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  االقتراح اإلسرائيلي حلل مشكلة الالجئين
  )non-paper/ ال ورقة ( الفلسطينيين 

  .2001يناير/ كانون الثاين 23طابا، 
   
    

  )1(.2001يناير عام / كانون الثاين 22جواب خاص عن النص املتعلق بقضية الالجئين الفلسطينيين املقدم يف 
  

  يف أهمية السعي إىل إيجاد حل لقضية الالجئين
ومسألة حلها . إن قضية الالجئين الفلسطينيين قضية مركزية يف العالقات اإلسرائيلية ـ الفلسطينية) 1(  

  .يف شكل شامل وعادل هي مسألة أساسية من أجل إحالل السالم الدائم واملقبول أخالقياً
  

  يف الوقائع
لفلسطينيين ومعاناتهم وخسارتهم إن الدولة اإلسرائيلية تعبّر جهراً عن أملها بسبب مأساة الالجئين ا )2(  

عاماً لتساهم بدورها يف  53وهي مستعدة ألن تكون شريكاً فعاالً من أجل إنهاء هذا الفصل الرهيب املفتوح منذ 
  .إيجاد حل عادل وشامل لقضية الالجئين الفلسطينيين

ع الالجىء يتوجب على جميع الفرقاء املسؤولين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن نشوء وض) 3(  
الفلسطيني، كما على كل أولئك الذين يرون أنه من الضروري إقامة سالم عادل ودائم يف املنطقة، أن يضطلعوا 

  .1948بمسؤولية املساهمة يف حل قضية الالجئين الفلسطينيين من العام 
نوفمبر  /ن الثاينن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف تشريـالصادر ع 181رار ـم موافقتها على القـرغ) 4(  

إىل دولة إسرائيل الناشئة قد اضطرت  تقسيم فلسطين دولتين، يهودية وعربية، فإن، الذي ينص على 1947عام 
، مما أدى إىل سقوط ضحايا وتسبب باملآسي يف أوساط 1949و 1948خوض احلرب وإراقة الدماء يف العامين 

وفقدانهم ملكياتهم متحولين بذاك شعباً الجئاً، ومذ ذاك  الطرفين، ومن ذلك نزوح السكان املدنيين الفلسطينيين
  .عاش هؤالء الالجئون بدون كرامة وال مواطنية وال ملكية

ونتيجة لذلك فإن حل قضية الالجئين يجب أن يعبر عن حاجات هؤالء الالجئين وتطلعاتهم آخذاً يف ) 5(  
لرغبة يف العودة يجب أن تنفذ بما يتالءم ووجود كما أن ا. 1949ـ  1948االعتبار الوقائع التي طرأت منذ حرب 

  .الدولة اإلسرائيلية، موطن الشعب اإلسرائيلي، كما مع إنشاء دولة فلسطين موطن الشعب الفلسطيني
  

                                                 

 املصدر: http://www.mafhoum.com/press2/59p33.htm   

  .15، ص 2001سبتمبر / در يف أيلولنشرت هذه الوثيقة يف عددها الصا Le monde diplomatique وكانت جملة   

  على " وموند ديبلوماتيكل"إن النص الفلسطيني الذي جاءت هذه الوثيقة رداً عليه، والنسخة اإلنكليزية منه متوفران على موقع جملة  )1(

  .اإلنترنت    
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  يف األسس
الصادر عن جملس األمن يف  242إن تسوية عادلة لقضية الالجئين الفلسطينيين على أساس القرار ) 6(  

املوقف (الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة  194تفضي إىل تطبيق القرار  األمم املتحدة يجب أن
  ).الفلسطيني

  
  يف العودة وإعادة التوطين وترتيب الوضع

وإقامة " حق العودة"تمثلت تطلعات الشعب الفلسطيني يف مبدأ ثنائي البعد أي  1948منذ العام ) 7(  
وحتقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، كما . ما يمنحه إياه القانون الدويلالدولة الفلسطينية املستقلة استناداً إىل 

ينص عليه هذا االتفاق، يتضمن تطبيق حقه يف تقرير املصير وإيجاد حل عادل وشامل لالجئين الفلسطينيين، 
ريم الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة الذي يكفل لهم العودة ويضمن العيش الك 194بناء على القرار 

  .واألمن لالجئين، مما يوصل إىل حل لقضية الالجئين يف كل أبعادها
يف ما يتعلق بالعودة وإعادة التوطين وترتيب الوضع، على كل الجىء أن يختار أحد البرامج اآلتية ) 8(  

  :الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة 194تطبيقاً للشرط الوارد يف القرار 
الفلسطينيين املقيمين حالياً على أن تعطى األولوية لالجئين  )2(الجىء xxيف حدود  إىل إسرائيل،) أ(     
وتعترف دولة إسرائيل بواجبها املعنوي يف إيجاد حل سريع لوضع الالجئين من سكان خميمي صبرا . يف لبنان
  .وشاتيال

أن حتضر البنى التحتية  إىل األراضي اإلسرائيلية اخلاضعة التفاق التبادل، ويف هذه احلال يجب) ب(     
لالستقبال يف املناطق اخلاضعة للسيادة اإلسرائيلية والتي ستنتقل إىل السيادة الفلسطينية، وذلك يف إطار برنامج 

  .تنموي مشترك
يمنح الالجئون الفلسطينيون، بدون أي حتفظات، حق العودة إىل الدولة : إىل الدولة الفلسطينية) ج(     

  .عب الفلسطيني تبعاً لقوانينها وتشريعاتها الوطنيةالفلسطينية موطن الش
  .تسوية الوضع يف البلدان املضيفة احلالية، ويف هذه احلال يجب ترتيب الوضع فورياً وتاماً) د(     
االنتقال الطوعي إىل بلد ثالث من البلدان التي تبدي رغبتها يف استيعاب الالجئين الفلسطينيين ) هـ(     

  .وقدرتها على ذلك
  

  يف حتديد مفهوم الالجىء
  .من النص الفلسطيني، وهو املوقف الفلسطيني 6راجع الفقرة ) 9(  

  
  يف مسألتي التعويض واملساعدة

ومن أجل . الفقرة العشرين الشروط املشار إليها يف يمكن كل الجىء أن يطلب تسوية الوضع وفق) 10(  
تناط بهما مطلق املسؤولية وكاملها حلل ) الواردة أدناه املواد(حتقيق هذا األمر تشكل جلنة دولية وصندوق دويل 

قضية الالجئين يف خمتلف وجوهها، وضمناً جمع الطلبات والتحقق منها كما تخصيص اخملصصات وإنفاقها، 
  :على أن حتترم البرامج املبادىء اآلتية

                                                 
 .والوثيقة ال تتضمن أية أرقام. بهذا الشكل يف النص األصلي xxورد الرمز  )2(
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املعاناة املعنوية يحددها (ح تعويضات مالية عمّا هو ناجت من عملية النزو تمنح هذه البرامج) أ(      
ويجب أن تعد هذه البرامج . ومن اخلسائر املادية، وتساعد يف حتقيق نمو اجلماعات اقتصادياً) املوقف الفلسطيني

  .على ضوء الهدف املزدوج يف العدالة التاريخية لكل فرد ويف التنمية االقتصادية املشتركة
وج، فردي وبحسب طبيعة املطالب، وتعالج الطلبات ج التعويض وفق معيار مزدبرام توضع) ب(      

على أن ينظر فيها وفق سجل كامل ونهائي ) أدناه xxكما هو مفصل يف املادة (الفردية بإجراءات سريعة 
  .باملطالب املتعلقة باألرزاق كي جتمع يف إصدار خاص عن اللجنة والصناديق الدولية

والتعويض جزءاً ال يتجزأ من اجلهود الضرورية للسير يف  يشكل العمل على برامج ترتيب الوضع) ج(      
التنمية االقتصادية والتالحم االجتماعي يف ما يتعلق يف آن واحد باألفراد واجملتمعات التي سيعيشون أو 

  ).تفصل الحقاً (سيقررون االستقرار فيها، مما يسمح بتأمين خمتلف أنماط املساعدة 
  .الواردة أدناه xxل املضيفة على أساس املادة يجري التعويض على الدو) د(      
يكون اجملتمع الدويل ودولة إسرائيل املانحين األساسيين للصندوق الدويل حتى سقف يحدد لكل ) هـ(      

أمّا املمتلكات العقارية اإلسرائيلية التي ستبقى يف الدولة الفلسطينية بعد االنسحاب اإلسرائيلي فتنتقل . منهما
دوالر أميركي يعتبر جزءاً مكمالً من املساهمة اإلجمالية  xxالصندوق الدويل وذلك مقابل مبلغ  ملكيتها إىل

  .دوالر أميركي xxالبالغة 
  

  يف البلدان املضيفة
يجري التعويض على البلدان التي آوت الالجئين وذلك مقابل التكاليف الباهظة التي حتملتها ) 11(  

واالستثمارات املستقبلية لترتيب األوضاع فيجري تقديرها وفق تفاصيل هذا أمّا التكاليف . نتيجة هذا الواقع
  .االتفاق وعبر ترتيبات ثنائية بين البلدان املضيفة واللجنة الدولية

  
  يف اللجنة الدولية

تشكَّل اللجنة الدولية من الدولة الفلسطينية والبلدان املضيفة وإسرائيل وأطراف اجملتمع الدويل ) 12(  
ها األمم املتحدة والبنك الدويل واالحتاد األوروبي وجمموعة الدول الصناعية الثماين، كما من أي مؤسسة نومن ضم

وتناط باللجنة الدولية مطلق املسؤولية وكاملها يف ما يتعلق بحل قضية الالجئين يف . أُخرى معنية باألمر
  .عملها يف هذا االتفاق ويجري تفصيل مهمات اللجنة الدولية وبنيتها وطريقة. خمتلف وجوهها

  
  يف منظمة األونروا اخلاصة بغوث الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدنى

تنهى تدريجياً مهمة منظمة األونروا وفق روزنامة حمددة يتوافق عليها الطرفان ويجب أالّ تتعدى ) 13(  
التقدم املتحقق يف تطبيق هذا  كما يجب أن تعدل جماالت عمل األونروا بطريقة مالئمة يف موازاة. خمس سنوات

تشمل املرحلة األوىل نقل هذه اخلدمات واألعمال اإلدارية اخلاصة باألونروا إىل حكومات البلدان (االتفاق 
املضيفة، وتناط باللجنة الدولية اآلليات املطلوبة لنقل هذه املهمات اخلاصة، ولتحديد زمن نزع صفة اخمليم عن 

  ).هناك نص فلسطيني جديد مقترح وضع اخمليمات الفلسطينية ـ
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  يف األولوية املعطاة لالجئي لبنان
  .تعطى األفضلية يف كل البرامج الواردة أعاله لالجئين الفلسطينيين يف لبنان) 14(  
    

  يف موضوع الالجئين اليهود السابقين
 تشكل جزءاً من مع أن مسألة التعويض على الالجئين اليهود السابقين من جانب الدول العربية ال )15(  

االتفاق الثنائي اإلسرائيلي ـ الفلسطيني، واعترافاً بمعاناتهم وخسائرهم يتعهد الفريقان بالتعاون يف السعي إىل 
  .حل عادل ومنصف لهذه املسألة إيجاد

  
  يف احلد النهائي للمطالبات

 194من القرار  11للبند تطبيقاً كامالً ونهائياً  بأن اآلليات الواردة أعاله تشكليقر الطرفان ) 16(  
ويعتبران أن تنفيذ ما اتفق  1948ديسمبر عام / كانون األول  11الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 

عليه من هذه البرامج واإلجراءات املفصلة الواردة أعاله هو بمثابة تسوية كاملة ال رجوع عنها لقضية الالجئين 
وبعد تطبيق هذه البنود . ويمتنع بعدها الطرفان عن التقدم بأي مطالب أو شروطالفلسطينيين يف جميع أبعادها، 

  .لن يبقى هناك أي شخص تطلق عليه صفة الجىء فلسطيني
  

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


