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  أثر العودة يف تعويضات

  *الالجئين الفلسطينيين

  

  **تيري رمبل

  مقدمة

يف العقود األخيرة من القرن العشرين، أدى اقتالع جماعات إثنية ودينية 

. الالجئين ومطالبهموقومية إىل حتوّل جذري يف اجلهود الدولية لالستجابة حلاجات 

وبينما استمر اعتبار منح اللجوء وعدم جواز الطرد عبر احلدود من احلقوق األساسية 

مقاربة نشيطة وشمولية "لالجئين، فقد تركزت اجلهود الدولية، بصورة مطّردة، على 

ويلحظ تقرير مفوضية األمم املتحدة لشؤون  1."وموجهة نحو العودة إىل الوطن

أن كل اتفاق سالم رئيسي تقريباً عُقد يف العامل، منذ سنة  1998الالجئين لسنة 

كما حلظت املفوضية  2.، يحتوي على شروط تتعلق بعودة السكان النازحين1987

. ضيهماإلدراك املتزايد لضرورة تأمين سندات ملكية فيما يتعلق بأمالك الالجئين وأرا

ويف بعض احلاالت، أجبرت هذه احلركة، املؤيدة لعودة الالجئين، اجملتمع الدويل على 

وعالوة على ذلك، جرى يف املناطق التي تنشأ . االصطدام بمفاهيم السيادة التقليدية

مشكلة الالجئين فيها عن صراعات ذات طبيعة إقليمية، التشديد على مبادرات تشجع 

  .حقوق الالجئين كمكوّن أساسي لالستقرار والتصالح والتنمية األطر اإلقليمية لضمان

                                                            

 15 ـ 14ورشة العمل بشأن تعويضات الالجئين الفلسطينيين، التي عقدت يف الفترة ورقة قُدمت إىل   *

  .يف أوتاوا، كندا 1999يوليو /تموز
  .مدير دائرة شؤون الشرق األوسط يف مركز املراجع العامة  **
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ولهذه التطورات مغازٍ مثيرة لالهتمام، وربما مهمة بالنسبة إىل حل قضية 

ومع االعتراف بامليزات . الالجئين الفلسطينيين عامة، وقضية التعويضات خاصة

قرار بأن تطورات الفريدة لكل واحدة من اجلماعات السكانية الالجئة، فإنه يجب اإل

العقد األخير تمثل خبرة متزايدة يف جمايل عودة الالجئين والتعويض، مل تتم 

االستفادة منها إىل حد كبير، والتي يمكن االستناد إليها يف وضع اخلطوط العريضة 

وبصورة أكثر تخصيصًا،  3.ألي إطار يُستخدم يف حل قضية الالجئين الفلسطينيين

أنه بينما تقف حواجز سياسية مهمة يف طريق عودة  أظهرت األبحاث األخيرة

الالجئين الفلسطينيين، فإن أراضيهم داخل إسرائيل ال تزال غير مستوطنة إىل حد 

واملعلومات اإلسرائيلية احلديثة هي داللة إضافية على احليز املمكن توفره  4.كبير

فقد بسرعة احليز لعودة الفلسطينيين، وهي تشكّك يف الفكرة القائلة إن إسرائيل ت

أن لالجئين احلق يف العودة، وأن لهم (وهذه التركيبة من العوامل  5.املطلوب للتنمية

احلق يف أمالكهم، وأن العودة أساسية الستقرار املنطقة وللتصالح وللتطوير، وأن 

أيديولوجي، أي أن /العائق أمام عودة الفلسطينيين ليس عملياً وإنما هو سياسي

تستدعي املزيد من البحث القائم على ) ن يُقتلعوا جراء عودة الالجئيناإلسرائيليين ل

  6.افتراض عودة الالجئين الفلسطينيين إىل ديارهم

إن ورقة العمل هذه حتاول تقصّي موضوع التعويض يف إطار عودة الالجئين، 

 واجلزء. باالستناد إىل التحول يف السياسة واملمارسة الدوليتين، كما هو ملخص أعاله

األول من الورقة يقدّم نظرة خاطفة وخمتصرة للعالقة بين العودة والتعويض كما هي 

وتركز بقية الورقة على تأثير عودة الالجئين بالنسبة إىل . مستخدمة يف الورقة كلها

أنماط اإلنفاقات؛ قضايا التوزيع؛ املبالغ : ويجري اختبار ثالثة جماالت. التعويض
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الورقة ببعض املالحظات عن تأثير وجود إطار إقليمي وتُختتم  7.الواجب تخصيصها

  .يف التعويض والعودة

  

  إطار: العودة والتعويض

ما هي حدود التعويض داخل إطار عودة الالجئين الفلسطينيين؟ يفصِّل قرار 

فهو . مكوّنين لتعويض الالجئين الفلسطينيين 194اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

وجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم "رى، يبيّن، ضمن أمور أُخ

العودة إىل ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقاً 

ملبادئ القانون الدويل واإلنصاف، أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قِبل 

قات تسهّل تعويض وقد تأكدت هذه املبادئ يف اتفا 8."احلكومات أو السلطات املسؤولة

 9.يف عدد من األقاليم خالل العقد املاضي ـبيمن فيهم الجئو الداخل  ـالالجئين 

مؤخراً، ضمن أمور أُخرى،  51/129ويالحظ قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

لالجئين العرب الفلسطينيين احلق يف ممتلكاتهم، ويف اإليرادات اآلتية منها، وفقًا "أن 

وهناك أيضاً سوابق فيما يتعلق بالتعويض من اخلسائر  10."العدل واإلنصافملبادئ 

  11.يف رأس املال البشري، ومن الضرر النفسي واألمل

) 1: (وهكذا، فإن أمام أعيننا يف األساس أربعة أنماط من التعويض، على األقل

مالك تعويض العائدين من خسارة األ) 2(تعويض أولئك الذين ال يرغبون يف العودة؛ 

تعويض مما يُعرف باإليرادات الناجمة عن ) 3(أو من األضرار املادية التي حلقت بها؛ 

واملرجح أن يحدد مدى . تعويض من أضرار غير مادية) 4(استخدام أمالك الالجئين؛ 

كل نمط من التعويض بناء على عدة عوامل، باإلضافة إىل حتديد الهوية، ومعيار 

وهذه العوامل األُخرى تتضمن عدد الالجئين . املالية التخمين، ومدى توفر املوارد
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الراغبين يف العودة، وحتشيد الالجئين وقوة ضغطهم، ومستوى االستثمار الدويل يف 

الفلسطينية املتولدة من مسار العودة،  ـإعادة البناء، وطبيعة العالقات اإلسرائيلية 

، فإن الورقة تتحاشى احلسابات وأخذاً يف االعتبار تنوُّع هذه العوامل. والناجمة عنه

. املفصّلة لتعويضات الالجئين، مع أن عدداً من األمثلة العامة استُخدم يف الورقة كلها

وتفترض الورقة أن أغلبية من الالجئين، وخصوصاً أولئك املقيمين باخمليمات، 

  12.ستختار العودة إىل ديارها

  

  أنماط النفقات الواجب تمويلها

بناء على االفتراض أن عدداً كثيراً من الالجئين الفلسطينيين سيختار العودة، 

وخصوصاً أولئك الذين يعيشون يف اخمليمات، فالتعويض سيكون مطلوباً أساساً 

وتخمين التعويض من خسارة األمالك أو من األضرار املادية ). 4(و) 3(و) 2(لألنماط 

 ـصعباً، أخذاً يف االعتبار املدى الزمني الطويل يبدو أول وهلة ) 2نمط (التي حلقت بها 

لكن، وكما ذُكر أعاله، مل يثبت . منذ أن طرد الالجئون أو هربوا ـأكثر من خمسة عقود 

وعالوة  13.عدم إمكان التغلب على هذه املسألة يف قضايا أُخرى خالل العقد الراهن

وجمع هذه  14.إسرائيلعلى ذلك، فإن هناك توثيقاً جوهرياً فيما يتعلق بفلسطين و

، سيوفر بيِّنة غنية )GIS(الوثائق، بواسطة استخدام قواعد معلومات متكاملة وتقنية 

ويف تخمين التعويض، قد يكون من املساعد  15.لتسهيل حتديد الهوية وتخمين األمالك

، حيث امللكية التقليدية يف "هوية األرض"أيضاً حتديد امللكية من خالل ما يعرف بـ 

وقت نزع امللكية، كما هو احلال بالنسبة إىل جماعات حملية كثيرة، ال تتطابق جيداً 

ملعلومات واملعايير وسيتطلب األمر مزيداً من ا 16.مع األنماط الغربية لتسجيل األراضي

واإلجراءات، لتقويم اإليرادات الناجمة عن استخدام أمالك الالجئين، مع أن وثائق 
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وحتديد . املؤسسات املعنية التابعة للحكومة اإلسرائيلية يجب أن توفر معلومات قيّمة

قيمة اخلسائر يف رأس املال البشري ويف األضرار النفسية يتطلب معايير إضافية 

ألولئك الفلسطينيين غير الراغبين يف العودة، ) 1نمط (فيما يتعلق بالتعويض و 17.أيضاً 

توفر دراسات متعددة، بما فيها حتديد الهوية الفردية وأعمال التخمين التي قامت بها 

جلنة التوفيق التابعة لألمم املتحدة واخلاصة بفلسطين، نقطة بداية لتخمين 

برصي بشأن اخلسائر الفردية يف األمالك، واستناداً إىل تقدير عاطف ق 18.التعويض

، فإن معدل 1998والتي رُفعت قيمتها بحسب سعر صرف الدوالر األميركي لسنة 

  .دوالر 420.000سيكون ) على أساس ستة أفراد للعائلة(التعويض للعائلة 

قد يجد  19وعلى اعتبار وجود جهود مؤاتية إلعادة االندماج وبناء السالم،

) أو جزء منه) (4(و) 3(و) 2(بول دمج التعويض الفردي من األنماط الالجئون من املق

وهكذا، يكون . يف تكلفة إعادة بناء البنية التحتية املادية واالجتماعية على أراضيهم

إالّ إن موافقة كهذه قد تعتمد على تركيب . هناك نمط من التعويض العيني

املثال، يقّسم جورج العبد  وعلى سبيل. النظام املسؤول عن إعادة البناء/السلطة

البنية التحتية املادية والبنية : نمطاً تقع يف فئتين 15تكاليف إعادة البناء إىل 

، إذا عاد الالجئون جميعًا وبُنيت لهم 1990وبحسب أرقام سنة  20.التحتية االجتماعية

من الـ  مليار دوالر تقريباً، وهو مبلغ أقل كثيراً 14بيوت، فإن التكلفة العامة ستكون 

مليار دوالر كتعويضات من األمالك اخلاصة والعامة، كما حسبها قبرصي سنة  132

ومن . 1994وسنة  1990، حتى مع إضافة ارتفاع النفقات ما بين سنة 1994

املفترض أن تنقص النفقات بعض الشيء استناداً إىل بناء مساكن جماعية ال فردية 

ماعية، بحسب معدل االستثمار نفسه للفرد وتكلفة البنية التحتية االجت. للعائالت

 3.7الواحد الذي حسبه العبد، وذلك لعودة الالجئين الكاملة، ستكون يف حدود 
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مليار دوالر للمرافق  1.9مليارات دوالر للمستشفيات وغيرها من املرافق الصحية، و

بنية التحتية كذلك فإن املبلغ الدقيق لهذه النفقات سيحدَّد طبعاً، من خالل ال. التربوية

والتي من (وبناء على خدمات األونروا القائمة يف لبنان . القائمة على أراضيهم

، فإن عودة الالجئين املسجّلين، بحسب قضاء أصل )املعترف به وجوب حتديثها

مدرسة  55مرفقاً صحياً أولياً على األقل، و 18العائلة، ستتطلب استثماراً إلعادة بناء 

طلب ذلك استثماراً إضافياً يف أمور مثل العمالة وبناء مؤسسات كما سيت 21.يف اجلليل

  22.تأهيل

  :جماالت البحث

 أساليب حتديد هوية امللكية وتقويمها. 

 أساليب حتديد اخلسائر غير املادية. 

  تأثير برامج إعادة البناء اإلقليمية يف تعويض الالجئين، بما يف ذلك

ين، بحسب السكان واملنطقة، تقديرات عامة للبنية التحتية لعودة الالجئ

 .وإليجاد أماكن عمل، وتقديرات لبناء املؤسسات

  

  قضايا التوزيع

هناك قضيتان رئيسيتان فيما يتعلق بتوزيع التعويض على الالجئين، 

جمع : وتشمل اإلجراءات ثالثة مكوّنات. تتضمنان اإلجراءات ومفهوم اإلنصاف

. األحكام القضائية؛ دفع التعويضاتالوثائق ومراكمتها؛ استالم الدعاوى وإصدار 

ففي البوسنة، . ويمكن أن يقوم بتنفيذ هذه األعمال هيئة واحدة، أو تركيبة من الهيئات

على سبيل املثال، عاجلت الدعاوى جلنة دعاوى العقارات، التي أُقيمت وفق اتفاقات 

ا، يمكن ويف جنوب إفريقي. ويمكن تقديم الدعاوى إىل ممثل الدولة. دايتون للسالم
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للجنة دعاوى األرض أن تتوسط يف الدعاوى، أو يمكن حملكمة دعاوى األرض أن 

وقد تثبت ضرورة إقامة جلان منفصلة لتوثيق الدعاوى وإعدادها، مثل . تسوِّيها

املنظمة اليهودية العاملية للتعويضات، بينما يمكن للجان أُخرى أن تكون مسؤولة عن 

هذه العناصر الثالثة يف جلنة دولية واحدة، مثل ويمكن أن تدمج . صرف املدفوعات

ويف . 1991احملكمة التي أُنشئت ملعاجلة الدعاوى ضد العراق منذ حرب اخلليج سنة 

بعض احلاالت، كما يف جنوب إفريقيا، تمّ توفير دعم دويل ملنظمات غير حكومية من 

النسبة إىل وب. أجل مساعدة السكان املقتلعين يف تقديم دعاواهم بشأن األراضي

الالجئين العائدين، الذين يقبلون بتحويل جزء من تعويضهم لبناء البنية التحتية 

املادية واالجتماعية على أراضيهم، يمكن إدارة تلك األموال من خالل نظام إلعادة 

  .البناء

. ويرتبط اإلنصاف بتوزيع التعويضات بحسب قطاع اجلماعة السكانية الالجئة

ة إىل التعويض الفردي، كون هذا التعويض ينطوي على إمكان وقد نشأ قلق بالنسب

أو مفاقمتها، بما يوسع الفجوة بين الفقراء /تثبيت االنقسامات االقتصادية، و

وبينما هناك ضرورة ملزيد من البحث إلقامة الدليل على هذا االدعاء، فإنه . واألغنياء

الزراعي، بما يف ذلك  يمكن التعامل مع قضية اإلنصاف من خالل مؤسسة اإلصالح

وقد جرى مثل هذا اإلصالح، على سبيل املثال، . إلغاء القوانين التي تميز ضد العائدين

يف جنوب إفريقيا حيث صُمِّم كل من اإلصالح الزراعي عبر التعويض، وإصالح 

امللكية، وإعادة التوزيع، من أجل املساهمة يف التصالح والنمو والتطوير من خالل 

اط امللكية والتطوير، التي كانت تعكس األوضاع السياسية واالقتصادية معاجلة أنم

وقد يكون إصالح امللكية إحدى الطرق الفعالة للتعامل مع  23.يف ظل الفصل العنصري

مشكالت املساواة املمكنة، أخذاً يف االعتبار غياب تشريع حازم حلقوق املزارعين يف 
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م يف اغتراب الفالحين عن األرض، ويف ، األمر الذي ساه1948فلسطين ما قبل سنة 

وستتأثر قضية اإلنصاف أيضاً بنمط ومستوى املهارات . توزيع األرض غير املنصف

التي سيحملها الالجئون إىل املناطق التي سيعودون إليها، بالترابط مع االستثمار 

 1997لسنة ) FAFO(وبحسب تقرير فافو . املمكن يف إعادة البناء يف تلك املناطق

بشأن الالجئين الفلسطينيين يف األردن، فإن أغلبية الالجئين والنازحين املقيمين 

وكما يبدو، سيتعزز  24.باخمليمات تهيمن على التجارة واخلدمات التجارية والتصنيع

اإلنصاف، على سبيل املثال، بوجود مستويات عالية من العمالة والفرص للتقدم 

هؤالء الالجئون، وأساساً قضاء القدس وقضاء  املهني يف املناطق التي سيعود إليها

  .اللد

  

  :جماالت البحث

 جلان التعويض، أنماط وشكليات للعمل. 

 قوة العمل وتقديرات عامة للمهارات لدى الالجئين العائدين يف كل منطقة. 

 تقديرات عامة لتقويم املوارد يف املناطق التي سيعود الالجئون إليها. 

 الجئيناإلصالح الزراعي وعودة ال. 

  

  املبالغ الواجب رصدها

كما أشير إليه أعاله، من الصعب تقدير حجم أية صفقة تعويض لالجئين 

الفلسطينيين، من دون معلومات عن عدد الفلسطينيين الذين سيختارون العودة، 

وأولئك الذين سيختارون عدم العودة، وأولئك الذين سيختارون العودة، لكن ال إىل 

إالّ . يرغبون يف استعادة أمالكهم أمالكهم، وأولئك الذين سيختارون عدم العودة، لكنهم
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إن التقديرات للتعويض الفردي تشير إىل احلجم الكبير جداً خلسائر الالجئين 

والواضح أن هناك . مليار دوالر 500الفلسطينيين، التي يصل بعض تقديراتها إىل 

تساؤالت بشأن إمكانات اجملتمع الدويل، املالية والسياسية، لتجنيد مثل هذه املوارد 

وإذا افترضنا أن عدداً كثيراً من الالجئين سيختار إمّا العودة إىل دياره، وإمّا . املالية

استعادة أمالكه، وخصوصاً أولئك الذين يعيشون يف أوضاع أكثر صعوبة، كما يف 

لبنان وغزة، فإن التعويض الفردي يصبح خياراً أكثر قابلية للتطبيق بتكاليف أقل 

ئك الذين ال يرغبون يف العودة، فإن التعويض من اخلسائر وبالنسبة إىل أول. كثيراً 

وهكذا، على سبيل املثال، كان اإلطار . املادية يمكن أن يتم من خالل إعادة األمالك

الذي وضعته املنظمة اليهودية العاملية للتعويضات، عندما ادّعت بالد أوروبا الشرقية 

وبصورة مماثلة، . رتها على الدفعأن املبالغ املطلوبة للتعويض الفردي قد تفوق قد

أي األراضي املستعملة (فإن التعويض العيني ألولئك الذين ال يمكن إعادة أمالكهم 

سيخفّض القيمة اإلجمالية ) إلخ... للطرقات، وغيرها من البنية التحتية العامة

  .للتعويض النقدي

الفلسطينيين، وهناك جمال آخر يضخّم املستوى اإلجمايل لتعويض الالجئين 

. هو إدخال األضرار غير املادية، أي اخلسائر يف رأس املال البشري واألضرار النفسية

وبسحب قبرصي، على سبيل املثال، فإن إضافة اخلسائر يف رأس املال البشري إىل 

، يف حين أن إضافة أضرار %50اخلسائر املادية ستزيد املبلغ اإلجمايل أكثر من 

ومع وجود سوابق لهذا . تقريباً% 100فسي ستزيد املبلغ األصلي اإلصابات والضرر الن

النوع من التعويض، فإنه ليس مكوّناً قياسياً يف االتفاقات التي تمّ التوصل إليها 

وقد يختار الالجئون التنازل عن هذا النوع . خالل العقد الفائت لتسهيل عودة الالجئين

مرحلة ما بعد الصراع، وما يكفي من  من التعويض يف حالة وجود أجواء إيجابية يف
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كما أن التعويض من الضرر النفسي واألمل قد يستبدل بتعويض . جهود إلعادة البناء

التي تعالج اجلوانب االجتماعية أو النفسية الندماج " جلان احلقيقة"عيني، مثل 

  .الالجئين

، 4 ـ 2ويمكن أيضاً خفض مستوى التعويض كثيراً إذا جرى استبدال األنماط 

يف جزئها األكبر، بجهود إعادة البناء يف مرحلة ما بعد الصراع، األمر الذي جرى إلقاء 

وباستخدام رقم االستثمار الوسطي لالجئ الواحد القائم على تقدير . الضوء عليه أعاله

مليون فلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع  1.2، إلعادة توطين 1990العبد، سنة 

مليار  41قد يصل إىل  1990مايل لعودة جميع الالجئين سنة غزة، فإن املبلغ اإلج

وهو مبلغ أقل كثيراً من تقدير قبرصي للتعويض من األمالك اخلاصة، كما أنه . دوالر

أقل ست مرات من مبلغ التعويض اإلجمايل، بما فيه اخلسائر يف رأس املال البشري 

لغ يبدو كبيراً بصورة جوهرية، وبينما ال يزال هذا املب. واإلصابات واألضرار النفسية

أعوام، ستوصل املبلغ إىل حدود جمهود  10 ـ 5فإن االستثمارات خالل فترة زمنية، 

وعالوة على ذلك، فإن اخلبرة املهمة . اجملتمع الدويل من أجل إعادة البناء اإلقليمية

التي جتمعت خالل األعوام اخلمسة املاضية، من املساعدة الدولية للمناطق 

سطينية، يجب أن توفّر دروسًا قيّمة بالنسبة إىل تقديم املوارد املالية واستخدامها الفل

وإضافة إىل ذلك، هناك تأثير دفعٍ ممكن عبر حركة بناء جديدة، وعبر إنفاق . الناجع

أعوام، من  10 ‐5وعدا ذلك، فاحملافظة على تمويل األونروا، طوال . إلخ... استهالكي

جم النفقات املالية اجلديدة، وتوفر مساعدة تقنية قيّمة شأنها أن تزيد يف خفض ح

واستناداً إىل ميزانية . بالنسبة إىل إعادة بناء البنية التحتية لالجئين العائدين

، سيكون االستثمار 1999الصندوق العام لألونروا للتعليم واخلدمات الصحية لسنة 

الر، لكل منهما على التوايل، مليون دو 640مليار دوالر و 1.6العام طوال عشرة أعوام 
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الزيادة املقدَّرة من املانحين، والضرورية للمحافظة على (سنوياً % 5أو بزيادة 

مليون  800مليار دوالر للتعليم و 2، وسيصل حساب االستثمار الكلي إىل )اخلدمات

  .دوالر للخدمات الصحية

  
  :جماالت البحث

 التبرعات الدولية وتمويل تعويض الالجئين. 

 زانيات إعادة البناء يف فترة ما بعد الصراع قياساً بالتعويضات مي

 .الفردية

 تأثير جلان احلقيقة قياساً بالتعويض من األضرار النفسية. 

 

  خاتمة

يجب أالّ يكون هناك شك يف أن عودة الالجئين الفلسطينيين ستكون مساراً 

ئين، فإن العودة تضع وكما تالحظ مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالج. معقداً وصعباً

مَعْلماً لبداية مسار من الترحيل القاسي املترافق مع مشكالت ممكنة تتعلق باألمن 

إالّ إنه، . الشخصي، وباألمن االجتماعي والنفسي، وباألمن القانوين، وباألمن املادي

يف الوقت نفسه، يبدو أن لعودة الالجئين الفلسطينيين تأثيراً إيجابياً يف مسألة 

وكما الحظ البنك . ويض، إضافة إىل االستقرار اإلقليمي والتصالح والتطويرالتع

وال . ما دام هناك جزء مهم من سكان اجملتمع مقتلعًا، فإن الصراع مل ينته: "الدويل

يمكن أن يكون هناك أمل بوجود أوضاع طبيعية كي تتمكن أغلبية املقتلعين من دمج 

  25."نفسها يف جمتمعاتها

التعويض، فإن تكلفة عودة الالجئين الفلسطينيين تبدو أقل كثيراً وبالنسبة إىل 

وعالوة . من التعويض الفردي، مع أن النفقات يف املدى القريب تبدو باهظة باألحرى
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على ذلك، فإن اإلطار اإلقليمي يحمل إمكان التعامل مع القضايا األوسع، املتعلقة 

الشمولية، بدالً من التخوم اإلثنية أو باملواطنية وملكية األراضي القائمة على فكرة 

وحتمل املبادرة اإلقليمية فائدة معاجلة القضايا املتعلقة . الدينية أو القومية الضيقة

بمواطنية وأمالك اليهود من أصول تابعة للدول العربية يف املنطقة على أساس 

يض الدول كما أن املقاربة اإلقليمية توجٍد اإلطار الطبيعي لتعو. املبادئ نفسها

وهذا النمط من التعويض هو أكثر قابلية للتطبيق يف سياق إعادة البناء  26.املضيفة

وعلى . اإلقليمية، من خالل تخفيف القروض واالستثمار اإلقليمي يف البنية التحتية

هذا املستوى، فإن اجملموعات املركزية يف املفاوضات املتعددة األطراف بشأن 

  .ولة مع املبادرة اإلقليمية األكبرالالجئين تبدو منسجمة بسه

وعلى الرغم من أن هناك مشكالت يف التنفيذ فإن االتفاقات اإلقليمية، التي تمّ 

. تبنيها يف العقد األخير، يمكن أن توفر مفاتيح مهمة ومفيدة حلل القضية الفلسطينية

 يمكن أن فاملؤتمر الدويل بشأن الجئي أميركا الوسطى، على سبيل املثال، أدرك أنه ال

وقد قدّم هذا . يقوم سالم دائم من دون حل مشكلة الالجئين والعائدين والنازحين

املؤتمر مقاربة اندماجية إلعادة توطين الالجئين يف نيكاراغوا وإلسلفادور 

إطاراً ملعاجلة احلقوق السياسية  1992وأسس اتفاق بيشٍك لسنة . وغواتيماال

وتبقى اخلطوط . يف رابطة الدول املستقلة واالقتصادية واالجتماعية للنازحين

العريضة خلطة إعادة بناء دول البلقان، التي تعالج قضايا العودة واألمالك 

وسواء اعتبرت العودة، يف هذه املرحلة، ممكنة . والتعويض، بحاجة إىل التحديد

 ومقبولة سياسياً، أم ال، فإن ذلك يجب أالّ يكبح األبحاث القائمة على أساس عودة

وفعالً، فإنه إذا كان لالجئين أن يختاروا، فإن الطيف الكامل . الالجئين الفلسطينيين

  .للخيارات يجب أن يُدعَم بأبحاث جادة
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  :أنظر. القانون الدويل تتعلق بالتعويضاتويقدم تكنبرغ قائمة بثمانية مبادئ يف 
Lex Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees in International Law (Oxford: 

Clarendon Press, 1998), pp. 240-241; 
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