ لقضية شكما وا
تفاؽ عمى حؿ متفؽ عميو و الالجئيف وحميا , حيث جاء في نص الخريطة ضرورة اال

 منصؼ وعادؿ وواقعي  لقضية الالجئيف . 

أف حؽ العودة سيتعرض لخطر كما أنو لـ تذكر المرجعيات  يعتقد  بالتالي
وتفرض عمى الفمسطينييف أف يتعيدوا بأف يصدروا   ,القانونية المتعمقة بقضية الالجئيف

يأكدوا فيو عمى حؽ إسرائيؿ في الوجود بسالـ وأمف , بالتالي المساس بجوىر  اً بيان
عتراؼ فإف عودة  الالجئيف إلى القضية الفمسطينية  وىو حؽ العودة , فإذا تـ اال
 الديموغرافي الييودي . التفوؽأراضييـ التي طردوا منيا مستحيمة ألنو سيتـ إنياء 

 : ئين الفمسطينيينمؤتمر أنابوليس و قضية الالج

 .ات عمى مستوى  القضية الفمسطينيةجاءت مبادرة أنابوليس في ظؿ وجود متغير 

                                                           
 -مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية,  "خارطة الطريؽ بيف النص والتطبيؽ", ماىر ممندي  ,
 2,2009, ع 25ج
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توفي الرئيس ياسر عرفات والذي لطالما اعتبرتو اإلدارة األمريكية عقبة    : اً فمسطيني
بوجو السالـ ,  وتقمد المنصب الرئيس محمود عباس, وفوز حركة حماس في 

قالب "حركة انب وتشكيؿ حكومة فمسطينية في قطاع غزة , نتخابات التشريعية اال
 حماس" عمى الحكومة القائمة مما أدى إلى فصؿ قطاع غزة عف الضفة الغربية .

: فقد تـ تغيير الحكومة فأصبح أييود أولمرت رئيس الوزراء وتسيبي ليفني  اً إسرائيمي
ة األقؿ حدة مف الحكومة نيوزيرة الخارجية, و الذيف عرفوا  بالتوجيات السياسية  واألم

 )نتنياىو , شاروف ( . السابقة 

 .بف بوالية ثانية في الرئاسة األمريكية: فقد نجح الرئيس جورج بوش اال اً أمريكيأما 

حموؿ لمصراع بتصور  تفاقات والمبادرات المتعمقةإطار المؤتمرات واالوفي 
اإلسرائيمي , دعا الرئيس جورج بوش إلى عقد مؤتمر دولي بمشاركة  -الفمسطيني

سرائيؿ بيدؼ إحياء عممية السالـ في الشرؽ األوسط في ظؿ  السمطة الفمسطينية وا 
بف لنقاط خارطة الطريؽ مما ألـز الرئيس األمريكي جورج بوش اال الرفض اإلسرائيمي

ودعـ الحكومة اإلسرائيمية   ,انببوعد الحكومة اإلسرائيمية بأخذ خطوات أحادية الج
ح لو بأنو ليس مف الواقعي إلسرائيؿ أف تعود إلى حدود الرابع مف حزيراف يتصر  مف و 

 مستشارة األمف القومي"كونداليزا رايس" ومف ىذه الرؤية انطمقت ,  1967عاـ 
رأت في تحديد خطاب السياسة األمريكية تجاه القضية الفمسطينية و التي  األمريكي ,

في مدينة  2007وتـ عقد المؤتمر في شير نوفمبر ,  عقد مؤتمر دولي أىمية 
 .عدد مف الدوؿ العربية  حضرهوالية ميرالند و  يسأنابول

                                                           
 -  , 17,ص.  مرجع سابقالبطش جياد 
 -  المتصورة والعقبات مؤتمر إطار أنابوليس بين الفرص , المركز الدولي لمدراسات المستقبمية واالستراتيجية

 2007, القاىرة : برنامج الدراسات الفمسطينية ,  المحتممة .. رؤية مستقبمية
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نطالؽ اوفي خطاب الرئيس بوش في مؤتمر أنابوليس أكد عمى ضرورة 
 ,ة تفاؽ سالـ لحؿ كؿ شيء بما فييا القضايا الجوىريامفاوضات ثنائية لمتوصؿ إلى 

 وأف غاية المؤتمر تتمثؿ في إعادة إطالؽ مفاوضات السالـ في الشرؽ األوسط .

مف المفترض أف يترتب عمى المفاوضات التي أعقبت مؤتمر أنابوليس قياـ و 
لكف بقيت القضايا األساسية غائبة عف  دولة فمسطينية وفؽ رؤية حؿ الدولتيف ,

 اً جديد اً س الحكومة اإلسرائيمية شرطقضية الالجئيف , حيث أطمؽ رئي ومنيا : يثالحد
عتراؼ بيا دولة ييودية طالبت إسرائيؿ االو  ,مقابؿ التوصؿ إلى صفقة متكاممة لمتسوية

ينطوي عمى ذلؾ الشرط مف ـ , بما كشرط مسبؽ لمتفاوض حوؿ قضايا الحؿ الدائ
, غير قابؿ لمتصرؼ بو وىو حؽ الالجئيف في العودةتمغي حقًا عتبارات خطيرة ا
تفرض مبدأ آخر ىو مبدأ "دولتيف لشعبيف" , و  ,خضع شرعيتو الدولية إلى المراجعة وتُ 

ىذا الطرح أف مفاوضات أنابوليس أتاحت أماـ الالجئيف الفمسطينييف حؿ وما يعزز 
ىو  والثاني, الدولة الفمسطينية  األوؿ يتحقؽ بالعودة إلى: مشكمتيـ وفؽ خياريف 

مكاف مسكنو الدائـ خارج حدود فمسطيف اإلنتدابية , التعويض المالي واختيار الالجئ 
إسرائيؿ الحؽ  حأف يمن وعف ذلؾ فإف تكريس مفيوـ الدولة الييودية مف شأن وفضالً 

تعتبرىـ غرباء يحمموف تصاريح إقامة  ا أوفييفي طرد العرب الفمسطينييف المقيميف 
 يكف إلغاؤىا في أي وقت .

ىذه الخطوة في المفاوضات بيدؼ التيرب ويرى محمموف أف إسرائيؿ ذىبت إلى 
وطرحت تمؾ المسألة خالؿ مؤتمر أنابوليس  , ستحقاقات قضايا الحؿ الدائـامف  اً تمام

نتزاع التنازالت مف ابتزاز و تفاؽ إنما لالليس كشرط لمتفاوض وال حتى كشرط لال

                                                           
 - 2010-1991اإلسرائيمي "حل الدولتين نموذجًا" –الدور األمريكي في تسوية الصراع العربي , أحمد غناـ  ,

 175, ص.2013والعمـو اإلدارية ,  ية االقتصادجامعة األزىر : كمغزة :رسالة لمحصوؿ عمى درجة الماجستير , 
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تفاؽ( تـ إسقاط اإلشارة إلى قضايا الوضع الدائـ )كشرط لال وحيث أن, الفمسطينييف
 مقابؿ ىذه اإلشارة إلى الدولة الييودية.

وكاف مف أىـ نتائج المؤتمر ىوالتوصؿ إلى وثيقة تفاىـ مشترؾ بيف الطرؼ 
نخراط في مفاوضات نشطة ومستمرة و تقضي باال, والطرؼ اإلسرائيمي , الفمسطيني 

وتضمنت الوثيقة   , 2008تفاؽ قبؿ نياية عاـ اىدفيا التوصؿ إلى  , متواصمة
عبارات عامة حوؿ القضايا الرئيسية التي ال يمكف أف يكوف ىناؾ تسوية دوف التوصؿ 

الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي القياـ بتطبيؽ  وثيقة تفاؽ حوليا , وألزمت تمؾ الاإلى 
ما يترتب عمييما مف واجبات نصت عمييا خارطة الطريؽ المفضية إلى حؿ الدولتيف 

ووافؽ الجانبيف بموجب  الوثيقة عمى  تشكيؿ   ,اإلسرائيمي –لمصراع الفمسطيني الدائـ 
ترأسيا الواليات المتحدة لمتابعة تنفيذ خارطة  ,إسرائيمية –فمسطينية  -آلية أمريكية 

 الطريؽ .

بمأل بف اإلدارة األمريكية برئاسة جورج بوش االوأخيرًا يمكف القوؿ , نجحت 
األوسط خاصة في معادلتيا الداخمية حيث تعاممت مع الصراع  الفراغ السياسي بالشرؽ

نتقالية  وال اوتـ تقسيـ األمر إلى مراحؿ , مف خالؿ جوالت المسؤوليف األمريكييف 
ختراؽ جمود احديث عف القضايا النيائية إال بالمرحمة الثالثة بالتالي نجحت في 

 القضية الفمسطينية دوف المساس بإسرائيؿ .

 

 

                                                           
 -  مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات,  """ ييودية إسرائيؿ : االستحقاقات والتداعيات14التقدير اإلستراتيجي  ,

  /https://www.alzaytouna.net, في: 2009
 - 175,ص. 72,2007, ع18, جمجمة الدراسات الفمسطينية,  "في الذاكرة", ابراىيـ الدقاؽ 

https://www.alzaytouna.net/
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: الدور األمريكي في عممية  التسوية خالل إدارة الرئيس باراك أوباما  اً رابع
(2009-2017:) 

تولى الرئيس باراؾ أوباما الرئاسة في الواليات المتحدة في وقت كاف يشوبو 
التوتر ما بيف الواليات المتحدة والعالـ اإلسالمي خاصة بعد الحروب عمى أفغانستاف و 

 سبتمبر . 11العراؽ و أحداث 

بدأ الرئيس أوباما في تغيير صورة الواليات المتحدة مف خالؿ إظياره مدى و 
 والعمؿ مع الدوؿ األخرى ومع األمـ المتحدة ., ستعداده لمتشاور مع حمفاء أمريكا ا

استخدـ الرئيس باراؾ أوباما شعار التغيير فيما يتعمؽ بالواليات المتحدة مع و 
مناطؽ العالـ الذي تضرر بسبب سياسات الرئيس الذي كاف مف أكثر , الشرؽ األوسط 

ممؼ ستراتيجية تعامؿ مع قضايا الشرؽ األوسط خاصة احدد  ثحي, بف بوش اال
في خطابو الشيير في جامعة القاىرة , حيث ذكر في  اإلسرائيمي –عربي الصراع ال

 خطابو ما يعانيو الفمسطينيوف بسبب االحتالؿ .

اما عف إدارة الرئيس بوش االبف فيما يتعمؽ بحؿ وفي الواقع ال تختمؼ إدارة أوب
أف السبيؿ الوحيد لمتوصؿ إلى تحقيؽ  عتبرا, حيث االسرائيمي –الصراع الفمسطيني 

طموحات الطرفيف ىو حؿ الدولتيف , كما تجنب الضغط عمى إسرائيؿ مثؿ  سمفو فقد 
 تغيرت أغمب التصريحات إال تمؾ التي تتعمؽ بإسرائيؿ .

ؿ اإليجابية التي تحدث  بيا باراؾ أوباما في خطابو في القاىرة وبالرغـ مف ك
خاصة في ظؿ الوضع الفمسطيني المنقسـ عمى ليعممو  إال أنو لـ يكف أمامو الكثير

                                                           
 -  , مركز الدراسات االستراتيجية  إدارة أوباما واالستراتيجية األمريكية : األيام المائة األولىكوردسماف أنتوني ,

 3, ص.2009والدولية , ترجمة مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات , أبريؿ 
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استبعد حيث  مف ناحية المفاوضات . اً ه إسرائيؿ نحو اليميف األكثر تطرفانفسو , واتج
 كوف لتمؾ المفاوضات الفمسطينية ػأف يرئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو 

ولكف كاف يدرؾ أىمية  ,عمى األمف اإلسرائيمي اً إيجابي اً نعاكسااإلسرائيمية 
والبحث في مسألة حؿ , ستجابة لممطالب األمريكية الداعية لمشروع لممفاوضات اال

يونيو  /حزيراف 14يوـ  "بار إيالف"الدولتيف ,وحدد نتنياىو في خطابو في جامعة 
 مجموعة مف المعايير التعجيزية لمشروع في المفاوضات , ذكر فيو: 2009

إلنياء  اً أساسي اً عتراؼ الفمسطينييف بإسرائيؿ دولة لمشعب الييودي شرطا
الصراع في المقابؿ حؿ قضية الالجئيف خارج حدود إسرائيؿ ألف المطالبة بإسكاف 

 .يا دولة الشعب الييوديمع قياـ  إسرائيؿ بصفت ضالالجئيف داخؿ إسرائيؿ تتناق

تعجيزية لمتفاوض مع الفمسطينيوف مف شروطًا وىكذا وضع رئيس الحكومة 
في المقابؿ ,  194 خالؿ القضاء عمى حؽ العودة بما يتعارض مع القرار  الدولي

حاوؿ الجانب الفمسطيني تجنب تمؾ الشروط التعجيزية مف خالؿ الطمب إلى الوسيط 
لمدة ال تتجاوز , األمريكي تحويؿ المفاوضات المباشرة إلى مفاوضات غير مباشرة 

أربعة أشير وربط موافقتو تمؾ بالحصوؿ عمى توضيحات أمريكية حوؿ قضايا )الحدود 
قديـ ضمانات بشأنيا إف أمكف , إال أف الطرؼ الفمسطيني ستيطاف( و ت, القدس , اال
أف التوضيحات التي ستقدـ مف قبؿ اإلدارة األمريكية ال تقدـ أو تؤخر  اً كاف يدرؾ تمام

                                                           
 - 6, ص. المرجع نفسو 
 -  جامعة  –كممة رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو يؤكد فييا أف عاصمة إسرائيؿ القدس ستبقى موحدة

 178, ص.2009, 78,ع مجمة الدراسات الفمسطينية, بار إيالف
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األكثر  حساسية  ايافي ميزاف المفاوضات بسبب عجزىا عف إلزاميا حياؿ القض
 قضية الالجئيف .كخطورة و 

كيد عمى موقؼ اإلدارات السابقة بخصوص قامت إدارة باراؾ أوباما بالتأ
مف خالؿ مفاوضات الحؿ وذلؾ  ,مف خالؿ إيجاد حؿ عادؿ, الالجئيف الفمسطينييف 

النيائي وقد أعربت ىذه اإلدارة عف فكرة أف الالجئيف الفمسطينييف لف يعودوا إلى 
س إسرائيؿ و لكف إلى دولة فمسطينية مستقبمة إذا أقيمت , حيث كتب مستشار الرئي

األمريكي باراؾ أوباما "دينيس روس" أثناء توليو دائرة التخطيط بوزارة الخارجية في 
كتابو "فف الحكـ" : " لمفمسطينييف حؽ في عودة الجئييـ إلى الدوؿ الفمسطينية وليس 

 .إلى إسرائيؿ"

سرائيؿ  لقوية كما أكد الرئيس أوباما في خطابو عمى أف الروابط ا بيف أمريكا وا 
لكف شدد عمى أف بالده لف تدير ظيرىا   ,ال يمكف زعزعتيا  صالتىذه ال معروفة و

إقامة دولة  اً لمتطمعات المشروعة لمشعب الفمسطيني إلقامة دولة خاصة بيـ معتبر 
بأف يتابع  اً متعيد, والعالـ ,وأمريكا  ,وفمسطيف , فمسطينية مف مصمحة إسرائيؿ

اإلسرائيمي عمى أساس حؿ  -النزاع الفمسطيني  الييود مف أجؿ تسوية اً شخصي
 الدولتيف .

وفي ظؿ عدـ قدرة الواليات المتحدة دفع الطرفيف لمدخوؿ في عممية مفاوضات    
عف ضرورة عودة المفاوضات  2010مايو  \أيار 19شاممة أعمف الرئيس أوباما في 

                                                           
 - اإلسرائيمية  –" مستقبل المفاوضات الفمسطينية 21التقدير االستراتيجي " ,واالستشارات لمدراسات الزيتونة مركز

 /https://www.alzaytouna.net, في : ٓ 2010, , في ظل استمرار االستيطان
 -  قضية الالجئيف مف  -المحاوالت األمريكية إلعادة تعريؼ القضية الفمسطينية وتفكيؾ القانوف الدولي بالقوة

 مرجع سابقفمسطيف نموذجًا , 

https://www.alzaytouna.net/
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يا الوضع ولمتفاىـ عمى جميع قضا1967عمى أساس قياـ دولة فمسطيف عمى حدود 
 الدائـ .

وترافقت تمؾ الدعوة مع بياف أصدرتو المجنة الرباعية تدعو فيو طرفي الصراع 
في عممية مفاوضات جاءت مف أجؿ تحقيؽ سالـ  إقميمي شامؿ و عادؿ ودائـ كما 

لكف  .ومبادرة السالـ العربية ,ومقررات مجمس األمف ,ترتئيو مرجعية مؤتمر مدريد 
ستمرار التصمب في الموقؼ اإلسرائيمي اسبب بلمفاوضات سرعات ما فشمت جولة ا
 إزاء قضايا الوضع الدائـ .

  -يمكف القوؿ أف سياسة الرئيس أوباما تجاه الصراع الفمسطينيوأخيرًا 
السابقة متداد لسياسة كافة اإلدارات األمريكية ااإلسرائيمي و مسألة المفاوضات ىي 

وعدـ قدرة أوباما عمى ممارسة  ,ؼ اإلسرائيمينحيازه لمموقابخضوع الموقؼ األمريكي و 
 .بي الصييوني في الواليات المتحدةالضغوط عمى نتنياىو المدعـو بقوة مف المو 

ف كانت إدارة أوباما قد اختارت قبؿ مغادرتيا لمسمطة في الواليات المتحدة أف  وا 
مف خالؿ   تعبر عف إحباطيا المتراكـ مف السياسات اإلسرائيمية إزاء عممية السالـ

 "الفيتو" في مجمس األمف لمحيمولة دوف تمرير القرار  ضستخداـ حؽ النقامتناع عف اال
اإلستيطاف اإلسرائيمي في الضفة الغربية والقدس الشرقية و عّدىا غير داف الذي 2334
 .شرعية

 

                                                           
 -  , "مجمة الدراسات بياف لمقيادة الفمسطينية تعمف فيو الموافقة عمى المحادثات غير المباشرة مع اسرائيؿ

 203, ص2010, 83, ع  الفمسطينية
 -  , السياسة األمريكية في عيد أوباما وانعكاساتيا عمى الدور األمريكي لحل محمد حسنيف, حمدي أسامة

, في :  2017, المركز الديمقراطي العربي , يوليو اإلسرائيمي –الصراع الفمسطيني 
https://democraticac.de/ 

https://democraticac.de/
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 :مبادرة جون كيري

نتياء فترة تولي الرئيس باراؾ أوباما لمرئاسة قاـ جوف كيري وزير الخارجية اقبؿ 
وعرفت ,بتقديـ وجية نظره حوؿ قضايا التسوية السممية في الشرؽ األوسط , آنذاؾ 

 بخطة كيري الخاصة بالتسوية السياسية لمقضية الفمسطينية .

لفمسطينية بؿ أثبت مشروع كيري عدـ جدية  أمريكا في التعامؿ مع القضية او 
حتالؿ بكافة مف الضغط عمى إسرائيؿ إلنياء اال قتصادي بدالً أكد دعمو لمحؿ اال

وروسيا لتطبيؽ القرارات الدولية المتعمقة  ,والرباعية,أشكالو والعمؿ مع األمـ المتحدة 
بأف  :"عف السالـ مف وجية نظره فقاؿ لذلؾ عّبر كيري,بفمسطيف وعممية السالـ 

أف يتمكف ,و حتياجات أمنية احصمت إسرائيؿ عمى ما تريد مف السالـ ممكف لو 
 .ممكنًا" الفمسطينيوف مف الحصوؿ عمى دولة ليـ عندما  يكوف السالـ

والمشاريع التي تقدميا الواليات المتحدة تحركات  بالتالي تشكؿ المبادرات
 التسوية .  ستئناؼ عمميةالتصفية القضية الفمسطينية مف خالؿ 

السالـ في الشرؽ األوسط التي عرضيا وزير الخارجية تضمنت خطة و 
وعمى قرارات األمـ المتحدة بشأف ,األمريكي ست نقاط ترتكز عمى حؿ الدولتيف 

 :  وىي منة لمطرفيفآ اً اإلسرائيمي بما يضمف حدود -الصراع الفمسطيني 

قابمة إقامة حدود آمنة ومعترؼ بيا مف قبؿ األسرة الدولية بيف إسرائيؿ وفمسطيف  -
مع عمميات تبادؿ متساو  1967ستمرار وذلؾ عبر التفاوض عمى أساس حدود لال

 الطرفاف .يقبؿ بيا ألراض 

                                                           
 -في :  2014, 4, ع جريدة الغد,  "مشروع كيري يستيدؼ تصفية القضية الفمسطينية" ,سعيد ذياب ,

https://alghad.com/ . 

https://alghad.com/
https://alghad.com/
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بشأف  1997لمجمعية العامة لألمـ المتحدة الصادر عاـ  181تحقيؽ فكرة القرار  -
عتراؼ متبادؿ ومساواة في الحقوؽ اوشعبيف أحدىما ييودي واآلخر عربي مع , دولتيف 
 كؿ منيما . لمواطني

إيجاد حؿ عادؿ ومقبوؿ وواقعي لمشكمة الالجئيف الفمسطينييف بمساعدة دولية تشمؿ  -
عتراؼ بالمعاناة و إجرا ,وخيارات ًا,تعويض ات ءومساعدة لمعثور عمى مساكف دائمة وا 

مع دولتيف لمشعبيف ويؤكد عمى أف ىذا الحؿ  اً منسجم كامالً  أخرى ضرورية ليكوف حالً 
 عمى الطابع األساسي إلسرائيؿ . يجب أال يؤثر

وحماية وتأميف حرية الوصوؿ إلى  ,لمدولتيف اً القدس كعاصمة معترؼ بيا دولي -
 المواقع الدينية.

 .حتياجات إسرائيؿ في مجاؿ األمف بشكؿ مرضٍ اتمبية  -

 األمف اإلقميمي كما وتعزيز ,إنياء النزاع و كؿ المطالب ليتاح إقامة عالقات طبيعية -
 .وارد في مبادرة السالـ التي تقدمت بيا الدوؿ العربية  وى

 :قضية الالجئين في مبادرة كيري

اقترح كيري أربعة خيارات لحؿ قضية الالجئيف جرى طرحيا أماـ القيادة 
بحيث يتـ بموجب تمؾ الخيارات تخيير الالجئيف بيف  , الفمسطينية مستبعدة حؽ العودة

العيش في الدولة الفمسطينية المستقبمية, أو البقاء  ا , أوإلى كندا و العيش فيياالنتقاؿ 
% مف إجمالي ستة 42حيثما يتواجدوف ال سيما في األردف الذي يستضيؼ أكثر مف 

عتباره الحؿ األفضؿ و اب, مالييف الجئ مسجميف لدى وكالة الغوث الدولية )األونروا( 

                                                           
 - الست في خطة كيري لمسالـ بيف الفمسطينييف واالسرائيمييف النقاط ,France 24,2016  : في,

https://www.france24.com/  

https://www.france24.com/
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دف بذلؾ و تعويضو , بينما سيتـ قتناع األر نظير ا واقعية بالنسبة لرؤية كيري  األكثر
 . اً عتبارىا المسألة األكثر إلحاحاطاء وضع الالجئيف في لبناف أولوية المعالجة بعإ

أما الخيار الثالث ىو تقديـ الالجئ بطمب لإلقامة في الكياف اإلسرائيمي الذي 
حتالؿ يا سمطات االعوضوابط محددة تض ,يقـو بدوره  بدراسة الطمب وفؽ معايير

سنة قادمة مقابؿ اإلسياـ  15ولمدة زمنية تمتد حتى , ضمف نطاؽ لـ شمؿ العائالت 
عتراؼ في تمويؿ صندوؽ  لتعويض الالجئيف وتوطينيـ حيثما يتواجدوف , وبدوف اإل

 .تجاه قضية الالجئيف  ,وسياسية بأية مسؤولية تاريخية 

إلى  مسطينييفيف الفمف الواضح أف تمؾ الخيارات ال تضمف حؽ العودة لالجئ
 بؿ اقترحت فكرة التوطيف والوطف البديؿ بدالً ,  1948 ديارىـ التي ىجروا منيا عاـ

 منيا.

      دونالد ترامب  الرئيس إدارة خالل التسوية  عممية في األمريكي خامسًا :الدور
 : حتى اآلن(2017-)

استمرت اإلدارة األمريكية المتعاقبة بدعميا المطمؽ إلسرائيؿ عمى نفس المنيج 
حتى تولي الرئيس األمريكي دونالد ترامب اإلدارة منذ ترشحو  , و المضموف 

( , حيث شكمت رؤياه لمشاكؿ المناطؽ 2016مايو\لإلنتخابات  الرئاسية في )آذار
ىتماـ الكثير مف المحمميف اض , وأثارت المختمفة مف العالـ وسياستو الكثير مف الغمو 

والباحثيف السياسييف لتحميؿ الموقؼ المستقبمي لمواليات المتحدة تجاه الصراع 
وذلؾ في ضوء التصريحات التي تحقؽ الرؤية اإلسرائيمية , اإلسرائيمي  -الفمسطيني

نتخابات وكذلؾ بعد توليو الحكـ قبؿ التي صرح بيا الرئيس ترامب قبؿ فوزه في اال

                                                           
 - في :  الجزيرة ,,  خطة كيري ..تصفية القضية الفمسطينية, نادية سعد الديف

https://www.aljazeera.net/ ,12/5/2020 

https://www.aljazeera.net/
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واإلعالف عف القدس عاصمة  , الحديث عف نقؿ السفارة األمريكية إلى مدينة القدس
إلسرائيؿ , كذلؾ تخميو عف خيار حؿ الدولتيف وىو الخيار الذي تـ تبنيو مف قبؿ 

يؽ وتحق, اإلسرائيمي -اإلدارات السابقة كوف الحؿ الوحيد بإنياء الصراع الفمسطيني
والحديث عف إقامة دولة فمسطينية في قطاع غزة وجزء مف أرض   ,عممية السالـ

 , كما أعمف في خطاب ألقاه أماـ المؤتمر السنوي لمجنة الشؤوف العامة األمريكيةسيناء
فإف معاممة  ًا," في اليـو الذي سأصبح فيو رئيس اإلسرائيمية "إيباؾ" في واشنطف قاؿ: -

" وتعيد بنقؿ السفارة األمريكية مف تؿ ستنتيي رجة الثانية  إسرائيؿ كمواطف مف الد
 أبيب إلى القدس .

" ميؿ ديمي" لصحيفة لو حديث في 2016 وباإلضافة إلى ذلؾ صرح في مايو
 المستوطنات بناء في قدماً  السير إسرائيؿ وعمى ممكف غير أمراً  الحياد يكوف قد بالقوؿ

 2الغربية". الضفة في

 2015عاـ في أنو إال إلسرائيؿ تماماً  المؤيدة التوجيات تمؾ مف الرغـ وعمى
 الصراع في محايداً  سيكوف أنو ادعى"  برس اسوشيتد"  أنباء وكالة مع لو حديث ,وفي
 الفمسطينييف بيف السالـ لتحقيؽ تأىيالً  األكثر الشخص نفسو واعتبر, الطرفيف بيف

 في سالـ إلى يؤدي لف لتنازالت إسرائيؿ تقديـ عدـ أف إلى وأشار, واالسرائيمييف
 التغيير وُيفسر ىذا, حقوقيـ عمى الحصوؿ في الفمسطينييف حؽ عمى وأكد, المنطقة

 القضية حياؿ ثابتة واستراتيجية رؤية امتالكو , بعدـ التصريح ىذا بعد" ترامب" آراء في
 .الفمسطينية

                                                           
 -  خبر :"أيباؾ " تشعؿ سباؽ مرشحي الرئاسة األمريكية عمى دعـ إسرائيؿ " دونالد ترامب" : ال يوجد مرشح

 /alkhaleej.com-http://akhbar, في :  2016,  موقع أخبار الخميج جميوري يدعـ إسرائيؿ أكثر مني....,
 ,4/5/2020 

2  - Trump in a television ..interview with the daily mail press ,may2016,available on the link: 

https://www.dailymail.co.uk/  

http://akhbar-alkhaleej.com/
https://www.dailymail.co.uk/
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 األوؿ خطابو في الفمسطينية القضية عف الحديث تجاىؿ الحكـ إلى ترامب وصوؿ ومع
 لمضغط مستعدة غير المتحدة الواليات أف وأكد, 2017يناير/ الثاني كانوف 20  في

 وأف الدولية الشرعية بقرارات أو السالـ بمرجعية االلتزاـ عمى إلجبارىا إسرائيؿ عمى
 وبما, ضغوط أي دوف مف واإلسرائيمييف الفمسطينييف بيف تتـ أف يجب السالـ عممية
 . إسرائيؿ مصمحة مع يتوافؽ

 تسممو مف األولى األشير خالؿ القرارات مف مجموعة ترامب دونالد واتخذ
 :أىميا وكاف الفمسطينية القضية بخصوص لمرئاسة

 تحقيؽ عمى العمؿ, العبرية" ىايـو إسرائيؿ"  صحيفة نشرتيا رسالو خالؿ مف تعيده -
 الديمقراطية ىي إسرائيؿ أف معتبراً  والفمسطينييف إسرائيؿ بيف والدائـ العادؿ السالـ
 عميو التفاوض يتـ أف يجب سالـ اتفاؽ أي أف وموضحاً  األوسط, الشرؽ في الوحيدة

 اليميف موقؼ مع يتطابؽ وىذا, اآلخريف قبؿ مف عمييا يفرض وأال الطرفيف مف
خضاع بالفمسطينييف االستفراد إلى ييدؼ الذي اإلسرائيمي  لميزاف معيـ التفاوض وا 

 وقرارات المتحدة األمـ مرجعية ذلؾ في بما أخرى وصاية أي إبعاد بمعنى الثنائي القوى
 بشكؿ العمؿ عمى المتحدة الواليات دور ذلؾ عمى بناءً  ويقتصر , الدولية الشرعية

 بالمفاوضات. كمياً  متحكمة إسرائيؿ يجعؿ تقدـ لتحقيؽ إسرائيؿ مع وثيؽ

                                                           
 - وجدي فاعور," الرؤية األمريكية لعممية السالـ الفمسطينية اإلسرائيمية في ظؿ إدارة الرئيس دونالد ترامب ,"مركز

  /https://caus.org.lbدراسات الوحدة العربية ,في : 
 - , ة الفمسطينية في ظل حكم الرئيس ترامب في: الموقف المستقبمي لمواليات المتحدة تجاه القضيزيادة إكراـ

ىادي الشيب وسميرة ناصري ,الشرق األوسط في ظل أجندات السياسة الخارجية األمريكية )دراسة تحميمية لمفترة 
,برليف ,المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  االنتقالية بين حكم أوباما وترامب

 309ص.,2017,

https://caus.org.lb/
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 الصراع لحؿ كأساس الدولتيف بحؿ متمسكة تعد لـ واشنطف أف األبيض البيت تأكيد -
 اتفاؽ أي ستدعـ بؿ, بينيما سالـ اتفاؽ إلى والتوصؿ اإلسرائيمي, – الفمسطيني
 . االتفاؽ ىذا كاف أياً  الطرفاف إليو يتوصؿ

 والذيف إلسرائيؿ المؤيديف األشخاص مف مجموعة مف إدارتو فريؽ ترامب وشكؿ
 بنس مايؾ ونائبو جولياني رودولؼ, بولتوف جوف: أمثاؿ متطرفة يمينية أفكار يحمموف

 اإلسرائيمية. الرؤية تحقؽ متطرفة لسياسات الحامميف األشخاص مف وغيرىـ ,

 لمبنود مقدمة تعد التي القرارات مف مجموعة ترامب اتخذ ذلؾ إلى وباإلضافة
 السفارة نقؿ قرر 2017ديسمبر / األوؿ كانوف في حيث, القرف صفقة في الواردة

عالف , القدس إلى أبيب تؿ مف األمريكية  أدى الذي األمر, إلسرائيؿ عاصمة القدس وا 
 فعمى , واإلسالمي العربي العالميف في واسعة ورسمية شعبية غضب موجة إشعاؿ إلى
 فمسطيف في وأخرى عالمية عواصـ في واسعة واحتجاجات مظاىرات اندلعت ذلؾ إثر

 إلى المتحدة لألمـ العامة الجمعية دفع دولياً  غضباً  أحدث كما, غزة قطاع  وتحديداً 
 القانوني الوضع تغيير , يرفض واليمف تركيا بو تقدمت قرار مشروع عمى التصويت
 واعترضت, دولة12.800 لتأييده صوتت الذي األممي القرار وأكد, المقدسة لممدينة

 طابع تغيير إلى تيدؼ إجراءات أي أف , دولة 35 عميو التصويت عف وامتنعت
 . وباطمة الغية القدس

 مف دوالر مميوف 65 مبمغ حجزت اإلدارة األمريكية 2018   أغسطس وفي
 قضية لتصفية" أونروا" الفمسطينييف الالجئيف وتشغيؿ غوث لوكالة المخصصة األمواؿ
 وكاف , لموكالة السنوي التبرع ثمث األمريكي التمويؿ ويشكؿ , الفمسطينييف الالجئيف

 تـ لكف , 2019 عاـ يناير مف األوؿ بحموؿ األمواؿ تسميـ يتـ أف المفترض مف
                                                           

 - ,في : 2016,نوفمبر  جريدة السفيرزلزاؿ ترامب والقضية الفمسطينية ..األضرار المحتممة" ," ىاني المصري ,
http://m.assafir.com/ 

http://m.assafir.com/
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 بحسب الفمسطينية لمسمطة األمريكية المساعدات مراجعة مف االنتياء حيف إلى تجميدىا
 التي تويتر منصة عمى لترامب  تغريدة اإلجراء ىذا وسبؽ" رويترز" وكالة أوردتو ما

 حيث  ,واالستفزازية بالعدوانية تتصؼ التي لمجماىير خطاباتو في ترامب عمييا يعتمد
 داموا ما لمفمسطينييف الدوالرات مف المالييف مئات دفو نواصؿ أف يجب "لماذا فييا قاؿ

 ذلؾ إثر وعمى, إسرائيؿ" مع األجؿ طويمة سالـ مفاوضات في االنخراط يرفضوف
 المجوء الخمس مناطؽ في عمميا عمى أثرت مالية أزمة مف الغوث وكالة عانت

 . غزة قطاع في وتحديداً 

 التحرير منظمة مكتب ترامب إدارة أغمقت ذاتو العاـ مف سبتمبر وفي
 محكمة إلى التوجو عف الفمسطينية القيادة لثني محاولة في واشنطف في الفمسطينية
 كما, الفمسطيني الشعب بحؽ اإلسرائيمية الجرائـ بشأف تحقيؽ إلجراء الدولية الجنايات

 الجنائية المحاكـ في الفمسطينية السمطة عمؿ مواصمة بسبب كعقاب القرار ىذا جاء
 الواليات أف األمريكي القرار مشروع في وجاء اإلسرائيمية, الحرب جرائـ ضد الدولية
 ماداـ يبقى لف المكتب وأف إسرائيؿ وحميفتيا صديقتيا مع دائماً  ستقؼ المتحدة

 بطرد األمريكية اإلدارة قامت ذلؾ إثر وعمى المفاوضات رفض يواصموف الفمسطينيوف
 مخالفة الخطوة ىذه المنظمة واعتبرت , واشنطف في وعائمتو الفمسطيني السفير

 . الدبموماسية لألعراؼ

 بومبيو" مايؾ األمريكية" الخارجية وزير رفض 2019  أبريؿ/ نيساف في أما
" وقاؿ األوسط الشرؽ في بالده سيادة ركائز إحدى يعد الدولتيف حؿ أف عمى التأكيد
 سجؿ وبيذا ," األوسط الشرؽ في السالـ رؤية طرح عمى عدة أطراؼ مع نعمؿ نحف

 االوسط الشرؽ حياؿ األمريكية السياسة في جديداً  تمايزاً  ترامب دونالد األمريكي الرئيس

                                                           


 - Paola Sartoretto, Reviewing The Rehetoric of Donald Trumps Twitter of the 2016 presidential 

Election ,Master thesis international /intercultural communication ,jonkoping  university ,spring 

2016,p24  . 
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 الرؤساء جميع وكاف الصراع إلنياء الوحيد السبيؿ ليس الدولتيف حؿ أف أكد بعدما
 . الديمقراطييف أو الجميورييف مف سواء الدولتيف حؿ عف دافعوا قد السابقيف األمريكييف

 الفمسطينية القضية تجاه األمريكية الخارجية السياسة تفسير يمكف فإنو تقدـ مما
 مف مجموعة خالؿ مف ترامب إدارة خالؿ, الالجئيف قضية مثؿ األساسية وقضاياىا
 : المبادئ

 ال أنو أي, الخارجية سياستو مف العاـ اليدؼ ترامب يعتبره الذي أوالً  أمريكا مبدأ -
 األمريكية بالمصالح االلتزاـ وضرورة , غيرىا مصالح تؤمف أف أمريكا عمى يجب

 السياسة مستوى عمى تحرؾ ألي األساسي الدافع أنيا أساس عمى معيا والتعامؿ
 . الخارجية

 عمييا ليس المتحدة الواليات أف ترامب يرى حيث, الخارجية السياسة في العزلة مبدأ -
 عف الحديث يتجنب كما , مشاكمو وحؿ حوليا مف العالـ شؤوف تنظيـ في تتدخؿ أف

 أىمية مف ويعظـ القومية الروح خطابو عمى يغمب لذلؾ" GLOBALISM" العالمية
 .القومية الدوؿ

 السياسة في ترامب لتوجيات الحاكمة المبادئ أىـ مف يعتبر والذي إسرائيؿ أمف مبدأ -
 المنطقة في المتحدة الواليات مصالح لتحقيؽ وذلؾ األوسط الشرؽ تجاه الخارجية
 التي التيديدات أىـ أحد اعتبره الذي" السياسي االسالـ" واحتواء اإلرىاب ومواجية

 أف ترامب يرى حيث, المنطقة في االستقرار وتحقيؽ األمريكية المتحدة الواليات تواجو
 مصالحيا تأميف مف بد وال األوسط الشرؽ في المتحدة لمواليات األوؿ الحميؼ إسرائيؿ
 . القومي أمنيا وتدعيـ

                                                           
 - موقع المعيد المصري لمدراسات توجيات السياسة الخارجية األمريكية عند دونالد ترامب ,, يمني سميماف

   /https://stgcenter.orgفي : ,   2ص. ,2016السياسية واالستراتيجية ,أيار

https://stgcenter.org/
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 بأنيا القرف صفقة تقديـ عمى تعمؿ ترامب إلدارة األمريكية الدعائية اآللة فإف بالتالي
نياء السالـ إلحالؿ تاريخية فرصة  التسويؽ منطمؽ مف اإلسرائيمي العربي الصراع وا 

 حقائؽ لفرض محاولة في مضامينو أبرز تجمت لخطاب اإلعالمي , والترويج السياسي
 القرف صفقة لقبوؿ والدعوة إلسرائيؿ, عاصمة بالقدس باالعتراؼ األرض عمى جديدة
 أبعاده وكافة الصراع جوىر اختزاؿ تـ أف بعد الصراع, إلنياء سياسية كتسوية

 . واإلنساني االقتصادي البعد في فقط , والسياسية والعقائدية اإليديولوجية

 والالجئون القرن" صفقة" األوسط الشرق في األمريكية السالم خطة:  الثالث المطمب
 الفمسطينيون

 بد ال كاف وبالتالي الصراع, إنياء في القديمة  األمريكية المبادرات تنجح لـ    
 تقديـ مقابؿ فعالية, أكثر تكوف أف يمكف تقميدية غير جديدة حموؿ في التفكير مف

 وفؽ لمحؿ ضرورية تبقى ولكنيا النزاع, أطراؼ عنيا َترضى بالضرورة ليس تنازالت
 : المبادئ مف مجموعة

 الصفقة, عميو تستند الذي الرئيسي العامؿ يعتبر  والذي اإلسرائيمي األمف -
 .جوىري تنازؿ أي يقبؿ لف أمريكيًّا التزاًما ُيعد إسرائيؿ أمف ضماف أف باعتبار

 قد ولكف الفمسطينية, القضية لحؿ المقدس المبدأ بمثابة ُيعد ال الدولتيف حؿ -
 وفؽ ليس ولكف فمسطينية دولة إقامة بمعنى المبدأ, ىذا مف اقتراب ىناؾ يكوف

 .الفمسطينيوف تصورات
حالتيا كقضية الفمسطينية القضية عف التحرري الوطني الطابع نزع -  إنسانية ,وا 

 االقتصادية التنمية وستحظى. إنيائيا فى والمشروعات المساعدات بعض تتكفؿ
 ستكوف االقتصادي السالـ فكرة أف يعني ما وىو الصفقة, في األكبر باالىتماـ

                                                           
 -  , مجمة دراسات قانونية وسياسية , "الخطاب اإلعالني إلدارة ترامب تجاه القضية الفمسطينية"محفوظ عيسى , 

 209.ص.2,ع3ج ,بومرداس –الجزائر :جامعة بوقر 
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 والتسوية السياسي بالجانب ,مقارنة لمصفقة الرئيسية المفاتيح أحد بمثابة
 وضوح بعد نسبيًّا متأخرة أو تالية مرحمة في تأتي أف يمكف التي السياسية
 .األرض عمى االقتصادية النتائج

 لمرؤية طبًقا حميا يمكف ال والالجئيف, القدس مثؿ النيائي, الوضع قضايا -
 مشكمة أف كما. لمتقسيـ قابمة وغير إلسرائيؿ عاصمة أصبحت فالقدس العربية؛
 الالجئيف توطيف أي أخرى, إجراءات تنفيذ خالؿ مف حميا يمكف الالجئيف

 الدعـ المتحدة الواليات توفر أف ويمكف فييا, المتواجديف الدوؿ في الفمسطينييف
 .التوطيف ليذا الالـز المادي

لمسالـ في الشرؽ األوسط" صفقة القرف " , كغيرىا مف  وجاءت خطة ترامب
المبادرات األمريكية السابقة التي تتبنى الموقؼ اإلسرائيمي , وتدعـ باتجاه تطبيقو في 
أي مبادرات ُتطرح, واألىـ مف ذلؾ ىو تغيير المواقؼ السياسية وزيادة االشتراطات 

ة القضية الفمسطينية , وتمرير اإلسرائيمية وفقًا لممتغيرات السياسية لتأجيؿ تسوي
 اإلسرائيمية  عمى األرض , وتفرضيا كأمر واقع . –السياسات واإلجراءات األمريكية 

وقبؿ التطرؽ إلى صفقة القرف ودورىا في تصفية قضية الالجئيف الفمسطينييف , 
, والذي 2019سيتـ التطرؽ إلى مؤتمر البحريف الذي عقد في شير يونيو /حزيراف 

التمييد االقتصادي لخطة السالـ األمريكية " صفقة القرف" اليادفة إلى إنياء ُأعتبر 
 القضية الفمسطينية .

 :االقتصادي لمسالم البحرين أواًل : مؤتمر

 السالـ عمؿ ورشة" باسـ يعرؼ والذي االقتصادي لمسالـ مؤتمر البحريف عقد
. البحريف مممكة مف بدعوة , المنامة البحرينية العاصمة في", االزدىار أجؿ مف

                                                           
 - في : 2019, وكالة سما اإلخبارية , مايو حول صفقة القرنرؤية وقراءة ىادئة ,محمد ابراىيـ ,

https://samanews.ps/ar/p  

https://samanews.ps/ar/p
https://samanews.ps/ar/p
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,  الفمسطينية المناطؽ في االستثمار عمى التشجيع بيدؼ,  األمريكية المتحدة والواليات
 األمريكية المتحدة والواليات,  البحريف مف كؿ أصدرتو الذي البياف في جاء حيث
 األمريكية المتحدة الواليات مع بالشراكة البحرينية المممكة ستستضيؼ" العمؿ لورشة
 لمقاء جوىرية فرصة ستشكؿ حيث" االزدىار أجؿ مف السالـ" االقتصادية العمؿ ورشة

 ومناقشة األفكار تشارؾ بيدؼ االقتصادييف والقادة, المدني والمجتمع الحكومات
 يمكف التي والمبادرات المحتممة االقتصادية لالستثمارات الدعـ وتوفير االستراتيجيات

 . سالـ بإتفاقية ليا التوصؿ

 في, وصيره ترامب دونالد مستشار "Jared Kushner"كوشنر جاريد وأطمؽ
 مف االقتصادي الجانب 2019يونيو/ حزيراف 26-25 يومي المنامة البحريف عاصمة

 عمني مؤتمر أوؿ أعتبر والذي,  األوسط الشرؽ في النزاع لحؿ األمريكية السالـ خطة
 ركز حيث, األوسط الشرؽ في لمسالـ  األمريكية الخطة أو" القرف صفقة" حوؿ

 :منيا المقترحات مف مجموعة طرح خالؿ مف, فقط االقتصادي الشؽ عمى المؤتمر
,  الفمسطينييف لصالح غالبيتيا دوالر مميار خمسيف قيمتيا تتجاوز استثمارات جذب
 مدار عمى تنفيذىا يمتد أف عمى, المحمي ناتجيـ إجمالي ومضاعفة عمؿ فرص إيجاد
 . أعواـ عشرة

دارتو ترامب لمرئيس األمريكية الرؤية مع متوافقة المنامة ورشة جاءت وقد  وا 
 ودوؿ, كالسعودية المشاركة الدوؿ مف والتبرعات االستثمارات جمع إلى تسعى التي

 الفمسطينية السمطة تشجيع أجؿ مف وذلؾ دوالر, مميار50 إلى تصؿ قد والتي الخميج
دارتو ترامب الرئيس ,وسياسات برؤية القبوؿ عمى الفمسطيني والشعب  ىذا طريؽ عف وا 
 . لمفمسطينييف الشرعية حقوؽ لنزع سياسية رشوة بمثابة ىو الذي السياسي الماؿ

                                                           
 - ؟ , مؤتمر" حوار المنامة " األمني في البحريف..ما أىميتو وماذا سيناقشcnn في : 2019,نوفمبر  بالعربية ,

https://arabic.cnn.com/  
 -مرجع ,  الرؤية األمريكية لعممية السالـ الفمسطينية اإلسرائيمية في ظؿ إدارة الرئيس دونالد ترامب ,وجدي فاعور

  سابق

https://arabic.cnn.com/
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 :البحرين مؤتمر من الفمسطيني الموقف

 الورشة عمى عباس محمود الرئيس برئاسة الفمسطينية الوطنية السمطة اعترضت
 بعض مع ممفاً  تخمؽ أف تحاوؿ ترامب إدارة بمساعدة اسرائيؿ حكومة أف واعتقدت, 

 عالقات معيا ليا التي وتمؾ,  رسمية دبموماسية عالقات معيا ليا العربية التي الدوؿ
 .مصالحيـ مف األدنى الحد يمبي ال اتفاؽ إلى الفمسطينييف تقود كي, استثمارية

 :قائالً  صرح حيث المؤتمر في مشاركتو عدـ الرئيس الفمسطيني عمى وأكد
 أف والسبب,  الورشة ىذه نحضر لف إننا قمنا,  البحريف في المنامة لورشة بالنسبة"

 السياسي لموضع بحث ىناؾ يكوف أف قبؿ يتـ أف يجوز ال االقتصادي الوضع بحث
 اقتصادي". وضع أي مع نتعامؿ ال أننا ذلؾ فمعنى,  سياسي وضع يوجد ال وماداـ

 لمنظمة التنفيذية المجنة وعضو,  الالجئيف شؤوف دائرة رئيس صرح كما
 االقتصادي البحريف مؤتمر مف األمريكي االقتراح ىدؼ أف, ىولي أبو أحمد التحرير

 عبر الالجئيف قضية تصفية خالؿ مف الفمسطيني, الوطني المشروع تصفية ىو
 إعادة خالؿ ومف ",االزدىار أجؿ مف السالـ" مسمى تحت إقامتيـ أماكف في توطينيـ

 وتييأتيا فييا األوضاع وتحسيف غزة وقطاع الغربية الضفة في الالجئيف مخيمات بناء
 مجاؿ في األونروا دور عف واالستعاضة,  الفمسطينييف لالجئيف دائمة كمدف لتصبح
 . الفمسطينية السمطة وتقودىا تديرىا ببرامج, األغذية وتوزيع والصحة التعميـ

                                                           
 -  , يوليو  جريدة القدس العربي, " الفمسطينيوف لمؤتمر البحريف االقتصادي ..أيف السياسي إذف"يوسي بيميف ,

 https://www.alquds.co.uk/    ,12/3/2020, في : 2019
 -  في : 2019, يونيو لحرة , ا ورشة المنامة ..الحاضروف الغائبوف ,https://www.alhurra.com/  ,

12/3/2020 
 - في : بوابة الالجئين الفمسطينيين,  خبر : أبو ىولي :ىدؼ مؤتمر البحريف تصفية قضية الالجئيف , 

http://refugeesps.net/  ,12/3/2020 

https://www.alquds.co.uk/
https://www.alhurra.com/
http://refugeesps.net/
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 مؤتمر في لممشاركة الفمسطيني الرفض أف السياسييف المحمميف بعض اعتبر
,  الحقاً  القرف وصفقة, إفشالو إلى يؤدي وقد,  مخرجاتو تنفيذ بعرقمة كفيؿ المنامة
 خالؿ مف الفمسطيني الرفض رغـ مخرجاتو لتنفيذ إمكانية بوجود أقر اآلخر والبعض
 أحادية سياسات خالؿ ومف الفمسطينييف حياة تحسيف ذريعة تحت تندرج أساليب
  أكتوبر العاـ في اسرائيؿ قامت حيث , وعودات شكؿ عمى ظيرت والتي الجانب
 تجارية أعماؿ ألصحاب تصاريح بمنح خاللو مف قامت  برنامج بتوسيع الماضي
 تصريح 5000 حوالي أصدرت حيث,  التجارة ألغراض اسرائيؿ إلى لمسفر

 . والصناعة والزراعة البناء في كعماؿ يعمموف الذيف لمفمسطينييف

 :البحرين مؤتمر من االسرائيمي الموقف

 الوزراء رئيس أكد, المنامة ورشة في لممشاركة الفمسطيني الرفض ظؿ في
 خالؿ إنعقاده قبؿ ووَضح, المؤتمر في إسرائيؿ مشاركة نتنياىو بنياميف اإلسرائيمي

 البحريف في قريباً  سيعقد ميماً  مؤتمراً " أف حزيراف/ يونيو18 في أبيب تؿ في احتفاؿ
سرائيميوف  ." الحاؿ بطبيعة فيو سيشاركوف وا 

 ألف الصفقة مف االقتصادي الجانب بجدوى تؤمف ال إسرائيمية أوساط وىناؾ
 مع المفاوضات عف لمفمسطينيوف عوضاً  اقتصادي رخاء لتوفير األمريكية الدعوات
 السياسي والوضع االقتصاد بيف الفصؿ يستحيؿ ألنو واقعية ألسس تستند ال, السمطة
 . الغربية الضفة اقتصاد بتعزيز ااَلف حتى الرباعية المجنة مساعي فشؿ بدليؿ, واألمني

 عقد خالؿ مف القرف صفقة مف االقتصادي الشؽ بتنفيذ إسرائيؿ بدأت كما
 المقاءات تمؾ تشكؿ حيث وتجاري, إقتصادي طابع ذات إسرائيمية فمسطينية لقاءات
 مف الرغـ وعمى, إسرائيؿ إليو تسعى الذي االقتصادي السالـ مشروع في كبيرة خطوة

                                                           
 -  , مرجع سابقورشة المنامة ..الحاضروف الغائبوف  
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 حؿ عمى تركز إسرائيمية بجيات فمسطينييف أعماؿ برجاؿ تجمع التي المقاءات تمؾ أف
  لمتطبيع مؤشراً  باعتبارىا لمياجمتيا الفمسطينييف دفعت لكنيا, التجارية مشاكميـ
 االقتصادية المغريات تمؾ أف اعتقادىـ ظؿ في اإلسرائيمييف مع المقاءات في والتعايش

 تنمية وليس االحتالؿ إنياء ىو فالمطموب , االحتالؿ بقي طالما مرفوضة تبقى
 .  والقانونية, السياسية الشعب بحقوؽ والذىاب , فمسطيف اقتصاد

 الدوؿ ممثميف مف العديد فيو شارؾ الذي المؤتمر مف العربي لمموقؼ بالنسبة أما
 تسفي"  ذلؾ عبر عف,  اإلماراتي المالية ووزير, السعودي المالية وزير مثؿ العربية
 ضد االحتجاجات إف" قاؿ حيث العبرية "HAARETZ" ىاَارتس صحيفة في" بارئيؿ
 أوضحت العربية االجتماعية الشبكات مألت التي البحريف في االقتصادي المؤتمر عقد
 . العربية الشعوب وبيف العرب الزعماء قرارات بيف توجد التي الفجوة أخرى مرة

 الدوؿ مف العديد مشاركة عدـ في المؤتمر مف الدولي الموقؼ تمثؿ حيف في
 واإلتحاد, روسيا مثؿ األمريكية اإلدارة وضعتيا التي الخطة في اليامة والييئات
 . األوروبي

 لتمرير الفمسطينييف عمى المالي الضغط ورقة األمريكية اإلدارة واستخدمت
 مصادقة في ذلؾ وتمثؿ , المنامة ورشة في تمثؿ الذي لمسالـ االقتصادي مشروعيا
 توجيو إعادة عمى 2018 أغسطس/ آب مف25 في ترامب دونالد األمريكي الرئيس

 .دوالر مميوف 215 بقيمة لمفمسطينييف اقتصادية مساعدات

 الوكاالت عمييا تشرؼ التي المشاريع عمؿ عمى العقوبات ىذه انعكست
 مف الثاني في( USAID) لمتنمية األمريكية الوكالة قررت حيث فمسطيف, في األمريكية

                                                           
  -  Adnan Abu Amer ,The Palestinian refuse to give up their cause , deal or no deal ,Middle east 

monitor,march2020: https://www.middleeastmonitor.com/: 

 -في : "جريدة العربي الجديد ",  ورشة البحريف بال مخرجات وبال أصحاب القضية, عدناف الحسني ,
https://www.alaraby.co.uk/ 

https://www.middleeastmonitor.com/
https://www.alaraby.co.uk/
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 180 عددىـ والبالغ فمسطيف في العامميف موظفييا نصؼ تسريح الجاري الشير
 .الفمسطينية األراضي في عمييا تشرؼ كانت التي المشاريع ووقؼ موظفًا,

 تقدر والتي السمطة لموازنة السنوية مخصصاتيا األمريكية اإلدارة تصرؼ ولـ
 الغربية الضفة في األمنية األجيزة دعـ عمى أبقت ولكنيا سنويًا, دوالر مميوف 60بػ

 سنويا, دوالر مميوف100بػ تقدر والتي إسرائيؿ مع األمني التنسيؽ حالة عمى لمحفاظ
 .المحمية القدس وفقًا, لصحيفة

 دوالر, مميوف25 حجب األمريكية الخارجية قررت سبتمبر/ أيموؿ مف7 وفي
 6 وعددىا القدس في الفمسطينية لممستشفيات كمساعدة تقدميا أف المقرر مف كاف

 .مستشفيات

 خالؿ لمفمسطينييف األمريكي السنوي الدعـ متوسط أف إلى اإلشارة وتجدر
 المموليف أكبر تعتبر بذلؾ وىي سنويًا, دوالر مميوف600بػ يقدر األخيرة العشر السنوات

 .لمفمسطينييف

 فمسطيف في االقتصادية األوضاع تردي إلى االقتصادية العقوبات تمؾ وأدت
 عمى تتمغب أف السمطة استطاعت العالـ في والصديقة العربية الجيود بفضؿ ولكف
 . األونروا عجز مشكمة حؿ ومنيا العقوبات تمؾ مف نتجت التي التحديات بعض

 دوف المنامة في انعقادىا مف متواصميف يوميف بعد البحريف ورشة انتياء وبعد
 Jared كوشنر جاريد خرج لممؤتمر األخيرة المحظة وفي, ختامي بياف إصدار

Kushner الباب وأف, شعبيا مساعدة في بالفشؿ الفمسطينية القيادة فيو يتيـ بتصريح 

                                                           
 -في 2018, ديسمبر21عربي , 2018 كيؼ واجو الفمسطينيوف العقوبات األمريكية في العاـ, خالد أبو عامر ,
 :https://arabi21.com/  ,14/3/2020 

https://arabi21.com/
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 تحسيف فعالً  أرادوا لو  األمريكية التسوية خطة إلى لالنضماـ أماميـ مفتوحاً  يزاؿ ال
 . فيو االنخراط يستطيعوف عظيماً  عمؿ إطار وضعنا فإننا, شعبيـ حياة

 تحت أوضاعيـ وال الفمسطينيوف حقوؽ إلى يتطرؽ أف دوف المؤتمر وانتيى
 والمنطقة لمفمسطينييف المعسولة الوعود مف سيؿ بإطالؽ واكتفى, اإلسرائيمي االحتالؿ

 سيما وال الفمسطينيوف حقوؽ تماماً  أغفؿ بينما , واالزدىار والتنمية المستقبؿ بشأف
 مالييف وعودة المحتمة الشرقية القدس عاصمتيا السيادة كاممة دولة إقامة في حقيـ

 . الالجئيف

 قضية مف الفمسطينية القضية اختصار إلى البحريف مؤتمر مخرجات وتذىب
 طواؿ قبؿ مف تجربتو تمت ما وىو , اقتصادية حموؿ مجرد إلى سياسية وقضية تحرير
 فجوة وجود تظير المؤتمر مخرجات أف ذلؾ مف واألىـ , أوسمو اتفاؽ مف قرف ربع
 مف الصراع مف عقود سبعة إنياء المشاركوف يريد إذ, والوىـ الواقع بيف وعميقة كبيرة
 . االزدىار مقابؿ السالـ مشروع خالؿ

 التي أىدافو تحقيؽ في بدايتو منذ فشؿ البحريف أف مؤتمر وتبيف ىذه الدراسة 
 باعتبار القضية وكوشنر األمريكية اإلدارة فتصور, الفمسطينية القضية جوىر تمس

 التي الفمسطينية القضية حقيقة عف جداً  بعيد ىو اقتصادية أبعاد ذات قضية الفمسطينية
 دوالر. مميار  50ب حميا يمكف ال

 ثانيًا : خطة السالم األمريكية " صفقة القرن" :

الحكـ  إلى ترامب دونالد األمريكي الرئيس صعود مف سنوات ثالث حوالي بعد
 عناصرىا وسربت روجت قد كانت التي األحادية خطتيا نشر عمى إدارتو ,أقدمت
 التنفيذ موضع وضعتيا أف بعد, والمستوطنات, والالجئيف, بالقدس يتعمؽ فيما الرئيسية
 شريكتيا وحاولت, واإلمالءات الحموؿ وفرض,  بالقوة السالـ فرض لمبدأ وفقاً  العممي
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 العالـ عمى تفرضيا ايدلوجية رواية واختالؽ, التاريخ وتزييؼ, الحقائؽ تغيير  إسرائيؿ
 واقتصادياً  ,عسكرياً  واالستراتيجي, األمني تفوقيا ويضمف, مصالحيا مع يتوافؽ بما
 القانوف قواعد بذلؾ متجاىمة , برمتيا المنطقة عمى بؿ فحسب فمسطيف عمى ليس

 طرفي وأحد الوسيط بيف تنفيذه يتـ أحادي اتفاؽ لصالح المتحدة األمـ وقرارات الدولي
 .ونتنياىو ترامب الصفقة ثنائي بيف مشتركة لجاف خالؿ مف الصراع

 واليتو بداية منذ Donald Trump ترامب دونالد األمريكي الرئيس وأبدى
 , وتستند اإلسرائيمي – العربي الصراع إلنياء تاريخية صفقة إلى التوصؿ نية الرئاسية

 األوسط الشرؽ في محيطو عمى إسرائيؿ تفوؽ إلى , تعود أكبر رؤية إلى المقاربة ىذه
 -الالجئوف - القدس:" الكبرى ممفاتو وتفكيؾ الصراع إلنياء إقميمي حؿ إلى استناداً 

 ".الفمسطيني الكياف – االستيطاف

 األمريكي الرئيس خرج, والسياسي اإلعالمي والتمييد التكينات مف سنوات وبعد
 الثاني يناير كانوف/28 الثالثاء يوـ صمتو عف Donald Trump ترامب دونالد

 صفقة" بػ إعالمياً  والمعروفة وفمسطيف إسرائيؿ بيف لمسالـ خطتو عف وأعمف,  2020/
,  إعالنيا عمى رداً  االحتالؿ مع لممواجية ودعوات ليا فمسطيني رفض  وسط ",القرف
 لمفمسطينييف فرصة توفر خطتي" قائالً  ترامب دونالد صرح الصدد ىذا وفي

 .سابقة أمريكية إدارات خطط عف مختمفة وىي الدولتيف حؿ ضمف واإلسرائيمييف,

 الشخصيات مف مجموعة مف مكوف عمؿ فريؽ بتشكيؿ األمريكية اإلدارة وقامت
 المصالح مع يتوافؽ بما الصراع حؿ ويؤيدوف الدولتيف حؿ يعارضوف إلسرائيؿ المقربة

 االنتخابية حممتو خالؿ ترامب بيا صرح التي الوعودات تنفيذ عمى لمعمؿ  اإلسرائيمية
 يتمثؿ والذي  اإلسرائيمي – الفمسطيني لمصراع ونيائي تاريخي حؿ إيجاد بخصوص

 : مف العمؿ فريؽ ويتكوف,  عنيا أعمف الذي القرف صفقة في
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 الدعـ يؤيد والذي(  االمريكي الخارجية وزير) Michael Pompeoبومبيو ( مايؾ1
 . المنطقة في النموذج الدولة كونيا إلسرائيؿ المطمؽ

 ييودية ألسرة ينتمي , ترامب الرئيس ابنة زوج:  Jared Kushner كوشنير جاريد( 2
 في إيال الييودية بيت مستوطنة لمساعدة دوالر ألؼ38 ”الخيرية“ مؤسساتيا قدمت
 10 ترامب مؤسسة ليا قدمت التي نفسيا المستوطنة وىي ,2013 سنة الغربية الضفة
 الغربية الضفة في المستوطنيف بيف كبيرة بشعبية ويحظى ,2003 سنة دوالر آالؼ

 تسوية لميمة اختياره تـّ  فقد األوسط, الشرؽ بشؤوف خبرة األقؿ أنو مف بالرغـ والقدس,
 .االوسط الشرؽ في الوضع

 يترأس ,”إسرائيؿ“ في األمريكي السفير: David Friedmanفريدماف  ديفيد(  3
 ال االنتخابية , حممتو في لترامب مستشاراً  وكاف إيؿ بيت لمستوطنة مساندة مجموعة
 األمريكية. لممصالح حيوية مسألة فمسطينية دولة إقامة يعتبر أف

 في ترامب لمرئيس الخاص الممثؿ:  Jason Greenbllatغرينبالت جيسوف( 4
 دور أي يعارض اإلسرائيمي, لمشأف ترامب ومستشار ,2017 منذ الدولية المفاوضات

 أف يرى ال وىو لمطرفيف, ذلؾ لترؾ ويدعو الدولتيف حؿّ  فرض في المتحدة لألمـ
 بالقدس, الخاصة اليونسكو قرارات ويعارض ,”السالـ“ أماـ عائقاً  تشكؿ المستوطنات

 .اسرائيؿ الى الضفة مستوطنات ضـ مؤخرا وأيد

 اإلدارة صقور مف األمريكي, القومي األمف مستشار: John Boltonبولتوف جوف( 5
 الدولتيف, حؿّ  الصراع, ويعارض تسوية في المتحدة األمـ لدور معارض , األمريكية
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 المصرية لمسيادة غزة قطاع إعادة الى ويدعو القدس, إلى األمريكية السفارة لنقؿ مؤيد
 لألردف. الغربية والضفة

 صفحة 181 في جاءت التي البنود مف مجموعة عمى الصفقة احتوت وقد
 الحدود: مثؿ, اإلسرائيمي – الفمسطيني الصراع في الجوىرية القضايا مختمؼ وتناولت

 . الفمسطيني االقتصاد شكؿ إلى ووصوالً , والقدس,  والالجئيف,  العودة وحؽ, 

 تعطي وثيقة ىي والتي "القرف صفقة" األمريكية السالـ خطة مف اليدؼ ويعتبر
 إنياء ىو,المتحدة الواليات بقيادة فمسطيف عمى لالستيالء إلسرائيؿ الدولية الشرعية
 القضية مجموعيا في تشكؿ التي الثوابت تفكيؾ يتطمب واألمر, الفمسطينية القضية

 . الفمسطينية

 تحت األبيض لمبيت الرسمي الموقع عمى نشرت التي القرف صفقة بنود وتناولت
 في يتمثؿ والذي السياسي اإلطار,  إطاريف", االزدىار أجؿ مف السالـ" عنواف

 المستقبمية فمسطيف ودولة,  الييودي لمشعب قومية كدولة بإسرائيؿ المتبادؿ االعتراؼ
 حدوداً  الخطة وتحدد, متساوية مدنية حقوؽ منيما لكؿ, الفمسطيني لمشعب قومية كدولة
 شعبيا سالمة عف تتنازؿ أف إسرائيؿ مف تطمب وال, إسرائيؿ لدولة عنيا الدفاع يمكف

 .األردف غرب الواقعة األرض عف الغالبة األمنية المسؤولية يمنحيـ مما,

 دولة إقامة أجؿ مف كبيراً  إقميمياً  توسعاً  الرؤية ستوفر لمفمسطينييف بالنسبة أما
 .الغربية والضفة غزة بيف فعالة حركة النقؿ خطوط وستتيح, فمسطينية

                                                           
 -  , عادة إحياء مشروع الشرؽ األوسط الكبيريوسؼ يونس  دنيا الوطن,  دراسة عف " صفقة القرف "وا 

  / https://pulpit.alwatanvoice.com, في :2019,يونيو
 -2, ع مجمة اتجاىات سياسية, 1967" بعد ىزيمة صفقة القرف في ميزاف مقترحات التسوية", بالؿ المصري ,

 148, ص.2018يناير 

  - Asad Ghanem ,The Dead Of The century in context – Trumps plan is part of along standing 

settler –colonial enterprise in Palestine, Haifa: School of political science,vol23,no1,2020 

https://pulpit.alwatanvoice.com/
https://pulpit.alwatanvoice.com/


 الفلسطٍنٍٍن الالجئٍن قضٍة على تأحٍرهب و الدولٍة المتغٍراتالفصل الخبنً : 
 

158 
 

 الشعب سيمكف الذي" ,االزدىار أجؿ مف السالـ" عنواف تحت االقتصادي اإلطار وجاء
 المجتمع مف وبدعـ,  ألجياؿ إنشائو إلى يطمح الذي المجتمع بناء مف الفمسطيني

 :في تمثمت ذلؾ لتحقيؽ مبادرات ثالث طرح وتـ,  الدولي

,  المنتجيف حقوؽ قضية تطوير خالؿ مف االقتصادية لإلمكانيات العناف إطالؽ -1
 . العالمية الماؿ رأس أسواؽ في الفمسطينييف اقتصاد ودمج الفساد ومكافحة

 تقديـ مف يتمكف حتى العاـ القطاع تقوية خالؿ مف الفمسطيني الحكـ تعزيز -2
 .الخاص القطاع نمو لتشجيع باإلضافة لممواطنيف أفضؿ خدمات

 مف تطمعاتيـ بتحقيؽ لمفمسطينييف السماح خالؿ مف  الفمسطيني الشعب تمكيف -3
 والتدريب التعميـ برامج خالؿ مف ذلؾ وسيتـ المتقدمة التكنولوجيا عمى انفتاحيـ خالؿ

 . الخاصة

 بيدؼ سنوات 10 مدار عمى لمفمسطينييف دوالر مميار50  تقديـ وسيتـ
 وخمؽ, دوالر مميار33 إلى دوالر مميار 14 مف الفمسطيني المحمي االنتاج مضاعفة
 المجتمع في والفقر, البطالة معدالت وخفض, لمفمسطينييف وظيفة مميوف1.4 حوالي

 الفمسطينية لمحكومة سياسية إصالحات إحداث خالؿ مف النصؼ بمقدار الفمسطيني
 الدولة في األعماؿ بيئة لتحسيف التحتية البنية في ضخمة استثمارات جانب إلى

  .الفمسطينية

 

   

 

                                                           
 - :لالطالع أكثر عمى بنود صفقة القرف انظرhttps://www.whitehouse.gov/peacetoprosperity/   

https://www.whitehouse.gov/peacetoprosperity/
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  "القرف صفقة" االمريكية السالـ خطة حسب المستقبمية فمسطيف دولة خريطة:  العنواف

 
 . تويتر عمى ترامب دونالد الرئيس حساب: المصدر

 عمى صفحتو عمى ترامب دونالد نشرىا التي المفاىيمية الخريطة تمؾ صممت
 في بعاصمة المستقبمية فمسطيف دولة عميو تبدو قد ما ىذا" العربية بالمغة مغرداً  تويتر
 مع الخريطة تمؾ تستجيب الواضح تعبيره, ومف حد عمى ,"الشرقية القدس مف أجزاء
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 عمى سيطرتيا مع بيدىا العميا األمنية السيطرة وتبقي إسرائيؿ لدولة األمنية المتطمبات
 ناقصة فمسطينية لدولة تصوراً  الخريطة تضع حيث, بالكامؿ والبحري الجوي المجاؿ
 مف مواصالت شبكة تربطيا جغرافياً  متصمة غير معزولة مناطؽ لعدة مقسمة السيادة
 الخريطة وحسب, االسرائيمية األمنية لممتطمبات بناؤىا ويخضع, واألنفاؽ الجسور خالؿ
 فمسطيف دولة مساحة وستكوف, األردف مع دولية بحدود تتشارؾ ال فمسطيف دولة فإف

 .1967عاـ  إسرائيؿ يااحتمت التي المساحة مع متساوية

 أي في القدس إسـ تحمؿ عاصمة الخريطة بموجب الفمسطينية لمدولة وستكوف
  االسرائيمية السيادة وتحت موحدة ستبقى التي القدس بمدينة لو عالقة ال َاخر مكاف

 الشرقية القدس مف النائية الضواحي بعض الفمسطينية العاصمة وستضـ, ليا وعاصمة
,  شعفاط مف الشرقي والجزء,  عقب كفر ) مثؿ1967 عاـ إسرائيؿ احتمتيا التي

 (.وأبوديس

 القضية في األساسية والمبادئ الحقوؽ مف الكثير األمريكية السالـ خطة تنتيؾ
 تخرج الصفقة تمؾ أف كما, مصيره تقرير في الفمسطيني الشعب حؽ: مثؿ الفمسطينية

 وسط اتفاؽ" تعني الوسيط المعجـ قاموس في لفظاً  فالتسوية,  تسوية لفظ معنى عف
 وىذه"  الخالؼ إلنياء اتفاؽ, حؿ إيجاد,  طرفيف بيف الخالؼ تسوية إلى السعي,

 تنكر حيث,  ترامب دونالد طرحيا التي األمريكية السالـ خطة عمى تنطبؽ ال المعاني
 مثؿ قائمة دوؿ في إدماجيـ عمى وتعمؿ,  ليـ دولة إقامة في الفمسطينييف حؽ األخيرة

 أنيا يعني الدولتيف حؿ إلى الصفقة تمؾ تطرؽ عدـ أف كما( ,  األردف,  مصر:) 
 الرؤية تتبنى التي اإلسرائيمية والمقترحات الخطط معظـ مع تماماً  متطابقة خطة

                                                           
 -  : دائرة  صفقة القرن : صفقة بين ترامب ونتنياىو لتصفية قضية وحقوق شعب فمسطينورقة مفاىيمية ,

,  /room-https://www.nad.ps/ar/media,في : 2020شؤوف المفاوضات :منظمة التحرير الفمسطينية , 
 5-4ص ص

https://www.nad.ps/ar/media-room/
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,  العربية التسوية خطط في ترد كانت التي فالمفردات,  الصراع حؿ لفرض الصييونية
, 1967وحدود,  القدس:  وأىميا 1967 ىزيمة عقب الصييونية الخطط بعض وحتى
قامة,  الذاتي والحكـ  صياغة في  تماماً  مستخدمة غير, مستقمة فمسطينية دولة وا 

 . الصفقة ىذه مضموف

 الدولة حؿ بالضرورة يعني ال ىذا لكف الدولتيف حؿ القرف صفقة وستصفي
 بحكـ فمسطيني وكياف,  السيادة كاممة إسرائيمية دولة في متمثؿ حؿ ىو إنما الواحدة
 تصفية رؤية مع ىذا وينسجـ,  فمسطينية وكنتونات جزر عمى السيادة منزوع ذاتي

 المنطقة مع اسرائيؿ لدمج يسعى الذي االسرائيمي اليميف لرؤية وفقاً  الفمسطينية القضية
  . العربية الدوؿ مع عالقاتيا وتطبيع

 باعتبارىا القرف صفقة في مصيرىا فكاف القدس مدينة لقضية  بالنسبة أما
 إلى تأجيميا تـ,  اإلسرائيمية – الفمسطينية السالـ محادثات في وحساسة حيوية مسألة

,  الصراع أطراؼ لمختمؼ والسياسية,  الدينية ألىميتيا نظراً  النيائي الوضع مفاوضات
 إلييا األمريكية السفارة ونقؿ,  إلسرائيؿ عاصمة بالقدس ترامب اعتراؼ بعد أنو إال
 بإمكانية قياداتو وال الفمسطيني الشعب إقناع يمكف ال حيث, السالـ عممية تراجعت,

 . إلسرائيؿ عاصمة القدس يضمف ال حؿ إلى التوصؿ

 فرصة ستكوف الصفقة:" ترامب قاؿ, الموعودة الفمسطينية الدولة بخصوص أما
 لمفمسطينييف سيكوف كما ليـ األراضي متصمة دولة وستضمف لمفمسطينييف تتكرر لف

 . فييا ليا سفارة بافتتاح وستقـو الشرقية القدس في عاصمة

                                                           
 -148, ص.  مرجع سابق, بالؿ المصري 
 -مجمة رؤية ",  صفقة القرف" المحتوى والسياؽتطورات السياسة األمريكية تجاه القضية الفمسطينية " , حساـ بدراف

 24, ص.2018(, 7/4, ع) "التركية
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 لدى نية وجود عدـ عمى توحي المؤشرات كؿ فإف بالمفاوضات يتعمؽ وفيما
 Jared كوشنر جاريد اقترح حيث, المفاوضات إلستئناؼ الحالية األمريكية اإلدارة

Kushner القيادة لقاِءه قبؿ عماف في الثاني اهلل عبد األردني الممؾ مع لقائو خالؿ 
سرائيؿ العربية الدوؿ بيف التطبيع إلى يؤدي مؤتمر عقد,الفمسطينية  استئناؼ قبؿ وا 
 لوجية واضح أمريكي تبني ىو الطرح وىذا,  اإلسرائيمية – الفمسطينية المفاوضات

 التوجو قبؿ العرب مع التطبيع إلى تفضي مؤتمرات عقد تريد التي اإلسرائيمية النظر
 . الفمسطينييف مع التسوية لعممية

 القضية لتصفية تسعى األمريكية المتحدة الواليات أف القوؿ يمكف وعميو
 العربية الدوؿ فييا تساىـ, إقميمية أو,  مؤقتة, أو جزئية حموؿ طرح عبر الفمسطينية

 عودة ضماف أجؿ ومف,  الفمسطينية القضية إلنياء السياسية المواقؼ, باألراضي إما
 العربية الدوؿ يضـ تحالؼ إقامة خالؿ مف االرىابية الجماعة ومواجية لممنطقة اليدوء
 . إسرائيؿ جانب إلى

 المتحدة لألمـ العامة الجمعية عف الصادرة القرارات عشرات القرف صفقة تخالؼ
 دولية قرارات عمى قضت نصوصاً  تضمنت حيث, الفمسطينية بالقضية المتعمقة
 كانوف/ديسمبر11 بتاريخ الصادر 194 رقـ قرار:  القرارات تمؾ أبرز ومف,  ومشاريع

 وقرار,  بيوتيـ إلى الفمسطينييف الالجئيف عودة ضرورة عمى نص الذي 1948 األوؿ
 انسحاب عمى نص والذي ,1967 الثاني تشريف/نوفمبر22 بتاريخ الصادر342 رقـ

 كذلؾ ,1967 حزيراف/يونيو حرب خالؿ احتمتيا التي األراضي  مف اإلسرائيمية القوات
 فيو طولبت الذي 1971 األوؿ كانوف/ديسمبر 20بتاريخ الصادر2851 رقـ قرار

                                                           
 -  , في : 2017نوف بوست ,  تفاصيل خطة ترامب لتفكيك القضية الفمسطينية ,الصفدي نادر ,

https://www.noonpost.com/  

https://www.noonpost.com/
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لغاء,  المحتمة العربية األقاليـ مف جزء أي ضـ إجراءات جميع بإلغاء إسرائيؿ  إقامة وا 
 . المحتمة باألراضي المستوطنات

 :الفمسطينيين الالجئين وقضية القرن صفقة

 – الفمسطيني الصراع إنياء أجؿ مف المتسارعة األمريكية التحركات ظؿ في
 فارؽ تاريخي بمنعطؼ, خاصةً  الالجئيف وقضية الفمسطينية القضية تمر ,اإلسرائيمي

 الفمسطيني الشعب مصمحة غير في يصب العالمي النظاـ في اختالؿ وجود ظؿ في
 خالؿ مف الالجئيف قضية إنياء إلى يسعى الذي الحكـ إلى ترامب دونالد وصوؿ منذ

 , التوطيف حموؿ وفرض عمييا الخناؽ وتضييؽ الغوث لوكالة المالية المنابع تجفيؼ
 حصرتيـ أف بعد وذلؾ العالـ حوؿ الفمسطينييف الالجئيف مالييف عمى البديؿ والوطف
 اإلدارة وسعت, الجئ مميوف 5.9 مف بدالً  فقط الجئ ألؼ 40بػػ األمريكية اإلدارة

 الفمسطينييف لمعاممة خطط وضع خالؿ مف وأونروا, الجئ كممتي إلغاء إلى األمريكية
 . وطنيـ إلى بالعودة حؽ أصحاب الجئيف وليسوا فقراء أنيـ عمى

 استيعاب أو العودة في حؽ أي ىناؾ يكوف لف أنو عمى الخطة بنود وتركزت
 االسرائيمية الحكومة رئيس عميو أكد ما وىو, إسرائيؿ دولة في فمسطيني الجئ أي
 عف فيو أعمف الذي المؤتمر حضوره أثناء",Binyamin Netanyahuنتنياىو بنياميف"

 خارج" الفمسطينييف الالجئيف مشكمة حؿ تضمف القرف صفقة بأف وصرح,  القرف صفقة
 إسرائيؿ. وليس العربية الدوؿ في أو الفمسطينية الدولة في إما" , إسرائيؿ حدود

 الذيف الفمسطينييف لالجئيف خيارات ثالث األمريكية السالـ خطة كما تتضمف
 خضوع مع فمسطيف دولة في االستيعاب في: أوالً  وتتمخص إقامة مكاف عف يبحثوف

                                                           
 -  , الجزيرة , في :  صفقة القرن بين منطق القوة والقانون الدولي دراسة حقوقية :الشنطي وسيـ ,

https://www.aljazeera.net/  ,4/5/2029 


 -  Asad Ghanem, op.cit,p.50 

https://www.aljazeera.net/
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 يخضع بما) بيا يتواجدوف التي المضيفة البمداف في االندماج :ثانياً ,  لقيود الخيار ىذا
سنوات بواقع  10 مدى عمى سنوياً  الجئ  5000 قبوؿ: , ثالثاً (الدوؿ    لموافقة

 الالجئيف توطيف إعادة عمى توافؽ التي اإلسالمي التعاوف مجمس دوؿ في  50000
 الفمسطينييف.

 لمترتيبات وفقاً  محدوداً  فمسطيف دولة إلى باليجرة الالجئيف حقوؽ وستكوف
 األراضي إلى الالجئيف عودة عف النظر بصرؼ الخطة تكتفي لـ بالتالي األمنية
 المزعومة الفمسطينية الدولة أراضي إلى الالجئيف عودة عمى قيوداً  تضع , بؿ المحتمة
 قدرة الدخوؿ معدؿ يتجاوز ال , بحيث األمنية العتباراتيا وفقاً  إسرائيؿ بموافقة وتربط

 دولة عمى األمنية المخاطر مف يزيد أو فمسطيف واقتصاد التحتية البنية استيعاب
 . إسرائيؿ

 وضع فإف الخطة بنود حسب الفمسطينية اإلسرائيمية السالـ اتفاقية توقيع وعند
 وتشغيؿ غوث) وكالة عمؿ إنياء وسيتـ, الوجود مف ينتيي سوؼ الفمسطيني الالجئ
 المعنية الحكومات إلى مسؤولياتيا وتحويؿ( األونروا– األممية الفمسطينييف الالجئيف

 فمسطيف دولة في جديدة سكنية بتجمعات الالجئيف مخيمات استبداؿ سيتـ كذلؾ,
 العودة بحؽ والتمسؾ المؤقتة اإلقامة إلى ترمز التي المخيمات جميع تفكيؾ بالتالي

 . دائمة مساكف وبناء,

 مع الفمسطينييف الالجئيف بقضية المتعمقة القرف صفقة بنود ويالحظ تناقض
 الالجئيف عودة ضرورة عمى ينص الذي194القرار رأسيا وعمى المتحدة األمـ قرارات

 مف طرد شعباً  باعتبارىـ منيا ىجروا التي األصمية وقراىـ بيوتيـ إلى الفمسطينييف
 مف متضرريف أفراد كمجموعة وليس كشعب العودة في الحؽ ولو أرضو

                                                           
 -2020, مركز العودة الفمسطيني, يناير  خيارات مجحفة لشطب قضية الالجئين الفمسطينيين  3 صفقة القرف ,

 https://prc.org.uk/ar/news/1180في : 

https://prc.org.uk/ar/news/1180
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 شريحة وتمغي, الفمسطيني لالجئ الدولية التعريفات أبسط أيضاً  وتخالؼ,الحروب
 ديارىـ إلى عودتيـ حؽ رفضيا خالؿ مف قانونية غير بطريقة الالجئيف مف واسعة

 حوؿ موزعيف فمسطيني الجئ مميوف 5.9 عف بدالً  الجئ 40.000 في وحصرىـ
 وأحفاده أوالده وأف فقط األوؿ الجيؿ ىو الفمسطيني الالجئ أف باعتبار,  العالـ

 . الجئيف ليسوا التالية واألجياؿ
 , وذلؾ إصدارىا فور وصفتو الالجئ تعريؼ عف التخمي إلى الصفقة وتدعو

 ىذا ولكف,  األزمة تفاقـ إلى أدى نسميـ يشمؿ بما لالجئيف األونروا تعريؼ أف بحجة
 العالـ أنحاء جميع مف الالجئيف كؿ حاالت عمى يسري الذي الطبيعي األمر ىو
 عميو نصت كما عائمتو أفراد طبيعية بصورة الحؿ يشمؿ الالجئيف مشكمة تعالج فعندما,

 االحتالؿ استمرار سببيا والتي الفمسطينية الحالة في والمشكمة, الدولية األعراؼ
 إلى أدى الذي األمر, عاماً  سبعيف مف أكثر استمرت المجوء صفة أف اإلسرائيمي
 . الطبيعي النمو بفعؿ الالجئيف عدد مضاعفة
 ":القرن صفقة" األمريكية السالم خطة من الفمسطيني الموقف

 ,والتي القرف صفقة وثيقة في جاء ما بكؿ اعترافو عدـ عمى الفمسطيني الموقؼ أكد
 باالحتالؿ االعتراؼ ذلؾ في , بما ووليده بمفور لوعد امتداداً  الفمسطينية القيادة اعتبرتو
 الفصؿ نظاـ وترسيـ, والمستوطنات , واألغوار القدس بضـ مروراً  باستمراره والقبوؿ

 عمى ويؤكد الالجئيف عودة برفض وانتياءاً , سطينيةالفم السيادة وانتقاص, العنصري
 صفقة القرف أف عباس محمود الفمسطيني الرئيس واعتبر, فمسطينية دولة أرض وحدة

 العممية عمييا قامت التي واألسس, الدولي والقانوف, الدولية الشرعية قرارات كؿ تخالؼ

                                                           
 -مرجع سابق, دراسة حقوقية : صفقة القرف بيف منطؽ القوة والقانوف الدولي, وسيـ الشنطي 
 - مرجع سابق ونتنياىو لتصفية قضية وحقوؽ شعب فمسطيف , ورقة مفاىيمية : صفقة القرف : صفقة بيف ترامب 

 14, ص.
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قامة, االحتالؿ إلنياء السياسية  الشرقية القدس المستقمة وعاصمتيا الفمسطينية الدولة وا 
 .1967عاـ حدود عمى

 "القرن صفقة" األمريكية السالم خطة من اإلسرائيمي الموقف

 األمريكي, الرئيس قبؿ مف األبيض البيت في القرف صفقة عف إالعالف منذ
 إسرائيمي موقؼ أي يصدر لـ نتنياىو بنياميف اإلسرائيمية الحكومة رئيس وبحضور

 . الصفقة بشأف اإلسرائيمية الحكومة أطراؼ مواقؼ تبايف بسبب ,وذلؾ رسمي

: مرحمتيف وعمى قسميف إلى الصفقة مف العاـ اإلسرائيميّ  الموقؼ وينقسـ
 ىذا. ثانًيا ليا الفمسطينيّ  الرفض عمى والتعويؿ أواًل؛ واالحتفاؿ والقبوؿ الترحيب
 المذيف األساسييف اإلسرائيمييف الُمعسكريف بيف عممًيا يفصؿ ما ىو البعديف ذو الموقؼ
 جًدا ميّمة الصفقة اعتبر يمينو عمى مف وُكؿ الميكود: السياسّية الخارطة يشّكالف
" أبيض-أزرؽ" حزب أما ,ليا الفمسطينيّ  الرفض عمى والتعويؿ بيا, التمّسؾ ويجب
 ُمفاوضات ألي أساًسا واعتبارىا الكنيست, في عمييا الُمصادقة إلى ودعا عمييا, وافؽ

 .واإلسرائيميّ  الفمسطينيّ  الطرفيف بيف ُمستقبمية

وباألخير يمكننا القوؿ أف الواليات المتحدة لعبت دور الطرؼ الثالث في حؿ 
اإلسرائيمي , حيث تعتبر الواليات المتحدة الوسيط الرسمي في  –الصراع الفمسطيني 

 الصراع.

ويعتبر الطرؼ الثالث وسيطًا في الصراع إذا تدخؿ دبموماسيًا بيدؼ المشاركة 
في تسوية ىذا الصراع , وأف تكوف وساطتو مقبولة لدى طرفي الصراع , مع العمـ أنو 

                                                           
 -مرجع سابق, رؤية وقراءة ىادئة حوؿ صفقة القرف, محمد ابراىيـ 
 - المركز الفمسطيني  ألبحاث السياسات  صفقة القرن وسيناريوىات الضم ..رصيد مفتوح, رازي النابمسي ,

  /https://www.masarat.ps/article/5329, في : 2020والدراسات االستراتيجية مسارات , فبراير 

https://www.masarat.ps/article/5329/
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يجب أف يكوف الطرؼ الثالث غير منحازًا ألي طرؼ مف أطراؼ النزاع , بينما في 
الواليات المتحدة عمى مستوى مختمؼ  اإلسرائيمي , كاف موقؼ –الصراع العربي 

اإلدارات منحازًا إلسرائيؿ , حيث اقتصر دورىا عمى تسييؿ المفاوضات ورعايتيا بداًل 
مف أف تكف شريكًا كاماًل في التسوية وتقديـ حموؿ إلنياء الصراع , فقامت بتبني 

يمية الموقؼ اإلسرائيمي في التفاوض وعممت عمى تحقيؽ المطالب والشروط اإلسرائ
كآلية تفاوضية , كما اتبعت سياسة االنحياز إلسرائيؿ مف خالؿ استخداـ حؽ النقض " 

 الفيتو" في مجمس األمف ضد أي قرار يديف إسرائيؿ .

 الفمسطينيين الالجئين وقضية الثانية الخميج حرب:  الثاني المبحث

عمى كاف لمحروب العربية في المنطقة تأثير ممحوظ في الشتات الفمسطيني , 
نحٍو أدى إلى  ديموغرافيا متغيرة جدًا , ومف ىذه الحروب , حرب الخميج التي أدت 
إلى تشتيت الالجئيف الفمسطينييف مرة أخرى , وسنركز في ىذا المبحث عمى تأثير 
حرب الخميج عمى مسار القضية الفمسطينية, وخاصة قضية الالجئيف , باعتبارىا  

 ي ككؿ.متغير دولي أثر عمى النظاـ الدول

 الفمسطينية - الكويتية العالقات:  االول المطمب

 إلييا لمقدـو الفمسطينييف أماـ المجاؿ أفسحت تعتبر الكويت مف أبرز البالد التي
 بدأت حيث العربية األخرى بالدوؿ مقارنة بحرية فييا والعيش عمؿ وتوفير فرص

 مف بعثات ارساؿ تـ عندما  1936منذ عاـ والكويت فمسطيف بيف الثنائية العالقات
 مف عدد وصؿ 1948عاـ حرب نشوب الكويت, ومع إلى الفمسطينييف المدرسيف
 ىؤالء بيف مف و كاف بريطانية محمية اإلمارة التزاؿ عندما كانت الكويت إلى الالجئيف
 و يتزايد الكويت في الفمسطينيوف عدد وأخذمعمموف, وموظفوف, ومدنيوف ,  الالجئيف

                                                           
 -190, ص. مرجع سابق, ليكس تاكنبرغ 
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 في الفمسطينيوف األجانب, و العماؿ دخوؿ لتسييؿ قدمتيا التي التسييالت مع ذلؾ
 سمحت كما المحتمة, واألراضي األردف في األسر مف اآلالؼ مئات إعالة مف الكويت
 أغمب في يفتقدىا كاف حيف وفي الكاممة, بالحرية الفمسطيني الوطني لمعمؿ الكويت
 االتحادات نسبيًا, وعممت واسعة بحرية تعمؿ الفصائؿ كافة , وكانت العربية البمداف

 وطني نشاط كمراكز الكويتية , والدواويف والجمعيات والنوادي, , الشعبية والمؤسسات
 .الفمسطينية القضية الحتضاف األبواب كؿ الكويتية الصحافة مفتوح, وفتحت فمسطيني

 الكويت في الفمسطينييف الالجئيف عدد تضاعؼ1967حزيراف حرب بعد ومع
 مقارنة ب  نسمة147.696 بنحو الفمسطينييف عدد 1970سنة احصاءات قدرت فقد

 1990حموؿ سنة ومع1961  نسمة عاـ 37.327  و1965  نسمة عاـ 77.712
 عددىـ بمغ الكويت, حيث سكاف تعداد مف %16 مف اكثر يشكموف الفمسطينيوف كاف

 . نسمة400.000  حوالي
 والقاعدة الفمسطينية لمقضية األكبر الداعـ الكويت في الفمسطينية الجالية شكمت

 . الفمسطينية الوطنية لمحركة األىـ والمالية التنظيمية و اإلدارية
 حرب بعد الكويتية الحكومة قبؿ مف الفمسطينييف الالجئيف عمى التضييؽ وبدأ

 لمصراع تسوية إلى التوصؿ احتماؿ في تمثمت سياسية تطورات مف تبعيا ما1973
فضاًل  الكويت في الكبيرة الفمسطينية لمجالية توطيناً  يفرض االسرائيمي, قد - العربي

 و المبنانية, األىمية الحرب في الفمسطينييف تورط نتيجة األمنية المخاوؼ تصاعد عف
 السياسية المعارضة مع بعالقات الفمسطينية التحرير منظمة فصائؿ مف العديد ارتباط

 وجدوا الذيف الكويتييف الخريجيف مف جديد جيؿ ظيور الثمانينات في ذلؾ الكويتية ,تبع
 العديد تولوا ,حيث ليـ منافسة عنصر ألبناء الجالية الفمسطينية الحضور القوي في

                                                           
 -  8, ج  مجمة جامعة األقصى, غزة :" القرار العراقي باجتياح الكويت وضميا عسكرياً  ",عبد الناصر سرور ,
 7,ص1,2004ع
 - 190, ص.  مرجع سابق, تاكنبرغ ليكس 
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 الدولة دفع ذلؾ ,كؿ الوظائؼ مف العديد في ,واالرتقاء المناصب مف الكثير منيـ
 تقنيف و بحقيـ األمنية اإلجراءات وتعقيد الفمسطينييف اقامات عمي لمتضييؽ الكويتية
 أكثر بالمدارس الحكومية ,و وااللتحاؽ العمؿ, تصاريح عمى الحصوؿ في فرصيـ

 . الكويت في المولوديف مف كانوا اإلجراءات ىذه مف المتضرريف
 الفمسطينية الجالية فئات اوساط في باالغتراب قوي شعورا ولدت السياسات ىذه

 .الجالية ىذه أبناء مف الدنيا و الوسطى الطبقة في سيما ال
 الفمسطينية – العراقية العالقات:  الثاني المطمب

 واحتضاف عنيا والدفاع دعميا في الفمسطينية القضية بداية منذ العراؽ ساىمت
 االنتفاضة في المادي والدعـ الخدمات مف العديد قدمت حيث,  الفمسطينية الثورة

 كافة قدمت وكذلؾ ,2000عاـ الثانية واالنتفاضة , 1987 عاـ األولى الفمسطينية
 مف عممياتيا مناطؽ في األونروا تقدميا كانت التي الفمسطينييف لالجئيف الخدمات
 .المجاني والتعميـ الصحية الرعاية

, 1948عاـ حرب إثر عمى وذلؾ,  العراؽ إلى فمسطيني  5000 نحو ولجأ
 لألونروا سمحت حيث, واستيعابيـ احتياجاتيـ توفير عمى العراقية الحكومة وعممت
 جميع وزودت, العراؽ في المتواجديف الفمسطينييف الالجئيف لمساعدة ليا مكتب بتشكيؿ
 يتمتع التي الحقوؽ بنفس يتمتعوف وكانوا, بيـ خاصة سفر وثائؽ المقيميف الالجئيف

 إعطاء عمى العراقي الجنسية قانوف وينص السياسية الحقوؽ ماعدا العراقيوف بيا
 . بالتجنيس يتعمؽ فيما لمفمسطينييف األفضمية

                                                           
  بشأف منح الجنسية العراقية  1975لسنة  5مف القانوف رقـ  1قانوف الجنسية العراقي ينص عمى " تنص المادة

لوزير الداخمية منح الجنسية العراقية ألي مف الرعايا العرب عند طمبيا إذا كاف قد بمغ مف  لمعرب كما يمي:"يجوز
مف المادة  1الرشد ويتحمى بسموؾ حسف وسمعة حسنة ,بصرؼ النظر عف شروط منح الجنسية الواردة في الفقرة 

در قانوف أو تشريع بخالؼ ,المعدؿ ويعفى الفمسطينيوف ما لـ يص1963لسنة 43مف قانوف الجنسية العراقي رقـ8
 ذلؾ "
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 ال وفوداً  أنيا لو كما الحالة مع تعاطى الفمسطيني لالجئ العراقي فالتعريؼ
 األراضي إلى دخؿ الذي بأنو الفمسطيني الالجئ تعريؼ عمى العراؽ دأبت حيث, لجوءً 

 أي فإف التعريؼ ىذا ووفؽ ,1950سنة ولغاية 1948 سنة منذ فييا وأقاـ العراقية
 الفمسطينييف الالجئيف سجؿ إلى إضافتو يتـ لـ التعريؼ ىذا بعد لإلقامة قدـ فمسطيني

 طريقة ينظـ واضح قانوف ىناؾ يكف لـ 1948 سنة ىناؾ الفمسطيني الوجود فمنذ
 الالجئوف عاش ذلؾ إثر وعمى , الفمسطينييف الالجئيف مع العراقية الحكومات تعامؿ

 االلتباس ذلؾ تبعات مف وعانوا القانونية اعتباريتيـ في التباساً  العراؽ في الفمسطينيوف
 حسيف صداـ نظاـ في الثورة قيادة مجمس اتخاذ حتى االشكالية تمؾ , واستمرت كثيراً 
 فييا بما المواطنة حقوؽ كافة في والعراقي الفمسطيني بيف يساوي 2001 العاـ في قراراً 
 . السياسية الحقوؽ باستثناء الوظيفي ,والتدرج ,واالنتقاؿ التممؾ حؽ

 قضية عمى وتأثيرىا( 1991-1990) الكويتية – العراقية األزمة:  الثالث المطمب
 الفمسطينيين الالجئين

 الماضي القرف لثالثينات تعود قديمة مسألة الكويتية – العراقية األزمة تعتبر
 ووصمت تطورت والتي الدولتيف بيف الحدود ترسيـ مشكمة:  وأىميا أسباب لعدة راجعة,

 األزمة وتوسعت, 1990 عاـ أغسطس مف الثامف في لمكويت العراؽ اجتياح حد إلى
 والعالمي الغربي والتحرؾ األمريكي التدخؿ بعد خاصة ليا متوقعاً  كاف مما أكثر

 الثامف في العراقي االجتياح وانتيي , ومعارض مؤيد بيف العربي الرأي وانقساـ,
 التي الدولية المتغيرات أبرز مف الثانية الخميج حرب وتعتبر,1991فبراير مف والعشريف

 المنطقة في" األمريكي" األجنبي التدخؿ زيادة بسبب وذلؾ العربي العالـ عمى أثرت
 ", إسرائيؿ"  المنطقة في حميفتيا ومصالح مصالحيا لتحقيؽ عمييا والسيطرة العربية
 في ورغبتو األمريكي التفرد في يتمثؿ جديد دولي نظاـ ظؿ في األزمة جاءت حيث

                                                           
 -182-186, ص ص  مرجع سابق, ليكس تاكنبرغ 
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 أدى والذي الخميج أزمة لحؿ تدخمو يفسر ما وىذا , العربي الوطف عمى سيطرتو بسط
 حيف في, والخالفات االنقساـ مف أساساً  يعاني كاف والذي , العربي النظاـ تدمير إلى

 العربي اإلقميمي لمنظاـ المؤسسي اإلطار تعتبر والتي العربية الدوؿ جامعة مكانة كانت
 الفمسطينية. القضية عمى سمباً  انعكس مما تراجع حالة في

 واحتالؿ, العراقية الجيوش مف الكويت لتحرير الدولي التحالؼ قياـ ومع
 مف العربية المنطقة عمى السيطرة المتحدة الواليات استطاعت, لمعراؽ المتحدة الواليات

 كاف حيث, فمسطيف في التوسعية االستيطانية ونظرتو اإلسرائيمي الوجود تمكيف أجؿ
 إسرائيؿ مع عميو متفؽ انتيازياً  موقفاً  االجتياح مف األمريكية المتحدة الواليات موقؼ

,  ثرواتيا عمى والسيطرة العربية المنطقة لمحاصرة الخميج في قاعدة األولى لتبني,
 األراضي في عسكرية قواعد بناء مف وتمكنت لمعراؽ العسكرية القوة دمرت حيث

 . الخميجية

 العراقي االجتياح عف الناجمة( 1991-1990) الثانية الخميج حرب كما تعتبر
 عنيا تمخضت كما, العربية بالمنطقة عصفت التي األزمات أخطر مف لمكويت
 إلى البداية منذ الفمسطينية القيادة سعت لذا, الفمسطينية القضية عمى خطيرة تداعيات
 قاعدة عمى تستند عربية صيغة إلى لمتوصؿ العربي الحوار وسائؿ عبر وحميا احتواءىا
 .ومرضية ومتوازنة سميمة

 الالجئيف قضية وعمى , عاـ بشكؿ الفمسطينية القضية عمى الخميج أزمة وأثرت
 ما عف وأغفمت, الخميج حرب بأحداث العربية الشعوب انشغمت حيث, خاص بشكؿ
 وتزايد السوفييتي االتحاد انييار ظؿ في خاصة الفمسطينية األراضي داخؿ يحدث
 رىف العراقي النظاـ ربط وأدى,  فمسطيف إلى السوفييت الييود المياجريف أعداد

                                                           
 -(, أعماؿ 1991-1990رؤية الرئيس ياسر عرفات وموقفو من أزمة الخميج الثانية ), عبد الناصر سرور

 184.ص2005,نوفمبرف :جامعة األقصى.مسيرة شعب(,فمسطي المؤتمر العممي الدولي "ياسر عرفات ذاكرة وطف.
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 المحتمة الفمسطينية األراضي مف اإلسرائيمية القوات بخروج الكويتي التراب مف خروجو
منظمة التحرير  وتحفظت,  لمعراؽ مؤيداً  موقفاً  الفمسطينية التحرير منظمة تبني إلى,

 والذي العربية, الدوؿ جامعة مجمس أصدره الذي القرار عمى البداية الفمسطينية في
 تيدئة أجؿ مف وذلؾ, الكويت مف الفوري بانسحابو والمطالبة العراؽ إدانة تضمف

 . األوضاع وتعقيد األجنبي التدخؿ مف ستزيد اإلدانة أف حيث, األوضاع
 أعذار أية يتضمف لـ عرفات ياسر الرئيس موقؼ أف مف الرغـ وعمى
 عرفات ياسر الرئيس باتياـ األخيرة قامت أنو إال, لمكويت العراقي لالحتالؿ ومسوغات
 في العراقييف بمساعدة قاموا الفمسطينيوف وأف, العراقية القيادة بجانب عمناً  بالوقوؼ
 أنيـ رسمياً  اإلعالف إلى الكويتية الحكومة وسارعت, الكويتييف المواطنيف عمى اعتدائيـ
 الفمسطينية الجالية بيف األعواـ عشرات عالقة وتحولت,  بيـ مرغوب غير أجانب
 . لوجو وجياً  المجابية إلى الكويتية والحكومة التحرير ومنظمة

 الطرفيف بيف األزمة إنياء أجؿ مف بمبادرات عرفات ياسر الراحؿ الرئيس وقاـ
 بيانات واتسمت, األطراؼ جميع إلرضاء محاولة أنيا السياسيوف المحمموف واعتبرىا
 التي العاصمة اختالؼ إلى ذلؾ ويرجع والتناقض بالغموض الفمسطينية القيادة ومواقؼ
 مؤيداً  كاف المحتمة األراضي وخارج داخؿ الفمسطينيوف لموقؼ بالنسبة أما, منيا تصدر
 الفمسطينييف أف األنباء وكاالت وذكرت , العربية األمة عف لمدفاع تصديو وفي لمعراؽ

 . فعؿ قاؿ إذا الذي الوحيد العربي الزعيـ ىو حسيف صداـ أف عمى أجمعوا قد
 في لمفمسطينييف بالنسبة صعباً  موقفاً  ذكر الذي الفمسطيني الموقؼ وخمؽ

 ونشوء النكبة" كتابو في الغبرا شفيؽ الكاتب وصؼ ما وحسب,  الخميج ودوؿ الكويت

                                                           
 -سبتمبر )من غزو أفغانستان إلى احتالل العراق (,11التداعيات الدولية الكبرى ألحداث , إدريس لكريني 

 193, ص2005, 1مراكش: المطبعة والوراقة الوطنية , ط
 -1بيروت: دار الساقي ,طأصداء حرب الكويت ..ردود الفعل العربية عمى الغزو وما تاله , , محمد الرميحي, 

 46-45ص ,ص 1994
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 ثابت ضماف يوجد ال المنكوبة الشعوب تاريخ في أنو الكويت في الفمسطيني الشتات
 عاش حيث, الكويت في الفمسطيني الشتات تجربة في األمر ىو كذلؾ, لالستقرار

 حيث, الكويت في بسالـ يعيشوف كانوا أف بعد أخرى مرة المجوء تجربة الفمسطينيوف
 اآلالؼ مئات بحؽ مجحفاً  سموكاً  وانتيجت صارمة إجراءات الكويتية الحكومة اتخذت

 خارج منيـ% 80 عف يزيد ما طرد وتـ, أراضييا عمى المتواجديف الفمسطينييف مف
 مف ومنيـ, الثانية الخميج حرب قبؿ فمسطيني ألؼ400  ىناؾ كاف حيث,  الكويت
 الطبية الرعاية وصعوبات الغذاء , ونقصاالضطياد. مف الخوؼ بسبب غادر

 .العراقييف قبؿ مف الحواجز عند المعاممة وسوء االعتقاؿ, مف ,والخوؼ المالي والنقص

 إلى 50.000 حوالي 1991 عاـ نياية مع الكويت في الفمسطينيوف وقدر عدد
 يحمموف ممف معظميـ الكويت مف فروا الذيف الفمسطينيوف ,وكاف نسمة 60.000
 تناقص في العدد ,وظؿ 25.000 حوالي عددىـ قدر عاـ ,وبعداألردنية الجوازات
 لميجرة. مالئمة امكانيات أتيحت كمما مستمر

 الفمسطينية الجالية ضد الكويتية الحكومة إجراءات عف باإلضافة إلى ذلؾ نتج
 الفمسطينية األراضي في وخصوصاً  الفمسطيني الشعب مف واسعة قطاعات فقداف إلى

 في األقؿ عمى دوالر مميار14 بحوالي قدرت والتي التمويؿ مصادر مف المحتمة
 التي والعينية النقدية التحويالت انقطاع بالتالي مباشرًة, الحرب أعقبت التي السنوات

 المحتمة األراضي في أىالييـ إلى الكويت في العامموف الفمسطينيوف يرسميا كاف
ضعاؼ  الداعـ الكويت في الفمسطينية الجالية شكمت ,حيث المقاومة عمى قدراتيـ وا 

                                                           
  - Philip Mattar, Encyclopedia Of The Palestinians ,NewYork: Facts on Fille library of world 

history,2000-2005,PP289-290 
  -  Kuwait Building the rule of law :human rights in Kuwait after occupation, lawyer committee for 

human rights,1992,P35 
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 لمحركة األىـ والمالية والتنظيمية اإلدارية والقاعدة, الفمسطينية لالنتفاضة األكبر
 . الفمسطينية
 كانت التي واإلسناد الدعـ مف غزة وقطاع الغربية الضفة في الالجئوف ُحـر كما

 اإلجراءات ىذه وأدت األزمة مف الفمسطيني الموقؼ بسبب, الخميج ودوؿ الكويت تقدمو
 األزمة مف األولى األسابيع خالؿ%30 بمقدار الفمسطينييف احتياطات انخفاض إلى
 . اإليرادات انعداـ بسبب فادح نقص مف الفمسطينية الرسمية المؤسسات معاناة مع

 تشجيع عمى عممت حيث الفمسطينية القضية مسار عمى الحرب أثرت كما
 الحرب مف االنتياء بمجرد المفاوضات عبر اإلسرائيمي – الفمسطيني الصراع تسوية

 أف والعرب الفمسطينييف المفاوضيف عمى تفرض أف مف المتحدة الواليات تمكنت حيث,
 المجاؿ أفسح ما, 242قرار لتطبيؽ دولي إطار في ليس المقبمة المفاوضات تكوف

 المطمب تمغي أف استطاعت كما", إسرائيؿ" أي األقوى مصمحة يخدـ بما لتفسيره
 مف بدالً  االتفاؽ وتـ دولي مؤتمر إطار في المفاوضات تكوف بأف والعربي الفمسطيني

 . دولي كممة دوف السالـ مؤتمر تسميتو عمى ذلؾ
 حرب عشية تكرست التي العربية الظروؼ استثمار في األمريكيوف وسعى

 لمقضية السممية التسوية مشروع في الدخوؿ عمى لمموافقة العرب بإجبار الخميج
 تراجع حيث, البائس الفمسطيني والوضع العربي االنقساـ حالة مستغمة, الفمسطينية
 التحرير منظمة موقؼ بسبب والالجئيف الفمسطينية لمقضية الداعـ العربي الموقؼ

 .األزمة مف الفمسطينية

                                                           
 -  , في : 2019,مارس21عربي, الكويت والفمسطينيوف ..لحظة تاريخية استثنائيةفؤاد عبير,

https://arabi21.com/  
 - القومي المركز:  القاىرة,  عفيفي ناصر ترجمة (, وتفنيد وتنقيح تقييم إعادة) وفمسطين إسرائيل, آفي شميـ 

 222ص,1,2013ط, لمترجمة
 - القدس : دار  المشروع الوطني الفمسطيني :من استراتيجية التحرير إلى متاىات االنقسام, ابراىيـ ابراش ,

  76, ص1,2012الجندي لمنشر والتوزيع, ط

https://arabi21.com/
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سقاط 2003 سنة لمعراؽ األمريكي الغزو أدى ذلؾ إلى باإلضافة  حزب نظاـ وا 
 أف . فبعدالعراؽ في المتواجديف الفمسطينييف تشريد إلى حسيف, صداـ بزعامة البعث
 سوى المتحدة األمـ تقديرات حسب منيـ يتبقى لـ , فمسطيني35.000  عددىـ كاف

 السورية الحدود قرب الصحراء في مخيمات إلى أغمبيـ ولجأ , الجئ 7.500
 والسويد,  ونيوزلندا المتحدة, ,والواليات البرازيؿ منيا مختمفة دوؿ إلى ثـ, واألردنية

 ففي, شيدوىا التي ,والقتؿ واالعتقاؿ القسري, التيجير سياسات بسبب وذلؾ وقبرص,,
 لمغادرة أو لمطرد بغداد في فمسطينية أسرة 344 تعرضت 2003 عاـ مف نيساف
 وبيذا" , حسيف صداـ" الراحؿ الرئيس أنصار مف أنيـ بحجة وذلؾ, قسراً  منازليا
 لصحيفة حديثو خالؿ آنذاؾ"  عقؿ أحمد" العراؽ في الفمسطيني السفير صرح الصدد
 لبغداد األمريكي الغزو منذ قتموا العراؽ في مقيـ فمسطيني الجئ 300  بأف فمسطيف

 حديثو خالؿ السفير وأشار", مسمحة جماعات يد عمى2016 عاـ وحتى ,2003عاـ
 تعاني حيث, العراؽ فمسطيني مف العظمى الغالبية بيا يمر التي المعيشية الحالة إلى
 بعد العراؽ في الفمسطينييف الالجئيف مأساة وازدادت, الحرب بسبب مالية ضائقات مف

 نشر وقد, ,2012بدايات في تصاعدت التي الميميشيات سمطة قبؿ مف العنؼ موجة
 فمسطيني أوضاع حوؿ تقرير 2012في عاـ  اإلنساف لحقوؽ األورومتوسطي المرصد
 األولى الخمس األشير في الالجئوف ليا تعرض اعتداء حالة82 التقرير ووثؽ, العراؽ

 والقتؿ, تيـ بدوف واالعتقاؿ والخطؼ البيوت اقتحاـ بيف ما تنوعت,2012عاـ مف
 مف األمور بمفاقمة العراقية الداخمية وزارة التقرير واتيـ, الشديد بالتعذيب المسبوؽ

 .شير إلى أشير ثالثة مف لالجئيف الممنوحة اإلقامة لتصاريح تقميصيا خالؿ

                                                           
 -  غزو العراق وتأثيره في المكانة اإلقميمية إلسرائيل وفي آفاق تسوية القضية الفمسطينية , أنطواف شمحت
 4.ص2013: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ,أبريؿالدوحة ,
 - في :  ,2016,بوابة الالجئيف الفمسطينييف ,  تقرير :فمسطينيو العراق بين االنتياكات والتيجير

http://refugeesps.net/  

http://refugeesps.net/
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 /76 قانوف صدور بعد العراؽ في الفمسطينييف الالجئيف أوضاع وتغيرت
 الفمسطيني يعامؿ أف عمى ينص كاف الذي 2001 لعاـ202   قرار يمغي الذي2017
 ففي البالد مغادرة نحو العراؽ بفمسطيني لمدفع اإلجراءات تمؾ جاءت, العراقي معاممة

 والميميشيات القوى سطوة نتيجة بالبالد تعصؼ الطائفية األحداث بدأت 2006عاـ
 أنشطتيا الميميشيات تمؾ ,وافتتحت العراؽ في الدولة عمى إليراف التابعة المذىبية
 وأتباع سنة بوصفيـ الفمسطينييف ضد تعبئة لحممة استيمتو, ومذىبي تطيير بعمميات
 قوات مف مرأى وعمى, اإلعالـ عبر المعمف خطابيا تعبيرات ووفؽ , السابؽ لمنظاـ

 رئيسي بشكؿ بغداد في البمديات لمجمع إقتحاـ عمميات عدة جرت األمريكي االحتالؿ
 مف العشرات تصفية إلى أدت, الجنوب ومناطؽ البصرة في الفمسطينية ولمتجمعات
,  أشير مدى عمى العمميات تمؾ واستمرت آخريف مئات واعتقاؿ, الفمسطينييف الالجئيف

 أمؿ عمى وسوريا األردف مع الحدود إلى جماعية بيجرة الفمسطينييف آالؼ اندفع حتى
 العراؽ في واجييـ الذي المباشر وغير المباشر التيجير مف ىرباً  بدخوليا ليـ السماح
 سبعة نحو وسوريا األردف مع الحدود عمى الصحراوية المناطؽ في ونصبت
 حرايبيؿ, الرويشد ,وأبرزىا"الحدود عمى الالجئوف صورة" الممحؽ إلى انظر.*مخيمات

 ضمت التي سوريا مع الحدود عمى ,والوليد التنؼ,  األردف مع الحدود عمى والكرامة,
 األردنية األراضي دخوؿ مف منعوا فمسطيني الجئ ألؼ12 نحو بمجاليا
 تمؾ في الالجئوف يعاني الالجئيف بشؤوف المعنية" األونروا" غياب ظؿ وفي,والسورية
 في عنيـ المسؤولة تكف لـ األونروا كوف, المعيشية األوضاع وأسوأ أقسى المخيمات

 مف ألكثر مساكف استئجار عبئ الالجئيف لشؤوف السامية المفوضية وتحممت, العراؽ
 وذكرت,  العراقية لمحكومة تابعة ألنيا بيوتيـ مف 2003 بعد طردىـ تـ  عائمة250
 أبمغ السامية بالمفوضية موظفاً  أف بالعراؽ الالجئيف شؤوف تتابع  مصادر  بعد فيما

                                                           
 -  , بوابة الالجئيف الفمسطينييف ,في : فمسطينيو العراق ..نكبة المجوء بال حماية دولية الوليد يحيى,

http://refugeesps.net/  

http://refugeesps.net/


 الفلسطٍنٍٍن الالجئٍن قضٍة على تأحٍرهب و الدولٍة المتغٍراتالفصل الخبنً : 
 

177 
 

 االيجار بدؿ برنامج في شموليـ بوقؼ بغداد في الفمسطينييف مف فقيرة عائمة 25 نحو
 ضربة القرار ىذا ويعتبر, فقط 2020  مارس شير إيجار المفوضية ليـ تدفع أف عمى

 قبؿ مف القانوني التضييؽ بعد وخاصة العراؽ, في الفمسطينييف لالجئيف بالنسبة قاضية
لغاء , العراقية الحكومة  الفمسطيني الالجئ حرماف مف عميو ترتب ,وما 202  قرار وا 

 . كريمة حياة يعيش أف في حقوقو أبسط عمى الحصوؿ مف

 العراقية السجوف في الفمسطينييف المعتقميف عف الدفاع المفوضية رفضت كما
لى 2003 عاـ منذ 50اؿ يقارب ما عددىـ يبمغ والذي  باإلعداـ حكـ مف منيـ اليوـ ,وا 
 الفمسطينيوف المعتقموف ,ويتوزع الميميشيات يد عمى اختطؼ مف ومنيـ بالمؤبد ومنيـ
 انتياكات تشيد والتي,  السميمانية, بغداد, الناصرية,  البصرة سجوف بيف العراؽ في

 مف والحرماف الزيارات ومنع طويمة ألوقات, صغيرة زنازيف في المعتقميف بحؽ جسيمة
 . الموقوفيف مف لمعديد محامييف توكيؿ حؽ

 موزعيف الجئ آالؼ 4 مف أكثر العراؽ في يوجد 2020  لعاـ احصائيات وحسب
 وكوردستاف العراؽ. والموصؿ, وأربيؿ, بغداد مدف عمى

 الالجئين وقضية  1991لمسالم مدريد مؤتمر:  الثالث المبحث
 الفمسطينيين

شيد النظاـ الدولي مجموعة مف المتغيرات بعد انتياء الحرب الباردة وانييار 
االتحاد السوفييتي أدى إلى تفرد الواليات المتحدة بقيادة النظاـ العالمي الجديد ,والييمنة 
عميو , ىذا باإلضافة إلى مجموعة المتغيرات التي مست النظاـ اإلقميمي العربي , 

متغيرات عمى الصعيد الفمسطيني مثؿ االنتفاضة وما وكذلؾ برزت مجموعة مف ال

                                                           
 - مركز العودة الفمسطيني  وقف بدل اإليجارات عن دفعة جديدة من الالجئين الفمسطينيين بالعراق,

   /https://prc.org.uk, في : 2020,فبراير
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خمفتو مف آثار سياسية , وفي ضوء تمؾ المتغيرات جاءت مباردة الرئيس األمريكي 
جورج بوش األب إلعادة بناء نظاـ منطقة الشرؽ األوسط مف خالؿ إعالنو عف مؤتمر 

 .1991مدريد لمسالـ عاـ 

 1991 عام قبل الفمسطينيين الالجئين قضية تسوية مشاريع:  األول المطمب

 بعد اإلسرائيمي العربي الصراع لحؿ السممية التسوية مساعي بدأت
 عادؿ سالـ مبادئ رسـ الذي,242رقـ القرار األمف مجمس تبني وبعد,1967حرب
 حؿ إيجاد ضرورة وأكد السالـ مقابؿ األرض مبدأ فييا بما,  األوسط الشرؽ في ودائـ
 . الالجئيف لمشكمة عادؿ

 السممية لمتسوية ودولية , عربية مشاريع عدة ُطرحت, 1973أكتوبر حرب وبعد
 والتي 1978 سنة" ديفيد كامب" اتفاقيات بتوقيع انتيت, اإلسرائيمي العربي لمصراع
سرائيؿ مصر بيف تاـ سالـ معاىدة إلى ميدت  حجر ديفيد كامب اتفاقيات وتعتبر,  وا 

 مبادئ إلى تطرقت كما,  الفمسطينية لمقضية السياسية التسوية مشاريع لمعظـ األساس
 دوف لمسكاف المدنية اإلدارة بو يقصد والذي,  لمفمسطينييف المحدود الذاتي الحكـ

 اتفاقيات الفمسطينية التحرير منظمة ورفضت.الغربية والضفة, غزة قطاع في األرض
 الضفة و, غزة قطاع نازحي عودة تناوؿ الذي بالجزء يتعمؽ فيما خاصة ديفيد كامب
 .فمسطينية دولة إقامة وال مصيرىـ تقرير في الفمسطينييف حؽ يتضمف ال وألنو الغربية

 انتصار حتى الصراع لحؿ تقدـ أي ديفيد كامب اتفاقية تحرز لـ أنو كما
 .1991سنة الخميج حرب في األمريكية  المتحدة الواليات

                                                           
 -رسالة لمحصوؿ  ,1991-1987مشاريع التسوية السياسية الرسمية لمقضية الفمسطينية عام ,ىاني المداوي

 28,ص2011,  واآلثار  قسـ التاريخ –الجامعة اإلسالمية : كمية اآلداب  غزة:عمى درجة الماجستير ,
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 يتوافؽ بما اإلسرائيمي – العربي لمصراع حؿ عف تبحث المتحدة الواليات وبدأت
 والتي لمتسوية مشاريع عدة طرحت حيث,  إسرائيؿ حميفتيا ومصمحة مصالحيا مع

 .لمسالـ مدريد مؤتمر عقد نحو االتجاه في سبباً  الفشؿ ذلؾ وكاف, معظميا في .فشمت

 اإلسرائيمي : –ومف تمؾ المشاريع التي قدمت إليجاد حؿ لمصراع العربي 

 1982 عام"  ريغان دونالد"  األمريكي الرئيس : مشروع أوالً 

 الالجئيف مصير وتجاىؿ مصيره تقرير في الفمسطيني الشعب حؽ المشروع ىذا أنكر
 . التعويض أو العودة في وحقيـ

 1989 الخمس األمريكية بيكر ثانيًا : نقاط

 إلعطاء دبموماسية بجيود" بيكر جيمس" آنذاؾ األمريكية الخارجية وزير قاـ
جراء,  جديداً  زخماً  األوسط الشرؽ في السالـ عممية  اإلسرائيمييف بيف المفاوضات وا 

 . والفمسطينييف

 خارجية وزير مع اجتماعاً "  بيكر جيمس" األمريكي الخارجية وزير اقترح حيث
سرائيؿ,  مصر  حرية تضمنت التي العشر مبارؾ بنقاط مصر تقدمت أف بعد , وا 
 في المشروع فشؿ لكف,  ستجرى التي المفاوضات في الفمسطينييف المفاوضيف انتخاب

 الخميج حرب بعد ما إلى وتأجؿ" شامير اسحاؽ" اإلسرائيمي الوزراء رئيس تعنت ظؿ
 لحؿ مستعد غير أنو صحفية مقابمة في قائالً  الخمسة بيكر نقاط رفض حيث, الثانية
 مع حاد نزاع ونشوب حكومتو انييار معناه ذلؾ كاف لو حتى الفمسطينييف مع وسط

 .المتحدة الواليات

                                                           
 -37, ص. مرجع سابق, ليكس تاكنبرغ 
 -1:اآلماؿ والتحديات , القاىرة : دار الشروؽ, ط مفاوضات التسوية النيائية والدولة الفمسطينية, طاىر شاش 
 44, ص.1999, 
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 1991 األب بوش جورج األمريكي الرئيس ثالثًا : مشروع

 التي اليزيمة فرصة اغتنـ حيث,  الخميج حرب انتياء بعد المشروع ىذا جاء
 الفمسطينية التحرير منظمة وتشمؿ,  حربيا في لمعراؽ المساندة العربية بالشعوب حمت
 عمى األمريكية المتحدة الواليات عممت حيث,  المفاوضات أساس وىما,  واألردف, 

 . العربي العالـ عمى السممية ومشاريعيا تصوراتيا فرض

 األوسط الشرؽ أزمة لحؿ األربعة النقاط ذو مشروعو 1991 عاـ مارس 6  في وأطمؽ
 :وىي

 242,338 رقـ الدولي األمف مجمس قراري تطبيؽ - أ

 . الفمسطيني لمشعب المشروعة الحقوؽ -ب

 . السالـ مقابؿ األرض مبدأ - ج

 . إلسرائيؿ والسالـ األمف  -د

 مبدأ تقبؿ أف إسرائيؿ عمى"  خطابو في بوش جورج األمريكي الرئيس وأكد
 :البند ىذا تحت ويندرج لممفاوضات كأساس السالـ مقابؿ األرض

 .1967عاـ المحتمة لألراضي اإلسرائيمي االحتالؿ إنياء -

 . لمفمسطينييف السياسية بالحقوؽ االعتراؼ -

 . الفمسطيني لمشعب السياسية الحقوؽ مقابؿ إسرائيؿ أمف -

 المفاوضات في الفمسطينية التحرير منظمة تمثيؿ بوش الرئيس مبادرة كما رفضت
 .1967 عاـ المحتمة األراضي مف بفمسطينييف اتصاالتيا وقصرت

                                                           
 -  , 131,ص.1,1999, لبناف: شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر , ط طريق أوسمومحمود عباس 
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 الفمسطينية, التحرير منظمة مع التفاوض إسرائيؿ باإلضافة إلى ذلؾ رفضت
 مشروع ىو المفاوضات أساس أف وتعتبر,  الشرقية القدس حوؿ الحديث وترفض
 الظروؼ بتحسيف الذاتي الحكـ مصطمح تحديد القائـ عمى 1989 لعاـ شامير

 لمفاوضات 242 األمف مجمس قرار تفسير عف البحث وتأجيؿ لمفمسطينييف , المعيشية
 . النيائي الوضع

 في المباحثات مف جوالت بثماني"  بيكر جيمس" األمريكية الخارجية وزير وقاـ
 .مدريد في السالـ مؤتمر عمييا سيقـو التي األسس وضعت والتي األوسط الشرؽ

 فقد طرحت التي التسوية مشاريع في الفمسطينييف الالجئيف لقضية بالنسبة أما
 عمى والتركيز الالجئيف قضية أسباب معالجة عف السابقة المحاوالت جميع فشمت

 حقوقيـ عمى المحافظة الفمسطينييف عمى الالجئيف إصرار أماـ ظواىرىا معالجة
 التسوية مشاريع مف أية تطرؽ لـ حيث ,والتوطيف التسوية لمشاريع ورفضيـ الشرعية

 مف كؿ بيف الثنائية المفاوضات إلى تأجيميا تـ فقد,  الالجئيف قضية إلى طرحت التي
 السابقة المشاريع إقرار مف الرغـ عمى اإلسرائيمييف والمفاوضيف الفمسطينييف المفاوضيف

 الصراع عوامؿ إحدى باعتبارىا الفمسطينييف الالجئيف لقضية عادؿ حؿ إيجاد بأىمية
 مجرد باعتبارىـ الفمسطينييف مع تتعامؿ بقيت األمريكية النظرة أف إال,  المنطقة في

 حقوؽ أية عمييـ منكرة,  غير ال إنسانية حقوقاً  يمتمكوف الذيف الالجئيف مف مجموعة
 باعتبارىا الفمسطينية التحرير منظمة مع مباشر حوار أي ورفض سياسية أو وطنية
 دوف فمسطيني وطف تأسيس ضرورة عمى التسوية مشاريع وركزت,  لمفمسطينييف ممثمة

                                                           
 -  رسالة  1993-1971مشاريع التسوية السياسية الرسمية لمصراع العربي اإلسرائيمي عام , حاتـ السطري,

ماجستير التاريخ واآلثار,  –الجامعة اإلسالمية :كمية اآلداب  غزة :لمحصوؿ عمى درجة الماجستير ,
 200,ص2016

 -  عماف : مركز دراسات الشرؽ  مستقبل الالجئين الفمسطينيين وفمسطيني الشتات, جواد الحمد وآخروف ,
 2,2003األوسط ,ط
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 بأنفسيـ مصيرىـ تقرير مف الفمسطينييف تمكيف عمى القائمة الوطنية بالحقوؽ اإللتزاـ
قامة  . الالجئيف قضية وحؿ الوطنية دولتيـ وا 

 1991لمسالم  مدريد مؤتمر إطار في الفمسطينيين الالجئين قضية:  الثاني المطمب

 في مدريد اإلسبانية العاصمة في,  االوسط الشرؽ في لمسالـ مدريد مؤتمر عقد
 وبعد, الثانية الخميج حرب انتياء مف قميمة أشير بعد,1991أكتوبر/  أوؿ تشريف 30

 األواف آف:" قاؿ حيف األمريكي الكونجرس أماـ بوش جورج األمريكي الرئيس خطاب
, 338و242  الدولي األمف مجمس قراري أساس عمى األوسط الشرؽ في النزاع إلنياء
 واحتراـ بإسرائيؿ واالعتراؼ األمف يوفر أف ينبغي الذي السالـ مقابؿ االنسحاب ومبدأ

 مف بوش جورج الرئيس طمب ذلؾ إلى وباإلضافة" , لمفمسطينييف المشروعة الحقوؽ
 أبيب وتؿ, العربية العواصـ مع باالتصاالت القياـ بيكر جيمس خارجيتو وزير

 الشرؽ في لمسالـ دولي مؤتمر لعقد تمييداً  األوروبي واالتحاد,  السوفييتي واالتحاد,
  خطابو. في بوش عنيا تحدث التي األمريكية المبادرة أرضية عمى األوسط

 بعد الفمسطينية وحتى واإلقميمية الدولية الساحة عرفتيا التي التطورات ظؿ  وفي
 وانقساـ الثانية الخميج حرب,  العربية لمدوؿ الرئيسي الحميؼ السوفييتي االتحاد انييار
 عظمى كقوة األمريكية المتحدة الواليات وظيور,  ومعارض مؤيد بيف العربي الشارع
نياء العربي الجانب ضعؼ ظؿ وفي إلسرائيؿ األكبر والحميؼ القضايا عمى مييمنة  وا 
 العرب قبوؿ في المتغيرات تمؾ ساىمت لمعراؽ األمريكي الغزو بعد العربية القومية

 . اإلسرائيمي العربي لمصراع سممية حموؿ عف والبحث إسرائيؿ مع التفاوض

 ىو الشأف ىذا في ساىما آخريف متغيريف ىناؾ ذكر ما إلى وباإلضافة
 غزة وقطاع الغربية الضفة في اندالعيا عمى مضى كاف التي الفمسطينية االنتفاضة

                                                           
 -  1991الموسوعة الفمسطينية , مؤتمر مدريد لمسالـ :https://www.palestinapedia.net/  

https://www.palestinapedia.net/
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 ساد الذي الراىف الوضع أف ولمعالـ إلسرائيؿ , لتبرىف  أعواـ ثالثة مف أكثر آنذاؾ
 دولة استقالؿ إعالف وكذلؾ ,يستمر أف يمكف ال, 1967سنة منذ المحتمة األراضي

 المشروع" باسـ عرفت سياسية عف مبادرة واإلعالف, 1988عاـ في فمسطيف في
 .338 ,242بالقراريف  االعتراؼ وتشمؿ" لمسالـ الفمسطيني

 لممفاوضات صيغة عف بيكر جيمس األمريكي الخارجية وزير جيود وأسفرت
 ترعاىا,  سالـ محادثات مف مجموعة توفر"  مدريد إطار" باسـ تعرؼ أصبحت
:  وىي عناصر ثالثة مف وتتألؼ,  السابؽ السوفييتي واالتحاد,  المتحدة الواليات
 متعدد وآخر,  ثنائي ومسار, لممفاوضات منفصميف مساريف بدء دشف افتتاحي مؤتمر

 االفتتاحي المؤتمر إلى السوفييتية – األمريكية الدعوة رسالة في جاء وقد.  األطراؼ
 افتتاح مف أياـ أربعة بعد المباشرة الثنائية المفاوضات تبدأ سوؼ"  يمي ما مدريد في

 فسوؼ األطراؼ متعددة المفاوضات حضور في ترغب التي األطراؼ أما,  المؤتمر
 أف الراعياف ويعتقد المفاوضات ىذه لتنظيـ,  المؤتمر افتتاح مف أسبوعيف بعد تجتمع
 مف كالحد عامة بصورة المنطقة تيـ التي القضايا عمى تركز أف يجب المفاوضات ىذه

 االقتصادية والتنمية البيئة وقضايا, الالجئيف وقضايا, والمياه, اإلقميمي واألمف,  التسمح
,  الراعيتاف الدولتاف ترأس وسوؼ المشترؾ االىتماـ ذات األخرى والموضوعات

 إسرائيؿ, تضـ ستدعى التي والحكومات وزاري مستوى عمى سيعقد الذي المؤتمر
 الوفد مف كجزء الحضور إلى الفمسطينيوف وسيدعى,  واألردف, ولبناف ,وسوريا,

 . العاـ األميف يمثؿ مراقب إرساؿ إلى المتحدة األمـ وستدعى, الفمسطيني – األردني

                                                           
 -  , 38, ص.  مرجع سابقليكس تاكنبرغ 
 -  رسالة لمحصوؿ عمى درجة  األوسط وأبعاده اإلقميمية والدولية , مؤتمر مدريد لمسالم في الشرقحاـز زعرب,

 50.ص2011جامعة االزىر : كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية,غزة :الماجستير , 

 - 38ص.  مرجع سابق ,, ليكس تاكنبرغ 
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 العربية االطراؼ بيا , طالبت وتطمينات ضمانات المتحدة الواليات قدمت كما
 حيث,  األطراؼ مف طرؼ كؿ ودور التفاوض وأسس السالـ بمؤتمر يتعمؽ فيما

 يساورىا كاف الذي القمؽ مف النزاع أطراؼ طمأنة إلى ذلؾ مف المتحدة الواليات تيدؼ
 وازدواجية واضح تناقض ىناؾ كاف قد أنو المالحظ ومف,  المتوقع الحؿ نتائج حوؿ

حيث ,  المختمفة لألطراؼ المتحدة الواليات قبؿ مف قدمت التي التطمينات في معايير
 لكف,  اآلخر لمطرؼ المقدمة الضمانات طرؼ كؿ يعرؼ أف المفترض مف كاف

 . اإلسرائيمي لمطرؼ المقدمة الضمانات رسالة يتسمموا لـ والفمسطينييف العربية األطراؼ

 30في مدريد مؤتمر افتتح,  إسرائيؿ موافقة وآخرىا المعنية األطراؼ موافقة وبعد
 السوفييتي واالتحاد المتحدة الواليات مف كؿ برئاسة 1991 أكتوبر/ األوؿ تشريف

 األمـ مف المراقبة ولجنة, األوروبية والمجموعة , مصر ووفدي النزاع أطراؼ وحضور
 بف بندر األمير وأخيراً ,  العربي المغرب واتحاد,  الخميجي التعاوف ومجمس,  المتحدة
 السعودية. عف ممثالً  سمطاف

 عف الصادر الخامس البياف في المفاوضات مف الفمسطيني الموقؼ وقد جاء
 والذي,  1991 عاـ الجزائر في عقد الذي الفمسطيني الوطني لممجمس العشريف الدورة
 فيو وجاء,  عضو12 التصويت عف وامتنع, عضواً 68 وعارضو,  عضو256 أيده
 مجمس قراري أساس عمى ينعقد أف بشرط الدولي المؤتمر في المشاركة عمى الموافقة:

 المؤتمر يعترؼ أف يجب كما,  السالـ مقابؿ األرض أي 242,338 الدولي األمف
 واالستقالؿ,  المصير تقرير في وحقو الفمسطيني لمشعب المشروعة الوطنية بالحقوؽ
 الشرقية القدس مف باالنسحاب إسرائيؿ تتعيد وأف, العودة في الالجئيف وحؽ, والسيادة

                                                           
 -   : مكانيات الحؿ , القدس  19,ص 466 ,ع مجمة البيادر السياسيأفاؽ عقد المؤتمر اإلقميمي .. وا 
 - 120, ص. مرجع سابق, السطري حاتـ 
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 أف كذلؾ,  الفمسطينية األراضي في الييودية المستوطنات إنشاء عف تتوقؼ وأف,
 .المفاوض الفمسطيني الوفد أسماء تعييف في الحؽ التحرير منظمة يعطي

 الفمسطيني الوفد رئيس خالؿ مف المؤتمر في خطابو الفمسطيني الوفد وقدـ
 أف وعمى,  مصيره تقرير في الفمسطيني الشعب حؽ عمى فيو وأكد,  الشافي عبد حيدر
 وقؼ إلى ودعا, والمسمميف العرب عند أىميتيا ومدى فمسطيف عاصمة القدس

 لمسالـ محادثات إجراء يمكف ال ألنو الفمسطينييف, الالجئيف مشكمة وحؿ االستيطاف
 الجرافات تقرره المحتمة األراضي ووضع, مصادرة الفمسطينية األراضي بينما لمسالـ

 . الشائكة واألسالؾ اإلسرائيمية

 جؿّ  إسرائيؿ حققت فقد المفاوضات مف اإلسرائيمي الموقؼ يخص فيما أما
 : يمي فيما إيجازىا يمكف والتي المؤتمر في المشاركة بقبوؿ المتعمقة شروطيا

 . المتحدة األمـ رعاية تحت دولي مؤتمر فكرة استبعاد -

 . وثنائية مباشرة بمفاوضات والفمسطينييف, واألردف, ولبناف, سوريا قبوؿ -

 في رسمياً  التحرير منظمة مشاركة وعف مستقؿ بوفد التمثيؿ عف الفمسطينييف تنازؿ -
 . الشرقية القدس سكاف مف ممثميف مشاركة عف حتى بؿ المفاوضات

                                                           
 -  , مرجع سابقالموسوعة الفمسطينية , مؤتمر مدريد 
 -  , في:  وقائع مؤتمر مدريد لمسالموكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية وفا,http://info.wafa.ps/  
 

http://info.wafa.ps/
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 إسرائيؿ مع األطراؼ متعددة مفاوضات في المشاركة الرئيسية العربية الدوؿ قبوؿ -
,  الالجئيف قضايا,  اإلقميمي األمف,  األسمحة عمى الرقابة:  مثؿ قضايا في لمبحث
 . المشترؾ االىتماـ ذات األخرى والموضوعات,  اإلقتصادية التنمية

 242 رقـ القرار أف وادعت, االرض مقابؿ السالـ مبدأ إسرائيؿ رفضت كما
 مقابؿ المحتمة المناطؽ كؿ وليس" محتمة مناطؽ" مف اسرائيمي انسحاب عف يتحدث
 القرار بموجب ممزمة ليست ,وىي سيناء مف بانسحابيا ذلؾ نفذت وقد السالـ

 . ذلؾ فعؿ أبداً  تنوي وال بالتحديد والجوالف غزة وقطاع الغربية الضفة مف باالنسحاب

 عمى واقترح خطابو آنذاؾ اإلسرائيمية الحكومة رئيس شامير إسحاؽ وألقى
 خطابو في وتجاىؿ( ,  السالـ مقابؿ األرض) مف بدالً ( السالـ مقابؿ السالـ) العرب
 تاريخياً  خطابو وكاف المستوطنات ,وكذلؾ 242,338 الدولي االمف مجمس قراري

 لكي الدولي المؤتمر شامير واستغؿ, العرب مع لمسالـ دعوة مف أكثر, أيديولوجياً 
,  مالييف أربعة نعد  أننا"  قاؿ حيث العربية الدوؿ مف ميددة دولة بأنيا اسرائيؿ يظير
 عمى نسيطر ونحف مميوناً 170 الخميج حتى األطمسي المحيط مف العربية الدوؿ وتعد
 تبمغ مناطؽ عمى العرب يسيطر بينما,  فقط مربع متر كيمو ألؼ وعشريف ثمانية

 ليس األوسط الشرؽ في الصراع أف وادعى,  مربع متر كيمو مميوف 14 مساحتيا
 تتركز أف المؤسؼ مف وسيكوف وجودنا قضية ىو بؿ األرض أجؿ مف صراعاً 

 لمصراع الرئيسية األسباب شامؿ وتجاىؿ,  األرض عمى شيء كؿ وقبؿ أوالً  المحادثات
 الفمسطينييف ذكر تجاىؿ أنو بؿ الفمسطيني, الشعب قضية وىي,  اإلسرائيمي – العربي

                                                           
 -  :مجمة خميفة أحمد ,مفاوضات السالـ :الموقؼ اإلسرائيمي عشية مؤتمر مدريد ,مؤسسة الدراسات الفمسطينية

 164, ص.1991  ,8, ع2جالدراسات الفمسطينية ,

 - 163المرجع نفسو ,ص 
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 المؤتمر وطالب, إسرائيؿ وبيف العربية الدوؿ بيف الصراع أساس عمى وركز باالسـ
 . إسرائيؿ ضد الجياد نبذ إلى بالدعوة

 الثنائية المفاوضات: ىما المفاوضات مف نوعاف مدريد مؤتمر عف انبثؽ كما
 واالستيطاف, والقدس, والحدود, األرض حوؿ التاريخي الصراع حؿ إلى ىدفت والتي

 بيف المحتمة األراضي بعض ومشكمة الحدودية النزاعات حؿ إلى وىدفت كذلؾ,
 مسارات في المفاوضات تمؾ سارت وقد ولبناف, وسوريا, األردف مف وكؿ إسرائيؿ
 ىدفت التي األطراؼ متعددة والمفاوضات. حدى عمى دولة وكؿ اسرائيؿ بيف منفصمة

 وذلؾ, المعنية األطراؼ بيف الثقة وتدعيـ الجديد األوسط الشرؽ بناء في المساىمة إلى
 والبيئة, والالجئيف,  المياه:  مثؿ األساسية القضايا مف حممة حوؿ الحوار خالؿ مف
 .1992عاـ موسكو في بدأت التي المفاوضات وىي,  واألمف,

 الثنائية أواًل :المفاوضات

 مدريد, لمؤتمر االفتتاحي المؤتمر اختتاـ عقب الثنائية المفاوضات افتتحت
, ولبناف وسوريا, إسرائيؿ بيف نوعيا مف األولى ىي المباشرة المحادثات تمؾ وكانت
 إلى التوصؿ إلى تيدؼ العربية الدوؿ مع المفاوضات وكانت, والفمسطينييف, واألردف

 ذات معادلة عمى ارتكزت والفمسطينييف إسرائيؿ بيف المفاوضات , بينما سالـ معاىدات
 التوصؿ عمى واإلسرائيمييف الفمسطينييف محادثة تركزت:  األولى المرحمة,  مرحمتيف

  طرحيا جرى فكرة وىي,  أعواـ خمسة لمدة االنتقالي الذاتي الحكـ لترتيبات اتفاؽ إلى

                                                           
 -  , مرجع سابقالموسوعة الفمسطينية , مؤتمر مدريد 
 -289, ص. مرجع سابق, نجوى حساوي 



 الفلسطٍنٍٍن الالجئٍن قضٍة على تأحٍرهب و الدولٍة المتغٍراتالفصل الخبنً : 
 

188 
 

 الثانية المرحمة في أما,  السبعينيات أواخر في ديفيد كامب عممية أثناء قبؿ مف
 .الدائـ الوضع بقضايا يسمى ما عمى المباحثات تركيز فكاف:

  الالجئين وممف االطراف متعددة ثانيًا: المفاوضات

 المفاوضات أيضاً  مدريد مؤتمر عف انبثؽ,  الثنائية المفاوضات إلى باإلضافة
 وبدأت,  المشترؾ اإلقميمي والتعاوف االىتماـ ذات القضايا في لمبحث األطراؼ متعددة

   منيـ, طرفاً 36 بمشاركة موسكو في, 1992يناير/ الثاني كانوف في المفاوضات تمؾ
سرائيؿ عربية دولة11  العالقات تطبيع ىو المفاوضات تمؾ مف اليدؼ وكاف,   وا 

 لمعالجة لجاف خمس االطراؼ متعددة المفاوضات عف وانبثؽ,  اإلسرائيمية – العربية
 : وىي اإلقميمية القضايا

 . الياباف ومنسقتيا البيئة لجنة -

 .وروسيا األمريكية المتحدة الواليات ومنسقتيا التسمح ومراقبة األمف لجنة -

 .كندا ومنسقتيا الالجئيف لجنة -

 . األوروبي االتحاد ومنسقتيا االقتصادية التنمية لجنة -

 . األمريكية المتحدة الواليات ومنسقتيا المياه لجنة -

 المتحدة. الواليات برئاسة التوجيو لجنة الخمس المجاف ىذه تدير أف عمى واتفؽ

 أربعيف نحو بالالجئيف الخاصة األطراؼ متعددة العمؿ مجموعة أعماؿ في شارؾ كما
 عقدت, 1992سنة أوتاوا في أعضائيا بكامؿ لممجموعة األوؿ االجتماع ومنذ,  طرفاً 

                                                           
 - 39-38, ص ص مرجع سابق, تاكنبرغليكس 
 - 42, ص. المرجع نفسو 
 -  مرجع سابقالموسوعة الفمسطينية , مؤتمر مدريد ,  
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 جمع:  وىي متنوعة قضايا ست العمؿ مجموعة وتناولت,  السنة في دورتاف أو دورة
,  التدريب,  البشرية الموارد,  الفمسطينييف لالجئيف المساعدات كشوؼ,  المعمومات

 رعاية,  العامة الصحة,  واالجتماعية االقتصادية التحتية والبنى,  عمؿ فرص إيجاد
 . العائمة شمؿ جمع وأخيراً  األطفاؿ

 حيث,  لمسالـ مدريد مؤتمر أساس يعتبر والذي 242 قرار وأغفمت المجنة   
 القرار أف كما,  عودتيـ وليس فقط النازحيف( Admission)دخوؿ إذف عف تحدث
 الحرب بسبب خرجوا مف كؿ عف وليس ,1967 عاـ النزوح عمى أجبروا عمف يتحدث

 الالجئيف حقوؽ ترعى أف التسوية مفاوضات عمى كاف أنو مف الرغـ وعمى, 
 وفي الالجئيف قضية تخص التي الدولية الشرعية قرارات إلى تستند وأف الفمسطينييف

 ىو الفمسطيني المفاوض واجو الذي الرئيس التحدي كاف أنو إال,  194القرار مقدمتيا
 المجاف وفي,  مدريد مؤتمر في القانوني اإلطار تيميش جرى إذ,  القانوني التحدي
 الواليات قبؿ مف فيو الطعف حد إلى األمر وصؿ بؿ,  عنو المنبثقة األطراؼ متعددة
 . األمريكية المتحدة

 مف األساسية القضايا بمواجية يعنى المفاوضات نجاح أف ذكره يجدر ومما
 باعتبار,  اإلسرائيمي العربي لمصراع تسوية أية في البحث قبؿ عمييا والتركيز الصراع

 عمى ويسجؿ, الصراع جوىر عمى التركيز إنما تنازالت مجرد ليست المفاوضات أف
 التطرؽ عدـ:  أبرزىا مآخذ عدة واإلسرائيمييف الفمسطينييف بيف اتباعو تـ الذي النيج

 موقؼ كاف ,حيث الالجئيف قضية سيما وال الصراع ىذا في األساسية لمقضايا
 ال أنو,  األطراؼ متعددة المفاوضات في الالجئيف قضية مف الفمسطيني المفاوض

                                                           
 -43ص ,مرجع سابق, ليكس تاكنبرغ 
 - ,367, ص مرجع سابقنجوى حساوي 
 - , بيروت :مركز دراسات الشرؽ األوسطالالجئون الفمسطينيون وحق العودة ,إدوارد سعيد وآخروف  ,
 382,ص1,2003ط
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 في الفمسطينيوف رأى كما,  الالجئيف لقضية عادؿ حؿ إيجاد دوف الصراع تسوية يمكف
 األخرى العمؿ مجموعات في موجود غير سياسياً  بعداً  بالالجئيف الخاصة العمؿ لجنة

 في الموجودة الخيارات مف أوسع وخيارات, المفاوضات في لمشاركتيـ أوسع وفرصة
 . اإلسرائيمييف مع الثنائية المفاوضات

 جمسة في الشافي عبد حيدر الفمسطيني الوفد رئيس قاؿ الصدد ىذا وفي
 مئات عيوف وتالحقنا تالزمنا فيو نخاطبكـ الذي الوقت في:" أنو االفتتاحية المفاوضات

 المبعديف ومف, 1967منذ المشرديف ومف, 1948سنة منذ الفمسطينييف الالجئيف آالؼ
 أعيدوىـ, والنفي اإلبعاد مصير مف أقصى فميس اإلسرائيمي االحتالؿ قوات أيدي عمى
 .ليـ حؽ العودة فحؽ, الطريؽ إلى

 المنبثقة الالجئيف لجنة اجتماع في صنبر إلياس الفمسطيني الوفد رئيس وأكد
 وحدد, الالجئيف قضية أىمية عمى أوتاوا في االطراؼ متعددة المفاوضات لجاف عف
 الذيف منيـ والمنحدريف الفمسطينييف أولئؾ جميع بأنيـ الفمسطينييف الالجئيف مفيـو
" التقسيـ مشروع"1947 نوفمبر/ الثاني تشريف بيف بيوتيـ ترؾ عمى أجبروا أو طردوا
 إسرائيؿ عمييا سيطرت التي األراضي في"رودوس اتفاقية"1949 يناير/ الثاني وكانوف

 األخير. التاريخ في

 يمقى الذي194 قرار في يتمثؿ الالجئيف قضية حؿ أف الفمسطيني الوفد ويرى
 . الالجئيف عودة بحؽ المتعمؽ اإلسرائيمي الرفض دائماً 

                                                           
 -, 9,ص 2,1997, بيروت : مؤسسة الدراسات الفمسطينية, ط مستقبل الالجئين الفمسطينيينسميـ تماري 
 - ,ترجمة محمود شرع, بيروت: مؤسسة الدراسات  الالجئون الفمسطينيون والعممية السمميةإيميا زريؽ,

 134.ص1,1997الفمسطينية ,ط

 - رئيس الوفد الفمسطيني إلياس صنبر إلى اجتماع لجنة الالجئيف المنبثقة عف  وثائؽ مفاوضات السالـ :كممة
,  مجمة الدراسات الفمسطينيةبيروت:  12/5/1992المفاوضات متعددة األطراؼ أوتاوا 

 180.ص1992,خريؼ12ع
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 متعددة المفاوضات في الالجئيف قضية مف اإلسرائيمي لمموقؼ بالنسبة أما
,  اإلسرائيمي الجانب لدى المحظورات أكبر مف القضية تمؾ في البحث كاف, األطراؼ

 ورفض بالتصمب الفمسطينييف الالجئيف مشكمة قضية تجاه اإلسرائيمي الموقؼ تميز إذ
 والجماعية الفردية بالحقوؽ والوفاء الدولي القانوف أساس عمى القضية مع التعامؿ
 في تتمثؿ خاصة رؤى ذلؾ مف بدالً  وطرحت التعويض وحؽ العودة حؽ في متمثمة

 . والتعويض التوطيف

 ورقة األطراؼ متعددة المفاوضات في الالجئيف لمجنة اإلسرائيمي الوفد قدـ كما
 نحو عددىـ والمقدر >1948عاـ العربية الدوؿ مف الييود المياجريف مسألة فييا أثار

 أصبحوا قد ىؤالء أف الورقة وذكرت, اإلسرائيمية الورقة حسب شخص ألؼ800
 تحّمؿ كما, مشكمتيـ لحؿ جيد أي العربية الدوؿ تبذؿ لـ بينما , إسرائيؿ في مواطنيف
 بيـ لحؽ عما مسؤولية بأية االعتراؼ وترفض لمعرب المياجريف مسؤولية إسرائيؿ

 طرحو ما أقصى, 1967لنازحي العائالت بعض شمؿ جمع قضية وتعتبر, 1948عاـ
 وافؽ حيث بالالجئيف الخاصة األطراؼ متعددة المفاوضات لجنة أماـ اإلسرائيمي الوفد
 1 إنسانية. ألسباب العائالت تمؾ شمؿ جمع عمى الوفد

 : لمسالم مدريد ومؤتمر األونروا

 أيار في الفمسطينييف الالجئيف وتشغيؿ لغوث المتحدة األمـ وكالة المتحدة األمـ أنشأت
 قرار تطبيؽ تعذر ظؿ في 1949 أواخر في الصادر, 302لمقرار تطبيقاً ,1950مايو/

 الفمسطينييف الالجئيف مخيمات عمى باإلشراؼ الوكالة تقوـ الحيف ذلؾ , ومنذ194
,  غزة وقطاع, الغربية والضفة, ولبناف, وسوريا, األردف في المجوء بمداف في المنتشرة

 كونيا الوكالة خدمات أخذت, مدريد مؤتمر مع ابتدأت التي السالـ مسيرة ظؿ وفي
                                                           

 2001, 1, دار الشروؽ لمنشر والتوزيع, ط  الالجئون الفمسطينيون بين العودة والتوطينابراىيـ الجندي,  - 1
 .61-65,ص
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 تقميص في واضحاً  ىذا وظير, بالتراجع1948عاـ بالالجئيف حؿّ  ما عمى الحي الشاىد
 ىذا ُأعمف وقد إنشائيا منذ ميزانيتيا في والمشاركة المانحة الدوؿ مف إلييا المقدـ الدعـ
 التاسع في األردنية العاصمة عماف في عقد الذي لألونروا المانحة الدوؿ اجتماعات في
 األمريكية الخارجية وزير زيارة مع تزامف والذي, 1997عاـ سبتمبر/ أيموؿ مف
 ويتماشى, دوالر مميوف20 إلى الوكالة ميزانية تخفيض تـ حيث, لممنطقة" أولبرايت"

 رئيس بو صرح ما خالؿ مف الوكالة خدمات إنياء إلى الداعي اإلسرائيمي المطمب ىذا
 لحؿ الشاممة رؤيتو ضمف" جازيت شمومو" األسبؽ اإلسرائيمي العسكرية االستخبارات

سناد مراحؿ عمى األونروا بتصفية الالجئيف قضية  تشكيميا يتـ دولية لسمطة مياميا وا 
سرائيؿ , الفمسطينية الوطنية والسمطة ليـ المضيفة الدوؿ مف  اعيةالصن والدوؿ , وا 

 أساسية وخدمات, سكنية أحياء إنشاء شكؿ يأخذ جماعي تعويض عف والبحث , الغنية
 إطاراً , والمتعددة الثنائية المفاوضات بمساري ويرى, لالجئيف ميني تدريب ونظاـ,

 عمى أو عادييف كمواطنيف ودمجيـ الالجئيف باستيعاب العربية الدوؿ لتعيد مناسباً 
 . عنيـ نيائية بصورة المجوء صفة نزع مع الممتدة باإلقامة ليـ السماح األقؿ

 نقص فثمة, خطيرة مشاكؿ عدة واجيت الالجئيف لجنة أف بالذكر الجدير ومف
 مخيمات في وبخاصة, األساسية الحاجات لتمبية الالزمة المالية الموارد في خطير
 الغوث وكالة حاجة مع تتقاطع المالية الموارد  تغطية مسألة ألف نظراً  وذلؾ الشتات

 عمى تقطعيا التي المالية بالوعود التزاميا بمدى وتتأثر, المانحة الدوؿ مواقؼ ومع
 .نفسيا

 إال, تقدـ أي والثنائية األطراؼ متعددة المفاوضات تحرز لـ ذلؾ إلى باإلضافة
 الوفد مظمة عف اإلسرائيمييف مع مفاوضاتو في يستقؿ أف استطاع الفمسطيني الوفد أف

 قناة عبر سرية اتصاالت جرت واشنطف في جارية المفاوضات كانت وبينما, األردني
                                                           

 - 64ص,المرجع نفسو 
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 توقيع عف أسفرت, رسمية إسرائيمية وشخصيات المنظمة بيف, النرويج في أوسمو
 .13/9/1993 في األبيض البيت في أوسمو اتفاقية

 :قضٌة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن بعد اتفاقٌات أوسلوالمطمب الثالث : 

 في المنعقد مدريد مؤتمر بعد الرسمية المحادثات أصاب الذي الشمؿ أدى
 خمفية قناة عف البحث إلى الفمسطينية التحرير ومنظمة إسرائيؿ دفع إلى, 1991أكتوبر

 في تغيراً  الفمسطينية التحرير منظمة مع مباشرة محادثات عقد قرار وكاف,لمتواصؿ
 لمسالـ مدريد مؤتمر في المنظمة لتمثيؿ رفضيا بعد اإلسرائيمية الخارجية السياسة

,  النرويجية الحكومة بمساعدة اإلعالمية التغطية عف بعيداً  سراً  الطرفيف وتفاوض,
 حيث, سراً  لمتفاوض المناسبة األجواء وتييئة أرضيا عمى الطرفيف بجمع بادرت التي

 اإلسرائيمي الطرفيف بيف النظر وجيات يقربوا أف النرويجيوف المسؤولوف استطاع
 التعايش مرحمة بدء عمى تساعد إنسانية وعالقات أجواء خمؽ خالؿ مف والفمسطيني

 األرض عمى المستقبؿ في نفسيا وتعكس أوسمو مف المرحمة ىذه لتنطمؽ والتفاىـ
 . المحتمة

 إلى لمتحوؿ المعنية األطراؼ دفعت التي الظروؼ مف مجموعة وىناؾ
 منسوب الدور ىذا كاف حيف , في النرويجية الحكومة رعاية تحت السرية المفاوضات

 ىذه ومف السابقة التسوية مبادرات في األمر ىو كما األمريكية المتحدة لمواليات
 : الظروؼ

 التسريبات , رافقتيا كثيفة إعالمية تغطية ظؿ في جاءت السابقة المفاوضات أف -
 , واالتجاه ممموسة نتائج إلى الوصوؿ تأخر إلى أدى مما واألخبار الكاذبة واإلشاعات

 . السرية المفاوضات نحو

                                                           
 -  , 145., ص مرجع سابقمحمود عباس. 
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 ظؿ , وفي العراؽ عمى الحرب بعد خاصة لممفاوضات األمريكية الرعاية تراجع -
 لمواليات رئيس كمينتوف بيؿ وأصبح الجميوريوف بيا فاز التي الرئاسية االنتخابات

 في البحث مف ويتيرب يماطؿ لكي المرحمة تمؾ اإلسرائيمي الوفد واستغالؿ, المتحدة
 . المطروحة التسوية قضايا

 رعاية في األساسي الدور ليا يكوف أف يجب والتي, المتحدة األمـ ىيئة دور تراجع -
 وخاصة الفمسطينية القضية في األمريكي التفرد ظؿ في ولكف, الدولية المفاوضات

 بيف المفاوضات عمى المتحدة األمـ ىيئة إشراؼ إسرائيؿ المفاوضات, ورفض مسألة
 . التسوية عممية في دور أي ليا يكف لـ والفمسطيني , اإلسرائيمي الطرفيف

 . اإلسرائيمية الحكومة انتخابات في رابيف إسحاؽ فوز -

 وسيطاً  وليست رئيسي محاور المتحدة الواليات أف عرفات ياسر الرئيس إدراؾ -
 الكاممة المسؤولية الفمسطينية ستتولىمنظمة التحرير  أف أولي استنتاج إلى وتوصمو,

 فييا األمف وتضبط, المحتمة األراضي في الفمسطيني الذاتي الحكـ عف النياية في
 حالً  بأف عرفات وآمف, المنفى مف جبية التحرير الفمسطينية القادمة وحدات بواسطة

 .السري التفاوض عبر إال التحقيؽ ممكف غير كيذا

 المفاوضيف ميمة لتسييؿ السرية المفاوضات نحو التوجو مف البد كاف ىنا ومف
 .المتباعدة نظرىـ وجيات بيف والتقريب

 ىي واألىـ األولى:  ميمتيف مباشرتيف نتيجتيف عف" أوسمو قناة" أسفرت وقد
 الشرعي الممثؿ بصفتيا الفمسطينية التحرير ومنظمة اسرائيؿ بيف المتبادؿ االعتراؼ

                                                           
 - 148, ص. المرجع نفسو 
 -,ترجمة باسـ سرحاف ,بيروت :مؤسسة الدراسات الفمسطينية  الكفاح المسمح والبحث عن الدولةصايغ يزيد,

 914,ص2002, 1,ط
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  بتاريخ متبادلتيف رسالتيف في أعمف اعتراؼ وىو ,الفمسطيني لمشعب
 ورئيس عرفات ياسر الفمسطينية التحرير منظمة رئيس بيف, 1993سبتمبر/أيموؿ9

 . رابيف إسحاؽ اإلسرائيمية الحكومة

 مراحؿ عمى السالـ مفاوضات لمواصمة أعماؿ جدوؿ وضع الثانية والنتيجة
أياـ مف  أربعة بعد توقعيو تـ مشترؾ إسرائيمي – فمسطيني مبادئ إعالف في جاء كما,

 بيف عمييا المتفؽ العامة المبادئ مف مجموعة تضمف والذي االعتراؼ المتبادؿ
 تأجيؿ ,مع أعواـ خمسة تمتد لمفمسطينييف انتقالي ذاتي حكـ فترة بشأف الطرفيف
 األراضي في الذاتي الحكـ تنفيذ وتقرر, الدائـ الوضع مفاوضات إلى األخرى القضايا
 الحكـ إقامة ىي المبادئ إعالف تنفيذ في األولى المرحمة:  مرحمتيف عمى المحتمة
 1995سبتمبر/أيموؿ 28 بتاريخ تـ الثانية المرحمة في أما, وأريحا غزة قطاع في الذاتي
 المجمس انتخاب عف تفصيمية نصوصاً  يضـ صفحة 400مف انتقالي اتفاؽ توقيع

عادة ,الفمسطيني التشريعي  . الغربية الضفة باقي في إسرائيمي انتشار وا 

 ىدؼ أف الفمسطينية الذاتية الحكومة ترتيبات حوؿ المبادئ إعالف في وجاء
 لمشعب منتخب ومجمس,  فمسطينية انتقالية ذاتية حكومة سمطة إقامة ىو المفاوضات
 سنوات الخمس تتجاوز ال انتقالية لفترة غزة وقطاع الغربية الضفة في الفمسطيني

 سيتـ حيث, 242,338األمف مجمس قراري أساس عمى تقـو دائمة تسوية إلى وتؤدي
 بعد الالجئيف وعودة والمستوطنات, كالقدس, المعقدة النيائية القضايا حوؿ التفاوض

 . االنتقالية المرحمة انتياء

                                                           
 -  , 39, ص. مرجع سابقليكس تاكنبرغ 

 - ,) وكالة األنباء والمعمومات اتفاقية أوسمو )إعالن المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفمسطينية
    /http://info.wafa.psالفمسطينية وفا , في : 

http://info.wafa.ps/
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 البيت حديقة في كمينتوف بيؿ األمريكي الرئيس رعى 1993سبتمبر/أيموؿ 13وفي
 أوسمو اتفاؽ باسـ عرؼ الذي" المبادئ إعالف اتفاقية" لتوقيع خاصاً  احتفاالً  األبيض

 ,وبحضور الرئيس بيرز شمعوف االسرائيمي الخارجية ,ووزير عباس محمود قبؿ مف
  . الدولية والشخصيات الضيوؼ مف 300و, رابيف واسحاؽ عرفات ياسر

 الفمسطينية الوطنية السمطة أساسو عمى قامت الذي أوسمو اتفاؽ اتسـ وقد
 مناطؽ يغطي , عمى أف أوالً  وأريحا غزة قطاع في ذاتياً  حكماً  تضمف إذ بالمرحمية ,
 صالحيات وتشمؿ بالسكاف المأىولة تمؾ خصوصاً  تالية مراحؿ في أوسع فمسطينية
 بينما , والسياسة, المباشرة والضرائب االجتماعية والشؤوف ,والصحة ,التعميـ ,السمطة
 . الذاتي الحكـ بدء مف سنتيف بعد النيائي الوضع قضايا وؿح المفاوضات تجري

 , إال أف بعض الفمسطينية السمطة إقامة إلى أفضى قد االتفاؽ أف مف وبالرغـ
 أكثر نحو بعد رابيف اغتياؿ بعد الرؼ عمى وضعت السالـ عممية أف يروف المعنييف

 أثناء, 1995/نوفمبر/الثاني تشريف4  بتاريخ االنتقالي االتفاؽ توقيع عمى شير مف
 الذاتي الحكـ توسيع عمى احتجاجاً  أبيب تؿ في لمسالـ حاشداً  تجمعاً  مغادرتو

 الحوار. محؿ ليحؿ العنؼ عاد  بالتالي, الغربية الضفة في لمفمسطينييف

 قضية ومنيا األصعب بالقضايا المتعمقة الدائـ الوضع مفاوضات وافتتحت
 شكمياً  كبير حد إلى كاف المفاوضات بتمؾ البدء لكف,1996مايو/ أيار6في الالجئيف

 أف مف الرغـ وعمى,1996مايو/ أيار29في  جرت التي اإلسرائيمية لالنتخابات تمييداً ,
 السالـ عممية بمواصمة رسمياً  تعيدت" نتنياىو بنياميف" برئاسة الجديدة الميكود حكومة

 . لمحكومة توليو منذ الدائـ الوضع لمفاوضات اجتماعات أية تعقد لـ أنو ,إال
                                                           

 -  , 918,  مرجع سابقيزيد صايغ. 
 - , 113,ص مرجع سابقصالح محسف 
 -  40, ص.مرجع سابق تاكنبرغ , ليكس. 
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 , بؿ الفمسطينية لمقضية حؿ إلى أوسمو اتفاؽ يؤدي لـ ذلؾ إلى وباإلضافة
 ما تنفيذ في اسرائيؿ مماطمة بسبب وذلؾ,  لحميا المفاوضات طريؽ عف آلية وضع
 االتفاؽ عمى سنوات سبع مرور بعد األحداث وأثبتت, الفمسطيني الجانب مع عميو اتفؽ
 واإلرىاب القمع سياسة تواصمت حيث,  المواعيد حسب بالتنفيذ تتقيد لـ اسرائيؿ أف

 االتفاؽ تنفيذ في جادة اسرائيؿ تكف لـ نفسو الوقت في, الفمسطيني الشعب ضد
 عاـ لمسمطة" نتنياىو بنياميف" برئاسة االسرائيمي اليميف وصوؿ بعد وبخاصة
 حكومتو وقعت الذي األسبؽ الوزراء رئيس" رابيف اسحاؽ" اغتياؿ ,عمى إثر1996
 يوافؽ لـ الذي, الحكومة لرئاسة 1999 عاـ" باراؾ إييود" انتخاب أيضاً  وأدى, االتفاؽ
 السممية المسيرة تعثر إلى,  أوسمو اتفاؽ عمى رابيف حكومة في الدفاع وزير كاف عندما

لى,  يجبر حؿ إلى التوصؿ دوف, أوسمو التفاؽ مكممة عديدة اتفاقيات عمى التوقيع وا 
قامة, غزة وقطاع, الغربية الضفة مف االنسحاب عمى االحتالؿ سمطات  الدولة وا 

 طردوا التي ديارىـ إلى الفمسطينييف الالجئيف وعودة, القدس وعاصمتيا الفمسطينية
 .منيا

,  الفمسطينييف الالجئيف قضية مجريات عمى أوسمو اتفاؽ تأثير يخص فيما أما
 حؽ أي ذكر يتـ , ولـ النيائي الوضع مفاوضات إلى القضية ىذه بحث تأجيؿ تـ

 المرجع يعتبر الذي 242 األمف مجمس قرار إلى واستناداً  ,لالجئيف في االتفاؽ 
 الالجئيف لقضية حموؿ أي يضع ال أنو نجد أوسمو واتفاؽ مدريد لمؤتمر األساسي

 مف تسمية دوف) الالجئيف قضية حؿ المطموب مف أنو بالقوؿ , ويكتفي الفمسطينييف
  عاداًل. حالً ( ىؤالء

                                                           
 -  , في : 2013, سبتمبر اإلسرائيمية –أوسمو واالتفاقيات الفمسطينية أحمد نوفؿ ,

https://www.palestinapedia.net/ 

https://www.palestinapedia.net/
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 المائدة عمى المصير تقرير وحؽ العودة حؽ وضع تـ ذلؾ إلى وباإلضافة
 منظمة منحت أوسمو التفاؽ وفقاً  حيث,  والرفض لممشاورة واخضاعيا السياسية
 أنو كما, الفمسطينييف الالجئيف أراضي مف% 78 عمى اإلسرائيمي الوجود حؽ التحرير

 مجمس قراري عمى واعتماده194لمقرار بإلغائو الالجئيف قضية عمى سمباً  االتفاؽ أثر
 السنة خالؿ ستبدأ كانت التي الدائـ الوضع حوؿ المفاوضات في338 ,242 األمف
 ماعدا تغير دوف لالجئيف القانوني الوضع بقي وبالتالي االنتقالية, الفترة مف الثالثة

 األصمييف السكاف مع حصموا الذيف غزة وقطاع الغربية الضفة في المقيموف الالجئوف
 المبادئ إعالف مف 5 المادة وتنص,  السمطة ليـ منحتيا جديدة ىوية بطاقات عمى
 الدائـ الوضع مفاوضات أف عمى 1993 الفمسطينية الذاتية الحكومة ترتيبات حوؿ
 القضايا وستغطي وقت أقرب في الفمسطيني الشعب وممثمي اسرائيؿ حكومة بيف ستبدأ

 والحدود, االمنية والترتيبات, والمستوطنات, والالجئوف, القدس فييا بما المتبقية
 .  المشترؾ االىتماـ ذات أخرى ومسائؿ,

 العربية البمداف في المقيميف الالجئيف عمى سمبي بشكؿ أوسمو اتفاقات أثرت كما
تحديات لتمؾ  مف عمييا يترتب وما الالجئيف توطيف إعادة فكرة طرح مع,  المضيفة
 بيوـ االحتفاؿ بمناسبة خطاب في القذافي العقيد أعمف المثاؿ سبيؿ وعمى, البمداف
 ليبيا في المتواجديف الفمسطينييف طرد عمى عزمو عف 1995 سبتمبر/أيموؿ مف الفاتح
 وشاحنات سفف في الالجئيف مف اآلالؼ وضع تـ حيث أوسمو اتفاؽ عمى رداً , 

 سياستيا عف ليبيا تراجع حيف إلى طويمة مدة فييا وبقوا,  الحدود خارج وطردوا
 تـ بالتالي..أوسمو اتفاؽ عمى بالتوقيع الفمسطينية القيادة قياـ عمى رداً  المنتيجة
 السياسي الضغط في تستخدـ بشرية كمادة أوسمو اتفاقات بعد الفمسطينييف مع التعامؿ

                                                           
 - , مرجع سابؽ,العالم العربي ,ورقة عمل : أوضاع الالجئين الفمسطينيين وقضاياىم في محسف صالح 
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 آذار في قراراً  العربية الدوؿ جامعة واعتمدت,  الفمسطينية القيادة مع والمناكفة
 الوضع اتفاؽ عممية في المتحدة لألمـ النشطة المشاركة عمى يشدد, 2007مارس/

 غير الخطط كذلؾ ورفضت, التوفيؽ ولجنة لألونروا المتزايدة األدوار خالؿ مف الدائـ
 . إقامتيـ مكاف في الالجئيف توطيف إلعادة تيدؼ التي الرسمية

 يشير المبادئ إعالف مف الخامس البند فإف الفمسطينييف لمنازحيف بالنسبة أما
 يتناوؿ منفصالً  نصاً  المبادئ إعالف فتضمف النازحيف أما ,1948 عاـ الجئي إلى

 األردف مع والتعاوف االرتباط"  يمي كما , وجاء  1967سنة النازحيف األشخاص
 المزيد إقامة في المشاركة إلى , ومصر األردف حكومتي بدعوة الطرفاف سيقـو :ومصر

 ,جية مف الفمسطينييف والممثميف اسرائيؿ حكومة بيف والتعاوف االرتباط ترتيبات مف
 ىذه وستتضمف, بينيـ التعاوف لتعزيز, أخرى جية مف ومصر األردف وحكومتي
 عف نزحوا الذيف األشخاص إدخاؿ أشكاؿ باالتفاؽ تقرر دائمة لجنة تأليؼ الترتيبات
 لمنع الضرورية التدابير مع بالتوافؽ 1967 سنة في غزة وقطاع الغربية الضفة

 . بالنظاـ واإلخالؿ الفوضى

 فئات تحديد تـ 1995 عاـ عماف في الدائمة المجنة اجتماع خالؿ ومف
 معايير بشأف اتفاؽ إلى المجنة تتوصؿ لـ ولكف,البحث  موضوع النازحيف األشخاص
 واألطراؼ إسرائيؿ بيف حاد صراع نشأ وقد, البحث موضوع النازحيف عودة واجراءات
 مندوبو أصر فقد, المفاوضات في لغايات النازح ىو مف تعريؼ شأف في العربية
 , يحسبوا أف يجب الذيف وحدىـ ىـ1967 بحرب مباشرة تأثروا الذيف أف عمى إسرائيؿ
 خالؿ المنطقة عف الغائبيف التعريؼ يشمؿ أف األخرى الثالثة األطراؼ أرادت بينما
 . الحرب فترة

                                                           
 -  , 41, ص.  مرجع سابقليكس تاكنبرغ. 
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مستويات  عدة عمى تعالج والنازحيف الالجئيف قضية وفي ىذا الصدد أصبحت  
سرائيؿ الفمسطينية السمطة مف المشكمة المجنة, كالتالي  تضع والتي واألردف ومصر وا 
 المرحمة خالؿ غزة وقطاع الغربية الضفة إلى 1967 عاـ النازحيف عودة ترتيبات
 ,األطراؼ المتعددة المفاوضات في بالالجئيف الخاصة العمؿ ومجموعة, االنتقالية
 . الثنائي المستوى عمى الدائـ الوضع مفاوضات في واإلسرائيمي الفمسطيني والوفديف

 عاـ منذ الميزانية في خاصة تحديات األونروا باإلضافة إلى ذلؾ واجيت
 الفمسطينية التحرير لمنظمة االقتصادية , االجتماعية المؤسسات زواؿ بسبب 1993

 بشأف مخاوفيـ وتعزيز المعيشية الالجئيف أوضاع تفاقـ إلى أدى مما الشتات في
 عممية ضوء عمى سوؼ تتحضر الوكالة بأف العاـ المفوض إعالف بعد خاصة وضعيـ
 االضطراب تفاقـ وقد , سنوات خمس مدتيا فترة غضوف في نفسيا لحؿ السالـ

 مساعدة إلى الدامي السالـ إقرار برنامج بتمويؿ القاضي الوكالة قرار جراء السياسي
 األراضي في مسؤولياتيا نقؿ وكذلؾ األساسية بنيتيا تشييد في الفمسطينية السمطة

 إلى ترمز كمؤسسة مستمرة األونروا وبقيت, الفمسطينية السمطة إلى الفمسطينية
 والساقط الميمؿ العودة في , وحقيـ 1948 لالجئي عاـ المعمؽ السياسي المصير

 .أوسمو التفاقات الناظمة المبادئ بحكـ فعمياً 

وباألخير يمكننا القوؿ أف قضية الالجئيف تأثرت بمجموعة مف المتغيرات 
الحاصمة عمى مستوى النظاـ اإلقميمي , والنظاـ الدولي , وذلؾ بسبب خصوصية تمؾ 
القضية وتشابؾ أبعادىا ,حيث ساىمت تمؾ المتغيرات في خمؽ بيئات صعبة لمغاية 

اسية تصب في صالح الواليات لالجئيف الفمسطينييف , ووضعتيـ أماـ خيارات سي
سرائيؿ .   المتحدة وا 

                                                           
 -  . 124, ص. مرجع سابقطاىر شاش. 
 - في:  األونروا ,نقل مقر رئاسة األونروا إلى قطاع غزة,https://www.unrwa.org/ar/content/     . 

https://www.unrwa.org/ar/content/
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( في عاـ IV 302المتحدة رقـ )ُأنشئت األونروا بقرار الجمعية العمومية لألمـ 
بتقديـ اإلغاثة الطارئة, لتتحوؿ تدريجيًا إلى منظمة  1950وبدأت عممياتيا في أيار  1949

تقدـ خدمات حكومية وتطويرية مثؿ التعميـ والصحة, والرفاه العاـ, والتمويؿ الصغير, 
مبدأ تقديـ والتخطيط المدني. كما جرى تحوؿ في فمسفة عمؿ الوكالة, مثؿ التحوؿ مف 

ي لمجرد تمتع الشخص بصفة الجئ(, أالمساعدة عمى أساس الوضع القانوني لمشخص )
ي حاجة الشخص الالجئ الى المساعدة مف أإلى تقديـ المساعدة عمى أساس الحاجة )

 الفمسطينية.الوطنية عالوة عمى تغيرات أخرى طرأت بعد نشأة السمطة  ,عدميا(

مجموعة مف التحديات التي أثرت عمى وظائفيا اإلغاثية وتواجو األونروا منذ نشأتيا 
 ومتجدد منظـ استراتيجي سياسي والخدماتية , مما أدى إلى خمؽ أزمة األونروا وىي "مشروع

 بأيدٍ  والعمف الخفاء في الوكالة عمؿ لتصفية تسعى مختمفة, أشكاؿ وليا ومتجذر, ,ومتشعب,
سرائيمية أمريكية  المسؤولية عف تعبر الوكالة أف اعتبار عمى فاء,حم ومع األولى, بالدرجة وا 
 الدولي المجتمع لتبرئة منيا التخمص يراد الفمسطينييف, الالجئيف قضية تجاه الدولية السياسية

 بدولة اعترافو خالؿ مف العالـ؛ في الجئيف قضية بأطوؿ التسبب تجاه مسؤولياتو مف
  رقـ الالجئيف عودة قرار مف ولمتخمص ,29/11/1947 لتاريخ 181 القرار وفؽ االحتالؿ

 لكف بتطبيقو, مرتبطة تزاؿ ال المتحدة األمـ في اإلسرائيمي الكياف شرعية جعؿ الذي194
  ".القرف صفقة" بػ يسمى عما الحديث مع مسبوؽ غير وبشكؿ األزمة  وتيرة تصاعدت

دور وسيتـ التطرؽ في ىذا الفصؿ إلى مجموعة مف التحديات التي أثرت عمى 
 األونروا اإلغاثي في مخيمات الالجئيف الفمسطينييف.

                                                           
 -ع جريدة حق العودة,  "العودة بيف الحؽ المشروع والواقع المتحوؿ: قراءة في أزمة األونروا المالية", محيسف تيسير , 

ar/item/2214-ar/haqelawda-ar/periodicals-https://www.badil.org/ar/publications-, في  :  68
06.html-art  

 -في, 2019الخميج أونالين ,, عف استيداؼ األونروا قبؿ "صفقة القرف" وبعدىا, عمي ىويدي :
http://khaleej.online/L4N3QX 

https://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/item/2214-art-06.html
https://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/item/2214-art-06.html
https://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/item/2214-art-06.html
http://khaleej.online/L4N3QX
http://khaleej.online/L4N3QX
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 األونروا تواجو التي التحديات:  األول المبحث

اإلسرائيمية  –تشيد األونروا اليـو أزمة مالية غير مسبوقة نتيجة السياسات األمريكية 
التي خمقت مجموعة مف التحديات ,عرقمت عمؿ األونروا ,وأدت إلى التراجع في تقديـ 

 ماتيا لالجئيف , ويمكف  تمخيص تمؾ التحديات فيما يمي:خد

 التمويل أزمة:  األول المطمب

 مرات في مالياً  عجزاً ( أونروا) الفمسطينييف الالجئيف وتشغيؿ غوث وكالة واجيت
 مختمؼ في الفمسطينييف لالجئيف تقدميا التي خدماتيا حجـ تقميص في تسبب مما عديدة,
 بيا تشترؾ سياسية أبعاداً  األونروا منيا تعاني التي المالية األزمة وتحمؿ, عممياتيا مناطؽ
 بعد األونروا أزمة خمؽ في رئيسياً  سبباً  تعد ,والتي األمريكية المتحدة والواليات إسرائيؿ
 . الوكالة بموازنة المالية مساىماتيا تقميص

 الجيات وتقسـ الطوعية, التبرعات خالؿ مف أساسي بشكؿ التمويؿ الوكالة وتتمقى
 غير المنظمات الحكومات, ,(اليونسيؼ) المتحدة األمـ مؤسسات: اقساـ خمسة الى المانحة

 االتحاد األميركية, المتحدة الواليات مف كؿ وتعتبر. اخرى ومؤسسات األفراد, الحكومية,
 تبرعت قدف. لألونروا تبرعاً  األكثر الخمس الدوؿ, والسويد ألمانيا المتحدة, المممكة األوروبي,
أميركي  دوالر مميوف 408.751.396حوالي  2014   العاـ في األميركية المتحدة الواليات

 دوالر. مميوف 139.402.221 األوروبي االتحاد تبرع فيما ,

 : األونروا وكالة بيا مرت التي المالية األزمات أبرز يمي وفيما

                                                           
 -  ,الموسوعة الجزائرية ,2016الى 1951ما ىي التحديات التي تواجييا االونروا؟:تحاليل تقارير االونروا من بكر فؤاد

      dz.com-https://www.politics:  في, 2012لمدراسات السياسية واالستراتيجية ,ديسمبر 

https://www.politics-dz.com/
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 عمى دوالر مميوف ثالثيف إلى بحاجة إنيا الوكالة :قالت2009 آب/ أغسطس2في  -
 مدير وقاؿ. دوالر مميوف 545 بنحو وقتيا قدرت التي ميزانيتيا في العجز لسد األقؿ

 منذ أوضاعيا أسوأ تعيش الوكالة اف كوؾ ريتشارد الوقت ذلؾ في أونروا في العمميات
 .عاماً 24 قبؿ بيا عمؿ أف
 لمواجية دوالر مميوف 160لتوفير الخميجية لمدوؿ نداء ذلؾ قبؿ الوكالة ووجيت
 .المتزايدة االحتياجات

 لتغطية دوالر مميوف 322 لتوفير لمطوارئ عاجالً  نداء أونروا أطمقت  2010 عاـ وفي  -
 لألراضي الطوارئ مناشدة قيمة وبمغت غزة, وقطاع الغربية الضفة في اإلغاثية أنشطتيا

 دوالر مميوف 249 ونحو لمضفة, دوالر مميوف 73 نحو مجموعو ما 2010عاـ الفمسطينية
 .لمقطاع

 بالمناطؽ بالطوارئ الخاصة برامجيا حجـ تقميص تؤكد الوكالة: 2011تموز/يوليو11 -
 الفمسطينية األراضي في نشأ الذي الطوارئ برنامج ميزانية في عجزاً  إف وتقوؿ الفمسطينية,

 عدد تقميؿ قبيؿ مف خطوات التخاذ دفعيا ما وىو أميركي, دوالر مميوف35بػ يقدر 2000عاـ
 .بو تقـو الذي المؤقت العمؿ أو البطالة برنامج مف المستفيديف

 عامي لميزانية تقديراتيا ليا استراتيجي تقرير في الوكالة أصدرت 2013 عاـ وفي -
 مميوف 152.6 بػ يقد ر 2015 لعاـ ميزانيتيا في عجزا الوكالة توقعت حيث ,2014,2015
 .دوالر

 األقؿ عمى دوالر مميوف 60 توفير المانحة الدوؿ تناشد األونروا: 2014تموز/يوليو20  -
 .غزة بقطاع مدارسيا إلى لمنازحيف الطارئة اإلنسانية لالحتياجات لالستجابة



 دورهب على تأحٍرهب و" األونروا"  الدولٍة الغىث وكبلة تىاجه التً التحدٌبتالفصل الخبلج :

 اإلغبحً
 

205 
 

 بيير" األونروا مفوض أرسؿ عندما,  مالية أزمة مف األونروا عانت2015 عاـ وفي  -
 مالي عجز وجود فييا ,شرح" موف كي باف" المتحدة لألمـ العاـ األميف إلى مذكرة" كرىينبوؿ

 .والتشغيؿ والتعميـ الصحة في الخدمات بعض تمس تقشفية تدابير التخاذ مضطر ,وأنو

 دوالر, مميوف 125 تجميد تعمف األميركية المتحدة الواليات: 2018الثاني كانوف/يناير6  -
 الرئيس إدارة انتياء حيف إلى وذلؾ الالجئيف, وتشغيؿ غوث وكالة ميزانية في مساىمتيا مف

 .الفمسطينية السمطة إلى تقدميا التي المساعدات مراجعة مف ترامب دونالد

 إلى لألونروا مساعداتيا تخفيض تقرر المتحدة الواليات: 2018الثاني كانوف/يناير16 -
 ,وذلؾ2018لعاـ العامة الموازنة مف دوالر مميوف65 إلى دوالر مميوف 125 مف النصؼ,

 .2017عاـ مف األونروا بو خرجت دوالر, مميوف49  نحو بمغ مالي عجز ظؿ في

 في الطارئة الخدمات كافة تعميؽ" إلى كبير بشكؿ األميركي الدعـ تخفيض أدى
 خدمات بعض تخفيض عف فضالً  لمطوارئ, المخصص المالي الدعـ إلنعداـ الغربية الضفة

 .الماؿ مقابؿ والعمؿ النفسية الصحة خدمات مثؿ األخرى الطوارئ

 األمريكية السمطات أف  2018 آب \أغسطس 31 بتاريخ األمريكية الخارجية وزارة  
 بعد" األونروا" الفمسطينييف الالجئيف وتشغيؿ غوث وكالة لمساعدة مساىمات أية تقدـ لف

 . اآلف

 مميار1.24 والبالغة السنوية ميزانيتيا ثمث سابقاً  يمثؿ لموكالة األمريكي التمويؿ وكاف
 في الوكالة خدمات عمى المعتمديف الفمسطينييف الالجئيف حياة في جذرياً  يؤثر ما وىو, دوالر

 قضية بتصفية يتمثؿ, سياسي ىو الخطوة ىذه مف الرئيس اليدؼ ولكف, عممياتيا مناطؽ
 سياؽ في األمر ىذا ويأتي , كيذه قضية بوجود االعتراؼ بعدـ بدءاً  , الفمسطينييف الالجئيف
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 وتصفية واحد جانب مف النيائي الحؿ قضايا حسـ إلى ييدؼ, إسرائيمي – أمريكي تفاىـ
 .كمياً  الفمسطينية القضية

 :التالية وىي التمويؿ وقؼ قرار لتبرير أسباب ثالثة ترامب إدارة وقدمت

 , اإلسرائيمي-الفمسطيني الصراع استدامة في يسيـ األونروا استمرار أف ترامب إدارة تزعـ -
 منذ منيا ىجروا التي والبيوت األراضي إلى العودة حؽ عمى الفمسطينييف إصرار أف وذلؾ
 194 رقـ األمف مجمس قرار وتحديداً , الدولية الشرعية قرارات نص بحسب  1948عاـ

 الطرفيف بيف" السالـ"لتحقؽ  إمكانية أي يعطؿ ثـ ومف, إسرائيؿ" ييودية" مع كمياً  يتناقض
 .الفمسطينييف عودة بحؽ باستمرار يذكر األونروا بقاء أف ترامب إدارة وترى.

 بذلؾ وىي, الفمسطينييف الالجئيف أعداد تحديد في بالمبالغة األونروا ترامب إدارة تتيـ  -
 حمـ استمرار"  بأف دائماً  يجادؿ الذي نتنياىو بنياميف, اإلسرائيمي الوزراء رئيس رواية تتبنى
 وليست المشكمة مف جزء األونروا, قائماً  النزاع ىذا يبقي ما ىو يافا إلى الالجئيف أحفاد إعادة
 الواليات وسفيرة" كوشنر جاريد" رأسيـ وعمى ترامب إدارة في مسؤولوف ويرى"  الحؿ مف جزءاً 

 حقيقية عقبة يمثؿ الفمسطيني لالجئ األونروا تعريؼ أف"  ىيمي" المتحدة األمـ في المتحدة
 تنسحب الالجئ صفة األونروا تعتبر حيث, واإلسرائيمييف الفمسطينييف بيف السالـ تحقيؽ أماـ
 تموز/ يوليو مف30  في" ىيـو يسرائيؿ" صحيفة نقمت أف وسبؽ,الفروع. إلى األصوؿ مف

 عدد يعتبر جديد قانوف لسف يسعى يقوؿ إنو األميركي الكونغرس في عضو عف ,2018
 ".أونروا" وكالة في مسجميف الجئ مميوف5.9 أصؿ مف فقط ألفا40 الفمسطينييف الالجئيف

                                                           
 -   , في 2018, سبتمبر  المركز العربي لألبحاث ودراسات السياساتأسباب وقؼ إدارة ترامب تمويؿ األونروا وخمفياتو,
 :https://www.dohainstitute.org/ 2-5, ص ص 
 -  ,في, القضية الفمسطينية قرارات متتالية لـ"ترامب" في اتجاه تصفية10أبو عيشة نور :

https://www.aa.com.tr/ar/  

https://www.dohainstitute.org/
https://www.aa.com.tr/ar/
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 اقتراح عمى األمريكي الكونغرس قبؿ مف عميو المصادقة تـ الذي القانوف ىذا ويرجع
 تقديـ اشتراط األميركية المساعدات لجنة بإلزاـ يقضي الذي, 1995لعاـ كيرؾ" السيناتور"

 العاـ منذ الفمسطينييف الالجئيف عدد عمى سنوياً  بالحصوؿ األونروا لوكالة السنوي الدعـ
 أخرى, تيدؼ لمبادرة تمييداً  الخطوة ىذه تكوف أف عمى واألحفاد, األبناء دوف مف ,1948

  المجوء. أماكف في التوطف إلى دفعيـ بيدؼ واألحفاد, األبناء عف المساعدات قطع إلى

 يمكف ال عطباً  تعاني المالية وممارستيا األونروا عمؿ نموذج أف ترامب إدارة ترى  -
 إضافية مساىمات تقدـ لف المتحدة الواليات أف إلى خمصت اإلدارة فإف ثـ ومف إصالحو
 .لألونروا

 (2016-(1951 عاـ منذ األونروا لميزانية السنوية التقارير يوضح بياني رسـ يمي وفيما

 

 
                                                           

 -, 15,ص,  المشيد الفمسطيني في المجوء بعد اتفاق أوسمو راغدة عسيراف 
 - .15المرجع نفسو ,ص 
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 حتى1951 عاـ منذ لألونروا السنوية التقارير سمبية ظيور ىو األولى المالحظة
 خاصة السمبيات وزيادة, 1960عاـ في السمبيات مف% 24 إلى تتراوح والتي, 2016عاـ
 الثانية واالنتفاضة, 1978عاـ األولى االنتفاضة وبداية, 1967الستة األياـ حرب أحداث في
 بيف االرتباطات بعض ىناؾ أف ذلؾ يؤكد بعدىا وما, السورية الحرب وبدء, 2000عاـ

 عاـ السمبية ىذه ذروة وتصؿ الوكالة داخؿ المالية األزمة زيادة وتصور الخارجية األحداث
 . الخميج وحرب األولى االنتفاضة بيف المشتركة األزمة عندما وقعت  1991

 في تحوؿ عف ناتجة التسعينات في لألونروا المالية األزمة أف االستطراد مف والّبد
 األونروا مانحو قاـ اذ,  الباردة الحرب نياية عف نشأت ,التي األخرى لألزمات المانحيف دعـ

 أخرى. منظمات إلى التمويؿ بتحويؿ

 وتشغيؿ غوث وكالة بأعماؿ القائـ ,"ساندرز كريستياف" أعمف 2019 عاـ وفي
نشأتيا  منذ مالية أزمة أسوأ اليـو تواجو األممية المنظمة إف ,(أونروا) الفمسطينييف الالجئيف

 بنحو مجتمعة تقد ر التي ,"األونروا"لػ مساعداتيما بوقؼ وىولندا سويسرا قامت حيث,
 اإلدارة بسوء" األونروا" طالت تيـ حوؿ توضيحات بانتظار دوالر مميوف( 36.782)

 سوء" ىناؾ إف المتحدة لألمـ التابع األخالقيات لمكتب تقرير كشؼ بعد السمطة واستغالؿ
 وتشغيؿ غوث وكالة في المستويات أعمى عمى مسؤوليف قبؿ مف سمطة واستغالؿ إدارة

 التمويؿ قطع بعد مسبوقة غير مالية أزمة تواجو ,التي( األونروا) الفمسطينييف الالجئيف
 األمريكي.

 الوزاري المستوى عمى المانحيف لكبار التعيدات مؤتمر29/9/2019 بتاريخ وعقد
 في والسويد, األردف مممكتي مف بدعوة الخميس, يوـ نيويورؾ في عقد الذي" األونروا" لدعـ

                                                           
 - , مرجع سابق2016الى1951ٔما ىي التحديات التي تواجييا االونروا؟:تحاليل تقارير االونروا م بكر فؤاد,  
 - , 2019القائم بأعمال أونروا: وكالة الغوث تواجو أسوأ أزمة مالية منذ نشأتيا,وكالة األناضوؿ :

https://www.aa.com.tr/ar/ 

https://www.aa.com.tr/ar/
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 "بيير األونروا عاـ ومفوض غوتريش" انطونيو العاـ" أمينيا بحضور المتحدة األمـ مقر
 دولية, ومنظمة دولة 25 مف أكثر وبمشاركة اشتيو محمد الفمسطيني الوزراء ورئيس كرينبوؿ"

 حيث, لألونروا المالي الدعـ لحشد المتحدة لألمـ العامة الجمعية اجتماعات ىامش عمى
 مؤتمر مف عميو حصمت الذي االضافي المالي الدعـ خالؿ مف األونروا  استطاعت
 تقديـ في واالستمرار المالية أزمتيا مف الخروج مف دوالر مميوف 118 بػ يقدر والذي المانحيف
 الخمسة عممياتيا مناطؽ كافة في الفمسطينييف لالجئيف واالغاثية والصحية التعميمية خدماتيا
 . 2019لمعاـ 

 أف ىولي, أبو أحمد الفمسطينية, التحرير منظمة في الالجئيف شؤوف دائرة رئيس وأفاد
 دوالر مميوف 50 بقيمة السعودية العربية المممكة مف واستثنائيا إضافيا تمويالً  تمقت األونروا

 20 بقيمة وفرنسا يورو مميوف 20 بقيمة األوروبي االتحاد مف إضافي تمويؿ الى باإلضافة
 أربعة مساىمتيا ضاعفت التي ,والياباف ,وتركيا ,واالمارات وايرلندا يورو مميوف

 الذي االعتيادية الوكالة ميزانية في المالي العجز سد في  التمويؿ سيساىـ كما.أضعاؼ
 دوالر. مميوف 120ب يقدر

 بتمويميا الدوؿ التزاـ عدـ نتيجة ميزانيتيا في العجز حالة األونروا  تعيش ومازالت
 الفمسطينييف الالجئيف وتشغيؿ غوث وكالة إدارة أعمنت حيث,  الحالي عامنا حتى

 , أبريؿ شير نياية حتى األساسية الخدمات تقديـ تستطيع أنيا غزة, قطاع في ,(األونروا)
 برنامج تجميد وشممت اتخذتيا, سابقة إجراءات مف أكثر صعبة قرارات إلى تمجأ قد لكنيا

 األوفر النصيب لغزة وكاف الخدمات, صعيد عمى تقميصات ,وحزمة والمشاريع الطوارئ
 في المتواصمة التقميصات وبخالؼ. العامة الموازنة في الكبرى حصتيا إلى نظراً  منيا,

                                                           


  pledges to UNRWA's Programmes (cash and In-Kind)-TOP20 Donors,UNRWA ,31/12/2018 : 

 https://www.unrwa.org/sites/default/files/top_20_donors_overall_ranking.pdf 
 - مركز العودة الفمسطيني ,  2019صفعة لمشروع نتنياىو ترامب...مؤتمر المانحين ينيي العجز المالي لألونروا لـ ,

  http://bit.ly/2o4xmU5:  2019سبتمبر 

https://www.unrwa.org/sites/default/files/top_20_donors_overall_ranking.pdf
http://bit.ly/2o4xmU5
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 األونروا كافة إلى مناطؽ في المياوميف رواتب تحويؿ أخيراً  تقرر والصحة, التعميـ قطاعي
 الوكالة فيو تقوؿ وقت في كورونا, عف الناجمة اآلثار مواجية وتحديداً  ,أىمية أكثر مجاالت

فقط حيث  المقبؿ مايو/أيار نياية حتى ألفًا متوافرة33ب عددىـ المقدر موظفييا رواتب إف
 ىي مميوف, 400و مميار أصؿ مف دوالر مميوف65 و مميار إلى المالي العجز وصؿ

 الوكالة عمى «األصعب» ىي األزمة ىذه لتكوف ,2020ؿ المقررة العامة الموازنة إجمالي
 .1949عاـ إنشائيا منذ الدولية

 (القرن صفقة حتى أوسمو) من التصفية محاوالت: الثاني المطمب

 ىذه وكانت, 1950عاـ تأسيسيا تـ أف منذ األولى, األونروا تصفية مخططات بدأت
 تفويض وتُفّسر التوطيف, بمفيـو ترتبط اجتماعية, و, اقتصادية مقاربة عمى تقـو المخططات

 تنفيًذا,  التشغيؿ إلى  اإلغاثة مف بيا واالنتقاؿ,  تصفيتيا ليخدـ تكييفو ومحاوالت, األونروا
 المضيفة الدوؿ اقتصادات تقوية خالؿ مف ,(كالب بعثة) االقتصادية البعثة لتوصيات
 الذاتي االكتفاء مف درجة إلى يوصميـ بما عينو, الوقت في لالجئيف عمؿ فرص وتوفير
 كانوف26 في العامة الجمعية أقّرت ذلؾ, عمى وبناء,  اإلغاثة سجالت مف بشطبيـ تسمح
 دوالر مميوف 50 إنفاؽ" عمى ينص الذي, 6الفقرة 513 رقـ القرار 1952 يناير/ الثاني
 ثالثة فترة مدى عمى تنفيذىا ليتـ,  اإلدماج إلعادة دوالر مميوف200 و لإلغاثة أميركي
 مع تستكشؼ أف األونروا مف القرار وطمب,1951يوليو/ تموز1 مف اعتباًرا تقريًبا, أعواـ

 أقرب في الحكومات تمؾ إلى اإلغاثة إدارة نقؿ وعممّية استحساف مدى المعنية الحكومات
 وكاف. الدمج إعادة نفقات مع يتالءـ بما اإلغاثة نفقات خفض يجب أنو ويعتبر ممكف وقت
 تمرّ  كانت الذي االقتصادي الوضع إلى نظًرا العربية؛ الدوؿ بعض مف تجاوب شبو ىناؾ

                                                           
 -  , 2020 أو أقل,قادرون عمى تغطية شيرين... «: األونروا»أصعب أزمة في تاريخ مادليف الحمبي :-https://al

akhbar.com/Palestine/287241  
 

https://al-akhbar.com/Palestine/287241
https://al-akhbar.com/Palestine/287241
https://al-akhbar.com/Palestine/287241


 دورهب على تأحٍرهب و" األونروا"  الدولٍة الغىث وكبلة تىاجه التً التحدٌبتالفصل الخبلج :

 اإلغبحً
 

211 
 

 حماية اشترطت العربية الحكومات ألف ؛ 1957 عاـ في ىذا الدمج برنامج فشؿ لكف,. بو
ف االغاثي, برنامجيا في األونروا سمكت التاريخ ذلؾ ومنذ. العودة حؽ  تتوقؼ لـ وا 

 .الذاتي االكتفاء أجؿ مف الصغيرة القروض مثؿ البديمة الدمج مشروعات

 :  واألونروا أوسمو" اتفاق " -
 تقشفية سياسات اتباع األونروا  بدأت1993  أيموؿ/ سبتمبر في أوسمو اتفاؽ توقيع بعد

 بدأ الذي العجز بسبب وذلؾ ,واإٌلغاثية والصحية التعميمية, خدماتيا في تراجع عنيا نتج
 الالجئيف صفوؼ في واسعة باحتجاجات السياسات ىذه وقوبمت. ميزانياتيا في يظير

 حؿ دوف تطبيقيا واعتبر عنيـ, الدولي المجتمع لتخمي مؤشراً  اعتباره مف ,خوفاً  الفمسطينييف
 .وقضيتيـ الالجئيف ييدد خطر نذير الالجئيف قضية

 ما وحّددت تدريجيًا, أعماليا تصفية لفكرة ترويج بحممة الوكالة قامت , 1995عاـ  ومنذ
 اتفاقيات فتعقد. المضيفة الدوؿ الى ميماتيا تنقؿ انتقالية كفترة سنوات الخمس بمنظور سمي
( الغربية الضفة أو غزة قطاع في مثالً  الفمسطينية السمطة) المحمية السمطات مع جية مف

 .أخرى جية مف المجوء, أماكف كافة في خدماتيا وتقّمص نقميا, لعممية

 خاللو مف رفعت1995 عاـ األردنية العاصمة في ليا اجتماع األونروا عقدت حيث
 خمس منظور: االنتقالية والفترة األونروا"  عنواف تحت الدولية الرباعية المجنة إلى تقرير
 الموقعة السالـ اتفاقات أىداؼ مف أف فيو أشارت"  المالية ومتطمباتيا الوكالة لدور سنوات

سرائيؿ الفمسطينييف بيف  أعماليا إنياء وحتمية, سنوات خمس خالؿ األونروا دور مراجعة, وا 
 تسمـ في الفمسطينية الوطنية السمطة رغبت إذا أنو كذلؾ وأشارت , الالجئيف مسألة حؿ فور

                                                           
 - , المركز العربي لألبحاث  وتصفية القضية الفمسطينية”األونروا“القرار األميركي الصييوني بإلغاء وكالة أحمد مفمح ,

 7-8 , ص ص2019ودراسات السياسات , ديسمبر
 -  ,15,ص.مرجع سابقراغدة عسيراف 
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 فإف, المراجعة قبؿ وقت أي في غزة وقطاع الغربية الضفة في الوكالة برامج عف المسؤولية
 . وفوري ميسر لتسميـ وسعيا في ما كؿ ستفعؿ األونروا

 غزة إلى فيينا النمساوية العاصمة مف رئاستيا بنقؿ 1995 عاـ في األونروا وقامت
 . العامة الجمعية وقرار المتحدة لألمـ العاـ األميف بقرار عمالً  وذلؾ

 إلى اإلسرائيمي والمفاوض, الفمسطيني المفاوض تشجيع إلى التطورات ىذه وأدت
 الالجئيف قضية ومنيا النيائي الوضع قضايا إلى تتطرؽ مبادرات وطرح اتفاقيات عقدت

 غير اتفاؽ مشروع عف عبارة (وىو مازف أبو -)بيمييف اتفاؽ االتفاقات تمؾ ومف واألونروا
 عاـ في انتيى والذي ,(عباس محمود) مازف وأبو بيميف يوسي المفاوضيف بيف رسمي
 يتـ ولـ. المستقبمية الفمسطينية-اإلسرائيمية السالـ لمعاىدة أساس بمثابة وسيكوف ,1995
 قبؿ مف تجاىمو تـ وقد الفمسطينية, أو اإلسرائيمية الحكومتيف قبؿ مف رسمياً  االتفاؽ تبني

 وكالة حؿّ  بالتالي الفمسطينييف لالجئيف الدولية المجنة تأسيس اقترح لكنو, الفمسطينية القيادة
   األونروا.

 بعض غزة وقطاع الغربية الضفة في الفمسطينية السمطة تشكيؿ كذلؾ أحدث وقد
 ومتضاربتيف متناغمتيف" حكـ دائرتي" في" الالجئوف أصبح حيث الزعزعة في وضع الالجئ,

 المخيمات, تمؾ في الشعبية المجاف الى بالنسبة أما, والسمطة الوكالة بيف معًا, أي آف في
 وحيدة كمسؤولة معيا والتعامؿ الغوث وكالة عمى الضغط في الرغبة بيف مشتتة نفسيا فتجد
 بيف وما الالجئيف, لقضية دولية قانونية كمظّمة الوكالة فقداف مف والخوؼ المخيـ, عف

 لمنظمة مشروعاً  بوصفيا أو لالجئيف, مضيفة كسمطة الفمسطينية السمطة مع التعامؿ
 .التحرير

                                                           
 -   , 52ص. ,2010بيروت , , األونروا: برامج العمل وتقييم األداءمركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات 
 -17ص. , مرجع سابق ,راغدة عسيراف 
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 لمشاريع أولوية تعطي الوكالة بدأت ,1993 سنة أوسمو اتفاؽ توقيع تمت التي المرحمة وفي
 اأُلخرى, الدوؿ في الالجئيف حساب عمى غزة وقطاع الغربية, الضفة في الالجئيف تأىيؿ
 فيو ذىب حد إلى أوسمو, اتفاؽ إنجاح إلى اليادؼ" السالـ تعزيز" مشروع في إدراجيا وجرى
 النياية في ليصار المنطقتيف, في التحتية البنية توفير" األونروا" نية عف الحديث إلى البعض

 تعثُّر لكف. الفمسطينية المناطؽ مف بالتدريج لالنسحاب والتمييد خدماتيا عف االستغناء إلى
ف الدور, نياية عف المتنامي الكالـ أوقؼ االتفاؽ  .قاطع بشكؿ يكف لـ وا 

 واألردف وسوريا لبناف: المضيفة الدوؿ إلى األونروا خدمات لتسميـ محاوالت جرت فقد
 األنشطة تقميص سياسة مع ذلؾ وترافؽ مضيفة, اعتبارىا جرى التي الفمسطينية والسمطة

حياء والخدمات,  أوائؿ في إسرائيمييف أكاديمييف ثالثة اقترحيا التي كالخطة قديمة مشاريع وا 
 مف بدالً  اإلسرائيمية, الحكومة إلى الالجئيف مسؤولية عبء نقؿ إلى ترمي والتي السبعينيات,

 .المدف في المخيمات دمج إلى يصار أف عمى األونروا,

 الالجئيف قضية وطمس الوكالة تفكيؾ إلى إسرائيؿ طموح اتسع االتفاقات, توقيع بعد
 المتحدة, الواليات في الضغط جماعات خالؿ مف إسرائيؿ ومارست. العودة حؽ ومعيا

 لموكالة تقديماتيا بخفض واشنطف تقوـ كي األميركية, اإلدارات عمى مستمرة تزاؿ ال ضغوطاً 
 .شديدة ضائقة تعاني التي

 الوسط عف منأى في ليست األونروا وكالة بأف ”السالـ إقرار“ برنامج ولقد كشؼ
نما السياسي,  فالتأييد. المتغيرة والدولية المحمية السياسية الترتيبات في لمغاية متورطة وا 

 ”حؿ“ إلى اليادفة آنذاؾ وخططيا السياسية, أوسمو لمفاوضات األونروا أبدتو الذي العمني

                                                           
 -  في2017, "النيار" , األونروا بيف اإلغاثة والسياسة: البقاء ضرورة, سباعنة وساـ ,   :

https://www.annahar.com/article/698906-  

https://www.annahar.com/article/698906-
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 قبؿ ”الدولة,“ مؤسسات بناء في الفمسطينية السمطة لمساعدة اتخذتيا التي والخطوات نفسيا,
 .والسياسي اإلنساني المجاليف بيف المعقدة الصالت عف كشؼ الالجئيف, مشكمة حؿ

 تبّخر والذي الفترة تمؾ في  السالـ برنامج ب حّفت التي الظروؼ عف النظر وبغّض 
 عمؿ أف1996 عاـ في لألونروا العاـ المفوض( بيتر ىانسف) أّكد فقد فقط, عاميف بعد

 في ليـ حؿ بوجود االعتقاد إذ يصعب الالجئيف؛ لمشكمة حؿ إيجاد حتى مستمر األونروا
 .1999عاـ

 المعمؽ السياسي المصير إلى ترمز كمؤسسة ىذا يومنا حتى األونروا  بذلؾ واستمرت
 .أراضييـ إلى العودة في وحقيـ1948 عاـ لالجئي

 :األونروا عمل إلنياء ومحاوالتيا األمريكية المتحدة الواليات -
 تراوحت الالجئيف مسألة تجاه ومواقفيا الوكالة, مانحي أكبر بيف مف المتحدة الواليات تعتبر
عادة والتعويض التوطيف بيف  عمى ينعكس سوؼ سياستيا عمى تغير أي ويعتبر التأىيؿ, وا 
ف ,حتى الوكالة عمؿ بيئة  .معينة نواحٍ  في مختمفة حتى أو مستقمة سياسة لموكالة أف بدا وا 

 :األونروا لتصفية األمريكي الكونغرس محاوالت أبرز ومف

 ودعـ تمويؿ حظر أجؿ مف والجاد المثابر بالعمؿ2001 العاـ في الكونغرس انخرط -
 لتثبيت تميد وتعديالت قوانيف مشاريع ووضع ,"األونروا" يشمؿ بما الفمسطينية السمطة

 دوؿ أو األخرى, العربية الدوؿ وفي المضيفة البمداف في فمسطيف الجئي توطيف فكرة

                                                           
 - في2016,الجزائرية لألخبار,  "في اعقاب أوسمو… الفمسطينية االونروا و منظمة التحرير", باسـ عثماف , :

http://dzayerinfo.com/ar/  
 - 19,ص. مرجع سابق,أحمد مفمح 
 -مرجع سابق, العودة بيف الحؽ المشروع والواقع المتحوؿ: قراءة في أزمة األونروا المالية, تيسير محيسف 

http://dzayerinfo.com/ar/
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 بالجيود تقـو أف المانحة الدوؿ لدفع خطة في المساعدة في راغبة ثالثة أطراؼ
 .دائـ بشكؿ فمسطيف مف الالجئيف توطيف إعادة أجؿ مف المثمى

       عامي في" األونروا نزاىة" قانوف المثاؿ سبيؿ عمى القوانيف ىذه أبرز مف كاف
 ومصالح الفمسطينييف الالجئيف استفادة مدى حوؿ تقرير الذي يشترط تقديـ 2004-2006

 طويمة الخارجية وزير خطة وحوؿ األونروا, وكالة أنشطة خالؿ مف األمنية المتحدة الواليات
 الخدمات مف التدريجي والتخمص الفمسطينييف, لالجئيف واالسكاف العمؿ, فرص لتوفير األمد
 ".األونروا" تقدميا التي

 مف الالجئيف" تعريؼ إعادة تطمب قانوف مشاريع تقديـ تـ2010-2009  عامي في  -
 لشؤوف السامية المفوضية إلى" األونروا" مسؤولية وتسميـ أعدادىـ, وتقميص" فمسطيف

 ."لألونروا اإلنسانية المحاسبة"  قانوف مشروع وىو الالجئيف,

 ومحاسبة إصالح" قانوف  مشروع صيغة بتقديـ الكونغرس في النواب مف مجموعة  قاـ -
 أخرى دوؿ عمى بالضغط المتحدة الواليات تقوـ أف عمى2011 لعاـ المتحدة األمـ وشفافية
 .الفمسطينييف الالجئيف مشكمة مع والتعامؿ األونروا, تمويؿ لوقؼ

 التحريض مكافحة" قانوف مف األخيرة النسخة تقديـ تـ2015-2014  عامي في -
 مسؤوليات وتحويؿ ,"األونروا" حسب الالجئ تعريؼ نزع إلى الذي يدعو ,"واإلرىاب

 .الالجئيف لشؤوف السامية المفوضية إلى" األونروا"

 ووضع لألونروا األمريكي التمويؿ لتقميص الكونغرس محاوالت  بعد فيما واستمرت
 لتصفية تمييداً  األونروا عمؿ تصفية المحاوالت تمؾ وراء مف تيدؼ حيث, عميو شروط
 .الالجئيف قضية

                                                           
 -  مف فمسطيف قضية الالجئيف  -المحاوالت األمريكية إلعادة تعريؼ القضية الفمسطينية وتفكيؾ القانوف الدولي بالقوة

 9-7,ص ص مرجع سابق,  نموذجاً 
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 ستوقؼ المتحدة الواليات أف األمريكية الخارجية وزارة أعمنت ,2018 أغسطس/آب31 ففي
 التي األونروا الفمسطينييف الالجئيف وتشغيؿ إلغاثة المتحدة األمـ وكالة" مساعداتيا عف كافة
ذ. الفمسطينييف لالجئيف الرئيسية اإلغاثة منظمة تعتَبر  غير الحصة إلى اإلعالف أشار وا 

 نموذج أيضاً  ووصؼ ,األونروا تكاليؼ مف األمريكية الحكومة تتحمميا لمغاية التي المتناسبة
 يمكف ال بشكؿ شائبة" بأنيا طويمة فترة منذ الوكالة تعتمدىا التي المالية والممارسات األعماؿ
 المستفيديف مف ومتسارعة متناىية ال بوتيرة متعاظـ مجتمع أوجدت أنيا إلى الفتاً  ,"إصالحو

 المجتَمَعْيف مف الرئيسية المانحة األونروا والدوؿ فشؿ الخارجية وزارة انتقدت كما .المستحّقيف
عادة األونروا عمؿ طريقة إصالح في والدولي اإلقميمي  أف ويبدو مف ذلؾ .تنظيميا وا 
 رقـ القرار مف الرابعة الفقرة في بو ُكّمفت الذي اليدؼ إلى األونروا إعادة باتجاه تدفع واشنطف

 إعادة عمى أكد والذي ,1950 عاـ المتحدة لألمـ العامة الجمعية عف الصادر5) )393
 أو الوطف إلى اإلعادة خالؿ مف إما األدنى, الشرؽ في االقتصادية الحياة في الالجئيف دمج
 قاطعًا, رفضاً  الوطف إلى اإلعادة مبدأ ترفض إسرائيؿ أف إلى وبالنظر .التوطيف إعادة عبر

 مع بالتزامف األونروا عمميات في تدريجياً  تناقصاً 393   القرار إلى الرجوع عمى فسيترتب
 والضفة غزة,) المضيفة مجتمعاتيـ في واقتصادياً  سياسياً  اندماجاً  المسجميف الالجئيف اندماج
 (. ولبناف وسوريا, واألردف, الغربية,

 (If you can’t solve it, then dissolve it -بحمِّيا فقـ حم يا تستطع لـ إف)

 خمسينيات في اإلسرائيمية الخارجية وزارة في المسؤوليف كبار اعتمده الذي الشعار ىذا تحت
 الفكر مؤسسات إلييا خمصت التي والتوصيات األعماؿ جميع تمخيص يمكف الماضي القرف

 خالؿ مف ليا والموالية إلسرائيؿ المؤيد الموبي قبؿ مف المدعومة Think Tanks األمريكية

                                                           
 -  , معيد واشنطن لسياسات الشرق األدنى, 2018, سبتمبر ؟«األونروا»ماذا بعد قْطْع التمويؿ عف ليندسي جيمس ,

https://www.washingtoninstitute.org/  

https://www.washingtoninstitute.org/
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 قوانيف لمشاريع لصياغة األمريكي والكونغرس األبيض البيت إلى والرؤى التصورات تقديـ
نياء األونروا عف التمويؿ لوقؼ تيدؼ وقوانيف  .عمميا وا 

 American Enterprise المحافظة األمريكية المؤسسة المؤسسات, تمؾ أبرز ومف
Institute for Public Policy Research  التطرؼ" تمويؿ لمنع توصيات قدمت والتي 

 التوصيات مف العديد قدمت ,التي Heritage Foundation ومؤسسة ,"الفمسطيني
 والدعوة األونروا عف التمويؿ يمنعاف األوروبي واالتحاد المتحدة الواليات لجعؿ" والسياسات

 أوصت األمواؿ حجب إلى وباإلضافة. المانحيف أمواؿ إنفاؽ كيفية في تحقيؽ فتح إلى
 مفارقة ىي1949 عاـ تأسست التي األونروا أف باإلعالف المتحدة الواليات تقـو أف المؤسسة
 .القريب المستقبؿ في إغالقيا ويحب ُمكمفة تاريخية

 The Foundation for Defense of الديمقراطيات عف الدفاع مؤسسة كذلؾ
Democracies "FDD"تسمى لمجموعة خميفة منظمة ىي EMET (أجؿ مف العبرية 

 التعميـ توفير أجؿ مف2001 عاـ في تأسيسيا تـ التي التعميمية المبادرة وىي( الحقيقة
 العالقات عمى تؤثر التي لمقضايا الجميور وفيـ الشمالية أمريكا في إسرائيؿ صورة ,لتعزيز
 منطقة تجاه األبيض البيت سياسات عمى تؤثر فيي FDD مؤسسة أما .اإلسرائيمية العربية
 بأنيـ إياىـ واصفة الالجئيف  الفمسطينييف عدد بتخفيض أوصت وقد األوسط, الشرؽ

 ,إسرائيؿ في ما يـو في يستقروف سوؼ بأنيـ زائؼ أمؿ مع الدولية الرفاىية عمى يعيشوف"
 الممياردير وأبرزىـ إلسرائيؿ الموالية المانحة الجيات قبؿ مف تمويميا عمى المؤسسة وتحصؿ
 الشيوخ ومجمس الكونغرس في واسعاً  نفوذاً  يممؾ الذي" أديمسوف شيمدوف"  األمريكي الييودي
 برنارد"و لممؤسسة, دوالر ونصؼ مميوف يفوؽ بمبمغ تبرع ,وقد لمجميورييف ميـ وداعـ

 بوؿ"و لممؤسسة, دوالر مميوف10.7بمبمغ تبرع والذي , Home Depot الػ مؤسس" ماركوس
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 دوالر مميوف306 بمبمغ إلسرائيؿ, ومساند مساىـ أكبر ثاني باعتباره تحديده تـ الذي" سنجر
 وغيرىـ.

 صفقة بنود عف اإلعالف بعد ,وخاصة حالياً  األونروا بيا تمر التي األزمة ظؿ وفي
 األمريكية المحاوالت مقابؿ, وبقاؤىا عمميا استمرارية لتضمف صعوبات األونروا تواجو, القرف

 األونروا والية تمديد قرار عمى كالىما اعتراض آخرىا كاف والتي, لتصفيتيا اإلسرائيمية –
 . 2023حزيراف/يونيو حتى

 تقوـ ولف األراضي, عمى عمميا في مستمرة أنيا" األونروا أكدت ذلؾ عمى وبناءً 
 السالـ بشأف األمريكية الخطة عمى األولي الرد في وذلؾ كانت, جية ألي مياميا بتسميـ
. الالجئيف حقوؽ وتصفية الوكالة عمؿ إنياء تتضمف والتي ,"القرف صفقة" الُمسماة المزعـو
 ومستندة ىيئتيا بكامؿ المتحدة لألمـ العمومية الجمعية دوماً  تبقى مرجعيتيا أفّ  عمى وشّددت

. فمسطيف الجئي ومطالب مكانة وتحمي تضمف, التي الدولية, والقرارات الدولي القانوف إلى
حقاؽ القضية جذور معالجة قبؿ عمميا إلنياء الدعوة أف كذلؾ وأكدت  يضرب الحقوؽ, وا 
 عمى ترد باطمة مف األونروا دعوة وىى الفمسطينييف, الالجئيف مالييف آماؿ الحائط بعرض

 ترامب. صفقة في تصفيتيا محاوالت

 :األونروا تفويض تجديد: الثالث المطمب

 الرئاسة إلى ترامب الرئيس مجيء مع مؤخراً  األونروا أعماؿ تفويض تجديد تحدي برز
 الوكالة عمؿ إلنياء واالسرائيمية األمريكية الدعوات ظؿ في خاصة, 2017عاـ األمريكية
 الفمسطينييف الالجئيف ممؼ إنياء ومحاولة" ,األمريكية القرف صفقة" بنود عف ,واإلعالف

 المساىمات بوقؼ األونروا وكالة استيداؼ خالؿ مف194  القرار وشطب العودة في وحقيـ
                                                           

 -  قضية الالجئيف مف فمسطيف  -المحاوالت األمريكية إلعادة تعريؼ القضية الفمسطينية وتفكيؾ القانوف الدولي بالقوة
 5-7,ص ص  مرجع سابقنموذجًا ,
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,  الوكالة عمى والصييوني األمريكي الرسمي وغير الرسمي والتحريض األمريكية المالية
 . المنطقة في التسوية مشروع أماـ العقبة واعتبارىا

 عاـ منذ سنوات 3 كؿ" أونروا" والية لتجديد الدوري التصويت العامة الجمعية وتجري
 في المتحدة لألمـ العامة لمجمعية74  اؿ الدورة انعقاد خالؿ آخرىا وكاف ,1949
 والية تجديد لصالح المتحدة لألمـ العامة الجمعية صوتت حيث 2019 الثاني تشريف/نوفمبر
 , دولة 170 بدعـ( ,األونروا)األدنى الشرؽ في الفمسطينييف الالجئيف وتشغيؿ غوث وكالة
 , أحكاميا بموجب وقررت, دوؿ 7 وامتناع , واسرائيؿ المتحدة الواليات معارضة مقابؿ
 القرار مف11 الفقرة مع تعارض دوف , 2023 حزيراف/يونيو 30 حتى األونروا والية تمديد

 العامة الجمعية وأعربت , ديارىـ إلى الالجئيف الفمسطينييف بعودة القاضي 194 رقـ األممي
 . خدماتيا تقديـ مواصمة عمى لألونروا الحادة المالية لألزمة السمبية اآلثار مف قمقيا عف

 األمريكية الضغوطات بسبب  وذلؾ كالسابؽ سيالً  التفويض قرار يكف ولـ
 الواليات سعت حيث , القرار ىذا لتعطيؿ المتحدة األمـ أروقة شيدتيا التي واإلسرائيمية

 إشارة يعتبر وذلؾ أعواـ, ثالثة مف بدالً  واحد لعاـ التفويض تجديد  قواعد بتغيير المتحدة
 .  الوسائؿ بشتى األونروا لتفكيؾ لمحاولتيا واضحة

 في األعضاء الدوؿ وحث , الدعـ حشد عمى الفمسطينية القيادة ركزت وبالمقابؿ
 أحمد بمقاء الخطة تنفيذ وبدأ , األونروا تفويض تجديد قرار عمى لمتصويت العامة الجمعية

 , السابؽ لألونروا العاـ المفوض ,كرينبوؿ بيير مع الالجئيف شؤوف دائرة رئيس , ىولي أبو

                                                           
 - في: مرجع سابق , عف استيداؼ األونروا قبؿ "صفقة القرف" وبعدىا, عمي ىويدي,

http://khaleej.online/L4N3QX  ,3/12/2019 
  -  Fourth Committee Approves 8 Draft Resolutions, Draft Decision,Concluding its Work for Main segment of 

seventy – Fourth General Assembly Session ,United Nations ,15/11/2019: 

https://www.un.org/press/en/2019/gaspd713.doc.htm  

 

http://khaleej.online/L4N3QX
http://khaleej.online/L4N3QX
https://www.un.org/press/en/2019/gaspd713.doc.htm
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 عمى المشرفيف مؤتمر انعقاد تبعو ثـ األولويات, سمـ عمى التفويض تجديد قضية لوضع
 شؤوف دائرة رئيس فيو أكد والذي,  2019 أيموؿ/  سبتمبر مطمع القاىرة في األونروا
 عمى واسع بتحرؾ سيطالب الفمسطيني الوفد أف عمى أبو ىولي أحمد الفمسطينييف الالجئيف
لزاـ المستوطنات عمى الشرعية إلضفاء األمريكي التوجو إلحباط الدولي المجتمع صعيد  وا 
 المتحدة األمـ ومواثيؽ مبادئ واحتراـ القدس في االونروا بمؤسسات المساس بعدـ اسرائيؿ
 .أراضييا عمى مياميا وتسييؿ مؤسساتيا واحتراـ

 التصويت نتائج أف,  المتحدة األمـ لدى فمسطيف دولة مندوب منصور رياض واعتبر
 تتبنى التي الدوؿ عدد ناحية مف مسبوقة وغير تاريخية كانت األونروا حوؿ الرابعة المجنة في

 .تعبيره حدّ  عمى استثنائية وكانت والتصويتات, القرارات مشروعات

 مناطؽ في عمميا استمرار مف لتتمكف لألونروا فرصة التفويض تجديد قرار ويعتبر
 اإلستفادة خالؿ مف منيا تعاني التي واإلدارية المالية أزماتيا تجاوز عمى وقدرتيا,  عممياتيا

 . الفمسطينييف لالجئيف خدماتيا تقديـ عمى والحفاظ,  الدوؿ تقدمو الذي والتمويؿ الدعـ مف

 المبحث الثاني : أثر التحديات التي تواجو األونروا عمى دورىا اإلغاثي

 عجز مف سنوات منذ" األونروا" الفمسطينييف الالجئيف وتشغيؿ غوث وكالة عانت
 قطاع في وخاصة عممياتيا, مناطؽ في تقدميا التي الخدمات وكمية نوعية عمى أثر مالي
 عاـ في أشدىا وكاف , عاماً 13 منذ الداخمية والمشاكؿ اإلسرائيمي الحصار نتيجة غزة

 الخطة عف واإلعالف األمريكية المتحدة الواليات قبؿ مف التمويؿ قطع بسبب 2019-2020
                                                           

 - وكالة  أبو ىولي وكرينبول: الحفاظ عمى خدمات األونروا وتمويميا وتجديد تفويضيا أولوية العمل لألشير القادمة ,
: 2019األنباء والمعمومات الفمسطينية وفا ,

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=312Kffa860032563390a312Kff 

 - ( غدا في القاىرة103د. ابو ىولي: مؤتمر المشرفيف عمى شؤوف الفمسطينييف يبدأ اعماؿ دورتو )  , دائرة شؤون
 http://plord.ps/post/10986  ,3/1/2020: في,2019نوفمبر, الالجئين

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=312Kffa860032563390a312Kff
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=312Kffa860032563390a312Kff
http://plord.ps/post/10986
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 قضية إلنياء تمييداً  األونروا مياـ إلنياء تسعى التي األوسط الشرؽ في لمسالـ األمريكية
 التقشفية, السياسات مف مجموعة إلتباع األونروا دفع األمر الذي, الفمسطينييف الالجئيف
 تمؾ التقميصات سياسة وأثرت, عمميا واستمرار وجودىا عمى لتحافظ التقميصات وسياسة

 مالييف 5.5 ىناؾ أنو حيث, أوضاعيـ عمى التأثير بالتالي لالجئيف المقدمة الخدمات عمى
 عمى لمحصوؿ مخولوف وكميـ الجئ, مميوف 1.4   وحدىا غزة وفي فمسطيني, الجئ

 الخدمات تكاليؼ لتغطية سنويًا, مميار دوالر1.2ب تقدر  موازنة خالؿ مف األونروا خدمات
 .الخمس األونروا عمميات مناطؽ في

 :يمي ما عمميا إنياء أو األونروا خدمات تقميص ويعني

 مسجالً  فمسطينياً  الجئاً  5.869.733 حرماف
 الخدمات مف االونروا لدى

 األساسية
 حقيـ مف وطالبة طالب 525.000 حرماف

 التعميـ في
 لألونروا تابعة مدرسة 702 إغالؽ
 الصحية الرعاية تقدـ عيادة 143 إغالؽ

 الفمسطينييف لالجئيف
ضعاؼ مخيماً  58 التأثير عمى  بنيتيا وا 

 التحتية
 األونروا موظفو ىـ 30.000 إنياء عمؿ

 الدائميف
, الفمسطينيين الالجئين عمى وأثره االونروا وكالة خدمات تقميص: المصدر عمى باالعتماد الطالبة إعداد من: المصدر

 6., ص2018 مارس, اإلنسان لحقوق األورومتوسطي المرصد
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 المقدمة الخدمات عمى األونروا أزمة تأثير عمى التركيز سيتـ المبحث ىذا خالؿ ومف
 غزة في يوجد حيث األزمة ىذه مف ضرراً  األكثر ,كونيـ غزة قطاع في الفمسطينييف لالجئيف

 خدمات في الكامؿ الحؽ ليـ  القطاع سكاف عدد نصؼ حوالي أي الجئ مميوف 1.4
 وخدمات الغذائية والمساعدات الصحية والخدمات التعميـ قطاع خدمات بيف ما , االونروا
 .اإلنشائية المشاريع لبعض إضافة النفسي الدعـ

 :الصحة قطاع عمى التحديات تأثير:  األول المطمب

 لدى قمؽ مصدر األونروا عمميات مناطؽ في الصحي الواقع في المعطيات تشكؿ
 ميزانيتيا, في شامؿ مالي عجز مف تعاني" األونروا" تزاؿ ال حيف في الفمسطينييف, الالجئيف

 ما وىو مميوف, 200و مميار ميزانية أصؿ مف أميركي, دوالر مميار نصؼ تقريبي بشكؿ بمغ
  الصحية الخدمات وتقديـ الدواء توفير عمى والقدرة الوكالة في الصحة برنامج في أّثر

 في مرضية حالة ألؼ23  حوالي عممياتيا مناطؽ في األونروا عيادات وتعايف , الشاممة
 يشكؿ مما, طبيباً  3400الطبية الخدمات ويقدـ, صحي مركز 144 مف أكثر اليـو في
 الصحة قطاع يستيمؾ  حيف فيالمالي ,  الدعـ تراجع أماـ الخدمات عمى كبيراً  ضغطاً 
 الجئ ألؼ  300و مميوف مف أكثر وجود ظؿ في, الشاممة األونروا ميزانية %مف15 نحو
 تقدميا التي الصحية الخدمات عمى يعتمدوف سكانو %مف 90 حوالي أي فقط غزة قطاع في

 . األونروا

 مركًزا22 خالؿ مف غزة, قطاع سكاف لغالبية األّولية الرعاية خدمات األونروا وتُقّدـ
 مرضى ورعاية الخارجية, والعيادات والطفؿ األـ رعاية: الخدمات ىذه وتشمؿ صحًيا,
 الصحة وخدمات واألدوية, المخبرية, والفحوصات واألسناف, الفـ وصحة والسكر, الضغط

                                                           
 -الخدمات الصحية في " األونروا" ميّددة واألزمة المالية تتجّدد, عز الديف أو عيشة  ,Independent مايو  ,عربية

 https://www.independentarabia.com/node/26886/ ,2/4/2020: , في2019

https://www.independentarabia.com/node/26886/
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 لتحويؿ خاصة مشافي مع الوكالة بموجبو تتعاقد الذي الُمستشفيات, لبرنامج إضافة النفسية,
 .جراحية لعمميات بحاجة حاالت

 تسعى حيث لألونروا المالية باألزمة تضرراُ  القطاعات أقؿ الصحة قطاع ويعتبر
 بتقميص دائماً  ميدداً  الالجئ يبقى أنو إال الصحية لمخدمات األولوية إعطاء إلى دائماً  األخيرة

 بس عقودىـ إنياء خطر تحت يبقوا القطاع ىذا في العامموف الموظفوف أو الخدمات
 . األزمة نتيجة التقشفية السياسات

 بالتوقؼ ميددة الصحية الخدمات فإف المالية لألزمة حموؿ أي وجود عدـ حاؿ وفي
 .وقت أي في

 التعميم: قطاع عمى التحديات المطمب الثاني :تأثير

 وفي لموكالة, الخدماتية الجوانب مختمؼ عمى بظالليا لألونروا المالية األزمة تمقي
 يمتد وقد التعميمية, العممية مخرجات عمى بالضرورة سينعكس ما , التعميـ قطاع مقدمتيا
 أفضت لو فيما والتعميـ الفمسطينية , التربية وزارة عمى إضافي ضغط عامؿ ليشكؿ تأثيره

 .األونروا وجود إنياء إلى المستمرة واإلسرائيمية األميركية المساعي

 في  وقامت خدماتيا تقديـ مف لتتمكف التقشؼ سياسة األونروا اتبعت حيث
 عمى واعتمدوا جدد, معمميف توظيؼ عف التوقؼ  المالية األزمة وبسبب األخيرة الفترة
  أنيت المثاؿ سبيؿ وعمى, الموظفيف أعداد بتقميص قامت كما.لممعمميف  يومية عقود
 يتـ وال التقاعد لسف يصموف الذيف المدرسيف مف عدد مئة عقود الماضي العاـ في

 ُيقبؿ أف آممة باكرًا, التقاعد عمى تحّفز مبادرة أطمقت قد الوكالة وكانت. استبداليـ
                                                           

 -في 2018, بوابة اليدف االخبارية,  مسؤولة الصّحة في "األونروا": ال أمواؿ.. ال خدمات, بيساف الشرافي,
:http://hadfnews.ps/post/40696/ ,23/4/2020 
 -في جريدة الغد األردنية أزمة االونروا والبحث عف حؿ,, شروؽ طومار, :https://alghad.com/ ,5/4/2020. 

http://hadfnews.ps/post/40696/
https://alghad.com/
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 بيف ما أعمارىـ تراوح لمذيف المبادرة وتسمح. غزة في موظفييا مف عدد عمييا
 التقاعد سف أف عمى ينص القانوف أف عمماً  المبكر, بالتقاعد عاماً 35,40
 سنوات مدار عمى الكاممة مستحقاتو عمى المتقاعد يحصؿ أف عمى عامًا,60ىو

 .الخدمة

 األونروا. ميزانية % مف80 نحو  التعميـ قطاع ويستيمؾ

 طالب278.000  مف ألكثر الخدمة تقدـ مدرسة 274 غزة, في قطاع ويوجد
 أف حيث طاقتو, فوؽ يعمؿ غزة في التربوي النظاـ إبقاء إلى األونروا أزمة أدت وقد .وطالبة

 في وطالبيا مدرسة الواحد المبنى ويستضيؼ الفترتيف, بنظاـ تعمؿ المدارس مف% 63
 . المسائية الفترة في مختمفيف بطالب أخرى ومدرسة الصباحية الفترة

 مستقبؿ عمى كبيراً  خطراً  يشّكؿ ما الوكالة, بيا تمر التي األزمة تعكس المؤشرات ىذه
 ميزات إلى تفتقر القطاع في الموجودة الحكومية المدارس أف عمماً  غزة, قطاع في التعميـ
 التي الحكومية المدارس مع بالمقارنة جودة أكثر فييا التعميـ نظاـ ويعدّ ". األونروا" مدارس
 قمة ذلؾ إلى تضاؼ. األساتذة رواتب دفع عف عاجزة أنيا حتى عدة, مالية أزمات مف تعاني

 . لمتالميذ والتقديمات اإلمكانيات

 االجتماعية: والشؤون التوظيف قطاع عمى التحديات المطمب الثالث :تأثير

 الالجئيف وتشغيؿ الغوث وكالة منيا تعاني التي الخانقة المالية األزمة ألقت
 وكالة خدمات مف والمستفيديف الالجئيف آالؼ عمى السمبية بظالليا ,"األونروا" الفمسطينييف

 وتقميص المقدمة الخدمات تقميص ظؿ في مجيوالً  مصيرىـ وأبقت غزة, قطاع في الغوث
 . التوظيؼ عممية

                                                           
 -  ,العربي الجديد,  رىف األزمة المالية في مدارس األونرواالتعميـ في غّزة.. يامف سمماف :,

https://www.alaraby.co.uk/society/2015/7/9/ ,2/4/2020 

https://www.alaraby.co.uk/society/2015/7/9/
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,  االجتماعية والشؤوف التوظيؼ قطاع في كبير بخمؿ األونروا كذلؾ أزمة وتسببت
 في تحديداً  ألؼ 13و, الخمس العمميات مناطؽ في موظؼ ألؼ30  حدود في بسببيا وتأثر
  غزة . قطاع

 برنامج في أوضح بشكؿ األونروا تمويؿ بوقؼ األميركي القرار تأثيرات وتبرز
 مما النفسية, الصحة ودعـ الغذاء مقابؿ والعمؿ الغذائية المساعدات بتوزيع المتعمؽ الطوارئ

 أنو خاصة حسنة, أبو عدناف باألونروا اإلعالمي المستشار بحسب االنييار شفا عمى جعمو
 الداعـ كانت المتحدة الواليات أف إلى بالنظر البرنامج, يذال مخصصة أمواؿ اآلف توجد ال

 .لو األساسي

 الالجئيف عمى األزمة أثر تقميؿ أجؿ مف تفعمو أف يمكف ما األونروا أقصى كما تبذؿ
 في الجئ مميوف حوالي يعتمد حيث, لالجئيف الغذائي األمف لدعـ األولوية إعطاء خالؿ مف

 : غزة قطاع في يوجد حيث األونروا تقدميا التي الغذائية المساعدات عمى غزة قطاع

 .الغذائي لألمف يفتقدوف الالجئيف نسبة مف% 41 -

 .األونروا مف الطارئة الغذائية المساعدات عمى يعتمدوف الجئ ألؼ  924 -

 .الفقر خط تحت يعيش الجئاً   -526.865

 .الالجئيف ص بيف البطالة معدؿ47.2%-

                                                           
 - , في2019الجزيرة, في حوار مع الجزيرة نت.. مدير أونروا في غزة يعرض واقع الوكالة ومستقبميا, :

https://www.aljazeera.net/news/politics  
 -  , في: 2018الجزيرة ,عمراف محمد , ما بدائؿ األونروا لمواجية وقؼ التمويؿ األميركي؟,

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/9/20/ 
 -  ,تقميص خدمات وكالة االونروا وأثره عمى الالجئين الفمسطينيينالمرصد األورومتوسطي لحقوؽ اإلنساف ,

 11,ص.2018مارس

https://www.aljazeera.net/news/politics
https://www.aljazeera.net/news/politics
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/9/20/
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 : والموظفين التوظيف مستوى عمى أما

 الفمسطينية األراضي في خدماتيػػا تقميػػص اتجػػاه خطػػوات عػػدة باتخػػاذ األونروا بػػدأت
 إال, مباشر بشكؿ لالجئيف المقدمة الخدمات تالمس لـ التقميصات تمؾ أف مف الرغـ وعمى, 
 ولوح,  لالجئيف المقدمة الخدمات عمى التأثير إلى سيؤدي مما, األونروا موظفي لمست أنيا
 المقدمة الخدمات التقميصات تمؾ تطاؿ أف احتماؿ ىناؾ أف االونروا في مسؤوؿ مف أكثر
 . الغذائية البرامج بعض إيقاؼ خالؿ مف

 كاف فيما, عقودىـ إلنياء بتوجييا معمـ 400 مف أكثر بإخطار الوكالة وقامت
 يومية عقود إلى عقودىـ بتحويؿ األونروا وقامت, الوظيفة في الرسمي التثبيت تحت معظميـ

 ىؤالء يقدميا كاف التي الخدمات عمى سيؤثر مما ,العقػػود تمؾ إنياء يتبعيا قد خطوة في
 . أسرىـ وعمى الموظفيف

 الفمسطينييف الالجئيف مف لدييا عامميف خدمات إنياء األونروا قررت 2018 عاـ وفي
 أذنة, النظافة عماؿ)  الثانية الدرجة بدالء وىـ المياومة نظاـ ضمف عممياتيا مناطؽ في

 . المالي العجز بسبب النفقات ضبط إجراءات ضمف وذلؾ(, والعيادات المدارس

 قرارات اتخاذ إلى ستمجأ أنو مؤخراً  "األونروا" الالجئيف وتشغيؿ غوث وكالة وأعمنت
 القرارات تمؾ شممت, 2020عاـ لالجئيف األساسية الخدمات تقديـ تستطيع حتى صعبة
,  المقدمة الخدمات مف الكثير عمى التقميصات سياسة وتطبيؽ,  والمشاريع الطوارئ برنامج
,  العامة الموازنة في األكبر حصتيا إلى نظراً  القرارات تمؾ مف االكبر النصيب لغزة وكاف
 لمواجية اإلجراءات مف مجموعة األونروا اتخذت,  فمسطيف في" كورونا وباء" انتشار ومع

 . اليومية األجرة بنظاـ يعمموف ممف رواتب صرؼ عدـ ومنيا, عنو الناجمة اآلثار
                                                           

 - مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات, ثالث مراحل في تاريخ األونروا, رشيد فايز : , نشرة فمسطيف اليـو
 28,ص. 2018,تموز/يوليو4685ع.
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 نياية حتى متوافرة ألفاً 33ب عددىـ المقدر موظفييا رواتب إف الوكالة وصرحت
 400و مميار أصؿ مف دوالر مميوف65 مميار إلى المالي العجز ,ووصؿ2020مايو/أيار

 األصعب ىي األزمة ىذه لتكوف ,2020لعاـ  المقررة العامة الموازنة إجمالي ىي مميوف,
 .1949عاـ إنشائيا منذ الدولية الوكالة عمى

 بفايروس خاص جديد طوارئ نداء ,2020 أيار/ مايو شير في األونروا وأطمقت
أمريكي, وذلؾ في ظؿ األوضاع غير المستقرة بسبب  دوالر مميوف93.4   بمبمغ" كورونا"

 مف المذكور, المبمغ عمى عاجؿ وبشكؿ الحصوؿ إلى تسعى أنيا إلى الفايروس, وأشارت
 والتعميـ الشخصية, والنظافة الصحية الرعاية مجاالت في" 19كوفيد" لجائحة استجابتيا أجؿ
 . ,والنقدية الغذائية المعونة لتغطية ,و

 كانت حيث "الكابونة" لبطاقة الجدد المواليد تسجيؿ عدـ األونروا قررت ومؤخراً 
 الوضع بسبب حالياً  أما, طفؿ كؿ مقابؿ أكبر نصيب عمى لتحصؿ أطفاليا تضيؼ العائمة
 . المالي الوضع يتحسف أف لحيف اإلجراء ىذا تعميؽ تـ المالي

 أجؿ مف األونروا  تعمؿ أنو ,إال األونروا مياـ عمى التحديات تمؾ تأثير مف وبالرغـ
 الجئي وصوؿ سبؿ تحسيف عمى ,وتعمؿ الالجئيف مخيمات في المعيشية الظروؼ تحسيف
 المباني وبناء الشرب لمياه الوصوؿ سبؿ ضماف مف بدءاً  , المعيشة فرص إلى فمسطيف
 .الصحة و التعميـ مرافؽ وصيانة

 

 
                                                           

 - ,خبر: "أونروا": نقّدم الحد األدنى خالل أزمة "كورونا" ولم نحصل إال عمى ربع  بوابة الالجئيف الفمسطينييف
 http://refugeesps.net/posts/13998 ,13/4/2020: , في2020ميزانية

 طرود غذائية تقدـ لألسر الفقيرة وذوي الدخؿ المحدود.الكوبونة : 

http://refugeesps.net/posts/13998
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 الدولية المتغيرات ظل في األونروا مستقبل:  الثالث المبحث

 خصوصاً  األونروا مستقبؿ حوؿ واسع جدؿ ثمة, األونروا تأسيس عمى عقود سبعة مرور بعد
 األوسط الشرؽ في األمريكية السالـ خطة ظؿ في تصفيتيا حوؿ حديث مف يترافؽ ما مع
  خالؿ األونروا, مف دور إلنياء الراىنة األمريكية اإلسرائيمية المحاوالت وتأتي" , القرف صفقة"

 لشؤوف السامية المفوضية صالحيات ضمف تفويضيا دمج أو مواردىا, تجفيؼ عمى العمؿ
 الفمسطينية, القضية تصفية إلى اليادفة األشمؿ, المخططات سياؽ في UNHCR الالجئيف

 .العودة وحؽّ  الالجئيف قضية منيا القمب وفي

 الالجئيف لمستقبؿ متوقعة صورة إلى الوصوؿ الدراسة ستحاوؿ, سابقاً  ذكره تـ ما عمى بناءً 
 السيناريو ويتمثؿ, سيناريوىات ثالث طرح خالؿ مف األونروا مستقبؿ عمى بناءً  الفمسطينييف

 أما,   عممياتيا مناطؽ في عمميا واستمرار المالية األزمة تجاوز في األونروا نجاح في االوؿ
 األمريكية الخطط ونجاح, المالية األزمة تجاوز في  فشميا في يتمثؿ الثاني السيناريو

 الالجئيف لشؤوف السامية المفوضية إلى أعماليا وضـ, عمميا تصفية في واإلسرائيمية
 .تغيير دوف عميو ىو كما  الراىف الوضع بقاء في يتمثؿ الثالث والسيناريو,

 أزمتيا تجاوز في األونروا نجاح (1رقم) السيناريو: األول المطمب

 األزمة تجاوز مف األونروا تتمكف أف ويفترض تفاؤالً  السيناريوىات أكثر السيناريو ىذا يعتبر
 :واالحتماالت األسباب مف مجموعة عمى استناداً  وذلؾ, الراىنة المالية

 مواجية عمى معتادة فيي بالتالي, نشأتيا منذ تصفيتيا محاوالت مف تعاني األونروا أف -
 باألونروا تدفع أف كادت التي المالية 2015 أزمة إلى اإلشارة تجدر وىنا, المالية األزمات

                                                           
  -  Strategic Assessment (104): The Plan to Liquidate UNRWA: What’s Next?.Al-Zaytouna centre for 

studies&consultations,May2018: https://eng.alzaytouna.net/ 

https://eng.alzaytouna.net/
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 تمكنت فاألونروا األسوأ ىي الحالية األزمة كانت إف بالتالي, حينيا الدراسي العاـ قطع إلى
 .سابقاً  منيا األسوأ تجاوز مف

 تماماً  األونروا تمويؿ لقطع المانحة الدوؿ عمى األمريكية الضغوطات مف الرغـ عمى أنو -
 أف المتوقع ومف المالي العجز لمواجية الدعـ عمى الحصوؿ  مرة كؿ في استطاعت أنو إال,

 , وقطر والسعودية, :اإلمارات مثؿ العربية الدوؿ مف خاصة لألونروا المالية المساعدات تزيد
 سيؤثر مما, ولبناف غزة قطاع في خاصة الفمسطينييف الالجئيف قضية تعقيد تزايد نتيجة
 .المنطقة استقرار عمى سمبي بشكؿ

 الواليات قرار بعد خاصة, ومادياً  معنوياً  األونروا مساندة في األوروبي االتحاد دور -
 الواليات محؿ األوروبي االتحاد يسد أف المتوقع مف حيث, التمويؿ بوقؼ األمريكية المتحدة
 لألونروا يورو مميوف82 تقديـ مؤخراً  وأعمف, لألونروا مموؿ كأكبر, األمريكية المتحدة

 االتحاد دعـ استمر إذا لالجئيف خدماتيا تقديـ مواصمة مف األونروا سيمكف وىذا, 2020لعاـ
 . ليا األوروبي

 عمؿ لتصفية الرامية والمحاوالت, واإلسرائيمية األمريكية الضغوط مف الرغـ أنو عمى -
 ساحقة بأغمبية 2019 عاـ المتحدة األمـ صوتت أنو إال, التفويض قواعد وتغيير األونروا
 باستمرار الدولي المجتمع رغبة عمى دليؿ وىذا ,2023  العاـ حتى األونروا تفويض لتجديد
 وجودىا وضرورة عممياتيا مناطؽ في الفمسطينييف لالجئيف خدماتيا تقديـ في األونروا عمؿ

 تصفية محاوالت ظؿ وفي, المنطقة في االستقرار عمى لمحفاظ الراىف, الوضع في خاصة
 .الفمسطينييف الالجئيف قضية

                                                           
  -  Strategic Assessment (104): The Plan to Liquidate UNRWA: What’s Next?,.op cit. 

 -  في   2020, دنيا الوطن, مميوف يورو لػ )أونروا( 82االتحاد األوروبي يعمف تقديـ ,
:https://www.alwatanvoice.com/  

https://www.alwatanvoice.com/


 دورهب على تأحٍرهب و" األونروا"  الدولٍة الغىث وكبلة تىاجه التً التحدٌبتالفصل الخبلج :

 اإلغبحً
 

230 
 

 العامة الجمعية عف صادر أممي بقرار إال تتحقؽ أف يمكف ال األونروا تصفية محاولة أف -
 الالجئيف وتشغيؿ غوث وكالة إنشاء تـ عنيا صادر قرار بموجب التي, المتحدة لألمـ

 إيجاد حتى عمميا مواصمة في ستستمر األونروا أف فيو ذكر, األدني الشرؽ في الفمسطينييف
 إال ىي ما اإلسرائيمية األمريكية المحاوالت كؿ فإف بالتالي,  الالجئيف لقضية عادؿ حؿ

 . الفمسطينييف الالجئيف قضية تصفية إلى تيدؼ محاوالت
  المالية أزمتيا تجاوز في األونروا فشل( 2)رقم السيناريو: الثاني المطمب

 مف تمكنيا وعدـ المالية أزمتيا تجاوز عمى األونروا قدرة عدـ السيناريو ىذا يفترض
 خطة بتنفيذ سيتـ وىذا, تصفيتيا إلى تيدؼ التي اإلسرائيمية – األمريكية المحاوالت مجابية
 مباشر بشكؿ تنفيذىا بالضرورة ليس وذلؾ" القرف صفقة" األوسط الشرؽ في األمريكية السالـ
 أماـ العقبات خمؽ في واالستمرار  األونروا عمى الضغط استمرار خالؿ مف سيتـ إنما

 تمويميا قطع بضرورة المانحة الدوؿ باقي إقناع في األمريكية المتحدة الواليات وقدرة, عمميا
 .مؤخراً  وىولندا سويسرا فعمت مثمما األونروا عف  تخفيضيا أو

 ليا التمويؿ وتعيد األونروا مف موقفيا األمريكية اإلدارة تغير أف كذلؾ المستبعد ومف
 األونروا أعماؿ تصفية خالؿ مف الفمسطينييف الالجئيف قضية لتصفية محاوالتيا ستواصؿ بؿ

 .المقبمة لألعواـ سيستمر لألونروا المالي العجز أف يعني وىذا
 نتيجة األخيرة  الفترة في ازدادت األونروا تتبعيا التي التقميصات سياسة أنو كما

 , الفمسطيني لمموظؼ الممنوحة االمتيازات كافة األخيرة الفترة في ألغت حيث, المالية األزمة
 بنظاـ العمؿ ووقؼ موظؼ خمسمائة نحو عف واالستغناء, الطوارئ ببرنامج العمؿ ووقؼ
 استقباؿ مؤخراً  أوقفت كما الوظيفي موقعو في عاماً  15 أتـ لمف التقاعد باب وفتح, العقود

 يسمح ولف, التمويف بطاقات عمى المواليد مف أي إضافة أو, غذائية لمساعدات طمبات أي
 دفعتيا  التي المالية باألزمة  األونروا وتتذرع, عممو عف يتغيب موظؼ مف بديؿ أي بتعييف
 رقعة اتساع ألف, مالياً  منو أكثر سياسياً  بعداً  تحمؿ التقميصات أف مع, الخطوات ىذه التخاذ
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لغاء, عمميا إنياء تتضمف التي القرف صفقة عف اإلعالف فترة مع يتزامف تقميصاتيا  صفة وا 
 . الفمسطينييف عف الالجئ

 الخدمات تراجع إلى سيؤدي المالية األزمة استمرار أف السيناريو ىذا ويفترض
 إلى األونروا خدمات تحويؿ الواقع األمر بحكـ فيكوف, بالتالي لالجئيف المقدمة األساسية
 .لالجئيف العميا المفوضية

 اقتصاديات عمى تأثيره ومدى العالـ في "كورونا" فيروس تفشي استمرار ظؿ وفي
 واالمكانيات الموارد لتوجيو متصاعد توجو مف الدولي المجتمع يشيده ما مع خاصة الدوؿ

 األونروا ميزانية عمى سيؤثر مما  األوروبي االتحاد دوؿ وخاصة. كورونا فيروس لمواجية
 .األوروبية الدوؿ مف الدعـ انخفاض بسبب

 محدودية ظؿ في عممياتيا مناطؽ في األونروا أعباء مف باإلضافة إلى ذلؾ سيزيد
 . عاـ بشكؿ الالجئيف وعمى المقدمة الخدمات عمى سيؤثر مما التمويؿ
 اآلن عميو ىو كما الوضع بقاء( 3) رقم السيناريو: الثالث المطمب

 األزمة استمرار مع حالياً  عميو ىو كما األونروا وضع بقاء السيناريو ىذا يفترض
 اإلعالمية والحرب األمريكي الضغط استمرار كذلؾ, التقشفية السياسات واستمرار المالية
 تيديد تحت األونروا في العامؿ والموظؼ الفمسطيني الالجئ وبقاء, الوكالة ضد القائمة
 .والوظائؼ الخدمات تقميص

 :أىميا واحتماالت أسباب عدة عف ناتج ىو كما الوضع بقاء إف
 واسرائيؿ الفمسطينية الوطنية السمطة بيف السياسية التسوية وممؼ المفاوضات ممؼ فشؿ -

 صفقة" األوسط الشرؽ في األمريكية السالـ خطة بسبب الطرفيف بيف العالقات تعقيد وتزايد
  القضية عمى أثرت التي مؤخراً  ترامب دونالد األمريكي الرئيس نفذىا التي ,واإلجراءات" القرف

 الفمسطيني الرئيس أثرىا عمى قاـ والتي, الالجئيف قضية ومنيا سمبي بشكؿ الفمسطينية
سرائيؿ أمريكا مع الموقعة باالتفاقيات العمؿ وقؼ عف باإلعالف عباس محمود  . وا 
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, لمخطر المنطقة في مصالحيا سيعرض الذي كمياً  التمويؿ قطع مف المانحة الدوؿ تخوؼ -
 دعميا استمرار إلى الدوؿ سيدفع المنطقة مستوى عمى الحاصمة والتغيرات األحداث أف حيث

 . المنطقة استقرار ضماف أجؿ مف لموكالة
 تعتبر كمنظمة دورىا إنما فقط اإلغاثي ليس, األونروا بدور الفمسطينييف الالجئيف تمسؾ -

 األونروا الالجئوف والتيجير ,ويعتبر الحرب ويالت مف بيـ حؿّ  ما عمى األساسي الشاىد
 .قضيتيـ لبقاء رمزاً 
 حؿ حيف إلى ليـ الحماية وتوفير لالجئيف خدماتيا تقديـ مواصمة عمى األونروا تأكيد -

 . عادؿ بشكؿ قضيتيـ
 قضية تصفية ىدفيا أعماليا وتصفية, الجوىر في سياسية ىي المالية األونروا أزمة أف -

 السياسات في المعني فالطرؼ, الفمسطينية القضية تصفية بالتالي الفمسطينييف الالجئيف
 األونروا ُتستخدـ الفمسطينييف حيث الالجئيف ىـ األونروا ضد المتبعة اإلسرائيمية – األمريكية

 األساسية الحياة مقومات مف حرمانيـ خالؿ مف الفمسطينييف الالجئيف عمى لمضغط كأداة
 مناطؽ في الالجئيف ودمج المخيمات تفريغ في المتمثمة مخططاتيـ لتحقيؽ عمييـ والضغط
 .  العودة حؽ لتصفية, إقامتيـ

 نشأتيا منذ األونروا واجيت التي التحديات كؿ مف الرغـ عمى أنو السيناريو ىذا يفترض كما
 لالجئيف المقدمة الرئيسية برامجيا عمى المحافظة في ما حد إلى نجحت أنيا إال, 

 مف ستتمكف األونروا فإف بالتالي, والصحة واإلغاثة التعميـ قطاعات تحديداً , الفمسطينييف
 تقودىا  حمالت خالؿ ومف جديدة مانحة دوؿ مساىمات خالؿ مف المالي العجز مواجية
 لالجئيف خدماتيا تقديـ في ستستمر بالتالي ميزانيتيا دعـ خالليا مف تطالب األونروا

 .الفمسطينييف
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 :السيناريوىات بين الترجيح
 تـ ما تحميؿ خالؿ مف الباحثة إلييا توصمت أفكاراً  ,ُطرحت التي السيناريوىات تمثؿ

 .الدولية المتغيرات ظؿ في األونروا تواجو تحديات مف السابقة الفصوؿ في ذكره
 الدوؿ تكاثفت حاؿ في تحقيقو ممكف األوؿ السيناريو أف, السيناريوىات تمؾ خالؿ مف ويبدو
 عمميا لتثبيت, ومالياً   سياسياً  دعميا عمى األونروا تفويض تجديد أجؿ مف صوتت التي

 .العودة تحقيؽ عمى كخطوة استمراريتيا وضماف
  الحالية الفترة في األقؿ عمى مستبعداً  ويظؿ تحقيقو ُيصعب الثاني السيناريو أما

 وجود أىمية مدى جيداً  تدرؾ االمريكية المتحدة والواليات إسرائيؿ مف كؿ أف خاصةً ,
 عف صادر أممي بقرار إال تتـ ال تصفيتيا وأف,  الفمسطيني الالجئ حياة في األونروا
. الفمسطينييف الالجئيف لقضية عادؿ حؿ إيجاد حتى مستحيؿ شبو وىذا العامة الجمعية
 الساحة عمى الحاصمة لمتغيرات واألقرب أكثر المرجح ىو األخير السيناريو يبقى بالتالي
 ستستمر  تعقيداً  األزمة إزدادت حاؿ في األقؿ وعمى, الفمسطينية وكذلؾ واإلقميمية الدولية
 .األحواؿ أسوأ في والتعميـ الصحة قطاعي في خدماتيا تقديـ في األونروا

وأخيرًا نستخمص مف ىذا الفصؿ أف مستقبؿ األونروا في خطر في ظؿ التحديات 
التي ذكرت سابقًا , بالتالي يجب التمسؾ باألونروا وخدماتيا, ومقاومة سياسة تقميص 

إنما التمسؾ باألونروا كونيا  خدماتيا مف خالؿ تمسؾ الالجئيف بدورىا , ليس اإلغاثي فقط
الشاىد الدولي عمى قضية الالجئيف الفمسطينييف , واستمرار عمميا يعني استمرار تحّمؿ 

 المجتمع الدولي لمسؤولياتو اتجاىيـ إلى أف يتـ إيجاد حؿ عادؿ لقضيتيـ .
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,  181لقد بدأت قضية الالجئيف الفمسطينييف منذ قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة 
, أو ما يسمى بقرار التقسيـ الذي أدى إلى طرد 1947نوفمبر/ تشريف الثاني عاـ  29في 

وتيجير أكثر مف نصؼ السكاف العرب الفمسطينييف مف أراضييـ وبيوتيـ وترابيـ الوطني , 
والذي بدوره أدى إلى بروز قضية الالجئيف الفمسطينييف , وفي محاولة لمعالجة تمؾ القضية , 

قضي بتأسيس وكالة األمـ المتحدة إلغاثة , الذي ي302عمدت األمـ المتحدة إلى إصدار القرار 
ديسمبر/كانوف األوؿ  8وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى " األونروا "بتاريخ 

 لتقديـ اإلغاثة لالجئيف الفمسطينييف . 1950مايو/ أيار 1, وباشرت أعماليا في 1949

وواجيت قضية الالجئيف واألونروا مجموعة مف التحديات في ظؿ المتغيرات الدولية منذ 
انييار االتحاد السوفييتي , وبروز النظاـ الدولي الجديد, حتى اإلعالف عف خطة السالـ 

 .2020األمريكية "صفقة القرف" عاـ 

وغير السياسية مف  وتحاوؿ إسرائيؿ , والواليات المتحدة األمريكية بشتى الطرؽ السياسية
تصفية قضية الالجئيف الفمسطينييف مف خالؿ الضغط عمى األونروا ومحاولة إنياء أعماليا في 

 مناطؽ المجوء , كونيا تجسد لممسؤولية الدولية عف تمؾ القضية .

وقد تناولت الباحثة موضوع أزمة األونروا وتأثيرىا عمى الالجئيف الفمسطينييف . 
 عدة نتائج وتوصيات أىميا :وتوصمت الدراسة إلى 

  نتائج الدراسة.  أوالً 

 : يمي ما أىميا مف والتي النتائج مف عدد إلى الدراسة خالؿ الباحثة توصمت

تعتبر مسألة الالجئيف الفمسطينييف مف أىـ المسائؿ المطروحة في القضية الفمسطينية ,  -1
 فمسطيني.باعتبارىا قضية تتحكـ بمصير أكثر مف خمسة مميوف الجئ 

 المفارقات وتعكس,  والدولية واإلقميمية المحمية المتغيرات بمجمؿ تتأثر منظمة األونروا إف -2
 واإلقميمي. الدولي النظاـ مستوى عمى المتغير السياسي والمشيد والتناقضات

بالرغـ مف التحديات التي تواجو األونروا , إال أنيا استطاعت قدر اإلمكاف الحفاظ عمى  -3
 ا اإلغاثي لالجئيف الفمسطينييف .دورى
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نظرًا لممتغيرات الجديدة التي طرأت عمى القضية الفمسطينية , والسياسات المتبعة مف قبؿ  -4
 إسرائيؿ والواليات المتحدة , أعادت األونروا ترتيب أولويات عمميا .

 كانت التي االستراتيجية فالتقارير ,  مفاجئة ليست األونروا تمر بيا التي المالية األزمات -5
 كانت الوكالة أف شؾ وال. بذلؾ تنبأت السابقة األعواـ ميزانيتيا تقديرات حوؿ الوكالة تصدرىا
 العجز. ىذا عمى لمتغمب خططيا ولدييا تعرؼ

رادات السياسي المسار مع وثيؽ بشكؿ األونروا ارتباط -6  جعميا المنطقة في الغربية الدوؿ وا 
 بالتمويؿ. الدوؿ تمؾ التزاـ عدـ بسبب وقت أي في لمتصفية عرضة

تيدؼ صفقة القرف إلى إلغاء البعد الدولي والقانوني لالجئيف الفمسطينييف , عبر استيداؼ  -7
 األونروا , وتحويؿ القضية مف سياسية وحؽ إنساني إلى مسألة اقتصادية.

لقرارات الصادرة عف ىيئة استمرار معاناة الالجئيف الفمسطينييف ىو دليؿ عمى عدـ إلزامية ا -8
 األمـ المتحدة .

 .عف الجمعية العامة لألمـ المتحدةإال بقرار أممي صادر ال يمكف تصفية أعماؿ األونروا , -9

ال يمكف تصفية قضية الالجئيف الفمسطينييف , إال مف خالؿ سقوط منظومة الرعية  -10
 الدولية وقراراتيا .

 المتحدة الواليات طرحتيا التي السابقة الفمسطينييف الالجئيف قضية حؿ مساعي فشمت -11
 عمى حقيقة ممارستيا ضغوط وعدـ,  الدولية بالشرعية االلتزاـ افتقاره إلى نتيجة األمريكية
 إسرائيؿ.

 الحؿ ىذا مثؿ أف بذريعة الفمسطينييف الالجئيف عودة بحؽ القبوؿ ترفض إسرائيؿ تزاؿ ال -12
 الفمسطينية الدولة إطار في القضية تحؿ أف عمى وتصر,  الدولة ىوية عمى خطراً  يشكؿ

 الدولتيف. حؿ رؤية وفؽ المستقبمية

 .والقانونية السياسية لحقوقيـ كرمز األونروا أىمية لمدى مدركوف الفمسطينيوف أف -13
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 كانت التي االستراتيجية فالتقارير,  مفاجئة ليست األونروا تمر بيا التي المالية األزمات-14
 كانت الوكالة أف شؾ وال. بذلؾ تنبأت السابقة األعواـ ميزانيتيا تقديرات حوؿ الوكالة تصدرىا
 العجز. ىذا عمى لمتغمب خططيا ولدييا تعرؼ

أثرت أزمة وباء " كورونا " عمى األونروا , مف خالؿ فرضيا أعباء إضافية عمى الوكالة  -15
 %.10واضطرت إلى تخفيض خدماتيا المقدمة لالجئيف بنسبة 

 : توصيات الدراسةثانيًا .

 : يمي بما الباحثة توصي نتائج مف استخالصو تـ وما الدراسة ضوء عمى

 مقدرتيا الوكالة لتضمف الدوؿ مف سياسي التزاـ إلى  لألونروا المقدـ المالي التمويؿ تحويؿ -1
 باستمرار. برامجيا تنفيذ عمى

 العودة في الالجئيف بحقوؽ تطالب موحدة فمسطينية قيادة في يتمثؿ الالجئيف قضية حؿ -2
 التعويض. في وحقيـ

 باقي مع الحاؿ ىو كما, المتحدة لألمـ العامة بالميزانية األونروا ميزانية ارتباط ضرورة -3
 .كاليونسيؼ المتحدة األمـ منظمات

الدوؿ العربية خاصة المضيفة ,  أولويات مف الفمسطينييف الالجئيف قضية تكوف أف -4
 وضرورة زيادة الدعـ والتزاـ الدوؿ العربية بتحمؿ جزء مف تمؾ القضية .

 معنية دولية ىيئة باعتبارىا لالجئيف العميا المفوضية إلى الفمسطينييف الالجئيف قضية إحالة -5
 بالقوة. ولو أوطانيـ إلى العالـ أنحاء كؿ مف الالجئيف عودة بضرورة

الرد عمى الشبيات التي يروجيا اإلعالـ األمريكي واإلسرائيمي لتصفية األونروا ,والعمؿ  -6
 عمى دعميا لضماف استمرارية عمميا .

 .194,242التمسؾ بالقرارات التي تخدـ قضية الالجئيف الفمسطينييف , خاصة القرار  -7

 إطالؽ حمالت إعالمية مكثفة حوؿ معاناة الالجئيف الفمسطينييف في مخيمات المجوء . -8

 الفمسطيني . الوطني المجمس عف الصادر الفمسطيني الالجئ تعريؼ اعتماد -9
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 أواًل: المراجع بالمغة العربية :
 الكتب :1-
حقوق الالجئين الفمسطينيين بين الشرعية الدولية والمفاوضات  .حساوي نجوى :1

 . 2008, 1واالستشارت, طبيروت : مركز الزيتونة لمدراسات  اإلسرائيمية , –الفمسطينية 
, بيروت : أوضاع الالجئين الفمسطينيين وقضاياىم في العالم العربي . صالح محسف : 2

 .2015مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات , أيموؿ/سبتمبر
, ترجمة: بكر عباس , وضع الالجئين الفمسطينيين في القانون الدولي. تاكنبرغ ليكس , 3

 .1,2003ت الفمسطينية , طبيروت: مؤسسة الدراسا
, القدس :مركز العودة  دليل أصول الالجئين في مخيمات الضفة الغربية. زيادة أديب , 4

 .2010الفمسطيني ,
 م,2009-1991السالم الخادع من مؤتمر مدريد إلى إنتفاضة األقصى . الفرا محمد , 5

 .2001عماف :دار مجدالوي لمنشر والتوزيع ,
, زىراف لمنشر العالقات الدولية في ظل النظام العالمي الجديد  , . زاقود عبد السالـ6

 .1,2012والتوزيع ,ط
,غزة: التغيرات اإلقميمية وأثرىا عمى استحقاق الدولة الفمسطينية. مجموعة مؤلفيف , 7

 .2011مركز التخطيط الفمسطيني ,
نزاعات الدولية دور األطراف الخارجية في ال.جحيش عبد السالـ , سميماف أبكر محمد , 8

,, برليف :المركز العربي لمدراسات  2004 -2003:دراسة حالة النزاع في إقميم دارفور 
 .2018, 1اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية, ط

,ترجمة:  النظريات المتضاربة في العالقات الدولية. جيمس دورتي , روبرت بالتسغراؼ , 9
 .1985,ديسمبر 1وليد عبد الحي , الكويت : مكتبة شركة كاظمة لمنشر والتوزيع , ط

, ترجمة: قاسـ مصطفى , الرياض :  مأساة سياسة القوى العظمى. ميرشايمر جوف , 10
 .2012جامعة الممؾ سعود, النشر العممي والمطابع ,

: المؤسسة المتحدة لمدراسات , عماف  مستقبل السالم في الشرق األوسطجواد حمد, 11.
 .1994, 1والبحوث, ط
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,الجزائر : ديواف  االتجاىات النظرية في تحميل العالقات الدولية.مصباح عامر,12
 .2006, 2المطبوعات الجامعية ,ط

النظرية الواقعية في العالقات الدولية دراسة نقدية مقارنة في ضوء .أنور فرج , 13
 .2007: مركز كردستاف لمدراسات االستراتيجية ,,السميمانيةالنظريات المعاصرة

, بيروت : دار الكتاب العربي ,  النظرية في العالقات الدولية.حتي ناصيؼ يوسؼ , 14
 .1985,  1ط

 -الالجئون الفمسطينيون في المشرق العربي )اليوية . كنودسف آري , حنفي سارة , 15
العربي لألبحاث ودراسة السياسات , , ترجمة:ديما الشريؼ , المركز  المكان( -الفضاء 

 .2015, يناير 1ط
,  مفاوضات التسوية النيائية والدولة الفمسطينية :اآلمال والتحديات. شاش طاىر , 16

 .1999,  1القاىرة : دار الشروؽ, ط
, لبناف: شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر ,  طريق أوسمو. عباس محمود , 17
 .1,1999ط

سد فجوات الحماية . بديؿ/ المركز الفمسطيني لمصادر حقوؽ المواطنة والالجئيف, 18
,راـ اهلل : مؤسسة األياـ لمطباعة الدولية )الدليل الخاص بحماية الالجئين الفمسطينيين(

 .1,2009,ط
, , راـ اهلل :  النازحون الفمسطينيون ومفاوضات السالم.شبالؽ عباس وآخروف , 19

 .1995اب ,مطابع دار الكت
, عماف : دار الجميؿ  موسوعة المصطمحات والمفاىيم الفمسطينية. اشتية محمد , 20

 .2011لمنشر والدراسات واألبحاث الفمسطينية , 
, عماف :  مستقبل الالجئين الفمسطينيين وفمسطيني الشتات. الحمد جواد وآخروف , 21

 .2,2003مركز دراسات الشرؽ األوسط ,ط.
,بيروت :مركز دراسات  الالجئون الفمسطينيون وحق العودةد وآخروف ,. سعيد إدوار 22

 .1,2003الشرؽ األوسط,ط
, بيروت : مؤسسة الدراسات الفمسطينية  مستقبل الالجئين الفمسطينيين. تماري سميـ ,23
 .2,1997,ط
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,ترجمة :محمود شرع, بيروت:  الالجئون الفمسطينيون والعممية السممية.زريؽ إيميا , 24
 .1997, 1مؤسسة الدراسات الفمسطينية ,ط

, دار الشروؽ لمنشر  الالجئون الفمسطينيون بين العودة والتوطين. الجندي ابراىيـ, 25
 .1,2001والتوزيع ,ط

ترجمة :ناصر عفيفي , إسرائيل وفمسطين )إعادة تقييم وتنقيح وتفنيد (, . شميمآفي , 26
 .1,2013ركز القومي لمترجمة, طالقاىرة : الم

,ترجمة: باسـ سرحاف ,بيروت :مؤسسة  الكفاح المسمح والبحث عن الدولة.صايغ يزيد ,27
 .2002, 1الدراسات الفمسطينية , ط

,بيروت :  القضية الفمسطينية :خمفياتيا التاريخية وتطوراتيا المعاصرة.صالح محسف ,28
 .2012 مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ,

)مف غزو أفغانستاف إلى  سبتمبر11التداعيات الدولية الكبرى ألحداث .لكريني إدريس , 29
 .1,2005احتالؿ العراؽ (, مراكش: المطبعة والوراقة الوطنية ,ط

,  أصداء حرب الكويت ..ردود الفعل العربية عمى الغزو وما تاله.الرميحي محمد , 30
 .1,1994بيروت: دار الساقي ,ط

المشروع الوطني الفمسطيني :من استراتيجية التحرير إلى متاىات .أبراش ابراىيـ, 31
 .1,2012, القدس : دار الجندي لمنشر والتوزيع ,طاالنقسام 

غزو العراق وتأثيره في المكانة اإلقميمية إلسرائيل وفي آفاق تسوية . شمحت أنطواف , 32
 .2013بحاث ودراسة السياسات ,أبريؿ ,الدوحة : المركز العربي لأل القضية الفمسطينية

لندف :  , الالجئ الفمسطيني )إشكاالت التعريف والحمول الواجبة (,. عصاـ عدواف 33
 2,2012أكاديمية دراسات الالجئيف ,ط.

, المؤسسة العربية  نشاط الوكالة الييودية لفمسطين. محمد عبد الرؤوؼ سميـ , 34
 1,1982لمدراسات والنشر ,ط.

إسرائيل :األساطير ..تزييف الحقائق ..المؤامرة عبد المنعـ عامر ,  . محمد35
 1,2000,القاىرة :المكتبة األكاديمية ,ط.اإلستعمارية

, بيروت: حق العودة لمشعب الفمسطيني ومبادئ تطبيقو. بابادجي رمضاف وآخروف , 36
 1,1996مؤسسة الدراسات الفمسطينية , ط
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-1934لفمسطينية ومشاريع الحمول السياسية )المسألة ا. ميدي عبد اليادي , 37
 1,1975,بيروت :منشورات المكتبة العصرية ,ط (1974

, القدس  دليل أصول الالجئين الفمسطينيين في مخيمات الضفة الغربية . زيادة أديب ,38
 2010: مركز العودة الفمسطيني ,

سرائيل سالم األوىام أوسمو . حسنيف ىيكؿ , 39 ما  –المفاوضات السرية بين العرب وا 
 .7,2001, القاىرة : دار الشروؽ ,طقبميا وما بعدىا 

, ترجمة  السالم المفقود :خفايا الصراع حول سالم الشرق األوسط.روس دينيس, 40
 2005سامي الكعكي , بيروت : دار الكتاب العربي , –:عمر األيوبي 
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 الماستر  مــلخص مذكرة

 أية أمام تعقيدا   التحديات أكثر كونوا الفلسطينيين الالجئين قضية هذه دراستنا تناولت

 المتغيرات أهم إلى الدراسة تطرقت كما ، للتنفيذ وقابلة مقبولة واقعية لتسوية فرصة

 هذا، وقتنا حتى ض99طعام منذ الفلسطينيين الالجئين قضية على أثرت التي الدولية

 السالم خطة عن واإلعالن الحالية األونروا أزمة ظل في القضية على كذلك وركزت

 األونروا دور على التعرف إلى ،وهدفت" القرن صفقة"  األوسط الشرق في األمريكية

.  ُذكرت التي التحديات ظل في الفلسطينيين الالجئين قضية على الحفاظ في اإلغاثي

 . األونروا عمل مستقبل حول سيناريوهات ثالث الدراسة قدمت وأخيرا  

 الكلمات المفتاحية:
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Abstract of The master thèses 

Our study has taken the case of the Palestinian Refuge's case 

for being the most complicated challenge against any chance 

for an acceptable realistic settlement . By focusing at the most 

important national variables that effected their cause 

since1990 till now. 

Concentrating at this issue under the current UNRWA crisis 

,and the annunciation of the American's peace plan "Deal of 

the century" . Also aiming to identify the UNRWA's aiding role 

in keeping the Palestinian Refuge's case under all these 

challenges . Finally this study has afforded 3 scenarios about 

the future of its work. 

Keywords : 

1\ International variables 2\ The Palestinian refugees  

3\  UNRWA 4\ UNRWA's crisis. 


