
 
 

1 | _________________________________________________________________________ 
UK. Tel. 00442084530978             Bahrain Kingdom .Tel: +97313648855 ,Fax: +97313678855 ,Mob: +97336415540, 

 .جنيف معاهدة 333و ،242 لقراري تحليل: تحليلية دراسة| دراسات الالجئينأكاديمية 

 بسم هللا الرحمن الرحيم والتقييم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس المحتويات 

  معاهدة جنيف 333، و242 يلقرار  تحليلية دراسة
 مهران إبراهيم منر قوزح .م :الدارساسم 

 88300: رقمه

 فلسطيين مقيم حاليا يف اإلمارات العربية املتحدة : جنسيته وبلد اإلقامة

 2803-2802العام : الدفعة الثالثة



 
 

2 | _________________________________________________________________________ 
UK. Tel. 00442084530978             Bahrain Kingdom .Tel: +97313648855 ,Fax: +97313678855 ,Mob: +97336415540, 

 .جنيف معاهدة 333و ،242 لقراري تحليل: تحليلية دراسة| دراسات الالجئينأكاديمية 

  والتقييم

 فهرس المحتويات        

 3 .................................................................................................................................... المقدمة

 4 ................................................................................. والتعريفات 333و 242 القرار نص-: األول الفصل

 4 ................................................................................................................................... الدراسة مفاهيم

 6 ................................................................................................................. 333 والقرار 242 قرار نص

 3 ....................................................................................... الالجئين قضية من الصهيوني االحتالل دولة موقف

 9 .......................................................................................................... الالجئين قضية لحل العربي الموقف

 01 ................................................................................... الفلسطيني الالجئ على 242 أثر-: الثاني فصلال

 01 ............................................................................................................................................ تمهيد

 01 ................................................................................................................... واالمريكي الدولي الموقف

 01 .............................................................................................................................. الصهيوني الكيان

 00 .......................................................................................................................... والفلسطينيين العرب

 02 ............................................................... 333و 242 القرارات حسب 76 حدود على دولة-: الثالث الفصل

 02 ....................................................................... 66 حدود على دولة قيام من الفلسطينية الفصائل موقف - :تمهيد

 03 ..................................................................................................... الفلسطينية الدولة من فتح حركة موقف

 04 .......................................................................... الفلسطينية الدولة من حماس اإلسالمية المقاومة حركة موقف

 01 ..................................................................................... الفلسطينية الدولة من اإلسالمي الجهاد حركة موقف

 06 ............................................................................ الفلسطينية الدولة من فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة موقف

 06 ...................................................................... الفلسطينية الدولة من فلسطين لتحرير الديمقراطية الجبهة موقف

 06 ......................................................................... الفلسطينية الدولة من الفصائل وباقي وفدا الشعب حزب موقف

 03 ......................................... الفصائل وباقي الفلسطينية الدولة من العامة القيادة فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة موقف

 01 .................................................................................................................... والتوصيات الخاتمة

 21 ..................................................................................................................... والمراجع المصادر

 

 

 

 

 
 



 
 

3 | _________________________________________________________________________ 
UK. Tel. 00442084530978             Bahrain Kingdom .Tel: +97313648855 ,Fax: +97313678855 ,Mob: +97336415540, 

 .جنيف معاهدة 333و ،242 لقراري تحليل: تحليلية دراسة| دراسات الالجئينأكاديمية 

  والتقييم

 المقدمة
والتي ( 333، 242)هذه القرارات تحديداً يمكنه تمييز أهمية  وقضية الالجئينإن المتابع للقضية الفلسطينية 

المرجع األساسي لكل الجهود  ركيزة األساسية في صلب أي مساعي دولية او جوالت مفاوضات، فهوالتعتبر 

ث شكل ربي اإلسرائيلي حيوالمساعي الدولة والعربية إليجاد حل للقضية الفلسطينية أو ما يعرف بالصراع الع

فهو  (.م 0994م واألردن  0993م، السلطة الفلسطينية 0969مصر )مفاوضات السالم واتفاقياته صلب كل 

ومن هنا تأتي أهميتها . يعتبر تصور يجمع عليه الكثير من دول العالم كحل للصراع العربي اإلسرائيلي

 .للقضية الفلسطينية عامة والالجئين خاصة

 واختالل موازين القوى بين العرب والكيان، الفلسطينييننكسة العرب وو م 0966عام بعد حرب حزيران لف

، (م0966\00\22) م 0966تشرين الثاني  22في  242من قراره صاحب رقم مجلس األ أصدرالصهيوني 

ومن أبرزها  الحرب،حيث جاء القرار كحل وسط بين جميع المشاريع التي قدمت في حينه على النقاش بعد 

مجلس  مندوب بريطانيا آنذاك لدى –وكان مهندس القرار اللورد كارادون . واألمريكيالمشروع السوفييتي 

ألن أي تعديل . رفضكما هو واما أن يقد اشترط أن القرار ال يقبل أي تعديل أو مساومة فإما ان يقبل  –األمن 

 .أساسهنسف المشروع من  –حسب رأيه  –ولو طفيف كان من شأنه 

وكان الهدف من هذا الموقف هو الحفاظ على الغموض الذي أحاط بالفقرة الخاصة باالنسحاب خاصة في 

انسحاب القوات اإلسرائيلية من أراض احتلت في : "الفقرة أ/ النص اإلنجليزي، فقد ورد في المادة األولى

التعريف على " أل"والصينية فقد دخلت أما في النصوص الفرنسية والروسية واإلسبانية ". النزاع األخير

وزيادة في الوضوح فقد بادر مندوبو عدة دول مثل . كلمة أراض بحيث لم يعد هناك أي لبس أو غموض

بأن حكوماتهم -قبل التصويت على القرار-فرنسا واالتحاد السوفييتي ومالي والهند ونيجيريا إلى التصريح 

  .0966وات اإلسرائيلية من جميع األراضي التي احتلت عام تفهم هذه الفقرة بأنها تعني انسحاب الق

وإضافة إلى قضية االنسحاب فقد نص القرار على إنهاء حالة الحرب واالعتراف ضمناً بإسرائيل دون ربط 

ومن هنا فقد جاء قبول بعض الدول العربية بهذا . ذلك بحل قضية فلسطين التي اعتبرها القرار مشكلة الجئين

القضية  القوى، وحصرن يكرس االعتراف باالختالل الحاصل في موازي-ومنها مصر واألردن-القرار 

دون أن ." تحقيق تسوية عادلة لمشكلة الالجئين"  الفلسطينية بقضية الالجئين لم يعطيهم حقهم بل في نصه

حيث انه . الصهيونيالدولة المحتلة دولة االحتالل  قرار تنفيذ التسوية بيدترك و العادلة،يعرف ماهي التسوية 

م أنه ل واألرضية، كمالم ينص على عودتهم بشكل صريح وواضح، كحق طبيعي تكفله الشرائع السماوية 

 .يحدد صفة الالجئين الفلسطينيين

( م 0963\01\22)م  0963تشرين اول  22في  333أصدر مجلس األمن قراره رقم  63وبعد حرب 

الى  242دون تفسير او تعديل عليه ليعيد الينا قرار  .بجميع أجزائه 242والذي دعا الى تنفيذ القرار رقم 

 .م 0963الواجهة مرة أخرى بتأكيد دولي ثان مع العلم ان موقف العرب كان أقوى بعد االنتصار في حرب 

.66بما يخص القضية الفلسطينية وحرب حزيران  242عادة للقرار ا 333ومن هنا يعتبر القرار 
0
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 والتعريفات 333و 242القرار  نص-: األولالفصل  والتقييم

 

 مفاهيم الدراسة
 

 القرارات الدولية  . 

، 272 خص القضية الفلسطينية مثل القراراتهي القرارات التي صدرت عن مجلس االمن وت 

 ، وغيرها773

  

 الالجئينأو الالجئ،  .2

الالجئ الفلسطيني بصورة خاصة او يقع تعريفه تحتها  والتي تعرفتعاريف كثيرة لالجئين هناك 

 منها

وهي أبرز االتفاقيات بعد الحرب العالمية :  59 تعريف االتفاقية الدولية لوضع الالجئين عام  . أ

 وهو .الثانية

وبسبب خوف له ما   59 يناير /كل من ُوجد نتيجة ألحداث وقعت قبل األول من كانون الثاني"

لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية يبرره من التعرض 

معينة بسبب آرائه السياسية، خارج البالد التي يحمل جنسيتها وال يستطيع أو ال يرغب في 

حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف، أو كل من ال جنسية له وهو خارج بلد إقامته السابقة وال 

وبعد ظهور حاالت لجوء  ."2لك الخوف في العودة إلى ذلك البلديستطيع أو ال يرغب بسبب ذ

الذي يتطابق معه بينما  597 بعد التاريخ المحدد في التعريف، فقد تم إْتباعه ببروتوكول عام 

 .م 59 ُيسقِط تاريخ 

وقد أضافت جمعية رؤساء الدول والحكومات لمنظمة الوحدة اإلفريقية تعريفاً في االتفاقية التي 

م إلى تعريف اتفاقية عام 595 /1/5 الجوانب المحددة لمشاكل الالجئين في إفريقيا في  تنظم

كل من يضطر، بداعي العدوان الخارجي أو االحتالل أو السيطرة األجنبية أو أحداث : "  59 

تعكر صفو النظام العام تعكيراً خطيراً سواء في جزء من بلده األصلي أو بلد جنسيته أو في 

ى مغادرة مكان إقامته المعتادة بحثاً عن ملجأ في مكان آخر خارج بلده األصلي أو بلد كامله، إل

 ".جنسيته

وبالرغم من انطباق هذه التعريفات على وضع الالجئين الفلسطينيين، إال أن األمم المتحدة 

د  –  في المادة   59 استثنت الفلسطينيين من خالل إضافة أُدخلت إلى نص اتفاقية عام 

ال تنطبق هذه االتفاقية على األشخاص الذين يتمتعون حالياً بحماية أو مساعدة من هيئات : "تقول

وفي ". أو وكاالت تابعة لألمم المتحدة غير المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين

ال يمتد اختصاص المفوضية السامية : "ج التي تقول – 7النظام األساسي للمفوضية في الفقرة 

ما زال يتلقى الحماية أو المساعدة من ( ج: ...)إلى شخص...ألمم المتحدة لشئون الالجئينل

واإلشارة هنا إلى وكالة غوث وتشغيل الالجئين  ".هيئات أو وكاالت األمم المتحدة األخرى

 7.التي تقدم المساعدة، ال الحماية، لالجئين الفلسطينيين( U.N.R.W.A( )األونروا)الفلسطينيين
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  الالجئون الفلسطينيون حسب تعريف الميثاق الوطني الفلسطيني . ب والتقييم

ف الميثاق الوطني الفلسطيني في المادة  الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين (: "9)عرَّ

وكل . سواء من أُخرج منها أو بقي فيها 577 كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى عام 

 7".ا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطينيمن ُولد ألب عربي فلسطيني بعد هذ

 

  منظمة التحرير الفلسطينية/ تعريف دائرة شئون الالجئين . ت

أو بعد  577 أي شخص كان في التاسع والعشرين من تشرين ثاني " :الالجئ الفلسطيني هو

والعشرين من هذا التاريخ، مواطنا فلسطينيا وفقا لقانون المواطنة الفلسطينية الصادر في الرابع 

، والذي مكان إقامته الطبيعية في فلسطين، في مناطق أصبحت الحقا تحت سيطرة 529 تموز 

م، وأُجبر على ترك مكان اإلقامة 575 تموز  21م، و 573 أيار  9 دولة إسرائيل بين 

بسبب الحرب ولم يستطع العودة إليه جراء ممارسات السلطات اإلسرائيلية، والذي كان خارج 

م، أو بعد هذا التاريخ ولم يتمكن من الرجوع إليه بسبب 577 تشرين ثاني  25إقامته في مكان 

م لنفس السبب، 575 تموز  21الحرب واإلجراءات اإلسرائيلية، وفقد مصدر رزقه حتى 

سواء أكان أحد سكان القرى الحدودية في الضفة وسلبت أرضه وأصبحت تحت سيطرة 

ائل البدوية أو شبه البدوية، وأنسال الالجئين الفلسطينيين إسرائيل، أو كان أحد أفراد القب

 9".وأزواجهم وزوجاتهم وفق التعريف سواء كان هؤالء على قيد الحياة أو ال

 

وهو تعريف اجرائي وليس سياسي بهدف  لالجئ الفلسطيني" األونروا"تعريف وكالة الغوث  . ث

الشخص الذي كان يقيم في فلسطين خالل "تقديم المساعدة لالجئ الفلسطيني فكان التعريف هو 

والذي فقد بيته ومورد رزقه معاً  573 مايو /أيار 9 حتى  579 يونيو /حزيران  الفترة من 

 9."ولجأ إلى إحدى الدول حيث تقدم الوكالة مساعداتها 573 نتيجة حرب عام 

 ألسبابالجئ الفلسطيني إما تعبر عن مفهوم شامل ل والتي لميمكن مالحظة القصور في التعاريف السابقة 

 ...سياسية او إجرائية او فنية او إقليمية 

وهو تعريف للدكتور عصام عدوان المحاضر : تعريف دائرة شئون الالجئين بحركة حماس . ج

بجامعة القدس المفتوحة بغزة ورئيس دائرة شئون الالجئين بحركة حماس وفيه أن الالجئ 

االحتالل الصهيوني دون تمتعه بحق اإلقامة الدائمة  كل فلسطيني حال ويحول: "الفلسطيني هو

في بلدته األصلية من فلسطين، وبكامل حقوق المواطنة فيها بغض النظر عن تاريخ بدء حرمانه 

وهو التعريف الذي اعتمدته وأشادت به أكاديمية دراسات  7."من هذا الحق أو طريقة حرمانه

 .الالجئين

 

 

 فلسطين التاريخية .7

                                                           
7
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التي يحدها جغرافيا من الشمال لبنان وسوريا والشرق األردن وسوريا والغرب البحر هي فلسطين  والتقييم

 97و 73وهي تعرف سياسيا بأراضي ... األبيض المتوسط ومصر والجنوب البحر األحمر ومصر

 .او الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني او ما يسمى إسرائيل

 

 فلسطين على حدود الرابع من حزيران .7

األرض التي تقع ضمن الخط الهدنة او الخط األخضر فيما يعرف الضفة الغربية وقطاع غزة  هي

وكانت تقع تحت سيطرت األردن  97وهي األراضي التي احتلت في حرب حزيران ... والقدس 

 .الضفة الغربية وقطاع غزة على الترتيب –ومصر 

 

 حق العودة .9

التي أخرج منه هو أو ابائه او أجداده وهو حق  هو الحق الفلسطيني في العودة الى بيته وارضه

جماعي فردي بمعنى ال يملك أحد الحق التنازل عنه وإن تنازل ال يؤخذ بتنازله وال يسقط بالتقادم 

... 

 

 حق التعويض .9

حق تعويض الالجئ الفلسطيني عن أيام اللجوء بعد العودة الى وطنه وهنا يجدر بنا التنويه الى أن 

 .بديل عن حق العودة وإنما هو حق يطبق مع حق العودةحق التعويض ليس 

 

 333والقرار  242نص قرار 
 

تشرين / نوفمبر 22قرار أصدره مجلس األمن الدولي التابع لمنظمة األمم المتحدة في . ..272قرار رقم 

وهو وجاء تعبيراً عن الخلل الخطير في ميزان القوى في الصراع العربي اإلسرائيلي، . م 597 الثاني 

حزيران / يونيو)الذي ال شك كان نتيجة الهزيمة التي مني بها العرب في الحرب العربية اإلسرائيلية الثالثة 

وكان ضمن مطالبه النص على قضية االنسحاب من األراضي المحتلة بعد الرابع من جزيران  .(597 

97 . 

/ جليزي، فقد ورد في المادة األولىإال ان الغموض أحاط بالفقرة الخاصة باالنسحاب خاصة في النص اإلن

أما في النصوص الفرنسية ". انسحاب القوات اإلسرائيلية من أراض احتلت في النزاع األخير: "الفقرة أ

التعريف على كلمة أراض بحيث لم يعد هناك أي لبس أو " أل"والروسية واإلسبانية والصينية فقد دخلت 

عدة دول مثل فرنسا واالتحاد السوفييتي ومالي والهند  وزيادة في الوضوح فقد بادر مندوبو. غموض

بأن حكوماتهم تفهم هذه الفقرة بأنها تعني انسحاب القوات -قبل التصويت على القرار-ونيجيريا إلى التصريح 

 .597 اإلسرائيلية من جميع األراضي التي احتلت عام 

رب واالعتراف ضمناً بإسرائيل دون ربط وإضافة إلى قضية االنسحاب فقد نص القرار على إنهاء حالة الح

ومن هنا فقد جاء قبول بعض الدول العربية . ذلك بحل قضية فلسطين التي اعتبرها القرار مشكلة الجئين

االعتراف باالختالل الحاصل في موازين القوى، وفيما يلي النص  يكرس-واألردنومنها مصر -بهذا القرار 

ي صلب كل المفاوضات والمساعي الدولية والعربية إليجاد حل للصراع ف ما يزالالحرفي لهذا القرار الذي 

 :العربي اإلسرائيلي
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 .األوسطإذ يعبر عن قلقه المستمر للموقف الخطير في الشرق  .األمنإن مجلس "  والتقييم

يؤكد عدم شرعية االستيالء على األراضي عن طريق الحرب، والحاجة إلى سالم عادل ودائم  -

 .دولة في المنطقةتستطيع أن تعيش فيه كل 

يؤكد أيضاً أن جميع الدول األعضاء عندما قبلت ميثاق األمم المتحدة التزمت بالتصرف وفقاً للمادة  -

 .الثانية منه

يعلن أن تطبيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سالم عادل ودائم في الشرق األوسط وهذا يقتضي  . 

 :تطبيق المبدأين التاليين

من أراِض : "في النص اإلنجليزي)من األراضي التي احتلتها انسحاب القوات اإلسرائيلية  . أ

 .في النزاع األخير"( احتلتها

أن تنهي كل دولة حالة الحرب، وأن تحترم وتقر االستقالل والسيادة اإلقليمية واالستقالل  . ب

السياسي لكل دولة في المنطقة، وحقها في أن تعيش في سالم في نطاق حدود مأمونة 

 .من أعمال القوة أو التهديد بها ومعترف بها متحررة

 :ويؤكد المجلس الحاجة إلى .2

 .ضمان حرية المالحة في الممرات الدولية في المنطقة . أ

 .تحقيق تسوية عاجلة لمشكلة الالجئين . ب

ضمان حدود كل دولة في المنطقة واستقاللها السياسي عن طريق إجراءات من بينها إنشاء  . ت

 .مناطق منزوعة السالح

ر العام أن يعين ممثالً خاصاً إلى الشرق األوسط إلقامة اتصاالت مع الدول يطلب من السكرتي .7

المعنية بهدف المساعدة في الجهود للوصول إلى تسوية سلمية ومقبولة على أساس النصوص 

 .والمبادئ الواردة في هذا القرار

وقت يطلب من السكرتير العام أن يبلغ المجلس بمدى تقدم جهود المبعوث الخاص في أقرب  .7

 3" .ممكن

 والدعوة الىالنا  إطالقطلب وقف ( 577 اكتوبر \تشرين األول 22) 773قرار مجلس االمن رقم 

 بجميع اجزائه ونصه  272تنفيذ القرار رقم 

 االمن،إن مجلس " 

 كاملة،النار بصورة  إطالقيدعو جميع األطراف المشتركة في القتال الدائر حالياً الى وقف  . 

ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار  2 ل العسكرية فورا في مدة ال تتجاوز وانهاء جميع االعما

 .وفي الموقع التي تحتلها االن

بتنفيذ قرار مجلس االمن  النار، إطالقيدعو جميع األطراف المعنية الى البدء فورا بعد وقف  .2

 .بجميع اجزائه( 597 ) 272رقم 

ت بين األطراف المعنية تحت االشراف مفاوضا وخالله،النار  إطالقيقرر ان تبدأ فور وقف  .7

 5. "المالئم بهدف إقامة سالم عادل ودائم في الشرق األوسط

                                                           
  777 ص. 777 ص الكيالي، الوهاب عبد دكتور- الرابع الجزء- السياسة موسوعة  3 
5
 ص( 557 ، 7ط الفلسطينية، الدراسات مؤسسة – بيروت) 577 -577  األول المجلد اإلسرائيلي، – والصراع العربي فلسطين بشأن المتحدة األمم قرارات  

2 1. 
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إعطاءهم  واالجحاف فيأن المتفحص لنص القرارين يرى مدى الظلم الواقع على الفلسطينيين  والتقييم

 272كما أن القرار . األطراف وانما يدعو 272لم يوجب تنفيذ القرار  773حقوقهم فالقرار 

القضية الفلسطينية الى قضية الجئين ووضع حل القضية على حسب ما ترى الدولة  اختصر

 .الصهيونية

 

   قضية الالجئين مندولة االحتالل الصهيوني  موقف
 

بنى الموقف اإلسرائيلي الرسمي على أساس رفض عودة الالجئين الفلسطينيين وذلك حتى ال تتهدد الصبغة  

اليهودية لدولة إسرائيل وحتى تحافظ إسرائيل على نقائها العرقي انطالقاً من مبادئ أيدلوجية مصبوغة 

ألمم المتحدة رغم أن حق أكثر من مائة مرة في ا 57 برغم تكرار قرار  واستمرت ذلك  1 . دينيةبصبغة 

، وفي اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز 573 العودة قد أدرج في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان سنة 

، وفي اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية 599 ، وفي الحقوق المدنية والسياسية عام 599 العنصري سنة 

   .قات اإلقليمية األساسية األوربية واألفريقية واألمريكيةالمدنيين في زمن الحرب، ونصت عليه أيضاً االتفا

ة الالجئين فتارة تقوم بتدمير دوالمشاريع لمنع ع هت الدولة الصهيونية المشاريع تلوومن هذه الرؤية قدم

ين الالجئين وطلت ارة تدعو لدعم الدول العربية ماديالقرى وإحالل عائالت يهودية على األرض، وم

، ومرة تقول ان اعداد الالجئين الذين هاجروا اقل بقليل او انها تقبل بعودة او بدول اخرى االفلسطينيين به

ان الفلسطينيين خرجوا من ديارهم بناء على نداءات من الدول وتارة تقول  ... الجيل األول فقط وهكذا 

مسؤولياتهم حولها  ليهم هم تحملعن المشكلة مفتعله من قبل العرب واالعربية قبيل الحرب ولم يهجروا و

وهذا كله تالعب على حق .. .العمل على حلها دون التفكير بعودتهم الى موطنهم األصلي فلسطين التاريخيةو

 ...اصيل ضمنته الشرائع السماوية والقوانين الدولية 

او  تعويضالنص بلقوم على حسب تفسيرها ليالقرار ترى إسرائيل ان حل او تسوية قضية الالجئين  في

 ...تهم الى بيوتهم التي اخرجوا منهاواستحالة عود الجئين الذي اخرجوا من ديارهم،لوطين الت

تغير صفة الالجئ القانوني ونشر تفسيراتها لقرار مجلس وما زالت دولة االحتالل الصهيوني تسعى الى 

لقد عول قادة العمل الصهيوني   ...من القرارات التي تعنى بالقضية الفلسطينية وغيرها 27و 57 االمن 

كما ( ... الكبار يموتون، والصغار ينسون: )كما قال بن غوريونعلى عامل الزمن في حل قضية الالجئين 

 لدولل-ودولية أموال عربية -عولوا على توطين الالجئين في اماكم سكناهم عن طريق دفع األموال 

 ... المستضيفة 

فجميع . ة الالجئين وحملت مسؤوليتها وحلها على الجانب العربيأي أنها أنكرت مسؤوليتها عن مشكل

 المشاريع التي اقترحتها أجمعت على 

 منع عودة الالجئين . 

 توطينهم في البلدان المضيفة لهم او في بلدان أخرى  .2

 وذلك من خالل تمويل عربي او دولي .7

                                                           
 

 1
 http://www.idsc.gov.ps/sites/STATE/arabic/roya/2/page2.htmlعاطف عدوان  .األولى د الحلقة الالجئين مشكلة حول اإلسرائيلية الطروحات 

  
  

 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3266 2119 شاليل، محمود عمر. د الالجئون،  

http://www.idsc.gov.ps/sites/STATE/arabic/roya/2/page2.html
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3266


 
 

9 | _________________________________________________________________________ 
UK. Tel. 00442084530978             Bahrain Kingdom .Tel: +97313648855 ,Fax: +97313678855 ,Mob: +97336415540, 

 .جنيف معاهدة 333و ،242 لقراري تحليل: تحليلية دراسة| دراسات الالجئينأكاديمية 

 وفي بعض المشاريع عرضت دولة االحتالل المساهمة المالية  .7 والتقييم

 م المحلي كالى مناطق الح 97ونازحي  73الجئي  او عودة بعض .9

 

هذا هو مسعى دولة االحتالل الصهيوني لحل قضية الالجئين في ضوء تفسيرها الخاص بالقرارات الدولية 

 .جوالت التفاوضيةالو

 

 العربي لحل قضية الالجئين الموقف

 

الكفاح من أجل تحرير األرض لقد تمسك العرب بحق العودة ورفض أي شكل من أشكال التوطين وضرورة 

ثم تبني الفلسطينيون الحقاً هدف إقامة الدولة المستقلة على . وعودة الالجئين الى سبعينيات القرن المنصرم

 .و 272و 57 قرارات الدولية لطبقا ل وتقرير المصيري العودة حدود الرابع من حزيران والتشديد على حق

 .بعد فيماوكذلك فعل العرب 

بحق العودة  والفلسطينيين متمسكة، استمرت الغالبية العظمى من العرب  55 ومع انطالق مسيرة التسوية 

ترى إمكانية مقايضة حق العودة والتي مع ظهور بعض المشاريع التي ولدت ضعيفة  التوطين،ورفض 

حلول إبداعية متفق " بعبارةوهذا الذي عبر عنه . األبدمرة والى معها  وانهاء الصراعبالدولة المستقلة 

والالفت أن معظم المشاريع المقترحة تأسيساً على هذه الفكرة، جاءت بالشراكة مع . لمشكلة الالجئين" عليها

، (559 )بيلين -من ذلك وثيقة أبو مازن. أطراف إسرائيلية رسمية وشبه رسمية ودائماً برعاية دولية

تضمنت هذه (. 2117)وثيقة اكس آن بروفانس ، (2117)، وثيقة جنيف (2112)ايالون –مشروع نسيبة

 : المشاريع، بصورة أو بأخرى، األفكار التالية

تحسين شروط حياة الالجئين حيث هم إلى حين، اعتراف إسرائيل بالمسؤولية عن مشكلة الالجئين  . 

 دون تحمل التبعات بالضرورة، 

  .الشتات كجاليات العودة إلى أراضي الدولة الفلسطينية أو حمل جنسيتها والبقاء في .2

  .عودة رمزية إلسرائيل على فترات زمنية متباعدة ومن خالل لم الشمل .7

  .التعويض المجزي مع التأهيل والتوطين .7

 .العودة إلى أراض تتخلى عنها إسرائيل ضمن تبادل األراضي .9

التوطين، انطوت المقاربة العربية لمشكلة الالجئين على تناقضات، فمن جهة التمسك بحق العودة ورفض 

ومن جهة أخرى االستعداد الدائم للمساومة والمقايضة وكذلك حرمان الالجئين من أبسط حقوقهم االقتصادية 

خلق بيئة : واالجتماعية والمدنية بحجة رفض التوطين، األمر الذي ال يقل خطراً عن التوطين، من حيث

أخرى في هذا العالم، إضعاف العزيمة  طاردة تجعل الالجئ يؤثر الرحيل أو االنتقال والهجرة إلى أماكن

النضالية بتحطيمه نفسياً وجعله يعيش حالة من الخوف المتواصل والعزوف عن الفعل االجتماعي والسياسي 
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وأخيراً، تعطي الذريعة للمؤسسات الدولية للتعامل مع قضية الالجئين بوصفها قضية . والكفاحي الفاعل والتقييم

 2  .إنسانية وليست قضية سياسية

خالل هذا نرى تخبط الفلسطيني والعربي في الضغط بقوة لحل قضية الالجئين سواء بإيجاد صياغة ومن 

بالشكل المقبول فلسطينيين وعربيا . لتوضح معنى تسوية قضية الالجئين 57 او  272تفسيرية تلحق بقرار 

 .مدنهم وقراهملضمان حق عودة كافة الالجئين الى مواطنهم وتعويضهم عن سنوات اللجوء والغياب عن 

 

 على الالجئ الفلسطيني 242 أثر-: الثانيالفصل 

 

 تمهيد 

 

إن المتفحص للقرار وما نتج بعده يجد التصلب اإلسرائيلي في قضية الالجئين والعودة لهم او حتى التعويض 

وتمسكه بذلك، وعال النقيض من ذلك نرى تراجع في الموقف الفلسطيني عبر منظمة التحرير والمنظمة من 

ويالحظ وبشكل واضح . عليه رفض الى قبل هذه القرارات دون إضافة او توضيح او تفسير لما يرد الخالف

 .الصهيونيتبني األمريكي لرؤية التي يطرحها الكيان 

ومن هنا يكون هذا القرار قد أعطى حق التصرف بحق العودة لالجئين بيد مشردهم وطاردهم مما يؤكد على 

بيته ظلم هذا القرار وتجنيه على حق الشعب الفلسطيني وعلى تفريط بأبسط حقوق الالجئ وهو العودة الى 

 .وهذا يعكس حالة ميزان القوى العالمي على قرارات العالم حول أي قضية كانت ...ومسكنه 

  

 الموقف الدولي واالمريكي

 

دور األمريكي في عملية السالم، انحيازها الى تصورات الكيان الصهيوني، وكثير لال يخفى على المتفحص ل

من المشاريع التي قدمتها كانت باألساس مشاريع صهيونية بثوب امريكي، وفي أحسن األحوال كانت تخضع 

د سعت فق. لعمليات من التعديل والتحليل الصهيوني قبل ان تطرح على الفلسطينيين والعرب لتطبيق والتنفيذ

 والعالم،بدعم من الدول العربية  والدول العربيةأمريكا والعالم من خلفها الى توطين الالجئين في دول العالم 

 رأيهاقضية الالجئين وطرحها على طاولة المفاوضات وذلك حسب  تسيس وتسعى الىكما انها سعت 

 ...لصعوبة تطبيق حق العودة الى الوطن 

والذي بموجبه بطلب من الكيان  272ني النص اإلنجليزي من القرار كما أن الموقف األمريكي يتب

باإلضافة الى دعمها الى تصور الكيان الصهيوني لتفسير . 97الصهيوني االنسحاب من أراضي احتلت في 

 ....هذا القرار

 الصهيونيالكيان 

 
                                                           

 
 2
art-alawda/item/1585-http://www.badil.org/en/haq- (تحليلية  رؤية) الفلسطينيين الالجئين توطين مشاريع في قراءة  77العدد - العودة حق جريدة 
05-art 

http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/1585-art-05
http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/1585-art-05
http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/1585-art-05
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الحق في العيش بسالم  للحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، بل يعطي دولة االحتالل 272ال يشير القرار  والتقييم

. المغايرة لنص القرارتأويالتها المخالفة و، وقدمت تفسيراتها ولليوم وأمن، اال انها ماطلت ولم تطبق القرار

 بيكام"دعت انها بتوقيع سالم مع مصر او م 597 حيث انها لم تنسحب الى حدود الرابع من حزيران 

راحت تبني المستوطنات وتخلق وقائع تها، فضمت القدس وبالتزاماقد اوفت " وادي عربة " واألردن " ديفيد

والتخريب، مما انجحها في احداث بعض التشويش جديدة على األرض ووسمت كفاح الفلسطينيين باإلرهاب 

 .على مضامين القرارات وإعطاء تأويالت وتفسيرات مختلفة

ن الالجئين، وهو ما يمثل ، وجدت إسرائيل نفسها مسيطرة على مئات اآلالف م597 بعد حرب حزيران 

، فتصورت أن لديها فرصة لفرض حلول لقضية الالجئين، االستراتيجيمشكلة ديموغرافية بالمنظور 

اشتملت محاوالتها، في ظل إصرارها على رفض . وبخاصة المتواجدين في الضفة الغربية وقطاع غزة

: على 597 لالجئين ونازحي عام االنصياع لكل التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة بخصوص قضية ا

نقل وتفريغ المخيمات الفلسطينية وبخاصة في قطاع غزة، وتشجيع عدد من الالجئين لالنتقال إلى الضفة 

الغربية، وإعادة تأهيل الالجئين بتوفير مساكن لهم مجاورة للمخيمات، أو تطوير المخيمات وتحويلها إلى 

ودائماً عالجت المشاريع اإلسرائيلية مشكلة الالجئين في الضفة . مدن، أو دمج المخيمات في المدن المجاورة

وغزة كجزء من معالجتها للمشكلة األمنية، ومن منظور ال أخالقي فليس هّمها معاناة الناس؛ بل ما يخدم 

 7 .مشروعها

 

 والفلسطينيينالعرب 

 

الذي  272بعد رفضها القرار  ومنظمة التحريروأما من الجانب الفلسطيني فقد تغير قرار المجلس الوطني 

الى القبول به بشكل . الفلسطيني ويتعامل مع القضية كمشكلة الجئين والقومية للشعبيطمس الحقوق الوطنية 

مع  773و 272قراري مجلس االمن  حيث أعلن المجلس الوطني بوضوح قبول 533 \  \9 رسمي في 

وسلسلة اتفاق اسلو  لحقهوالذي . إطار حل الدولتين استعداد المنظمة باالعتراف بدولة الكيان الصهيوني في

 7 .الى يومنا هذا المفاوضات

%  73بحق قيام الكيان الصهيوني الغاصب على فيما بعد الصريح االعتراف الضمني وقرار نتج عن هذا ال

قضايا الونتج عن ذلك الدفع الى تسيس قضية الالجئين ووضعها ضمن . سطيني التاريخيةمن ارض فل

في إطار القرارات . كال الطرفينبما يتفق عليه من قبل " محادثات الوضع النهائي" للمفاوضاتروحة المط

وتأكد ذلك في مفاوضات طابا   .المعترف بها من كال الطرفين مع اختالف التفاسير والرؤى 773و 272

بانها القضية المركزية ن الطرف الفلسطيني والصهيوني أثناء تداولهم قضية الالجئين الفلسطينيين لحيث أع

 272في عالقات الفلسطينيين واإلسرائيليين وان الحل العادل لقضية الالجئين حسب قرار مجلس األمن 

 9 .الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة 57 يجب ان يقود الى تطبيق القرار 

                                                           
 

 7
 art-alawda/item/1530-http://www.badil.org/en/haq-06 (تحليلي عرض)الدولية الشرعية وقرارات إسرائيل   7العدد - العودة حق جريدة 

 
 7
 art-alawda/item/1528-http://www.badil.org/en/haq-04 المتحدة واألمم الفلسطينية التحرير منظمة   7العدد - العودة حق جريدة 

 
 9
 article4-alawda/item/365-http://www.badil.org/en/haqالعودة؟   حق تصفية في إسرائيل نجحت هل  7  العدد - العودة حق جريدة 

http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/1530-art-06
http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/1528-art-04
http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/365-article4
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من : "ته الخامسة علىنصوص اتفاق المبادئ الفلسطيني اإلسرائيلي الذي ينص في مادوهذا تناقض مع  والتقييم

المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية بما فيها القدس، الالجئين، المستوطنات، التدابير 

 ".األمنية، الحدود، العالقات والتعاون مع الدول المجاورة وقضايا أخرى ذات االهتمام المشترك

ف وإسرائيل بدعوة حكومتي .ت.وم كل من مستق: "االرتباط والتعاون مع األردن ومصر :2 والمادة 

األردن ومصر للمشاركة في تأسيس المزيد من ترتيبات االرتباط والتعاون بين حكومة إسرائيل وممثلي 

فلسطين من جهة وحكومة األردن ومصر من جهة أخرى لتعزيز التعاون بينهم، كما وستشمل هذه الترتيبات 

ال السماح بدخول األشخاص الذين نزحوا من الضفة الغربية وقطاع تكوين لجنة مستمرة ستقرر باالتفاق أشك

وهذه النصوص  9 "، مع اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتجنب الفوضى واإلخالل بالنظام597 غزة عام 

 :تعني

 .ـ أن العودة مرتبطة ببرامج التعاون اإلقليمي وكذلك مرتبطة باألمن اإلسرائيلي

 .73والجئي  97ي ـ تجزئة مسألة الالجئين من نازح

الغامض الذي استند إليه اتفاق أوسلو، كما أنها ثمرة لشطب  272وتعتبر هذه النصوص ترجمة لنص قرار 

 .وهذا التضارب يزيد من ضعف الموقف الفلسطيني. كمرجعية للمفاوضات 57 قرار 

اما موقف حركة حماس فقد كان موقفها مرن في الفترة األخيرة حيال الذهاب الى األمم المتحدة لنيل 

االعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ولكن على قاعدة عدم التفريط او التنازل عن أي شبر من فلسطين 

نة فلسطين في أن رفع مكا"حيث صرح مسؤول العالقات الدولية لحركة حماس أسامة حمدان . التاريخية

انجاز سياسي إذا كان جزءا من "الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى منصب دولة مراقب غير عضو، هو 

وأضاف ". استراتيجية متكاملة للتحرير قاعدتها المقاومة، أما غير ذلك فإنه لن يضيف شيئا للفلسطينيين

هو خطوة سياسية لكنه ليس نصرا وال "أن ما جرى في الجمعية العامة لألمم المتحدة "لوكالة قدس برس 

انجازا عظيما، فمنظمة التحرير كانت ممثلة في األمم المتحدة ودفعت أثمانا سياسية باهظة جراء ذلك تنازلت 

، ولذلك فإن االنجاز الحقيقي هو تحرير األرض وعودة الالجئين وتحقيق الصمود 73بموجبها عن أراضي 

 7 " يحترمها الناس ويقدرونها على االرض، هذه هي االنجازات التي

 

 333و 242حسب القرارات  76دولة على حدود -: الثالثالفصل 

 76الفصائل الفلسطينية من قيام دولة على حدود  موقف-: تمهيد

 272لقد قامت االتفاقيات السالم بين الكيان الصهيوني والجانب العربي على أساس القرارات الدولية 

للحق الفلسطيني حيث ان القرارات الدولية تعترف بحق الكيان  وذكرنا ظلمهاوالتي كما سبق ... 773و

وامان مع جيرانها، ومتجاهلة ان هناك شعب فلسطيني له الحق في ارضه وحق ان  والعيش بسالمبالوجود 

وقطاع الضفة الغربية )م للفلسطينيين 97دولة على حدود الرابع من حزيران  وتكتفي بطرح... يعود اليها 

 عليها ان بعض التساؤالت حول  والتي يترتب(. والقدس الشرقية زةغ

                                                           
 

 9
  net/Document/ShowDoc09.asp?DocID=59097&TypeID=9&TabIndex=0http://www.islamicnews.  أوسلو اتفاق نص  
 7

للتحرير  استراتيجية من جزءا كان إذا مهم بفلسطين الدولي االعتراف: حمدان أسامة  

http://www.alzaytouna.net/permalink/30719.html#.UL8wmoOTwoI  

http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc09.asp?DocID=59097&TypeID=9&TabIndex=0
http://www.alzaytouna.net/permalink/30719.html#.UL8wmoOTwoI
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 ل دولة على أساس هذه القرارات ؟؟؟وما هو وجه القصور في قب .  والتقييم

 ؟؟؟73لالجئين من قرى وبيوت الداخل الفلسطيني اما هو مصير حق العودة وخصوصا  .2

 ؟؟؟ 97ما هو مصير حق العودة للنازحين  .7

 

وبين م بين القبول بشروط وتفسيرات  97من قيام دولة على حدود قد تباينت مواقف الفصائل الفلسطينية ف

نستعرض مواقف الفصائل الفلسطينية حول حل  وهنا سوف...  والحل الجزئيالقطعي للقرارات  الرفض

  773و 272الدولتين على أساس القرارات الدولية 

 

 ينيةموقف حركة فتح من الدولة الفلسط
 

للمشاريع السياسية التي تطرح في  ًً  التعتبر حركة فتح من أكثر فصائل العمل الوطني سرعة وقبو

بل هي من أكثر فصائل العمل الوطني براغماتية وقبوالً للواقع، وإذا  والدولية،المحافل اإلقليمية 

كان ذلك مأخًذا عليها من قبل منافسيها وخصومها السياسيين، إال أن ذلك أعطاها القدرة على 

تدفع البعض لطرح مشاريع سياسية سرعان ما فالمناورة واالستمرارية والبقاء في صدارة األحداث، 

أو قد تدفع بعض أعضائها لطرح األفكار،  تارة،بناها وكأنها من بنات أفكارها تنسبها لنفسها، وتت

 .التي سرعان ما تتحول إلى مشاريع سياسية

من هنا أدركت حركة فتح ومنذ فترة تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ، أن هناك معارضة من 

فتح إلى طرح مفهوًما جديًدا  بعض األنظمة العربية إلقامة الدولة الفلسطينية ، وهو ما دفع حركة

للدولة الفلسطينية المنظورة ، اعتقادا منها أن مثل هذا الطرح سيحظى بقبول أطراف إقليمية ودولية، 

وقد تمثل هذا الطرح في دولة فلسطينية علمانية، يعيش فيها العرب واليهود في وفاق دون أي تمييز 

ليين مواقفها السياسية وذلك ببعث رسائل علنية وفي أعقاب عدم تحقيق هذا الشعار بدأت فتح في ت.

 .وسرية تعبر عن استعدادها ألنصاف الحلول وذلك من خالل ما يسمى بسياسة المراحل أو المرحلية

 

من هنا نرى أن موافقة حركة فتح على خارطة الطريق ورؤية الرئيس األمريكي جورج بوش 

بالنسبة للدولة الفلسطينية قد القت قبوالً لدى حركة فتح، لكن بوجهتي نظر ،األولى ترى أن يكون 

 م، 597 شامالً وكامالً من جميع األراضي الفلسطينية المحتلة في العام " اإلسرائيلي"االنسحاب 

واعتبار أراضي الدولة الفلسطينية وحدة جغرافية وسياسية وقانونية واحدة تقام عليها الدولة 

الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وتشكل وحدة سياسية واحدة للنظام 

ب المنطقة السياسي الديمقراطي الفلسطيني، دولة قابلة للحياة والتطور جنًبا إلى جنب مع دول وشعو

والعالم، رافًضا هذا الموقف ألية حلول جزئية أو مجزأة ولفكرة اإلدارات المنفصلة أو حكومة غزة 

 .وألي دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة أًيا كان طابعها ولونها

وحتى فيما ورد في  السالح،أما وجهة النظر الثانية فهي ال تعارض إقامة دولة فلسطينية منزوعة 

، مع إمكانية التبادلية الجغرافية والسكانية في بعض المناطق، ومع حل قضية الالجئين وثيقة جنيف

في الوجود، علًما أن كال وجهتي النظر تتفق " إسرائيل " بطريقة عادلة، وباالعتراف الكامل بحق 

 .على شرعية وجود االحتالل والتبادلية، وتعديل الحدود والحل العادل لقضية الالجئين
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إن فك االرتباط أو ما يعرف باالنسحاب من قطاع غزة التي لم تستشر به السلطة، إال أنه من هنا ف والتقييم

في نفس الخطوة في الضفة " إسرائيل"أعتبر بداية حقيقية إلقامة الدولة الفلسطينية فيما لو قامت 

 3  .الغربية، باعتبار ذلك تنفيًذا لخارطة الطريق من الجانب اإلسرائيلي

 ... 773و 272الشرعية الدولية وقرارات األمم المتحدة والمتمثلة في وهذا اعتمادا على  

 

 موقف حركة المقاومة اإلسالمية حماس من الدولة الفلسطينية

 

للتعرف على موقف حماس من الدولة الفلسطينية علينا في البداية اإلشارة ولو بشكل موجز إلى 

بأنها دولة محتلة وغاصبة، باعتبارها " بإسرائيل"، حيث ترى حماس "إسرائيل"موقف حماس من 

، طوال لقوى االستعمار الغربي  ذراعاو إقليمية مشروًعا استيطانًيا عنصرًيا معادًيا ذات أطماع 

السيما الواليات المتحدة الرامية للسيطرة على مقدرات المشرق اإلسالمي وثرواته ومنع قيام وحدة 

عربية إسالمية ، تكريًسا للهيمنة بأشكالها المختلفة، وانطالًقا من ذلك ترى حركة حماس أن 

بإنهاء هو صراع عقائدي وجودي ال يمكن إنهاؤه وزواله إال " اإلسرائيلي"صراعها مع االحتالل 

 .وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني" إسرائيل" دولة 

من وجهة نظر حماس واالنتصار عليها هو من خالل حشد الطاقات " إسرائيل" إن زوال دولة 

وإبقاء الصراع مفتوحاً لحين استكمال الشروط الموضوعية والذاتية التي تؤهلها لحسم  واإلمكانات،

فلسطين أرض وقف  إن ارضركة، من هنا تنطلق حماس من قاعدتها العقائدية التي تقول المع

ال يجوز لكائن من كان أن يتنازل عنها  الخطاب، وبالتاليإسالمي منذ زمن الخليفة الراشد عمر بن 

 .أو االعتراف بشرعية االحتالل لها لغيرهم،لليهود أو 

هي من المسلمات ومن المحرمات التي ال يجوز المساس وإذا ما اعتبرنا منطلقات حماس العقائدية 

أو االقتراب منها حسب موقف الحركة ،إال أن الواقع السياسي الراهن لحماس قد يكون مختلفاً إلى 

حد ما، فحماس كحركة دينية جهادية أكثر ما يميزها عن نظيراتها سواء في االتجاه اإلسالمي أو 

في ذلك إلى القرآن والسنة، وهي بالتالي قادرة على إقناع الشارع تها مستندة اتياالعلماني هو براغم

الفلسطيني، بل والعربي واإلسالمي بأي خطوة قد تقوم بها على صعيد القضية الفلسطينية، فحماس 

 . اليوم أصبحت تحترف العمل السياسي بامتياز، وتؤمن باالنفتاح على اآلخر

ئوليها تريد التعامل واالنفتاح على اآلخر والتعاون وعلى الرغم من أن حماس وعلى لسان جميع مس

إال أنها ذات خطاب موحد في التعامل مع االحتالل على  األمريكية،معه، حتى الواليات المتحدة 

األولى ترى أن ال مشكلة في المفاوضات والتعامل مع  الحركة،الرغم من وجود وجهتي نظر داخل 

 أالوجهة النظر الثانية ترى  السياسية أمافضها للمفاوضات مع ر اإلنسانية،االحتالل في القضايا 

 .تعامل مع االحتالل بأي شكل من األشكال، ومع أننا لسنا هنا بصدد تحليل أي من وجهتي النظرت

إال أن الالفت للنظر بعد فوز حماس في االنتخابات التشريعية الثانية إعادة التأكيد على مواقف الشيخ 

إعطاء االحتالل هدنة، مقابل الدولة، ومن هنا يمكن إجمال موقف حماس من الشهيد أحمد ياسين ب

 :بالتاليوفوزها في االنتخابات التشريعية الثانية  غزة،الدولة الفلسطينية بعد االنسحاب من 

تكون هذه الهدنة نهاية عملية  أالاستعدادها من حيث المبدأ بعقد هدنة مع االحتالل، لكن على  . 

 .التسوية

                                                           
 3

 http://www.shams-pal.org/pages/arabic/researches/palestineCountry.pdf فلسطيني منظور من الفلسطينية الدولة  
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 .م597 حماس من حيث المبدأ بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران قبول  .2 والتقييم

غزة مع الضفة الغربية،  قطاع)أن تكون هذه الدولة متواصلة من الناحية اإلقليمية والجغرافية  .7

 .والضفة الغربية مع بعضها البعض

 السيطرة على المعابر الدولية الجوية والبحرية والبرية  .7

 .نعودة الالجئي .9

 .لتبادلية في األراضيلعدم االستعداد  .9

 .تفكيك المستوطنات اإلسرائيلية .7

حماس ثابت من الدولة الفلسطينية، ومن عدم االعتراف بشرعية  إن موقفمن هنا يمكن القول 

االحتالل، استناًدا إلى موقفها الديني والوضعي الذي تمثله أدبيات الحركة، السيما ميثاقها، هذا 

 .التسويةباإلضافة إلى عدم إعطاء االحتالل هدنة طويلة األمد، وليست نهاية لعملية 

كان له أن يتحقق لوال ضربات  غزة، ماى في االنسحاب من تر إن حماسمن هنا نستطيع القول 

 المطلق،المقاومة، وبالتالي فإن موقفها من إقامة الدولة في غزة واضح ال يقبل التأويل وهو الرفض 

 وجماهيري،بل عدم الحديث والنقاش به، إن حماس مع ما تمثله اليوم من ثقل سياسي وعسكري 

ل أو القبول بمبادرات قد ال ترقى إلى الحد األدنى من الحقوق يمكن أن يراهن عليه لعدم التناز

 .الوطنية

يمكن أن يتكرر في الضفة الغربية تحت  غزة،ومن هنا ترى حماس أن رحيل االحتالل من  

 5 . ضربات المقاومة، مما يعفيها حسب رأيها من التفاوض مع االحتالل

 

 موقف حركة الجهاد اإلسالمي من الدولة الفلسطينية

 

يمكن القول أن موقف الجهاد اإلسالمي يتمايز عن جميع مواقف القوى الفلسطينية حتى اللحظة ، 

فحركة الجهاد اإلسالمي ترى بالمقاومة والجهاد الحل الوحيد إلقامة الدولة الفلسطينية على كامل 

دولة التراب الفلسطيني، فالحركة ال تؤمن بالحلول المرحلية والجزئية ، وهي ترى بإسرائيل 

مغتصبة يجب اجتثاثها من الخارطة السياسية ، وترى بكل المشاريع المطروحة منذ أوسلو وحتى 

خارطة الطريق بأنها مشاريع ال تعنيها وال تتعاطى معها ببعدها االستراتيجي، فيمكن لها أن توافق 

مع تلك  على التهدئة كمصلحة وطنية فلسطينية على سبيل المثال، لكن ال يمكن لها أن تتعاطى

فالدولة الفلسطينية من وجهة نظر حركة " بإسرائيل"المشاريع التي ترى بها حماية واعتراف مجاني 

الجهاد هي مشروع جهادي، وجدت الحركة أصالً من أجله وهي ال ترى بالتالي أن التفاوض مع 

 بداية أمر ذو جدوى، وبالتالي ترى الحركة أن انسحاب االحتالل من غزة ما هو إال" إسرائيل"

وال يمكن التنبؤ إذا ما ستغير حركة .لمشروعها الجهادي ، الذي سيستمر حتى تحرير كامل التراب 

من الضفة الغربية ، وبالتالي توافق على الحل " إسرائيل"الجهاد من موقفها إذا ما انسحبت 

 21. المرحلي، ألنها لغاية اللحظة ترفض الحديث عن الحلول المرحلية والجزئية
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 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من الدولة الفلسطينية موقف والتقييم

 

تجاه الدولة الفلسطينية المستقلة قد طرأ عليه بعض  فلسطين،إن موقف الجبهة الشعبية لتحرير 

حيث ترى الجبهة بإقامة  االستراتيجي،التغيرات التكتيكية، إال أن هذا الموقف لم يتأثر على الصعيد 

 ."اإلسرائيلي"اطية الشعبية هو الحل األمثل لنهاية الصراع مع االحتالل الدولة الفلسطينية الديمقر

تنطلق الجبهة الشعبية اليوم في موقفها من إقامة الدولة الفلسطينية، استناًدا إلى قرارات الشرعية 

تبر وال نعلم إذا ما كانت الجبهة الشعبية تع الدولة،الدولية باعتبارها السند القانوني والسياسي إلقامة 

أيًضا من قرارات الشرعية الدولية، حيث أن أدبيات الجبهة  773و 272قرارات مجلس األمن 

 .وموقف مسئوليها من تلك القرارات واضحة في الرفض

حيث ترى الجبهة الشعبية في  حماس،مع حركة " إسرائيل"تتفق الجبهة الشعبية في موقفها تجاه 

سعًيا يهدف إلى منع قيام أي شكل من أشكال الوحدة العربية، كياًنا استيطانًيا عنصرًيا، تو" إسرائيل"

إال أن الجبهة ال تمانع من إجراء مفاوضات " إسرائيل"وعلى الرغم من الموقف الواضح للجبهة من 

أو من خالل مؤتمر دولي للسالم يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية على األراضي  دولية،برعاية 

 المستوطنات،صمة للدولة الفلسطينية وبرحيل المستوطنين وإزالة مع القدس عا 597 المحتلة عام 

 .الالجئينوبعودة 

 

ومع أن هذا الموقف ال يتفق وموقف الجبهة التاريخي الذي ينادي بإقامة دولة فلسطينية على كامل  

التراب الفلسطيني من النهر إلى البحر، ولكن ومنذ البرنامج المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية 

من حزيران أي بإقامة الدولة الفلسطينية ضمن حدود الرابع  المرحلي،أصبحت الجبهة تؤمن بالحل 

 .كحل مرحلي

وترى الجبهة الشعبية أن انتفاضة األقصى أوجدت مفاهيم وحقائق على األرض، فقد نقلت موضوع 

الدولة الفلسطينية من إطار التفاوض حولها وتجزئته وحولته إلى حق والحديث اآلن يدور حول 

يقة قيام الدولة والذي أكد على حق 757 مضمون الدولة وحدودها، وفي هذا السياق صدر قرار 

الفلسطينية رافضة بذلك الحلول الجزئية واالنتقالية ومشروع الدولة المؤقتة التي نصت عليه خارطة 

الطريق وكل المشاريع التي تستند إلى منهج أوسلو وصوالً إلى تطبيق القرارات الدولية من خالل 

ية في سبيل إقامة الدولة عقد مؤتمر دولي للضغط على إسرائيل الحترام قرارات الشرعية الدول

 .الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

جدير بالذكر أن الجبهة الشعبية هي الفصيل الوحيد على الساحة الفلسطينية الذي ينادي بضرورة 

عقد مؤتمر دولي للسالم لحل القضية الفلسطينية تحضره كافة أطراف الصراع، ومع أن هذا 

إال أن هذا األمر يبدو اآلن بعيد المنال، في ظل ميل  دولًيا، المطلب لم يكن فلسطينًيا فحسب بل

بفعل تفرد أمريكيا بالساحة الدولية، وسيطرتها على العالقات " إسرائيل" ميزان القوى لصالح 

   2. الدولية
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  والتقييم

 موقف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من الدولة الفلسطينية

 

  :أن الدولة الفلسطينية المستقلة تتلخص في ترى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،

 رحيل قوات االحتالل من الضفة الغربية وقطاع غزة. 

 تفكيك المستوطنات اإلسرائيلية من كل األراضي الفلسطينية المحتلة. 

  بما  597 إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كاملة األراضي الفلسطينية المحتلة في العام

 .فيها عاصمتها القدس

  273و     292والقرار الخاص بالقدس  272 ،273االستناد إلى قرارات الشرعية الدولية 

 .57 الالجئين وفقا للقرار الدولي  عودة. 799والقرار الخاص برحيل المستوطنين 

  إسرائيل"سالم متوازن مع الدولة 

  من السيادة الكاملة لدولة فلسطين على أرضها ومياهها وأجوائها ضمن حدود الرابع

 .م597 حزيران 

 22 .الوجودفي " إسرائيل " االعتراف بحق 

 

 موقف حزب الشعب وفدا وباقي الفصائل من الدولة الفلسطينية

 

ينطلق موقف حزب الشعب وفدا وباقي الفصائل من قرارات الشرعية الدولية ووثيقة االستقالل ، أي 

، وتتبنى تلك الفصائل جميع م 597 دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران عام

مشاريع التسوية المطروحة منذ مؤتمر مدريد وانتهاء بخارطة الطريق، وهي أقرب بموقفها 

السياسي إلى حركة فتح من باقي الفصائل في موضوع الدولة الفلسطينية، وهي ذات خطاب سياسي 

دًفا لها، بل أن الحزب من الوجود بات ه" إسرائيل"واقعي من وجهة نظرها، حيث ال ترى أن إزالة 

في الوجود دون مواربة، وبالتالي فإن " إسرائيل " الشيوعي والحًقا حزب الشعب يعترف بحق 

 .موقف الحزب من الدولة الفلسطينية هو امتداد لموقفه التاريخي من ذلك

اتخذته في أما فدا فإن موقفها من الدولة الفلسطينية يستند في المقام األول إلى موقفها الحاسم الذي 

بما بات يعرف  ،(م حيث كان رموز فدا آنذاك ما زالوا أعضاء في الجبهة الديمقراطية533 العام 

-ربهالعام السابق للجبهة الديمقراطية ياسر عبد  األمين-بمشروع السالم الفلسطيني الذي قاده 

العام لفدا الحًقا، التي قامت عليه وثيقة االستقالل وتبناها المجلس الوطني الفلسطيني في  واألمين

والتي دفعت ثمنه الجبهة الديمقراطية بانشقاقها إلى جانحين، بزعامة كل من األمين  .533 العام 

م 597 ام واألمين العام المساعد ياسر عبد ربه، وبالتالي ترى فدا بحدود الع حواتمة،العام نايف 

" إسرائيل" مع حل عادل لقضية الالجئين، وتبادلية في األراضي، وبحق  الفلسطينية،حدود الدولة 

 27 .المستقلةاألمثل إلقامة الدولة الفلسطينية  الحل. المستوطنينفي الوجود، ورحيل 
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 ائلموقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة من الدولة الفلسطينية وباقي الفص والتقييم

 

ترى تلك الفصائل أن فلسطين بحدودها التاريخية هي ملك للشعب الفلسطيني وأمته العربية، وهي 

ترى أن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون على كامل التراب الوطني الفلسطينية، وأن الحلول 

، من المحرمات في طرحها" بإسرائيل"المرحلية والمفاوضات العبثية ال تأتي بدولة، وأن االعتراف 

 .المستقلةوترى بالنضال والجهاد هو الطريق الوحيد إلقامة الدولة الفلسطينية 

الفصائل والقوى الفلسطينية من الدولة الفلسطينية تحكمه جملة من المواقف  إن رؤيةيمكن القول 

وبالتالي فإن هذه الرؤيا يشوبها في بعض  والسياسية،والعوامل الداخلية والخارجية واأليدلوجية 

والتهرب من المصارحة، والمغاالة، والمزايدة، والتخبط، والخلط،  الواقعية،يان الضبابية، وعدم األح

أو الرؤيا الواضحة إلقامة دولة  االستراتيجيةالفصائل ال تملك  إن غالبيةوعليه يمكن القول 

 27 .المتالحقةفلسطينية، بفعل التغيرات 

قبول بحل جزئي مقبول عند أغلبها مع اختالف البعد استعراض موقف الفصائل الفلسطينية نجد ان 

الوليد وبين دولة الن تكون العالقة بين الى تفسير حركة المقاومة حماس بامنها التفسيرات والتي نطمئن 

الكيان الصهيوني عالقة هدنة طويلة األمد وعدم االعتراف بحقه بباقي ارض فلسطيني التاريخ مما يبقي حق 

 ...لعودة الى قراه وبلداتهم لالجئين الفلسطينيين ل

فان ذلك  773و 272إن االعتراف بحق الكيان الصهيوني بالعيش بأمان و السالم كما ورد في القرار 

الى الصهاينة، فكيف ينتسق ذلك مع  573 بمثابة تنازل و تسليم صك ملكية األرض الفلسطينية المحتلة عام 

فلسطينية على حدود  واعالن دولةتم تطبيقه لو  272القرار ان كما ..!!! المطالبة بعودة الالجئين اليها 

 فما هو مصير الالجئين الفلسطينيين؟؟؟م،  97الرابع من حزيران 

  كيف سوف يتم التعامل مع فلسطيني الذين هجروا من قراهم وبلداتهم في الداخل الفلسطيني ما قبل

 م ؟؟؟ 97

 ما هي صفتهم القانونية ؟؟؟ 

 ؟؟؟ لكيان الصهيونيهل سيحملوا الجنسية ا 

  سوف يتم توطينهم في بلد المهجر ؟؟؟ ام يهجروا الى بالد أخرى ؟؟هل 

 هل سوف يطرح مبدأ التعويض كبديل ؟؟؟ 

على وضع الالجئ الفلسطيني حيث يصبح في ظل واجتماعية والقانونية إن لتطبيق هذا القرار اثار سياسية 

او رفع الصفة الفلسطينية عنهم " الكيان "ى دولة أخرى الحديث عن دولتين الحديث عن عودة فلسطينيين ال

كما ان اإلدارة االمريكية والعالم من خلفها يدفع الى وضع قضية الالجئين على طاولة المفاوضات كمشكلة 

وال بد في التفكير بالبعد االجتماعي لوضع الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم . سياسية قابلة للتفاوض

ما هو مصيرهم ...  73الغربية او قطاع غزة او في الشتات او حتى فلسطينيو الداخل  سواء في الضفة

 وكيف سوف تعرف كل فئة ؟؟؟
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 والتوصياتالخاتمة  والتقييم
 

شخصين يتمتعان يختلف على حلها  والتي الإن القضية الفلسطينية من أكثر القضايا التاريخية العادلة 

ان اختالف ميزان القوى يجعل حل مثل هذه القضايا تابع الى األقوى مصداق  بالموضوعية والحياد اال

 ". إن غابت التقوى فالغلبة لألقوى " للمقولة التي تقول 

هو الظلم بعينه، فهذا القرار الظالم قرار  272وحصر حل القضية الفلسطينية في قرار دولي مثل القرار 

مختلفين في المعنى  ناألقوى، فقبل نصي فالعالم الى الطر غامض بدء االجحاف فيه في يوم اقراره بميل

ان الغاصب حرية التفسير وتحديد األرض يلتترك للك" أرض"من كلمة “ال "فالنص اإلنجليزي حذفت منه 

. لبت بإيجاد تسوية عاجلة لقضية الالجئيناثم زادت األمور غموضا بان ط. التي يريد ان يطبق عليها القرار

جعيات او تفسير لهذه التسوية، كما انها بهذه المقولة تختصر القضية الفلسطينية الى قضية دون تحديد المر

الجئين متناسية الحق السياسي لهذا الشعب وحقه في ارضه ووطنه، بل اعطى الحق كل الحق للكيان 

 ...!!!الغاصب الحياة بسالم وامان

 وهذا يوجب على أبناء الشعب الفلسطيني الى

 جئين فهم قضية الال . 

 تحديد ابعاد التعاريف المتضاربة بخصوص الالجئين  .2

 فهم تأثير أي قرار على قضية الالجئين وحق العودة .7

 لها وبالمنظور الدوليزيادة الوعي بقضيتنا  .7
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  المراجعلمصادر وا والتقييم
 

 777ص . 777دكتور عبد الوهاب الكيالي، ص -الجزء الرابع -موسوعة السياسة  . 
عصام محمدعلي عدوان .د"مفهوم الالجئ الفلسطيني بين القصور والشمول" .2

http://www.snawd.org/Details.aspx?id=6203 
عصام محمدعلي عدوان .د"مفهوم الالجئ الفلسطيني بين القصور والشمول"   .7

http://www.snawd.org/Details.aspx?id=6203 
المركز الفلسطيني للتوثيق )تعريف الالجئ والنازح الفلسطيني في إطار حق العودة، : زقوت، عالء محمد .7

: على الموقع( م7/2113/ 2والمعلومات، 
http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=128&table=table_141&CatId=178 

، "األمريكية -حق العودة في الرؤية الغربية دراسة تحليلية في وجهة النظر األوربية: "زكريا، جاسم محمد .9
007.htm-dam.org/politic/24/fkr24-http://www.awu  

  777ص . 777دكتور عبد الوهاب الكيالي، ص -الجزء الرابع -موسوعة السياسة     .9
 –بيروت ) 577 -577 ول اإلسرائيلي، المجلد األ –قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي     .7

 .1 2ص ( 557 ، 7مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط
عاطف عدوان  .الطروحات اإلسرائيلية حول مشكلة الالجئين الحلقة األولى د    .3

ya/2/page2.htmlhttp://www.idsc.gov.ps/sites/STATE/arabic/ro 
 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3266 2119عمر محمود شاليل، . الالجئون، د      .5

( رؤية تحليلية )قراءة في مشاريع توطين الالجئين الفلسطينيين   77العدد -جريدة حق العودة  .1 

05-art-alawda/item/1585-http://www.badil.org/en/haq 

( عرض تحليلي)إسرائيل وقرارات الشرعية الدولية   7العدد -جريدة حق العودة  .  
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