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  :قضية الالجئين الفلسطينيين
  احلل الدائم من منظور إسرائيلي

  شلومو غازيت 
  

عن مركز يايف للدراسات االستراتيجية، التابع جلامعة تل أبيب بدأت بالصدور 
، تعالج قضايا احلل )باللغتين اإلنكليزية والعبرية(سلسلة من الدراسات القصيرة 

الدائم بين الفلسطينيين وإسرائيل، التي من املفروض أن يبدأ التفاوض بشأنها يف 
حتى اآلن ثالث دراسات، األوىل بعنوان     وقد صدرت. ١٩٩٦مايو /موعد أقصاه أيار

،   ) باإلنكليزية(هيللر . بقلن مارك أ" ماذا لو فشلت التسوية؟ كيف ستعرف ذلك؟"
 ) بالعبرية(بقلم شلومو غازيت ، "مشكلة الالجئين الفلسطينيين": والثانية بعنوان

وهي . ) باإلنكليزية(بقلم جوزف ألفير " املستوطنات واحلدود": ،الثالثة بعنوان
دراسات مهمة تلقي  ضوءاً ٍ كاشفاً على املواقف اإلسرائيلية حيال القضايا املشار 

إليها، واالعتبارات التي تقف خلف هذه املواقف، ومناحي التفكير يف احللول املمكنة 
                                                            

 األنشطة يف شغل سابقاً منصب منسق . باحث كبير يف مركز يايف للدراسات االستراتيجية
 .األراضي احملتلة ومنصب رئيس االستخبارات العسكرية

  Mark A. Heller, The Israel – PLO Agreement: What if it fails? How will we know? 

    Final Status Issues: Israel-Palestinians, Study No. 1 (Tel Aviv: Tel Aviv University, 

    Jaffee Center for Strategic Studies, 1994). 

  ،الفلسطينيون،  –إسرائيل : ؛ قضايا احلل الدائم"مشكلة الالجين الفلسطينيين"شلومو غازيت  

 ).١٩٩٤جامعة تل أبيب، مركز يايف للدراسات االستراتيجية، : تل أبيب( ٢الدراسة رقم       

 Joseph Alpher, Settlements and Borders; Final Status Issues; Israel-Palestinians 

       Study No. 3 (Tel Aviv: Tel Aviv University, Jaffee Center for Strategic Studies, 

       1994) 
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قيادة ويضفي أهمية إضافية عليها أن مؤلفيها على صلة حسنة بال. واملرجحة
األمنية اإلسرائيلية، ويف مواقع تتيح لهم التعرف جيداً إىل خمتلف وجهات /السياسية

  .النظر يف األوساط السياسية واألمنية
وقد قدمنا يف ملف العدد السابق من اجمللة ترجمة للجزء األساسي من دراسة 

معطيات  ألفير، ونقدم فيما يلي ترجمة كاملة لدراسة شلومو غازيت الذي يعرض فيها
عن أعداد الالجئين وأبعاد املشكلة، ومواقف األطراف املعنية مباشرة باملشكلة جتاه 

  .احللول املمكنة لها، وتوصياته بشأن احلل املمكن
 

 
  عرض املشكلة

  
بموجب اتفاق أوسلو، من املزمع أن تبدأ احلكومة اإلسرائيلية مفاوضات بشأن 

الفلسطينية املعتمدة، وذلك، على ما بيدو، يف التسوية الدائمة مع الهيئة التمثيلية 
ويتناول هذا البحث إحدى املشكالت التي . ١٩٩٦مايو /موعد ال يتجاوز شهر أيار

حل ممكن ملشكلة الالجئين : ستطرح يف جدول أعمال النقاش بين الطرفين
  .١٩٤٨الفلسطينيين، الجئي 

اجلانبان أيضاً يف مشكلة وبناء على االتفاق املرحلي، من املفترض أن يبحث 
، والذين يرغبون يف ١٩٦٧الفلسطينيين الذين نزحوا من جراء حرب األيام الستة سنة 

، إىل مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، إن مشكلة )بأعداد حمدودة(العودة، منذ اآلن 
 هؤالء النازحين، الذين ال يطالبون بالعودة إىل مناطق اخلط األخضر، ال تمت بصلة إىل

وعلى الرغم من ذلك، فسنتطرق إليها أيضاً يف سياق هذا . جدول أعمال التسوية الدائمة
  .البحث

  :سيقسم البحث إىل األقسام الفرعية التالية
 تقديم معطيات بشأن حجم املشكلة؛  - أ

 أُخرى من احللول املمكنة؛  جهات خمتلف مواقف الطرفين ومواقف  - ب
 .توصيات حلل ممكن  - ج

ى معارك حرب االستقالل اإلسرائيلية، اضطر مئات ، ويف حم١٩٤٨ّخالل سنة 
اآلالف من السكان العرب إىل ترك ديارهم والبحث عن ملجأ يف مناطق عربية 
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فلسطينية بعيدة عن ساحة القتال، أو حتى خارج حدود أرض إسرائيل االنتدابية؛ يف 
: سؤالبالنسبة إىل أغراض هذا البحث، ليس هناك من أهمية لل. دول عربية جماورة

كيف ولدت املشكلة يف حينه؛ أيّ قسم من الالجئين سمع نداءات القيادة العربية 
الداعية إىل اجلالء موقتاً، على أن يعود إىل منازله بعد هزيمة إسرائيل، واستجاب لها؛ 
أي قسم طُرد أو أُجلي بواسطة قوات اجليش اإلسرائيليفي أثناء استيالئها على مدنة أو 

ادر هرباً من أهوال احلرب ومن املصير اجملهول الذي ينتظره عند قراه؛ وأي قسم غ
  .سيطرة قوات اجليش اإلسرائيلي على بلدته

خالفاً للتوقعات التي حملها الفلسطينيون يف حينه بشأن عودة هؤالء 
النازحين إىل منازلهم فور حتقيق النصر العربي يف احلرب، أو بُعيد التوصل إىل 

، مل حتل املشكلة منذئذ وحتى ١٩٤٩سرائيل وجيزانها سنة اتفاقات الهدنة بين إ
الالجئين مل يسمح لها بالعودة إىل  –إن األكثرية الساحقة من هؤالء النازحين . اليوم

اجملال اإلسرائيلي، ويف مقابل ذلك، مل يتم القيام بأي عمل إلعادة توطينهم أو إعادة 
  .تأهيلهم يف منافيهم

تخوضه إسرائيل مع الفلسطينيين والدول العربي، يف اجلدال املبدئي الذي 
يطالب األخيرون، بأن يتمتع كل فلسطيني ال يقيم اليوم يف األرض التي يقيم فيها 

ومع ذلك، ومن الناحية العملية، ليس كل . بحق العودة إىل وطنه ومنزله ١٩٤٨سنة 
الضفة  عربي فلسطيني يعيش اليوم خارج املنطقة اإلسرائيلية، أو خارج مناطق
عاماً، إىل  ٤٦الغربية أو قطاع غزة، الجئاً، بمعنى أنه يحتاح اليوم أيضاً، بعد انقضاء 

وإن تعريف الالجئ املتبع لدى وكالة األمم . حل مادي يشمل إعادة التأهيل والتوطين
هو ) األونروا(املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األوسط 

  :خدمه نحن أيضاً ألغراض هذا البحثالتعريف الذي نست
الالجئ الفلسطيني هو الشخص الذي كان يقيم بصورة اعتيادية يف أرض 

، وفقد كالً من ١٩٤٨إسرائيل خالل فترة ال تقل عن عامين، قبل نزاع عام 
منزله ومصدر رزقه، وجلأ إىل إحدى الدول التي يقدم معونة فيها جهاز تابع 

إن الالجئين الذين ينطبق عليهم هذا التعريف، . ئينلوكالة إغاثة وتشغيل الالج
وأنسالهم املباشرين، يحق لهم احلصول على مساعدة الوكالة إذا كانوا 

مسجلين يف سجل الوكالة ويقيمون يف املنطقة التي تعمل فيها ويعيشون يف 
  .ضائقة
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وفقاً لتقديرات األمم املتحدة، بلغ عدد الالجئين  :١٩٤٨عدد الجئي سنة 
نسمة، أي ما يعادل نحو نصف العدد  ٧٠٠,٠٠٠نحو  ١٩٤٩لسطينيين سنة الف

مليون نسمة  ١,٣٨اإلجمايل للسكان العرب الفلسطينيين يف تلك الفترة، والذي بلغ 
ويف مقابل هذه املعطيات، من اجلدير أن نشير إىل بحث الدكتور موشيه إفرات . تقريباً 

 ١٩٤٨قلص العدد اإلجمايل لالجئين سنة والذي ي) الذي يعبر عن تقديرات إسرائيلية(
يف ذلك [نسمة، ويقدر عدد السكان غير اليهود يف أرض إسرائيل  ٦٠٤,٠٠٠إىل 

وال توجد أخمية كبيرة للفارق بين الرقمين، ويجب أن .نسمة ١,٣٢٩,٠٠٠بــ ] الوقت
  .ننظر إليهما فقط على أنهما يعبران عن حجم املشكلة

ماليين نسمة   ٧,٢بحسب األونروا،  ،١٩٩٢ كان عدد الالجئين احملدد سنة
. تقريباً، يشكلون أيضاً نحو نصف العدد اإلجمايل للسكان الفلسطينيين يف ذلك الوقت

ويشمل هذا الرقم اإلجمايل أيضاً الفلسطينيين الذين نزحوا نتيجة حلرب األيام الستة، 
الجئ  ٨٠٠,٠٠٠ويتضمن هذا الرقم نحو . والذين يقيم معظمهم اليوم يف األردن

يف  املوجودةفلسطيني يعيشون يف األردن وال يُعدّون من سكان خميمات الالجئين 
وبعد حسم . وبصورة عامة، ال تشكّل إعادة تأهيل هؤالء هدفاً ملحاً. الضفة الشرقية

مليون نسمة،  ١,٩هذا الرقم، يصل عدد الالجئين ، بحسب معطيات األونروا، إىل نحو 
  .عن ثلث عدد السكان الفلسطينيين حالياًأي ما يزيد قليالً 

ونظراً إىل مشكالت متعلقة بصدقية التسجيل يف األجهزة التابعة لألونروا، من 
وإذا أخذنا يف االعتبار النزعة إىل . اجلائز أن نفترض أن هذه األرقام أيضاً مبالغ فيها

، فمن شأن عدد الالجئين أن ١٩٤٨سنة % ١٤املغاالة يف األرقام، التي بلغت نحو 
وبعد حسم عدد الالجئين . نسمة فقط ٢,٣٢٠,٠٠٠إىل  ١٩٩٢يكون قد وصل سنة 

 ١,٦٣٠,٠٠٠املقيمين خارج خميمات الضفة الشرقية، يهبط العدد اإلجمايل إىل 
  .نسمة

  
  
  

                                                            

  مليون نسمة ٢,٧هكذا وردت يف األصل، ولعل الرقم املقصود هو. 
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  مواقف األطراف يف احلل
  

من دون الدخول يف التسلسل التاريخي ملشكلة الالجئين الفلسطينيين منذ سنة 
كان . ، من املهم اإلشارة إىل أن الفترة التي مضت مل تساعد يف حل املشكلة١٩٤٨

 –من جانب الالجئين، والزعماء، والدول العربية املضيفة  –هناك موقف عربي حاسم 
إعادة تأهيلهم وإعادتهم إىل نمط حياة حال دون توزيع الالحئين، واستيعابهم، و

وقد استفادت هذه السياسة إىل حد بعيد من إنشاء األونروا، التي رسخت . طبيعي
مكانة الالجئين من خالل منح بطاقة الالجئ، وإنشاء خميفات الالجئين كوحدات 

ومتميزة عن بيئتها  (ex-territorial)قائمة خارج مسؤولية الدول املوجودة فيها 
  .بيعية، وتوزيع وجبات غذائية لالجئين بصورة منتظمةالط

الجئ  ١٠٠,٠٠٠ويف حين أبدت احلكومة اإلسرائيلية استعداداً للسماح بعودة 
وعلى (، فإنها تراجعت عن اقتراحها بعد ذلك بفترة وجيزة ١٩٤٩إىل قراهم سنة 

ت ومنذ ذلك احلين، رفض).أرضية رفض العرب قبول هذه البادرة واالكتفاء بها
. احلكومات اإلسرائيلية كلها مناقشة إعادة الجئين، من الناحيتين املبدئية والعملية

وعلى مرة األعوام املاضية، استجابت إسرائيل اللتماسات فردية، وسمحت لبضع 
جمع شمل "جئين بالعودة إىل أراضيها ألسباب إنسانية، يف إطار عشرات من آالف الال

  .ه، رفضت عودة الالجئين بصورة جماعية رفضاً باتاًلكنها، يف الوقت نفس" العائالت
وكان مطلب الفلسطينيين احلاسم . واملوقف الفلسطيني الرسمي أيضاً مل يتغير

دائماً هو تطبيق البند املتعلق بهذا املوضوع من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
؛ ١٩٤٨ديمسبر /األولكانون  ١١، الصادر بتاريخ (lll) ١٩٤من القرار رقم  ١١البند (

، والسماح بعودة جميع الالجئين إىل منازلهم وعللوا هذا املطلب باالستناد )أنظر أدناه
  ".حق العودة"إىل 

  
  املوقف الفلسطيني

  
حتى منتصف السبعينات على األقل، اعتبر املوقف الفلسطيني األساسي فكرة 

كاملها، يف حين استند حل ، على أهميتها، جزءاً من فكرة حترير فلسطين ب"العودة"
مشكل الالجئين، بحسب النظرة التي كانت رائجة لدى األكثرية العظمى من 
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 Status quo ante)الفلسطينيين، إىل إعادة الوضع إىل ما كان عليه قبل احلرب  
bellum)وكان من شأن حترير . ، ذلك من خالل إزالة إسرائيل وإنشاء دولة فلسطينية

إن يفسح يف اجملال، تلقائياً، أمام عودة جميع ] حال إجنازه يف[فلسطين بكاملها 
أما . ١٩٦٤وقد تم التعبير عن نمط التفكير هذا يف امليثاق الفلسطيني لسنة . الالجئين

، على أن ٩، فقد نص صراحة، يف البند ١٩٦٨امليثاق الفلسطيني املعدل لسنة 
اح هي حترير الوطن، العودة إليه، أهداف هذا الكف": تشكل هدفاً للكفاح املسلح" العودة"

  ".تقرير املصير والسيادة يف فلسطين
معينة، اتضح للفلسطينيين أن حل مشكلة الالجئين على ابتداءً من مرحلة 

أساس العودة إىل منازلهم وأراضيهم املوجودة يف إسرائيل يشكل احلافز األساسي 
لشامل ضد صميم وجود الذي يغذي استمرار الكفاح الفلسطيني والكفاح العربي ا

باتت أقل واقعية أصبح ثمة " العودة"وبمرور األعوام، ومع تزايد وعي أن . إسرائيل
وهكذا، وتمشياً مع ذلك، . حاجة أيضاً إىل تصحيح البرنامج الفلسطيني االستراتيجي

البرنامج السياسي "، ١٩٧٤يونيو /تبنى اجمللس الوطني الفلسطيني، يف حزيران
وبيدو أن اجمللس " (حق العودة"اط العشر، الذي نص صراحة على أن ذا النق" املوقت

غير أن ." يأتي يف طليعة احلقوق الفلسطينية) الوطني استخدم هذا التعبير أول مرة
ووضعه يف مقدم املطالب والتطلعات الفلسطينية ترافقا مع تخلي " حق العودة"تأكيد 

لسطين بكاملها، وبداية نظرة أيضاً منظمة التحرير واجمللس الوطني عن فكرة حترير ف
  .جتاه عودة ال تشمل بالضرورة املنازل واألراضي األصلية

وكما ذكرنا  –بحسب تفسيرهم اخلاص  – "حق العودة"يكتسب الفلسطينيون 
 ١١الصادر بتاريخ  (lll) ١٩٤آنفاً، بمقتضى قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

وجوب السماح بالعودة يف "على  ١١، الذي نص يف البند ١٩٤٨ديسمبر /كانون األول
لالجئين الراغبين يف العودة إىل  (the earliest practicable date)أقرب وقت ممكن 

ديارهم والعيش بسالم مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذي 
يارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، وفقاً ملبادئ القانون يقررون عدم العود إىل د

مصر، العراق، لبنان، السعودية،  –ومن املثير لالهتمام أن الدول العربية  ."الدويل
صوتت ضد القرار، مع أن حتفظها مل يكن مرتبطاً، على وجه التحديد،  –سوريا واليمن 

أيضاً ضد القرار، بينما أيدته  بالبند املتعلق بعودة الالجئين، وقد صوتت إسرائيل
  .الواليات املتحدة
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عدل قرار اجلمعية أي قرار ي ١٩٤٨ومع أن النظام الدويل مل يتخذ منذ سنة 
، فإنه قد نشأ وعي دويل متزايد بأن هذا القرار أصبح، ويصبح مع ١٩٤العامة رقم 

  .الوقت متقادماً وغير قابل للتطبيق بصيغته القائمة
، وأصبحت حمدّدة، "العودة"النظرة الفلسطينة إىل فكرة  كذلك طرأ حتول على

  :من اآلن فصاعداً، ببضعة قيود
  

  أوالً، تنازل فلسطيني عن الصفة املطلقة[absolutism]  حلق العودة، واالعتراف
وقد حظي إمكان اللجوء إىل هذا اخليار . بإمكان استبدال هذا احلق بالتعويضات

 .سية الفلسطينيةبموافقة ومباركة املؤسسة السيا
  ثانياً، حتى لو سُمح بعودة الالجئين إىل األراضي اإلسرائيلية، فقد بات من

الواضح للمؤسسة الفلسطينية أن هذه العودة ستكون مشروطة بالتزامهم واجب 
، وأنه سيكون عليهم اإلذعان لسلطة القانون "العيش بسالم مع جيرانهم"

 .املطلقةاإلسرائيلي واالعتراف بسيادة إسرائيل 
 ًكما عبرت القيادة الفلسطينية عنه، "العودة"، إن املوقف املبهم من مفهوم ثالثا ،

وهكذا، على سبيل املثال، . قد جتنب حتديد املكان الذي ستتحقق هذه العودة فيه
حتدث قادة من أمثال نبيل شعث وفيصل احلسيني وزياد أبو زياد، بل إنخم كتبوا 

. عندما تنشأضي الدولة الفلسطينية إىل أراصراحةً عن هذا احلق باعتباره عودة 
ومع أن املؤسسات اخملوَّلة التابعة للمجلس الوطني الفلسطيني مل تقر هذه 

الصيغة يف أية مرحلة أو يف أي مكان، فإن الصيغة املبهمة للقرارات ال تتعارض 
 .مع تفسيرها بهذا املعنى

 ياسي وبنية هناك نقطة أُخرى تندرج يف سياق أوسع، وتتعلق بمجال احلل الس
فمنذ الدورة السادسة . العالقات املتوقع قيامها بين الكيان الفلسطيني واألردن

فبراير /شباط(عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني، التي انعقدت يف اجلزائر 
وعلى األرجح، فقط بعد أن يقام (، تتردد الدعوة إىل أن يتم يف املستقبل )١٩٨٣

دولة فلسطين "مة عالقة كونفدرالية بين إقا) الكيان الفلسطيني ذو السيادة
إذا اشتملت على حدود مفتوحة  –ومن شأن عالقة كهذه ." املستقلة واألردن

واتفاق بشأن اجلنسية ومرجعية قضائية واحدة، بل احتاد اقتصادي معين بين 
أن تدفع الكثيرين يف الفلسطينيين يف األردن، إن مل يكن معظهم، إىل  –الكيانين 
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قاء يف أماكنهم وعدم االنتقال واالندماج يف مناطق الضفة الغربية أو تفضيل الب
وستكون لذلك، يف املستقبل، داللة مهمة للغاية؛ ذلك بأن أكبر التجمعات . القطاع

موجود يف األردن، ويتمتع هؤالء ) أكثر من مليون نسمة(شتاتالفلسطينية يف ال
  .السكان الفلسطينيون بجنسية أردنية كاملة

  
تناولهم هذا املوضوع، يقلص بعض الناطقين الفلسطينيين املطلعين  ولدى

جميع " (الشتات"املشكلة الكبرى املتعلقة بنح ثالثة ماليين فلسطيني يقيمون يف 
املقيمين خارج حدود أرض إسرائيل االنتدابية، يطالبون، نظرياً على األقل، بحق 

نسمة  ٣٥٠,٠٠٠علية تتعلق بنحو إىل مشكلة ملحّة وف) العودة إىل منازلهم وأراضيهم
فقط، أي بتجمع الالجئين املقيمين يف لبنان، الذين يعيشون كلهم تقريباً يف أوضاع 

ويرفض لبنان، العتباراته اخلاصة، كل حل سياسي يُبقي هؤالء . متردية جداً 
  .الفلسطينيين يف أراضيه ويُلزمه استيعابهم كمواطنين لبنانيين بكل معنى الكلمة

سوريا  –ضع يف التجمعين الكبيرين اآلخرين الواقعين خارج حدودنا إن الو
وفيما يتعلق بسوريا، فإن عدد الالجئين . خمتلف وأقل إحلاحاً وحدّة –واألردن 

، معظمهم يزاول العمل بصورة )تقريباً %  ٢,٤(بالنسبة إىل جممل السكان ضئيل 
 استيعابهم كمواطنين منتظمة، وليس لدى االقتصاد واجملتمع السوريين صعوبة يف

أما الصعوبة، فهي سياسة، إذ إنه ما مل يتم التوصل إىل اتفاق . عاديين، نظرياً وعملياً
سوري ثنائي، فإن موافقة دمشق على التنازل حيال هذه املسألة أيضاً  –إسرائيلي 
  .غير واردة

 من جهة، يقيم يف أراضيه جتمع. أما فيما يتعلق باألردن، فاملشكلة مزدوجة
ومن جهة أُخرى، . الجئين من سكان اخمليمات يبلغ تعداده نحو ربع مليون نسمة

هناك نسبة غير قليلة من باقي السكان الفلسطينيين، الذي يبلغ عددهم ثالثة أرباع 
املليون نسمة تقريباً، تعيش عن استيعاب مئات اآلالف من الفلسطينيين يف أراضيه 

و استطاع إىل ذلك سبيالً، للتخلص من هذا العبء ويسعى األردن، ل. استيعاباً دائماً
  .الديموغرايف وحتسين التوازن الداخلي الدقيق لسكان اململكة

وأخيراً، ال يجوز أن ننسى الالجئين املقمين اليوم داخل حدود قطاع غزة 
بمن فيهم (وبناءً على معطيات األونروا، فإن عدد هؤالء الالجئين . والضفة الغربية

وإذا أغلق أمام هؤالء .يصل إىل ما يزيد عن املليون نسمة) الشرقية سكان القدس



  ٧٨، ص )١٩٩٥ربيع ( ٢٢، العدد ٦جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية فلملا

 

٩ 

 

الالجئين إمكان العودة إىل األراضي اإلسرائيلية بصورة قاطعة، فال بد من أن يعطي 
وليس حمتماً أن تكون . الكيان الفلسطيني إعادة تأهيلهم يف أراضيه مكانة األولوية

قيمين اليوم يف الضفة الغربية، إذ إن هناك صعوبة يف استيعاب ودمج الالجئين امل
أغلبيتهم مستخدمة ومندجمة، بطبيعة احلال، يف االقتصاد احمللي، وكل ما سيتطلبه 

أما احلال . ة بناء كبرى بهدف إخراجهم من خميمات الالجئينحل مشكلتهم هو حمل
يف قطاع غزة فمختلفة؛ فهنا سيتطلب األمر، بال شك، عملية استثمار ضخمة لدعم 

وإىل جانب ذلك، فحينما يُسمح للفلسطينيين بحرية احلركة بين . القتصاد احملليا
، فمن املعقول أن تتحكم )بين الضفة الغربية وقطاع غزة(جزأي الكيان املنفصلين 

  .قوانين السوق، العرض والطلب، يف كل ما يتعلق بحركة العمال بين هذين اجلزأين
واملستويات الشعبية، ليسوا على إن الفلسطينيين على املستوى القيادي 

 .استعداد اليوم للتحدث عن إعادة توطين الالجئين داخل حدود الدول العربية اجملاورة
يف اإلمكان أن نفترض أنه بعد إقامة الدولة الفلسطينية، سيكون يف وسع ومع ذلك، 

أن يتمتع بجنسية وجواز  –سواءً مارس حقه يف العودة أو مل يفعل  –كل فلسطيني 
  .سفر فلسطينيين، حتى لو فضّل مواصلة العيش يف دولة عربية أُخرى كمواطن دائم

إن أغلبية الناطقين الفلسطينيين املعتمدين تدرك أن العودة إىل إسرائيل أي إىل 
وبالتأكيد ليس بأعداد (، ليست واقعية ١٩٤٩األماكن الواقع ة داخل الهدنة لسنة 

يدعون أن األغلبية العظمى من الالجئين ال تنوي ممارسة هذا احلق على وهم ). مهمة
ويقوم احلل الذي يقترحونه، يف الدرجة األوىل، على ضرورة االعتراف بحق . اإلطالق

سيتم، يف جزئه األكبر، ] حلق العودة[الالجئين يف العودة، علماً بأن التطبيق الفعلي 
، أي يف أراضي الضفة الغربية وقطاع ١٩٦٧نة داخل املناطق التي احتلتها إسرائيل س

  .غزة، وطبعاً مع منح الالجئين تعويضات عن املمتلكات التي خلفوها
إننا ال نملك طريقة للتحقق من مدى صدق تقديرات هذه اجلهات الفلسطينيية؛ 

وبكل تأكيد، ال يجوز أن نتجاهل إمكان أن تكون الغاية األساسية من هذه األقوال هي 
ويف هذه املرحلة، بيدو أن األغلبية العظمى من الالجئين . اخملاوف اإلسرائيلةتهدئة 

] السماح لها[مستمرة يف ادعاء حقها يف العودة إىل منازلها داخل إسرائيل، وتطالب 
بممارسة هذا احلق، متجاهلةً الزمن الذي مضى، وما حدث على األرض فعالً منذ سنة 

كان هذا املوقف قاطعاً حقيقياً، أم أنه ناجم عن  وال نعلم، إطالقاً، ما إذا. ١٩٤٨
تعرض الالجئون لها، وال يزالون، بهدف التأثير يف احلل السياسي " عملية غسل دماغ"
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ويف جميع األحوال، حاشا أن نفترض أنه لو مُنح الالجئون حق االختيار . املستقبلي
داخل الدولة الفلسطينية  "حق العودة"احلر بين العودة إىل داخل إسرائيل وبين ممارسة 

اخلط "العودة إىل جمال  يف" حقها"العتيدة لتنازلت األغلبية فعالً عن ممارسة 
  ".األخضر

  
  املوقف اإلسرائيلي

فلسطينية دائمة ال حتل مشكلة الالجئين من األساس،  –إن تسوية إسرائيلية 
ال، لن يكون نشوب ويف هذه احل. وال يمكن أن تكون حالً فعلياً للنزاع وقابالً للبقاء

. موجة جديدة من الصراع والعنف بين اإلسرائيليين والفلسطينيين سوى مسألة وقت
، بحسب تعريفهم ملشكلة الالجئين، سيبقى "عادل"ذلك ألن عطش الفلسطينيين إىل حل 

عامالً أساسياً مستفزاً وحمرّضاً يف جدول األعمال السياسي العربي عامة، 
يف اجلانب اإلسرائيلي، فإن عدم تسوية هذه املشكلة سيترك أما . والفلسطيني خاصة

رواسب عميقة من اخلوف يف قلوب الكثيرين، ممن سيخشون أن يواصل الفلسطينيون 
  .خريطة الشرق األوسط منالسعي حملو إسرائيل 

بمختلف  –ومما يدعو إىل االستغراب أن املؤسسة السياسية اإلسرائيلية 
د تتجاهل مشكلة الالجئين الفلسطينيين وضرورة إيجاد تكا –اجتاهاتها السياسية 

ومن الظواهر الباعثة على الدهشة يف . حل لها، ناهيك بإيالئها أولوية سياسية عليا
هذا السياق، املوقف الذي اتخذته إسرائيل يف املباحثات املتعددة األطراف التي تعالج 

فع إىل مناقشة املشكلة والبحث فبدالً من أن تكون هي اجلهة التي تد. مسألة الالجئين
عن حلول لها، وبدالً من أن تطرح املوضوضع يف املباحثات مع الفلسطينيين بشأن 

والقاهرة، فقد جتنبت طرح املوضوع، ومناقشته، ومطالبة الفلسطينيين اتفاقَي أوسلو 
  .بتبني مقاربة واقعية على الفور

باستثناء فترة قصيرة (حتديداً، فإن موقف إسرائيل " حق العودة"فيما يتعلق بــ 
غوريون استعداداً  –دافيد بن ] األسبق[، عندما أبدى رئيس احلكومة ١٩٤٩األجل سنة 

اتفاق يف الرأي : ظل ثابتاً) الجئ، ومل يفض ذلك إىل شيء ١٠٠,٠٠٠للسماح بعودة 
الالجئين من العودة إىل " حق"داخل املؤسسة السياسية يف إسرائيل على رفض 

  .األراضي اإلسرائيلية، سواء احلق املبدئي أو احلق العملي
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ىل، على الصعيد املبدئي؛ إذ إن إسرائيل ترفض هذا احلق، يف الدرجة األو
على إقرار بمسؤوليتها عن نشوء املشكلة، " حق العودة"ينطوي اعتراف إسرائيل بــ 
وإسرائيل ال تعتبر نفسها، قطعياً، مسؤولة عن حرب سنة . وربما حتى بتحمل تبعتها

 –بل بالعكس؛ فهي ترى أن التبعة تقع كلها على عاتق اجلانب العربي . ١٩٤٨
وال فارق إطالقاً، يف هذه احلال، ما إذا كان زعماء عرب هم الذين شجعوا  الفلسطيني،

السكان الفلسطينيين على مغادرة ديارهم أو ما إذا كان هروبهم قد جنم عن أهوال 
إن هذا التحفظ املبدئي يبقى قائماً، حتى ولو مل تُطرح يف جدول األعمال . احلرب

ائيلية، فكيف باألحرى إذا كان ثمة إمكان فعلية لالجئين إىل األراضي اإلسر" عودة"
ألن يرغب عدد صغير أو كبير منهم يف العودة إىل األراضي اإلسرائيلية، يف حين أن 

يحرم إسرائيل حق النقض، ويحرمها التحكم يف كمية " حق العودة"االعتراف بمبدأ 
  .العائدين

عود عربية ويف هذه املسألة، ال تستطيع إسرائيل االعتماد على تقديرات وو
وبحسب رأي . تدعي أن أغلبية الالجئين ال تنوي ممارسة حقها يف العودة فعالً

يف أيدي الفلسطينيين، يف الوقت الذي " العودة"إسرائيل، ال يجوز أن يترك القرار بشأن 
  .ال تتمتع إسرائيل بالقدرة على التأثير يف كمية العائدين

ليين أيضاً االقتراح الداعي إىل أن ولهذا السبب، يعارض الكثيرون من اإلسرائي
تلتزم إسرائيل استيعاب عدد حمدود من الالجئين الفلسطينيين بناء على معايير ملّ 

ولقد سمحت إسرائيل فعالً، يف السابق، بعودة عشرات اآلالف من . التشمل العائ
د وقد بلغ عد. الالجئين على مر السنين، بل إنها ال تزال تفعل ذلك بأعداد حمدودة

نسمة من بين  ٧٠,٠٠٠الذين سمحت إسرائيل بعودتهم منذ حرب االستقالل نحو 
 ٢٢,١٧٩، سمح لـ ١٩٩٤يونيو /حتى حزيران ١٩٦٧يونيو /من حزيران(الالجئين 

شخصاً بدخول إسرائيل، يف إطار ملّ شمل العائالت؛ ويشمل هذا الرقم عرب القدس 
رائيلية تستند إىل أساس إنساين ومع ذلك، فإن هذه السياسة اإلس). الشرقية أيضاً

وعالوة على . صرف، وليس هناك جمال أو مبرر لاللتزام مسبقاًبحصة ثابتة معينة
ذلك، فهذه سياسة إسرائيلية من جانب واحد، ولن تسمح إسرائيل للجانب الفلسطيني 

  .بأن يكون شريكاً يف قراراتها هذه أو بأن يكون له ضلغ فيها
أيضاً، وبصفة خاصة، على أساس " العودة"لية ترفض غير أن احلكومة اإلسرائي

ال إمكان عملياً إلعادة الالجئين إىل منازلهم وأراضيهم من دون تفويض نسيج : عملي
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إن قسماً كبيراً من املستوطنات القائمة يف إسرائيل . الشعب واجملتمع يف إسرائيل كلها
ى أراض كان يستوطنها مشيّد عل –يف االستيطان املديني والقروي على السواء  –

عرب فلسطينيون يف السابق، وال توجد طريقة إلعادة هذه األراضي واألمالك إىل من 
عاماً من دون اقتالع مئات اآلالف، وربما أكثر، من  ٤٧كان يقيم فيها قبل 

اإلسرائيليين من أماكنهم، وهو ما سيلحق هزة مدمرة بالنسيج االجتماعي يف 
  .اسرائيل

اإلسرائيلية من دون ديث عن استيعاب الجئين يف األراضي وحتى لو جرى احل
أن يقترن ذلك بعودة الالجئين إىل أمالكهم األصلية، فإن األمر سينطوي، حتى يف تلك 

احلال، على زيادة مهمة للسكان العرب الفلسطينيين تهدد الصبغة اليهودية إلسرائيل 
  .بخطر مدمر

الالجئين، قلقة من خطر انسالخ األقلية " عودة"إن إسرائيل، حتى من دون 
% ١٨إن تعداد العرب الفلسطينيين اليوم هو . العربية املوجودة ضمن حدود الدولة

تقريباً من جمموع السكان، يف حين أن وزنهم النسبي يف منطقتي اجلليل والنقب، 
حلديث يف اخلليل، يدور ا(غاية احملاذيتين ألرض عربية يف ما وراء احلدود، مرتفع لل

الالجئين أن تزيد من حدة " عودة"إن من شأن ). ، إن مل يكن أكثر من ذلك%٥٠عن نحو 
  .اإلسرائيلية ٦٧خطر االنسالخ وأن تهدد حدود 
تمثل املوقف التقليدي للحكومات اإلسرائيلية، منذ  :تعويض مايل لالجئين

عويضات النصف الثاين من اخلمسينات، بالتحفظ القاطع جتاه أي التزام بدفع ت
  .لالجئين الفلسطينيين

حتى لو مل تكن املسؤولية عن نشوء مشكلة الالجئين واقعة على عاتق إسرائيل، 
التي  –يف املدن والقرى  –فال مراء يف أن إسرائيل استفادت من املمتلكات الواسعة 

ويستند التحفظ اإلسرائيلي جتاه . تلت حرب االستقالل، وجعلت استيعابها ممكناً
يف األعوام التي شهدت موجات الهجرة : ات، أساساً، إىل حجة موضوعيةالتعويض

اجلماعية، استوعبت إسرائيل األغلبية الساحقة من الشتات اليهودي، الذي اضطر إىل 
، من دون أن يتوفر لهؤالء اليهود )من العراق وحتى املغرب(النزوح من الدول العربية 

وقامت إسرائيل، . ة التي اضطروا إىل تركهاإمكان فعلي لإلفادة من املمتلكات الواسع
خالفاً للسياسة التي اتبعتها الدول العربية، باستيعاب وتأهيل وترسيخ هؤالء 

ويف األوضاع التي نشأت، . من دون أن تتلقى أية تعويضات عربية] اليهود[النازحين 
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حساب فإن إسرائيل ال توافق على منح الالجئين الفلسطينيين تعويضات قبل إجراء 
دقيق لعدد الالجئين اليهود الذي تم استيعابهم يف إسرائيل وقيمة املمتلكات التي 

ومل جتر قط مقارنة حساب صايف قيمة املمتلكات الفلسطينية بقيمة . خلفوها
اليهودية، لكن بيدو من الفحص غير املتعمق إن النتيجة ستكون، من املمتلكات 

واالحتمال األقوى أن يبيّن احلساب . األحوالالناحية الفلسطينية، متكافئة يف أحسن 
  .الدقيق دَيناً ملصلحة إسرائيل

هل ينبغي أن يكون اعتبار تصفية هذا احلساب : والسؤال الذي يجدر فحصه هو
هو االعتبار األساسي أو الوحيد يف حتديد موقف إسرائيل؟ مل يكن هذا املوقف، فعًال، 

، ١٩٤٩ففي سنة . ألوىل التي تلت إنشاء الدولةموقف احلكومة اإلسرائيلية يف األعوام ا
طرحت حكومة الواليات املتحدة اقتراحاً يقضي بأن تسمح إسرائيل بعودة ثلث العدد 

كانت التقديرات آنذاك تقول إن األمر يتعلق بــ (لسطينيين اإلجمايل لالجئين الف
تأهيل باقي  على أن تتحمل الواليات املتحدة نفقات إعادة) نسمة تقريباً ٢٠٠,٠٠٠

. الالجئين، الذين كان من املفترض أن يتم استيعابهم جميعاً يف الدول العربية
غوريون، رئيس احلكومة آنذاك االقتراح األميركي الداعي إىل  –ورفض دافيد بن 

استيعاب كتلة كهذه من الالجئين يف إسرائيل، بينما كان مستعداص لدفع تعويضات 
وهذا يف الصدد أيضاً، حتفظ عن تصفية احلساب مع كل الجئ على انفراد؛ . لهم

وتشترك إسرائيل  وكبديل من ذلك اقتراح إنشاء صندوق دويل يعالج هذا املوضوع،
فيه، إنما من دون أن تتحمل املسؤولية، على أن جتري معاجلة األمر على أساس 

  .عمليات إعادة تأهيل جماعية، ال تصفية حسابات وتعويضات فردية
ومنذ أن اتضح لألميركيين أن عودة الالجئين إىل األراضي اإلسرائيلية بأعداد 

دفع التعويضات، وطلبوا أن تدفع إسرائيل كبيرة أمر غير واقعي، أخذوا يشجعون على 
مليون دوالر لقاء املمتلكات التي خلفها الفلسطينيون، وكان هذا املبلغ  ٥٠ – ١٠

وقد درست جلنة حكومية يف . متدنياً للغاية، قياساً بالتقدير احلقيقي لقيمة املمتلكات
رت قيمتها ، حجم املمتلكات التي استولت إسرائيل عليها، وقد١٩٥١إسرائيل سنة 

توصل تقويم أُجري بتكليف من اجلامعة العربية إىل تقدير (مليون دوالر  ٤٠٠بنحو 
  ).مليارات دوالر ٣يعادل نحو 

سيتعين على إسرائيل إعطاء رأيها وبلورة  :ينيةعودة إىل مناطق السلطة الفلسط
طق إىل منا" ١٩٦٧نازحي "األوىل، السماح بعودة : موقفها جتاه مسألتين إضافيتين
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بعد قيام الكيان (فلسطيني " قانون عودة"الضفة الغربية وقطاع غزة؛ واألُخرى، سن 
يمنح كل عربي فلسطيني احلق يف الهجرة واالستيعاب يف الدولة اجلديدة، ) املستقل

  .إذا رغب يف ذلك، على غرار قانون العودة اإلسرائيلي
األول ": النارحين"من فيما يتعلق باملسألة األوىل، علينا أن نميز بين نوعين 

ومن قطاع (من الضفة الغربية  –سكان دائمين والجئني  –يتألف من فلسطينيين 
، ١٩٦٧يونيون /منعهم احلم اإلسرائيلي من العودة إىل منازلهم منذ حزيران) غزة

خميمات  ، الذين كانت أغلبيتهم تقيم يف١٩٤٨والنوع اآلخر يتألف من الجئي 
قة أريحا، وكانت أقلية منهم تسكن خميمات أُخرى يف الالجئين الواقعة يف منط

إن عودة هؤالء إىل مناطق احللكم الذاتي، أو الدولة . مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة
ناهيك بأن هذه اخمليمات (الفلسطينية ستستوجب إعادتهم إىل خميمات الجئين 

وقت نشوء املشكلة،  لقد كان العدد اإلجمايل لهؤالء النازحين). دمرت على مر السنين
وإذا أخذنا الزيادة الطبيعية . نسمة ٣٠٠,٠٠٠، أكثر من ١٩٦٨ – ١٩٦٧يف سنتي 

لهؤالء السكان يف احلسبان، فسيكون من الواقعي أن نفترض أن العدد اإلجمايل لهذين 
و  ٥٥٠,٠٠٠النوعين من النازحين، الذي يدور احلديث عنه اليوم، يتراوح بين 

نسمة إىل الضفة  ٨٨,٠٠٠نسمة، وذلك بعد أن تم السماح بعودة نحو  ٦٠٠,٠٠٠
، تمت املوافقة على ١٩٩٤حتى حزيران ( ١٩٦٨الغربية وقطاع غزة منذ سنة 

نسمة إىل  ١٨,٦٧١نسمة إىل الضفة الغربية  ٦٦,٠٩٩طلباً، وتم فعالً عودة  ٥٦,٣٧٥
امرأة دخلن إىل املناطق  ٣٠٠٠كما ُسمح باإلقامة الدائمة ألكثر من . قطاع غزة

  ).د أن تزوجن فيهاكزائرات، ورفضن مغادرتها بع
إنه ألمر طبيعي ومفهوم أن يكون الرأي السائد يف إسرائيل معارضاً لعودة 

وال معنى القتالع الالجئين من أماكنهم . النازحين الذين ينتمون إىل الفئة الثانية
وأمر هؤالء . جمدداً، وللمرة الثانية، من أجل توطينهم مرة أُخرى يف خميمات الجئين

، يف خمتلف أماكن شتاتهم ١٩٤٨الجئي عموم حث يف مصير سيتقرر لدى الب
ومع ذلك، إذا تقدم اجلانب الفلسطيني وأعن أن عودة هؤالء الالجئين  .واالتفاق بشأنه

النازحين خالل أعوام االتفاق املرحلي اخلمسة ستقترن باستيعابهم وإعادة  –
ن تزول معارضة تأهيلهم بصورة كاملة يف مناطق الضفة الغربية، فمن املعقول أ

إسرائيل املبدئية، وأن يكون من اإلمكان البحث يف جوهر هذا االقتراح؛ بل إن أكثرية 
  .اإلسرائيليين ستنظر إىل خطوة كهذه بصورة إيجابية
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من هذه الناحية، وكجملة اعتراضية، فإنه ملما يدعو إىل االستغراب الشديد أن 
يُثر إطالقاً يف مباحثات أوسلو وإعادة تأهيلهم مل  ١٩٤٨موضوع استيعاب الجئي 

والقاهرة، وال شك يف أثناء بلورة املبادئ، وال خالل البحث يف تفصيالت تطبيق 
وكان ينبغي إلسرائيل على األقل، أن تطالب بأن يتعهد ". غزة زائد أريحا"اتفاق 

" السلطة الفلسطينية"الفلسطينيون العمل، مع خروج إسرائيل من قطاع غزة وإقامة 
(Palestinian Authority) إلغاء : داخل القطاع، على تصفية مشكلة الالجئين املقيمين

الرسمية اخلاصة بالالجئ، السعي خلروج األونروا من مناطق  –املكانة القانونية 
القطاع ووقف دعم الوكالة وتوزيع احلصص الغذائية من قبلها، وبدء مشروع لتفكيك 

ويف حين أنه يمكن . اخمليمات من خالل إقامة أحياء ومواقع سكنية  دائمة لسكانها
فهم األسباب التي من شأنها دفع الفلسطينيين إىل معارضة مشروع كهذا قبل االتفاق 

الفلسطيني الدائم، فإنه من الصعب فهم الدوافع التي جعلت  –على احلل اإلسرائيلي 
  .البةإسرائيل تمتنع من طرح هذه املط

ما زال من غير املستبعد أن تسنح جمدداً الفرصة للبحث يف هذا املوضوع مع 
اجلهات الفلسطينية، ال سيما يف سباق املطالب التي ستطرح من قبل اجلانب 

ويجدر بإسرائيل أن تكون مستعدة لهذا . الفلسطيني بصدد موضوعات أُخرى
جل تطبيقها خالل الفترة احلالية االحتمال، وأن تطرح مطالبها أمام الفلسطينيين من أ

  .من التسوية املرحلية
فيما يتعلق بالفئة األوىل، فإنه باسثناء حاالت مفرةدة تتعلق بنازحين من 

شأنهم أن يشكلوا خطراً أمنياً، بيدو أنه ال يوجد لدى إسرائيل سبب مبدئي ملنع 
ومما ال شك . من العودة –ممتلكاتهم وعائالتهم  –الراغبين يف الرجوع إىل منازلهم 

فيه أن القاعدة األساسية للمعارضة اإلسرائيلية ستأتي من جهة معارضي البرنامج 
السياسي للحكومو احلالية، أي أولئك الذي يرفضون مبدأ احلل الوسط اإلقليمي جملةً 

ومن وجهة نظر هؤالء، فإن عودة مئات األلوف من النازحين إىل الضفة . وتفصيالً
بينما (تخل بامليزان الديموغرايف فيها بين اليهود والعرب بصورة مهمة الغربية س

من جمموع % ١٣ -% ١٢يشكل اليوم املستوطنون اليهود يف يهودا والسامرة نحو 
وسيشير  ).إذا عاد جميع النازحين% ٩ -% ٨سكان الضفة الغربية، سيهبط عددهم إىل 

يني يف االجتاه املعاكس؛ االجتاه الذي فلسط" ترانسفير"هؤالء إىل أن إسرائيل تسمح بــ 
  .البعيدة املدى] اليهودية[يتناقض مع املصالح القومية 
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من املرجح أن يطالب قسم من : ومن املمكن أن تنشأ أيضاً مشكلة أضافية
العائدين بإعادة أمالكهم يف يهودا والسامرة إليهم، أي األمالك  –هؤالء النازحين 

تهم الضفة، حارس أمالك الغائبين اإلسرائيلي، والتي ربما التي احتفظ بها، منذ مغادر
تم تسليمها إىل هذه املستوطنة اإلسرائيلية أو تلك بهدف ترسيخها، بوصفها مصنفة 

ومن املعقول أن تصر إسرائيل على أنه ما دامت املسائل األساسية ". أراضي دولة"كـ 
وهي (ام االتفاق عليها مل يحدث املتعلقة بالتسوية الدائمة مل يجر البحث فيها، وما د

، وبما أن احلدود الدائمة بين )لن يُبحث فيها إال قبيل املرحلة التالية من العملية
الكيان الفلسطيني وإسرائيل ومستقبل املستوطنات ستكون من جملة املسائل التي 

م سيتعين االتفاق عليها، فإن إسرائيل ال توافق على خطوات من شأنها أن تتطلب تقدي
  .موعد البحث يف هذه املسائل ومعاجلتها

وثمة جانب آخر لهذه املسألة هو قضية العبء الذي سيقع على كاهل اجلزء 
واحدة  إن إغراق املنطقة دفعة. الفلسطيني املتمتع باحلكم الذاتي يف الضفة الغربية

 بمئات اآلالف من العائدين، من دون إن يكون االقتصاد الفلسطيني احمللي مستعداً
وجاهزاً الستيعابهم ودجمهم، من شأنه أن يشكل أرضاً خصبة للنشاط التوسعي 

ومن هذه الناحية، ينبغي . واإلرهابي املوجة ضد إسرائيل (irredentist)القومي 
ويجب على إسرائيل أن تضع . إلسرائيل أال تترك القرار بكاملة يف أيدي الفلسطينيين

وأن تسأل الفلسطينيين بكل الصدق املوضوع يف جدول أعمال املفاوضات، 
ومن املمكن جداً أن يصار إىل حتديد حصص هجرة . واملسؤولية عن نظرتهم للحل

  .سنوية، بحجم يتالءم مع قدرة االستيعاب املتوقعة لالقتصادر احمللي
. ١٩٦٧ويف أساس األمر، يجب أال نتوقع عودة ضخمة وغير مضبوطة لنازحي 

ة لدخول أولئك الذين سيعودون إىل منازلهم وأحضان ومن املرجح أن تعطى األفضلي
التشغيلية لالقتصاد احمللي  –عائالتهم، ومن ثم سيكون املقياس القدرة االقتصادية 

الفلسطيني، والدراسة احلذرة لتوزيع العائدين يف املنطقة، كيال يشكلوا مشكلة توسعية 
  .أمنية –

ندرج يف إطار االتفاق الدائم، املتعلقة بمشكلة تننتقل إىل املسألة األُخرى 
فلسطيني إىل مناطق الكيان " قانون عودة"وهي املوقف اإلسرائيلي من سن 

  .الفلسطيني الذي سينشأ
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فلسطيني  –على افتراض أنه سيسبق البحث يف هذه املسألة اتفاق إسرائيلي 
لسطينية املتعلقة بإقامة دولة ف" السهلة"على املسائل األساسية، بما يف ذلك املسائل 

ذات سيادة مستقلة، واحلدود الدائمة، والقدس، ومستقبل املستوطنات ومشكلة 
كهذا أكثر " قانون عودة"الالجئين، فمن املمكن أن تكون املقاربة اإلسرائيلية حيال 

  .مرونة
لن يكون يف استطاعة إسرائيل، يف إطار احلل الدائم، أن ترفض بصورة قاطعة 

ن الفلسطينيين يف أراضيها، ويف الوقت نفسه، أن تمنع استيعاب عدد ما من الالجئي
وعالوة على ذلك، إذا . الدولة الفلسطينية من العمل على حل املشكلة يف أراضيها ذاتها

تم فعالً االتفاق على إقامة دولة فلسطينية، فسيكون من الصعب أن نفترض أن 
صالحيات التشريعية الإسرائيل ستتدخل، أو ستكون يف موقع يسمح لها بالتدخل، يف 

ولن يكون يف وسع إسرائيل، منع اجلانب العربي من التدخل . السيادية لدولة كهذه
اإلسرائيلي بحجة أنه يقع يف نطاق القرار السيادي " قانون العودة"واالعتراض على 

. فلسطيني" قانون عودة"اإلسرائيلي، ويف الوقت نفسه أن تفرض فيتو إسرائيلياً على 
غم من ذلك وكما سبق أن ذكرنا بالنسبة إىل عودة مئات اآلالف من لكن على الر

النازحين يف فترة االتفاق املرحلي، فمن املؤكد أن املنطق نفسه يجب أن ينطبق أيضاً 
على الطرفين أن يتباحثا يف املوضوع، وأن يتوصال إىل : على فترة االتفاق الدائم

دة الفلسطيني، بحيث ال يخلق اتفاق بشأن حصص العائدين يف إطار قانون العو
  .هؤالء معسكراً توسعياً، وبؤر توتر، وخطراً أميناً

  
  
  

  آراء أميركية
  بشأن مسألة الالجئين

  
على افتراض أن الواليات املتحدة ستواصل، أيضاً يف املستقبل، القيام بدور 

رئيسي يف قيادة عملية السالم واملبادرة  إىل إجراء االتصاالت والتوسط النشيط 
وطرح أفكار بناءه لدفع االتفاق إىل األمام، فإن املوقف األميركي من مسألة حل 

لقد كانت الواليات املتحدة يف عداد . يدةيتمتع أيضاً بأهمية شد ١٩٤٨مشكلة الجئي 
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، ول تتخذ ١٩٤٨لسنة  ١٩٤الدول التي أيدت قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
غير أنه من الواضح أن . منذ ذلك الوقت أي قرار رسمي وعلني يلغي تأييدها هذا

في هذه ف. مقاربة واشنطن الفعلية، منذ ذلك احلين، تتسم بدرجة أكبر من الواقعية
إن ما تتفق  –املسألة، كما يف مسائل عديدة أُخرى، هناك موقف أميركي مبدئي 

األطراف عليه يكون مقبوالً أيضاً من جانب اإلدارة األميركية؛ غير أن هناك ما هو 
لقد صدر أهم تعبير عن النظرة األميركية إىل املوضوع قبل ما يزيد عن : أبعد من ذلك

بتوجيه رسالة سريعة إىل رئيسة  ١٩٧١ئيس نيكسون سنة عاماً، عندما قام الر ٢٠
لن نضغط ) الواليات املتحدة(أننا "غولدا مئير أكد فيها ] السابقة[احلكومة اإلسرائيلية 

على إسرائيل كي تقبل بحل ملشكلة الالجئين بغير الطابع اليهودي لدولة إسرائيل من 
  ".األساس ويهدد أمنها

الواليات املتحدة موقفاً رسمياً حلل املشكلة، وفيما يتعدى ذلك، مل تبلور 
  .ناهيك بأن هذا املوضوع غير مطروح يف جدول األعمال السياسي الفعلي

رفيعة املستوى، كانت سابقاً ] األميركية[وقد شرح عدد من الشخصيات 
 مرتبطة باإلدارة األميركية، يف سياق أحاديث ليست لالقتباس، مواقفه الشخصية

  :وفيما يلي خالصة هذه املواقف. ة ووجهات احلل احملتملةورؤيته للمشكل
ال أحد يف اإلدارة األميركية يتوهم إن إسرائيل ستوافق، بل وال يُتوقع مها أن 

وستُطالَب إسرائيل، كما بيدو، باالستمرار يف . الفلسطيني" حق العودة"توافق، على 
ومن شأن خطوة . اق ضيقاملوافقة على ملّ شمل عائالت مقيمة يف أراضيها، على نط

كهذه أن تساعد يف تنفيس الضغوط التي تمارس على إسرائيل إلخالء املستوطنات 
  .التي تمت إقامتها، ما دام الفلسطينيون مل يقترحوا أي مقابل سياسي

ويف حمادثات أجراها أميركيون مع عرفات، طالب عرفات بالعودة إىل حدود 
بتوقعات من إسرائيل ومطالبتها بتقديم  ، من دون أن يقترن ذلك"اخلط األخضر"

إن الدولة الفلسطينية : "ويف تعليله لهذه املسألة، أوضح لهم قائالً. تنازالت إضافية
بحاجة إىل أكبر مساحة ممكنة من األرض، فهذا هو الشرط الذي سيمكننا من 

 استيعاب وتوطين وإعادة تأهيل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين يف جمال املنطقة
  ."السيادية التي ستخضع لسلطتنا

إعالن "ويف إطار االتفاق املستقبلي، من املرجح أن يكون هناك حاجة إىل 
، إىل جانب تسليم "الجئ"فلسطيني، يقرر إلغاء مكانة الــ  –مشترك، إسرائيلي " مبادئ
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ويف الوقت نفسه، . رائيليةالفلسطينيين بعدم إمكان عودة الالجئين إىل األراضي اإلس
الذي " غبن"سيتعين على إسرائيل إبداء تفهم للحساسية الفلسطينية الهائلة جتاه الـ 

". حق العودة"حلق بهم، والبحث عن بدائل ممكنة للمطالبة الفلسطينية باالعتراف بـ 
وبناءً على ذلك، سيتعين على إسرائيل املوافقة على أن يتضمن هذا اإلعالن ديباجة 

ي واملعاناة الكبيرة اللذين حلقا بالفلسطينيين عامةً، تعترف فيها بالغبن التاريخ
، وربما حتى تصريحاً يعترف بحق الفلسطينيين ١٩٤٨وبالالجئين خاصةً، منذ سنة 

  .عاماً  ٥٠يف تعويض مالئم عن املمتلكات والثروات التي اضطروا إىل تركها قبل نحو 
، "سي الفلسطينيالكيان السيا"ومع بلورة احلدود املعترف بها بين إسرائيل و

لن يكون للفلسطينيين احلق يف أن يقرروا ما إذا كان من واجب إسرائيل استيعاب 
الجئين فلسطينيين داخل حدودها؛ غير أنه، وباملقياس نفسه، لن يكون إلسرائيل 

الصالحية أو احلق يف أن تقرر ما إذا كان يحق أو ال يحق للكيان الفلسطيني أن يسن 
  .ياً خاصاً بهفلسطين" قانون عودة"

وبحسب أبعد ما يعلم أولئك األميركيون به، ليس هناك اليوم أوهام فلسطينية 
بشأن هذه النقطة؛ فاألكثرية الساحقة من الفلسطينيين، وعلى األقل القيادة 

الفلسطينية، سواءً تلك املوجودة يف املناطق أو تلك املوجودة يف الشتات، تدرك ذلك، 
  .بل تسلم بهذه احلقيقة

سيكون من احملال فصل املوضوع الفلسطيني عن سائر املشكالت األساسية و
ومن الواضح . ومما ال شك فيه أنه سيكون هناك مقايضات بين املوضوعات. اخلطرة

لألميركيين أن تنازل إسرائيل يف هذه املسألة سيكون أمراً يف غاية الصعوبة، 
الجئين إىل أراضيها، فستُطالب وبالتايل، إذا أصرت إسرائيل على عدم السماح بعودة 

  .بتقديم تنازالت يف مسائل أُخرى يف إطار املشكالت األساسية للتسوية الدائمة
ويف اللجنة املتعددة األطراف لشؤون الالجئين، حرصت الواليات املتحدة على 

هو كل من اقتُلع " الالجئ"وبمقتضى هذا التعريف فإن . لالجئ" واسع"وضع تعريف 
؛ وكان الهدف من ذلك، يف الواقع، دمج يهود الدول العربية "نتيجة للنزاعمن مكانة 

وستطرح إسرائيل، طبعاً، مطالبتها بتعويضات عن ممتلكات .أيضاً يف هذا التعريف
ويجب أال نفترض أن أياً من الدول العربية ستمنح . هؤالء اليهود باعتبارهم الجئين

ئين اآلتين من الدول العربية، ومع ذلك، إسرائيل اليوم تعويضات عن ممتلكات الالج
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فمما ال شك فيه أن مطالبة إسرائيل بذلك ستكون أمراً شرعياً، وستخدم غرض موازنة 
  .مطالبة الفلسطينيين بشأن ممتلكاتهم

 –ال سيما أنها جاءت من مصدر أميركي حتديداً  –وهناك فكرة غير مألوفة 
ن يكون إلسرائيل مصلحة يف املوافقة فقد حتدث عن إمكان أ. طرحها أحد املتحدثين

بناء على  وحتديداً داخل حدودها بالذا،على استيعاب حصة حمددة من الالجئين، 
إذ يمكن ملقاربة كهذه أن تخدم إسرائيل . معايير يتم االتفاق عليها بين الطرفين

املستوطنين داخل /إبقاء عدد معين من املستوطنات –لغرض طرح مطلب مضاد 
وقد وجدنا أنه من املالئم طرح هذا االقتراح هنا، ال بسبب . جمال الكيان الفلسطيني

االحتماالت الواقعية لتطبيقه، بل ألنه يف األساس، طُرح من قبل شخصية أميركية 
  .رفيعة املستوى

  
  خيارات ممكنة حلل املشكلة

  "عودة"للسماح بــ استعداد إسرائيلي 
إن التقسيم األويل والنظري للبدائل املمكنة حلل مشكلة الالجئين، على األقل 

من زاوية املصلحة اإلسرائيلية، هو مدى االستعداد للسماح بعودة الالجئين وأنسالهم 
وتقع تشكيلة اخليارات املتاحة بين أقصى ". اخلط األخضر"إىل األراضي الواقعة داخل 

  :ضينطريف النقي
سطينيين يف العودة، مع منح من جهة، اعتراف إسرائيل بحق الالجئين الفل  -  أ

جميع الالجئين خيار ممارسة هذا احلق، إذا رغبوا يف ذلك، على أمل وافتراض أن 
 .األكثرية العظمى من الالجئين ستفضل عدم ممارسة هذا احلق، نظرياً وعملياً

الفلسطيني، مع " العودةحق "ومن جهة أخرى، رفض إسرائيلي مطلق لـ   -  ب
عدم السماح ولو لالجئ واحد بالعودة إىل األراضي اإلسرائيليةـ وحصر حق السماح 

بالعودة ألسباب إنسانية، يف إطار ملّ شمل العائالت، يف يد احلكومة اإلسرائيلية 
 .بصورة مطلقة

ويف الوسط، اتفاق ثنائي على حصة حمدودة، يتم االتفاق عليها سابقاً   -  ج
  .رفين، بشأن حجم الالجئين الذين سيسمح بدخولهم إىل إسرائيلبين الط

ومرة أُخرى، يمكن من التحليل النظري للخيارات أن نحدّد حالتين فيما يتعلق 
حق "يف احلالة األوىل، يتم السماح بممارسة . املذكورين أعاله) ج(و ) أ(باالحتمالين 
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يف استطاعة كل الجئ العودة  بمفهومه األكثر تطرفاً؛ بكلمة أُخرى، يكون "العودة
التي تقع داخل األراضي  –منازل وأراض  –وجتسيد ملكيته لثرواته األصلية 

على عودة إىل األراضي " عودة"ويف احلالة األُخرى، تقتصر الـ . اإلسرائيلية
، مع احلصول على اجلنسية اإلسرائيلية الكاملة، لكن ال يسمح، يف أية حال، اإلسرائيلية
  .كية الثروات األصلية التي تركت داخل املناطق اإلسرائيليةبتجسيد مل

لن ندخل مناقشة وحتليل أساسيين للخيارين املذكورين أعاله، حيث أن 
رائيلية، األكثرية الساحقة يف إسرائيل، واألكثرية الساحقة يف املؤسسة السياسية اإلس

ة واملرونة العمليتين وجمال املناور. جملةً وتفصيالً) ج(و ) أ(ترفضان االحتمالين 
واحملدودتين، املتاح أمام إسرائيل يف أثناء املباحثات الثنائية، إنما يكمن فقط يف 

  :االختيار بين
من خالل التزام إسرائيلي بحصة سنوية ثابتة " حق العودة"رفض مطلق لـ   -  أ

 من العائدين على أساس إنساين، يف إطار ملّ شمل العائالت؛ أو
يف ذلك رفض إسرائيلي قاطع ألن يتضمن االتفاق رفض مطلق كهذا، بما   -  ب

  .أي التزام جتاه اجلانب الفلسطيني، حتى يف موضوع ملّ شمل العائالت
وإذا افترضنا أن موقف إسرائيل القاطع وغير املهادن سيتحدد وفقاً للتحليل 

  :أعاله، فإن اخليار الذي سيتاح إلسرائيل سيكون يف اجملاالت التالية
الفلسطينية والتسوية مع  –التسوية الثنائية اإلسرائيلية  ربط متبادل بين

، يتوقف بصورة "عودة"إن حالً ملشكلة الالجئين ال يستند إىل الـ : جممل الدول العربية
  :شبه كلية على موافقة دول عربية أخرى

  
 سيترتب على هذه الدول استيعاب الالجئين املقيمين  .أوالً، الدول العربية املضيفة

 ".سكان دائمين"ومنحهم مكافة مواطنة كاملة، أو على األقل مكانة فيها، 
 ثانياً، الدول العربية التي فتحت سابقاً أسواق العمل فيها أمام الفلسطينيين .

فنتيجة للموقف الذي اتخذه الفلسطينيون يف حرب اخلليج، طردت هذه الدول 
على هذه الدول  وسيترتب. املستخدمين الفلسطينيين، وأغلقت أبوابها أمامهم

 .العودة إىل السماح بدخول الفلسطينيين إليها ألغراض العمل
  وأخيراً، الدول العربية التي سيكون من احملال تطبيق احلل الذي سيُتفق عليه من

 .دون مساهمتها النشيطة يف تمويل سلطة إعادة تأهيل الالجئين
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  :هيفأما اإلمكانات التي ستكون متاحة إلسرائيل يف هذه النقطة 

تأجيل البحث واالتفاق الثناين بين إسرائيل والفلسطينيين إىل حين   - أ
استكمال املفاوضات والتوصل إىل اتفاق كامل مع باقي الدول العربية 

أيضاً، بما يف ذلك بشأن مساهمتها يف حل مشكلة الالجئين ومسؤوليتها 
 .عنه

الفلسطينية، من خالل  –قدم يف املباحثات الثنائية اإلسرائيلية الت  - ب
  .إدراك القيود التي تنطوي عليها مفاوضات كهذه وفهمها

ولعل . بيدو أنه لن يكون هناك مؤيدون كثيرون لإلمكان األول املذكور أعاله
أهم إجناز التفاق أوسلو كان االنفصال عن هيكلية مؤتمر مدريد املنطوية على قيود 

، )إسرائيلية –حماولة التقدم املتواوي واملتزامن يف أربع جلان ثنائية عربية (
ع كل دولة من الدول العربية ومن الصعب أن واالنتقال إىل التقدم املنفصل كلياً م

نفترض أن إسرائيل سترضى اآلن بالتراجع عن هذا اإلجناز، واجملازفة بشل العملية 
وعالوة على ذلك، فقد حدد االتفاق الثنائي مع الفلسطينيين جدوالً . برمتها جمدداً 

، أن تكون املبادر زمنياً صارماً جداً، وليس من الفطنة السياسية، بالنسبة إىل إسرائيل
  .إىل جتميد العملية

إىل جانب ذلك، وانطالقاً من اإلدراك الواضح حليوية حل مشكلة الالجئين حالً 
كامالً وشامالً، ال يجوز إلسرائيل أن توافق على الدخول يف مباحثات مع الفلسطينيين 

أن تصر وينبغي إلسرائيل . بشأن التسوية الدائمة من دون أن تشمل مسألة الالجئين
اشتراطات واضحة على أن يتصدر املوضوع جدول أعمال املفاوضات، وأن تضع 

بصدد توقعاتها من الفلسطينيين بجاه هذه املسألة، وبصدد االلتزامات الفلسطينية 
  :نحو الدول العربية يف إطار التسويات الدائمة معها

إعالين يف ما يتعلق  –موافقة الكيان الفلسطيني على بُعد تصريحي   -  أ
حق "بكلمة أُخرى، أن يتنازل الكيان الفلسطيني عن ممارسة . بمسألة الالجئين

على األقل يف ما يتعلق بالالجئين الفلسطينيين  –، وأن يلغي مكانة الالجئ "العودة
الجئو القطاع (الذين سيكونون من سكان الكيان الفلسطيني لدى تطبيق االتفاق 

وأن يوافق على إخراج األونروا من املنطقة وتسليم جميع وظائفها  –) والضفة الغربية
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، ويف )خدمات التعليم والصحة أساساً(إىل اإلدارة الفلسطينية، يف اجملال اإلداري 
 .جمال الشؤون االجتماعية

الشروع فوراً يف إعادة تأهيل الالجئين املوجودين يف مناطق الكيان   -  ب
حل شامل لهم، ونقلهم إىل مساكن دائمة عادية، الفلسطيني، بصورة كاملة، وإيجاد 

 .خارج إطار اخمليمات
فلسطيني يمكّن كل " قانون عودة"املبادرة من جانب واحد إىل سن    -  ج

فلسطيني يف الشتات من احلصول على اجلنسية الفلسطينية، إذا رغب يف احلصول 
لدولة الفلسطينية، عليها أو إذا احتاج إليها، بما يف ذلك احلق يف الهجرة إىل مناطق ا

 .من دون قيود، أو بقيود يتم االتفاق عليها سلفاً
االتفاق مع إسرائيل سلفاً على جماالت مسؤولية الدولة الفلسطينية يف ما    -  د

يتعلق بمسألة الالجئين، إذا تم التوصل إىل االتفاقات الثنائية األُخرى بين إسرائيل 
  .لكوباقي الدول العربية اجملاورة، وعندما يتم ذ

إن موقفاً إسرائيلياً قاطعاً يرفض : تصريحي للفلسطينيين –تعويض معنوي 
للفلسطينيين، جملةً وتفصيالً، وربما يرفض حتى املساهمة " حق العودة"االعتراف بـ 

بأي شكل يف منح الالجئين تعويضات مالية، سيطرح، وبمزيد من احلدة، مسألة 
  .رائيلاحلاجة إىل تقديم تعويض معنوي من جانب إس

العربي عامةً  –يحتل البعد النفسي أهمية فائقة يف ترسبات النزاع اإلسرائيلي 
ويعتبر الفلسطينيون أنفسهم الطرف الذي . الفلسطيني خاصة –والنزاع اإلسرائيلي 

كل بالدهم وأرضهم وأنهم " سُلبوا"حلق به غبن صارخ؛ إذ إن األمر ال يقتصر على أنهم 
مضطرون اليوم إىل الكفاح من أجل احلصول ولو على قطعة من أرضهم، بل يشمل 

من املعاناة والدماء  عاماً تقريباً مساراً متواصالً ٥٠أيضاً أنهم يعيشون منذ 
إنهم يتعرضون للمالحقة والغبن على أيدي إسرائيل، لكن أيضاً، وبما ال . والضحايا

ويف هذه األوضاع، .، الدول العربية"الشقيقات"يقل عن ذلك، على أيدي كل واحدة من 
نفسي لقاء التنازل  –هناك أهمية بالغة، بالنسبة إليهم، لتلقي تعويض معنوي 

عودة "خير املطلوب منهم يف إطار التسوية الدائمة، أي التنازل عن اإلضايف واأل
، ولقاء موافقتهم على التنازل عن انتظار إضايف وعلى الدخول يف عملية "الالجئين

  .حثيثة إلعادة تأهيل الالجئين وتوطينهم
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إن املطالبة املتكررة باالعتراف بحق العودة، التي يرددها الكثير من 
ل إىل حد بعيد دعوة إىل االعتراف باحملنة احلقيقية ألبناء الشعب الفلسطينيين، تشك

ومثل هذا االعتراف قابل للتحقيق، ولو . خالل األعوام اخلمسين املاضية الفلسطيني
جزئياً، عن طريق تصريح إسرائيلي رسمي خال من أية بنود عمالنية بصدد العودة، 

ن حمنة عيل تعترف بمسؤوليتها وخال من أية تعابير يمكن أن يفهم منها أن إسرائ
  .الفلسطينيين

بين إبداء االستعداد ] هي االختيار[وستكون املعضلة التي ستواجه إسرائيل 
للقيام بخطوة تصريحية إسرائيلية يفترض بها أن تمنح الفلسطينيين التعويض 

النفسي الذي يحتاجون إليه أمس احلاجة، وبين الرفض املطلق للقيام  –املعنوي 
من أن يؤدي تصريح كهذا،  –التي من احملال جتاهلها  -انطالقاً من اخلشية   بذلك،

مهما يكن فاتراً وحمايداً، إىل حتميل إسرائيل، بصورة فعلية، الذنب واملسؤولية عن 
  .مشكلة الالجئين ءنشو

. من كان راغباً يف حل مشكلة الالجئين، ال يجوز له أن يحجم عن خطوة كهذه
مكن تضمينها يف قرار يصار إىل اتخاذه يف منبر دويل، كتمرير ولربما يكون من امل

اإلسرائيلي بشأن  –قرار يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يرحب باالتفاق الفلسطيني 
ويمكن لقرار كهذا أن يعترف أيضاً باملعاناة .مسألة الالجئين، وتؤيده إسرائيل أيضاً

شرات األعوام، وأن بيدي التقديمر الكبيرة التي حلقت بالفلسطينيين على مدى ع
ملواقفهم الواقعية واستعدادهم للدخول يف عملية إعادة تأهيل مكثفة وللتنازل عن 

ومن شأن خطوة كهذه أيضاً أن تقّوض، مرةً وإىل . إىل األراضي اإلسرائيلية" العودة"
  .سطينيةالذي يشكل القاعدة السياسية للمطالب الفلالشهير،  ١٩٤األبد، مفعول القرار 

  
  
  

  مشاركة إسرائيلية يف دفع تعويضات مالية
  

. لقد تم أعاله حتليل موقف إسرائيل من مسألة دفع تعويضات مالية لالجئين
مشاركة إسرائيل يف دفع  يف مصلحةوهناك اعتبارات سياسية وبراغماتية وجيهة 

لربما تكون هذه هي الوصفة الوحيدة واملضمونة التي . التعويضات للفلسطينيين
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تتيح تذويب الرواسب اخلطرة التي نشأت على مر عشرات األعوام يف العالقات بين 
  .الشعبين، ودفع عملية التطبيع املتبادل إىل األمام

  :ي إزاء مشاركة كهذهويف املقابل، هناك وجهان للتحفظ اإلسرائيل
هناك خشية من أن حتُدث . املعنوي –القانوين  –التحفظ السياسي   - أ

مشاركة إسرائيل يف دفع تعويضات لالجئين انطباعاً مؤداه إن إسرائيل تعترف 
وسترغب إسرائيل يف . بمسؤوليتها، على األقل كأمر واقع، عن نشوء مشكلة الالجئين

 .احلؤول دون تفسير كهذا، بأي ثمن
يجب عدم جتاهل املشكلة العملية، أي ضرورة رصد موارد ال بأس فيها   - ب

أين  –وسيُثار أيضاً، على الفور، السؤال العملي . من ميزانيات إسرائيل لهذا الهدف
ناهيك بأنه ال أمل بأن (ستجد إسرائيل مصادر التمويل الهائلة الالزمة لهذا الهدف 

ن دوالر، كما كانت التقديرات سنة مليو ٥٠تبلغ اليوم حصيلة عملية احملاسبة 
إن أي حساب، مهما يكن متواضعاً، سيصل فوراً إىل مبالغ تقدر بعشرات ). ١٩٤٩

 .املليارات من الدوالرات، إن مل يكن أكثر من ذلك
لربما يكون هناك أمل بإيجاد مصدر تمويل غير مألوف وغير متوقع لهذا   - ج

ة على مطالبة إسرائيل لها بدفع حصة إذا ما وافقت حكومة أملانيا االحتادي. الهدف
التقدير (أملانيا الشرقية، يف إطار احلساب الشامل حلق إسرائيل يف التعويضات 

فسيكون يف ). مليارات دوالر ١٠ – ٧املعقول هو أن األمر يتعلق بمبلغ يتراوح بين 
. استطاعة إسرائيل تخصيص أموال هذه التعويضات، كلها أو جزء منها، لهذا الهدف

ويف املناسبة، إن معرفة أن أموال هذه التعويضات ستساعد يف حل النزاع يف الشرق 
  .األوسط قد تسهل على احلكومة األملانية اتخاذ قرار إيجابي
اجملال اإلسرائيلي ومع ذلك، يجب أال نتجاهل االنعكاسات العامة يف 

لقرار كهذا باملشاركة يف تمويل تعويضات لالجئين، ما دام ال يوجد هناك الداخلي
أمل حقيقي بأن ينال الالجئون اآلتون من الدول العربية تعويضاً مالياً ما من العراق، 

ومن املرجح أن تشدد ردات الفعل العامة أيضاً . سوريا، اليمن أو دول شمال أفريقيا
أي تعويض عن املعاناة التي مرة الالجئون  على أن إسرائيل غير ملزمة بتقديم

كما أن من شأن . الفلسطينيون بها، ألنه مل يكن لها أي ضلغ أو أية مسؤولية عما جرى
أن يثير ردات ] إىل الفلسطينيين) [إذا تم ذلك فعالً(حتويل أموال التعويضات األملانية 

ون بشدة بالغين الفظيع فعل سلبية من جانب الناجين من الكارثة النازية، الذين يحسّ
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الذي حلق بهم وبعائالتهم، والذين من شأنهم أن ينظروا إىل هذه اخلطوة بأنها مقارنة 
  .بين كارثة يهود أوروبا ومعاناة الالجئين الفلسطينيين

وستكون . ليس من السهل إذاً اقتراح سياسة إسرائيلية بصدد هذه املسألة
  :فقط إذا كان يف اإلمكان التوصية باقتراح تعويضات لالجئين واردة

ربط دفع التعويضات باتفاق سياسي ثنائي فيه صراحةً، ويقول فيه   - أ
الفلسطينيون أيضاً، إن موقف إسرائيل من هذه املسألة هو بشكل مطلق ليس من قبيل 

 .اعتراف إسرائيل باملسؤولية عن خلق مشكلة الالجئين
سيحدد سلفا، ومن التأكد من أن حجم حصة إسرائيل من دفع التعويضات   - ب

أوسع نطاقاً إليجاد " صفقة شاملة"أن الدفع لن يتم إال إذا جرى االتفاق مسبقاً على 
تمويل دويل إلعادة تأهيل الالجئين، تشترك فيه الدول الصناعية والدول العربية 

  .الغنية
  

  مشاركة إسرائيلية يف عملية إعادة التأهيل
تأهيل الالجئين الفلسطينيين  إن إلسرائيل يف املشاركة يف عملية إعادة

  :مصلحة ال بأس فيها، وذلك لألسباب التالية
" املهاجرين"إن إسرائيل تمتلك خبرة وجتربة غنيتين يف عملية استيعاب   - أ

ومن املرجح أن يكون يف استطاعة . من ذوي املستويات اخملتلفة من التعليم والدخل
تأهيل وتوطين الالجئين إسرائيل تقديم مساعدة كبيرة يف دفع عمليات إعادة 

 .الفلسطينيين إىل األمام
سيكون يف استطاعة إسرائيل أن تتأكد، بهذه الطريقة، من أن األموال   - ب

الالزمة حلل مشكلة الالجئين ستُجمع بحسب ما اتُفق عليه، ومن أن إسرائيل لن تكون، 
 .الالجئينال قدّر الله، اجلهة الوحيدة التي يتعين عليها حتمل عبء إعادة تأهيل 

إن مشاركة إسرائيل ستتيح بصورة مباشرة ضمان انخراط إسرائيل يف   - ج
  .فلسطينية طويلة املدى –عملية تطبيع إسرائيلية 

ويف املقابل، من املتوقع أن يكون هناك معارضة فلسطينية ومن جانب دول 
ية وينبغي أال ننسى احلساسية العرب. عربية ملشاركة إسرائيلية مباشرة وعلنية كهذه

الهائلةجتاه خطر استبدال التفوق العسكري اإلسرائيلي احلايل بتفوق يف جمال 
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مبادرات األعمال والتكنولوجيا من شأنه أن يتيح إلسرائيل السيطرة جمدداً، وإن 
  .بوسائل خمتلفة، على الدول العربية املتخلفة نسبياً يف هذا اجملال

راً يف هذه املسألة من دون أن وبيدو أنه ال أمل بأن حتتل إسرائيل موقعاً مؤث
غير أنه من املرجح أال يكون . تشارك جزئياً، بشكل أو بآخر، يف تمويل التعويضات

ذلك كافياً، والطريقة الطبيعية والصحيحة للتوصل إىل نفوذ كهذا ومشاركة كهذه 
ستكون عبر تأمين مكان إلسرائيل يف السلطة الدولية التي ستنشأ، والتي ستنسق 

  .عادة التأهيلموضوع إ
  

  إطار حلل ممكن
 –إن على إسرائيل أن تسعى لتفادي االتفاق على تسوية سلمية إسرائيلية 

ويجب أال ]. مشكلة الالجئين[فلسطينية ال تشمل أيضاً اتفاقاً كامالً بشأن هذه املسألة 
يُكتفى يف االتفاق بشأن هذه النقطة بالصيغة املكتوبة، بل ينبغي أن يجري أيضاً 

ملشكلة  التصفية التامةتأكيد التطبيق الكامل ملا تم االتفاق عليه، بهدف التوصل إىل 
إىل الصعوبات املقترنة بالتطبيق العملي للحل الذي سيتم  ونظراً. ١٩٤٨الجئي 

ضرورة إحداث تغيير مفاهيمي يف ما يتعلق بالتوقعات واملقاربات (االتفاق عليه 
واملواقف بين الالجئين أنفسهم، وضرورة احلصول على املوافقة السياسية جلهات 

وكذلك اجلدول الزمني  عربية أُخرى، وضرورة تعبئة املوارد املالية الضخمة الالزمة،
الطويل املتوقع لعملية إعادة التأهيل، ولبناء املساكن لالجئين الذين سيُجلون عن 

، يتعيّن على إسرائيل أن ترهن اجلدول )اخمليمات، ولتوفير مصادر العمالة املطلوبة
الزمني الشامل، بما يف ذلك ما يتعلق بمسائل أخرى من االتفاق، بإكمال حل إعادة 

ويجب أال ننسى أن هذا املوضوع سيكون، على األرجح، أول . الالجئين أوالًتأهيل 
موضوع أساسي سيتعين على الفلسطينيين أن ينجحوا يف االختبار فيه، بتنفيذ 

  .التزاماتهم بمقتضى االتفاق
  

  يف فترة االتفاق املرحلي
إىل  ١٩٦٧ال يوجد سبب مبدئي يدعو إسرائيل إىل معارضة عودة نازحي 

يف الفترة احلالية من تطبيق ) وحتى إىل مناطق قطاع غزة(مناطق الضفة الغربية 
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ومع ذلك، على إسرائيل أن تعارض بصورة . الفلسطيني –االتفاق  املرحلي اإلسرائيلي 
  : قاطعة عودة فئتين من النازحين

  النازحين الذين كانوا أصالً من سكان اخمليمات، إال إذا التزمت األوىل، عودة
السلطة الفلسطينية استيعاب العائدين خارج خميمات الالجئين، يف إطار عملية 

ويف ضوء حقيقة أن إسرائيل مل تبادر إىل طرح . إعادة تأهيلهم الكاملة يف املنطقة
ات التي سبقت اتفاق هذا املوضوع للبحث يف مفاوضات أوسلو، أو يف املباحث

القاهرة، أو حتى يف مباحثات اللجنة املتعددة األطراف لشؤون الالجئين، فمن 
املهم فعالً أن تطرح إسرائيل مطالبة جازمة كهذه، مع ربطها هذه املطالبة 

 .١٩٦٧بالتباحث بشأن بند عودة نازحي 
 سرائيلي عودة نازحين ممن سيطالبون بإعادة أمالك يحتفظ اجليش اإل: والثانية

بها اليوم، أو موضوعة يف تصرف املستوطنات اإلسرائيلية التي أقيمت يف املنطقة 
  .بمرور الوقت

ويف جميع األحوال، على إسرائيل أن تبحث يف املوضوع بصورة جذرية مع 
مؤسسات احلكم الذاتي الفلسطيني، وأن تصر على أنه لن تنشأ مشكالت صعبة للحم 

  :واء، يف حالالذاتي وإلسرائيل على الس
 عاد نازحون بأعداد كبيرة، ممن ال يوجد لهم مسكن مؤمّن؛  - أ

عادت كتلة من النازحين من شأنها أن تشكل طاقة سلبية من العاطلين   - ب
 .عن العمل
 –من دون حل يؤدي إىل إعادة تأهيلهم  –تم جتميع هؤالء النازحين   - ج

  .ياًأمنياً سلب –وشكلوا خطراً توسيعاً " اخلط األخضر"بالقرب من 
  

  املوقف من املشكلة يف إطار احلل الدائم
يف إطار احلل الدائم اتفاقاً يقضي بعودة رفضاً قاطعاً على إسرائيل أن ترفض 

الجئين فلسطينيين، بأي عدد مهما يكن، إىل أراضيها، وذلك استناداً إىل مطالبة 
أو اعتماداً على قرار اجلمعية العامة " حق العودة"قانونية فلسطينية بـ  –سياسية 

وعلى إسرائيل أيضاً أن ترفض التزام اتفاق يقضي بأن . ١٩٤لألمم املتحدة رقم 
تستوعب أية حصة مقررة من الالجئين، سنوياً، يف إطار سياسة ملّ شمل العائالت 

، ناجم عن قرار ١٩٤٨لذي ينفذ منذ سنة إن ملّ شمل العائالت، ا. التي تتبعها حالياً
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إسرائيلي من جانب واحد، على أساس إنساين، يف حين أن كل طلب للمّ الشمل يُنظر 
وليس هناك جمال، وليس هناك سبب، يدعوان إىل إرساء قواعد يف هذا . فيه بحد ذاته

الشأن، وااللتزام سلفاً بحصص مقررة، وبكل تأكيد، يجب عدم السماح لعنصر 
  .اإلسرائيلية السياديةجي بأن يكون شريكاً يف هذه القرارات خار

  
  افتراضات أساسية بشأن احلل الدائم

من دون أن ندخل يف مناقشة وتفحص احللول السياسية املمكنة يف ما يتعلق 
املستقبلية، بمكانة الكيان الفلسطيني، التي سيتم االتفاق عليها خالل املفاوضات 

ف من احلل الدائم ملشكلة الالجئين سيكون مغايراً يف كل غنيّ عن القول إن املوق
  .احتمال من خمتلف االحتماالت

ولغرض مواصلة هذا البحث، نفترض نظرياً أن هناك ثالث حاالت ممكنة 
  :للحل

حكم ذاتي فلسطيني يف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، من دون أن   - أ
 .الكاملةيُسمح لهذا الكيان ببلواغ مكانة السيادة 

إنشاء دولة فلسطينية سيادية ومستقلة يف مناطق يف مناطق الضفة   - ب
 .الغربية وقطاع غزة

فلسطينية على هذا املستوى أو ذاك من  –إنشاء وحدة فدرالية أردنية   - ج
  .االحتاد

ويف كل واحدة من احلاالت الثالث، ينبغي إلسرائيل أن تصر على املبادئ التي 
  .١٩٤٨ق بمسألة الجئي سبق لنا تأكيدها يف ما يتعل

من غير املمكن أن تكون هناك تسوية للنزاع من دون أن حتل هذه التسوية   - أ
 .مشكلة جميع الالجئين الفلسطينيين من األساس

لالجئين الفلسطينيين إىل األراضي " حق العودة"لن تعترف إسرائيل بـ   - ب
تستند إىل ونية قاناإلسرائيلية، ولن تقبل إسرائيل، يف هذا الصدد حججاً فلسطينية 

 .قرارات األمم املتحدة أو إىل أية قرارات دولية أُخرى
سترفض إسرائيل السماح بعودة أي عدد من الالجئين الفلسطينيين إىل   - ج

 .أراضيها، ال بموجب حق فلسطيني مكتسب وال بناءً على االتفاق
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السماح بلمّ شمل  –بروح سياستها القائمة  –ستواصل إسرائيل   - د
وستفعل ذلك وفقاً ملعايير إنسانية ليس إال، على أن حتتفظ وحدها بسلطة . عائالت

وأن يكون القرار بشأن من، وكم، ومتى، وكيف سيعودون، إسرائيلياً يف . القرار كاملة
  .جممله

ويف ما يتعدى املبادئ املذكورة أعاله، سيستند حل املشكلة، من وجهة النظر 
  :ية، إىل اخلطوط التاليةاإلسرائيل

إنشاء حكم ذاتي فلسطيني يف جميع املناطق  –) أ(يف ما يتعلق باحلالية 
قد تكون هذه احلالة مرغوباً فيها ومالئمة لهذه االعتبارات السياسية أو ]: احملتلة[

تلك، غير أنه سيكون من احملال، يف مثل هذه احلال، حل مشكلة الالجئين 
  .وانبهاالفلسطينيين من جميع ج

وما دامت سلطة احلكم الذاتي مل حتصل على مكانة الدول السيادية، فإنها 
املوجودين سترفض، وتكون حمقة يف ذلك، تويل املسؤولية عن مشكلة الالجئين 

ويف أحسن األحوال، سترضى بالعمل على حل مشكلة . ذاتيخارج حدود احلكم ال
الضفة الغربية، وذلك على افتراض الالجئين املوجودين اليوم يف مناطق قطاع غزة و

  .أن نشاطاً كهذا لن يبدأ ولن ينفذ يف فترة احلل املرحلي
ومن املشكوك فيه أن يكون يف مقدور سلطة احلكم الذاتي التوجه إىل األمم 

من الناحية القانونية، وسحب جهازها " الجئ"املتحدة، طالبةً ً منها إلغاء مكانة الـ 
ويف املناسبة، . وأن يًستجاب لطلبها –اع والضفة الغربية من مناطق القط] األونروا[

فإنه ملن املثير لالهتمام أن نشير إىل أن إسرائيل امتنعت من املبادرة إىل توجيه طلب 
كهذا، فيما يتعلق بمكانة الالجئين الذين تم ضمهم إىل منطقتها يف إطار تطبيق 

  ).خميم قلندية بما يف ذلك(القانون اإلسرائيلي على القدس الشرقية 
وسينشأ وضع ممائل إذا ما رغبت السلطة الفلسطينية يف التوجه نحو إدارة 

مفاوضات مع الدول العربية الثالث التي يقيم القسم األكبر من الالجئين يف أراضيها 
بشأن استيعاب الالجئين املقيمين يف أراضيها على  –األردن، لبنان وسوريا  –

ومع ذلك، سيكون يف استطاعة إسرائيل أن حتاول إدارة . الصعيدين القانوين والعملي
مفاوضات ثنائية مع كل دولة من الدول املعنية بشأن إعادة تأهيل الالجئين 

  .املقيمين يف أراضيها
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س مؤهالً لتقديم حل كامل وخالصة األمر، إن احلكم الذاتي، كحل دائم، لي
وشامل ملشكلة الالجئين الفلسطينيين، ويف هذا السياق، للمساهمة يف إنهاء النزاع 

  .الفلسطيني –اإلسرائيلي 
توقيع لدى : إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتتمتع بالسيادة –) ب(احلالة 

تعويض " االتفاق الثنائي، سيتعين على إسرائيل إصدار إعالن، الغاية منه تقديم
للفلسطينيين؛ تعويض يُقصد به أن يشكل بديالً صغيراً من الرفض " نفسي –معنوي 

ويف هذا اإلعالن، تعترف إسرائيل، بصيغة . اإلسرائيلي املطلق للسماح بالعودة نفسها
 ١٩٤٨ما، باملعاناة الكبيرة التي حلقت بالفلسطينيين الذين اقتُلعوا من منازلهم سنة 

ة التي حلقت بهم منذ ذلك الوقت من جراء اضطرارهم إىل العيش وباملعاناة الكبير
كالجئين جمرّدين من أي وضع رسمي، وبضرورة املساعدة يف إعادة تأهيلهم 

من الناحية  –ومع ذلك، ال يجوز . وتعويضهم عن األمالك التي فقدوها وخلفوها
ؤولية عن أن يستشف من هذا اإلعالن  أن إسرائيل تتحمل أية مس –اإلسرائيلية 

  .املشقات التي تعرض الفلسطينيون لها
الشعب ويف موازاة ذلك، سيتعين على القيادة الفلسطينية أن تتوجه إىل عموم 

الفلسطيني، وإىل الالجئين بنوع خاص، موضحةً أنه تم االتفاق على حل كامل 
إىل األراضي " عودة"إال إن هذا احلل لن يستند إىل . وأساسي ملشكلة الالجئين

ومن األفضل، من الناحية اإلسرائيلية، مطالبة القيادة الفلسطينية بأن . اإلسرائيلية
تصرح علناً تصرح بتنازلها عن حق العودة، غير أن احتماالت موافقة الفلسطينيين 

  :ويف السياق نفسه تدعو القيادة إىل. على ذلك ضعيفة
طينيين إلغاء وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلس  - أ

 ؛]األونروا[
 .إلغاء اإلطار املنفصل واجلهاز اخلاص اللذين يخدمان خميمات الالجئين  - ب
  .فلطسيني" قانون عودة"سن  -ج
مشروع إعادة تأهيل فوري جليمع الالجئين املوجودين اليوم يف مناطق -د

  ).أي يف مناطق قطاع غزة والضفة الغربية(السلطة الفلسطينية 
وبناء على قانون العودة الفلسطيني اجلديد، سيكون يف وسع كل فلسطيني 

يعيش يف املنفى، إذا ما رغب يف ذلك، احلصول على اجلنسية الفلسطينية، وحمل جواز 
كذلك سيكون من حق كل فلسطيني . سفر فلسطيني يكسبه حقوقاً واعترافاً دوليين
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وسيعطي . يف مناطق الدولة اجلديدةويُستوعب " يهاجر"كهذا، على األقل نظرياً، أن 
 –الالجئين املقيمين يف لبنان، الذين يعيشون " هجرة"الكيان الفلسطيني األولوية لـ 

  .يف أوضاع موضوعية صعبة بنوع خاص –ظورين الفلسطيني واللبناين بحسب املن
وسيتوجب على إسرائيل أن تصر على أال يستغل الفلسطينيون عودة هؤالء 

. إىل األراضي اإلسرائيلية" عودة"والنازحين السئناف النضال من أجل الـ الالجئين 
وبالتايل على القيادة الفلسطينية أن تتعهد عدم توطين العائدين يف مناطق الكيان 

، وبمنع هؤالء الالجئين من أية مبادرة أو من "اخلط األخضر"الفلسطيني القريبة من 
  .ه إسرائيلباجتا" زحف أخضر"أي إمكان للقيام بـ 

وسينفذ الكيان الفلسطيني اخلطوة العملية األوىل إللغاء األونروا وإلغاء إطار 
وسيوضع هؤالء حتت . خميمات الالجئين داخل مناطق قطاع غزة والضفة الغربية

وسيتحول جميع مستخدمي موظفي . املسؤولية املطلقة لسلطة الدولة الفلسطينية
اديين يف الكيان الفلسطيني اجلديد، مع قيام األونروا احملليين إىل مستخدمين ع

  :األخير بما يلي
االستمرار يف تزويد الالجئين باخلدمات التي كانت األونروا تقدمها،   - أ
 املسؤولية عنها بنفسه؛] الكيان[وتويل 

تقديم املساعدة للمحتاجين على أساس شخصي، ال بحسب املقاربة   - ب
 ن يحمل بطاقة الجئ مستحقاً للمساعدة؛اجلماعية املتبعة حالياً، التي تعتبر كل م

املبادرة إىل إنشاء سكن بديل وحمّسن يحل حمل املساكن البائسة القائمة    - ج
 عاماً؛ ٤٠يف اخمليمات منذ ما يزيد عن 

املبادرة إىل وضع حلول فورية للعمالة تخصص يف الدرجة األوىل    - د
  .لالجئين سابقاً

عائالت، بحسب قواعد العرض السماح باالنتقال احلر لقوة العمل وال  -هـ
  .والطلب احلرّين، بين جزأي الدولة الفلسطينية، قطاع غزة والضفة الغربية

ويف إطار االتفاقات السياسية الثنائية املتوقع إبرامها بين إسرائيل وبين 
سوريا واألردن ولبنان، وتبعاً للخالصات التي ستتوصل إليها اللجنة املتعددة 

استيعاب ودمج " املضيفة"ين، ستتعهد كل دولة من الدول األطراف لشؤون الالجئ
الالجئين يف أراضيها كمواطنين عاديين، أو على األقل بالسماح لالجئين 

ويف موازاة ذلك، ويف ما يتعلق . سكان دائمينالفلسطينيين بالبقاء فيها بصفة 
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طنة وجواز بالالجئين الذين لن يتمتعوا بمواطنة كاملة، سُيسمح لهم باالحتفاظ بموا
يف [سفر فلسطينيين، وسيكون يف استطاعة الدولة املضيفة طردهم، يف حال تورطهم 

  .، إىل مناطق الكيان الفلسطيني]خمالفات قانونية
وسيُصار إىل تفكيك األونروا يف الدول املضيفة، وستتوىل كل دولة منها 

الزمة لهذا الهدف ارية للمخيمات، بينما ستأتي األموال الاملسؤولية عن الصيانة اجل
. من مصادر السلطة الدولية التي ستُنشأ إلعادة تأهيل الالجئين الفلسطينيين

 –فضالً عن الفلسطينيين  –وستشمل هذه السلطة، التي ستكون إسرائيل عضواً فيها 
لالجئين اليوم، والدول العربية التي سيطلب منها املشاركة يف " املضيفة"جميع الدول 

إعادة التأهيل، وكذلك الدول الصناعية الغنية التي ستتبرع بأموال تمويل عملية 
  .وتساهم يف مشاريع اقتصادية تساعد يف استيعاب الالجئين

  :وستنصرف هذه السلطة، يف املقام األول، إىل القيام باملهمات التالية
 أرقاماً، توزعاً، ومشكالت؛ –إحصاء معلوماتي جلمهور الالجئين   - أ

لتعويضات شخصية لكل عائلة من الالجئين ولتعويضات وضع معايير   - ب
 جماعية؛
ملشاريع مركزية كبرى ترمي إىل إنشاء " التعويض اجلماعي"يخصص   - ج

أحياء سكنية، بما يف ذلك اخلدمات الالزمة لها، وإنشاء نظام للتدريب املهني، وإقامة 
  .مشاريع تستند إىل كثافة اليد العاملة لتشغيل احملتاجين

على  سؤولية عن تنفيذ املشاريع املركزية إلعادة تأهيل الالجئينوستقع امل
عاتق كل دولة من الدول املعنية، بينما سيكون من شأن طريقة التنفيذ هذه حفز الدول 

لكل ) الثمار غير املباشرة( spin offعلى االنخراط يف العملية، واالستفادة من الـ 
  .مشروع كهذا

من دون : فلسطينية فدرالية –إنشاء وحدة أردنية  –) ج(يف ما يتعلق باحلالة 
الكونفدرايل الذي سينشأ يف هذه احلالة بين /أن نتطرق إىل عناصر االحتاد الفدرايل

الوحدتين السياسيتين، فإن أسس احلل يف هذه احلالة ستكون مشابهة ملثيلتها يف 
  :ذلكإىل جانب . ، أي إقامة دولة فلسطينية تتمتع بالسيادة)ب(احلالة 

  من مناطق الضفة الشرقية إىل غربي نهر  ١٩٤٨لن يمارس ضغط لنقل الجئي
األردن، وسيكون يف استطاعة هؤالء البقاء يف أماكنهم يف الضفة الشرقية، مع 

 .منحهم حقوق مواطنة كاملة يف الدولة الفلسطينية
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 ًبين ( قواعد لعبة السوق يف ما يتعلق بحركة جمهور الالجئين، التي ذكرناها آنفا
 .، ستطبق يف هذه احلالة، وستشمل الضفة الشرقية أيضاً)القطاع والضفة الغربية

  إن طاقة االستيعاب يف الدولة الفدرالية ستكون أكبر، إىل حد كبير، من مثيلتها يف
الدولة املقتصرة على مناطق القطاع والضفة، ومن هذه الناحية، سيكون هناك 

كل فلسطيني يف " هجرة"يني يقترح أيضاً فلسط" قانون عودة"داللة أعظم لـ 
 .املنفى، إذا احتاج إليها أو رغب فيها

  ذلك، من احملال أن نتجاهل أن هذا احلل لن يخفف الضغط الديموغرايف عن مع
  .اململكة الهاشمية

  
  

  تعويضات لالجئين
هناك جمال لطرح عالمة استفهام حول السياسة اإلسرائيلية السائدةـ التي 

إن من يسعى حلل . ترفض حتمل أية مسؤولية فيما يختص بدفع تعويضات لالجئين
الفلسطيني خاصةً، حالً أساسيًا، ال  –العربي عامةً، واإلسرائيلي  –النزاع اإلسرائيلي 

دفع تعويضات ستكون له مساهمة نفسية كبيرة يمكنه أن يتجاهل أن قراراً إسرائيلياً ب
  .الفلسطينية  جتاه إسرائيل –يف إحداث تغيير جوهري يف النظرة العربية 

طبعاً، ال جمال هناك للمقارنة بين الفظائع التي بادر النازيون إليها ونفذوها 
وبين املعاناة التي مر الفلسطينيون ] الثانية[بحق يهود أوروبا خالل احلرب العاملية 

وعلى الرغم من . يف حرب بادروا إليها بأنفسهم وبدأوها بأنفسهم ١٩٤٨بها سنة 
ما من التغيير الدرامي الذي طرأ على نظرة إٍسرائيل  ذلك، هناك جمال ألن نتعلم شيئاً

ويهود العامل جتاه أملانيا يف إثر التوصل معها إىل اتفاق التعويضات جلهة ما يمكن 
ستنشأ أن تكون عليه االنعكاسات احملتملة لتجربة مماثلة على شبكة العالقات التي 

إسرائيل بها ودفع  إن عملية تصفية حسابات تقوم. بين إسرائيل والفلسطينيين
تعويضات لالجئين حيثما وجدوا، ستكون ذات أهمية شديدة، ويمكن أن تيسّر تطبيع 

وعالوة على ذلك، يجب أال . العالقات وفتح صفحة جديدة يف العالقات بين الشعبين
إذا تضمنت التزام شراء  –نتجاهل االنعكاسات االقتصادية املمكنة خلطو كهذه 

الناجم عن فتح السوق  –التعويضات األملانية ] اتفاق[منتوجات إسرائيلية، على غرار 
  .الفلسطينية وحتى السوق العربية عموماً
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وفيما يتعلق بالتعويضات الفردية لالجئين، فستُدفع هذه بنسبة حمددة سلفاً، 
ئ، تبعاً للممتلكات التي تركها من دون حماولة تقدير املستحقات احلقيقية لكل الج

ودوالر  ١٠,٠٠٠ويمكن أن حتدَّد قيمة هذا التعويض بـ . ١٩٤٨هو أو عائلته سنة 
وعلى افتراض أن اجلزء األساسي من مهمة إعادة تأهيل الالجئين . للعائلة الواحدة

سيتم يف األطر اجلماعية، ففي اإلمكان أن نفترض أن القيمة اإلجمالية للتمويل الذي 
سيلزم لدفع التعويضات الفردية للعائلة الواحدة ستكون متدنية نسبياً، وبمنأى عن 

  .قيمة املمتلكات األصلية التي تم تركها
  

  نقاط ضعف
أين يمكن أن : الوارد أعاله لن يكون كامالً من دون تفحص إضايفإن التحليل 

بشأن تظهر نقاط الضعف، تلك التي من شأنها القضاء على فرص تطبيق اتفاق 
  مسألة الالجئين الفلسطينيين؟

  
كان : إصرار فلسطيني قاطع على ممارسة حق العودة –) ١(نقطة ضعف 

" عودة"االفتراض األساسي الكامن وراء الدراسة أعاله أن رفض إسرائيل السماح بــ 
عريض جداً، وأن هذا ] إسرائيلي[فلسطينيين إىل األراضي اإلسرائيلية يحظى بإجماع 

غير أننا ال نستطيع أن . موقعاً متقدماً يف سلم األولويات اإلسرائيلية الرفض يحتل
بأنها شرط ال يمكن جتاوزه، " العودة"نستعيد إمكان أن ينظر الفلسطينيون أيضاً إىل 

إىل األراضي اإلسرائيلية واحلق يف " العودة"وأن يصروا على حرية االختيار بين 
  .التعويض

طرفين لن يضفي مرونة على موقفه، فسيكون وإذا افترضنا أن أحداً من ال
  :اخليار الذي سيواجهة الطرفان يف هذه احلالة

جتميد العملية السياسية، وجتميد املفاوضات الثنائية بشأن التسوية   - أ
 الدائمة إىل أن ينشأ وضع مالئم أكثر، أو 

ترك هذه املسألة بال حل، من خالل حماولة التقدم يف باقي املوضوعات،   - ب
مفترضين أن يؤدي احلل الناحج لهذه املوضوعات، وتطبيقه الناحج، إىل آملين و

  .إضفاء املرونة على مواقف الطرفين مستقبالً جتاه موضوع الالجئين أيضاً
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إن : ١٩٩٦انقالب سياسي يف إسرائيل يف انتخابات سنة  –) ٢(نقطة ضعف 
، إقامة ائتالف حكومي ١٩٩٦سقوط حكومة حزب العمل يف االنتخابات العامة لسنة 

يميني يف القدس، سيؤديان إىل تغيير جوهري يف سياسة احلكومة جتاه احلل 
ومن املمكن أن حتاول هذه احلكومة، يف إطار احملادثات بشأن التسوية . السياسي

الذي نص اتفاقا أوسلو االتفاق املرحلي الدائمة، أن جتمّد، عمليًا، استكمال تطبيق 
والقاهرة عليه، وأال تذهب إىل أبعد مما جرى االتفاق عليه يف هذين االتفاقين، بل 

  .األمور ىان تعكس جمر –إذا أتيح لها ذلك  –وربما 
وستكون النتيجة العملية لذلك جتميد املفاوضات بشأن التسوية الدائمة،بما 

ية مشكلة الالجئين، إىل أن تنشأ جمدداً أوضاع مؤاتية يف ذلك املفاوضات بشأن تسو
  .للتقدم على هذا الصعيد

  
لن يكون يف اإلمكان  :رفض دول عربية التعاون مع اخلطة –) ٣(نقطة ضعف 

حتقيق حل كامل وشامل ملسألة الالجئين الفلسطينيين من دون موافقة جهات عربية 
تيعاب الفلسطينيين املوجودين يف وسيتعين على األردن وسوريا ولبنان اس. أُخرى

وسيتعين على . أراضي الدول الثالث، ومنحهم اجلنسية، أو على األقل اإلقامة الدائمة
دول عربية أخرى املساهمة يف تبرع مايل إلعادة تأهيل الالجئين والسماح 

  .للفلسطينيين بالعمل جمدداً يف أسواق العمل التابعة لها
ه احلالة يف وقف العملية برمتها وسيكون يف ليس من الضروري أن تتسبب هذ

وسع إسرائيل والفلسطينيين، يف هذه احلال االنصراف إىل تطبيق احلل يف كل ما 
يتعلق بالصعيد الثنائي بينهما، بالنسبة إىل الالجئين املقيمين اليوم يف قطاع غزة 

شامل ملشكلة غير أن ذلك لن يساعد، يف هذه احلال، يف دفع احلل ال. والضفة الغربية
  .العربي إىل األمام –النزاع اإلسرائيلي 

  
يمكن النقالب سياسي  :انقالب سياسي فلسطيني داخلي –) ٤(نقطة ضعف 

  :كهذا أن يتمثل يف واحد من أمرين
، وصعود ")فتح"تيار (، أي قيادة التيار املركزي .ف.ت.سقوط قيادة م  - أ

 .أصولية –دينية  –قيادة فلسطينية متطرفة 
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املمكن أن ترفض قيادة كهذه كل حوار مع إسرائيل وأن تتسبب يف وقف من 
 أو،. املفاوضات الثنائية

] احملتلة[نشوب أزمة يف العالقات بين القيادة املوجودة يف املناطق   - ب
، التي يعود منشؤها إىل املنفى وتوجد قاعدة تأييدها .ف.ت.والقيادة التقليدية لـ م

، يف إثر )٢(احلال، مشابهة لنتيجة نقطة الضعف وستكون النتيجة، يف هذه . فيه
  .حدوث انقالب سياسي يف إسرائيل

  
طبعاً، يجب أال نستبعد إمكان : عربية –حرب إسرائيلية  –) ٥(نقطة ضعف 

. عربية، يف األعوام املقبلة –اندالع سورة من العنف، وحتى حرب إسرائيلية 
واالحتمال األقوى الذي قد يؤدي إىل تطور كهذا هو تصاعد االشتباكات على احلدود 

اللبنانية ويف شروط األمني يف اجلنوب اللبناين، بحيث تتحول إىل حرب حقيقية 
  .نتخرط فيها قوات سورية أيضاً 

ا حتى جتميدها بما ومن شأن تطور كهذا عرقلة العملية الثنائية عامةً، وربم
  .يف ذلك معاجلة مسألة الالجئين الفلسطينيين

  
  خالصة

الفلسطيني حل حقيقي، جذري  –من غير املمكن أن يكون للنزاع اإلسرائيلي 
وإن أي . وقابل للبقاء، من دون إنهاء مشكلة الالجئين الفلسطينيين من جميع جوانبها

كلها أو بعضاً من (يترك مسألة الالجئين اتفاق سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين 
إذ ستنهض، . كاجلرح املفتوح، ال يمكن له أن يصمد يف املدى الطويل) عناصرها

عاجالً أو آجالً، حركة مقاومة سرية جديدة تطالب بحل حقيقي لهؤالء الالجئين 
إسرائيل اإلصرار على إدراج هذه املشكلة يف جدول األعمال ومن واجب . وحملنتهم

  .يجاد حل لها متفق عليهوإ
ويف إطار مشكالت التسوية الدائمة، تشكل مشكلة الالجئين أحد املوضوعات 

القليلة التي سيوضع الفلسطينيون فيها أمام اختبار تطبيق االتفاق الذي سيتم 
تطبيقه، سواءً من ناحية شكل احلل أو من ناحية التقيد باجلدول  –التوصل إليه 

االتفاق خطة واضحة حتول دون حتوّل الالجئين إىل عنصر  ويجب أن يتضمن. الزمني
وبما أن حل املشكلة سيمتد بالضرورة . توسعي يشكل خطراً على إسرائيل وعلى السالم
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، فإنه يجب احلرص على أن )عشرة أعوام، وحتى أكثر من ذلك(فترة زمنية طويلة 
  .التي ستلزم لهذا الهدف يراعي الزمني الشامل لتطبيق االتفاق الثنائي الفترة الزمنية

لقيادة الفلسطينية بالتهرب من واجبها يف إعالن انتهاء ويجب عدم السماح ل
يقتصر على أراضي الكيان الفلسطيني الذي " حق العودة"النزاع، وتقديم تفسير جديد لـ 

سيصار إىل إنشائه، ودعوة جماهير الالجئين الفلسطينيين إىل االنخراط يف احللول 
على املشكلة، واحليلولة  حقيقي ملفروضة عليهم؛ احللول الرامية إىل تقديم رد العملية ا

  .دون بقاء عنصر فلسطيني حمرّض وتوسعي
ويجب التأكد من أن مسألة الالجئين ستطرح أيضاً يف املفاوضات الثنائية 

التي ستجريها إسرائيل مع باقي الدول العربية، التي يقيم الالجئون يف أراضيها اليوم 
ومن أن كالً من هذه الدول ستعمل على حل املشكلة كجزء  –األردن وسوريا ولبنان  –

ومن احملبذ أن تبادر إسرائيل . من االتفاقات الثنائية واالتفاقات املتعددة األطراف
إىل إثارة النقاش بشأن هذا املوضوع يف اللجنة املتعددة األطراف لشؤون الالجئين، 

  .لول املقترحة أعالهوأن تطرح حلوالً بروح احل
إن اخلطوة األوىل على طريق احلل ستشمل إلغاء األونروا العاملة بين الالجئين، 

ونقل املسؤولين عن اخمليمات وعن جميع املستخدمين يف جهاز الوكالة إىل الدول 
  .املضيفة

ولعودة الجئين إىل " حق العودة"يف مقابل الرفض اإلسرائيلي املطلق لـ 
، على إسرائيل أن تقدم مساهمة نفسية عن طريق "احلق"هذا  أراضيها بمقتضى

إعالنها أنها تعترف باملعاناة الفلسطينية وبضرورة تعويض الالجئين عن املمتلكات 
  .التي فقدوها

وسيتعين على إسرائيل أيضاً تبني سياسة واضحة جتاه مسألة تقديم 
اإلنصاف من احلجة  ومع أن هناك، بال شك قدراً كبيراً من. تعويضات الالجئين

اإلسرائيلية القاتلة إن املمتلكات التي تركها الالجئون تعادل يف قيمتها املمتلكات 
التي تركها يهود الدول العربية، فإن هذه املقارنة ال تدفع احلل إىل األمام، نظرياً 

تركت يف الدول العربية غيرضرورية، عمليًا، ويف حين أن املمتلكات التي . وعملياً
ادة تأهيل واستيعاب الالجئين من تلك الدول، فإن احلالة ليست كذلك بالنسبة إىل إلع

وسيكون على . الالجئين الفلسطينيين، الذين تتطلب مشكلة إعادة تأهيلهم أمواالً طائلة
أن تختار، يف هذه النقطة، بين انتهاج سياسة تهتم بصغائر األمور وتتصف إسرائيل 
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أن (أي إنفاق وأية مساهمة يف حل املشكلة الفلسطينية بالبخل؛ سياسة حتاول تفادي 
وبين انتهاج سياسة معكوسة تعتبر املساهمة  )penny wise and pound foolishتكون 

يف حل حمنة الالجئين استثماراً سياسياً واقتصادياً على السواء، للمدى األبعد، وال 
ى االقتصادي، الذي قد النفسي، وحت –يجوز إلسرائيل أن تتجاهل املناخ السياسي 

 .ينشأ نتيجة لقرار إسرائيلي بمنح الالجئين تعويضات فردية
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