
 



 خمطط البحث 

: العوامل املؤثرة يف سياسة الولايت الولايت املتحدة األمريكية جتاه القضية  أولا 

 الفلسطينية 

-5491:سياسة الولايت املتحدة األمريكية جتاه قضية الالجئني من عام اثنياا 

5411 

ة األمريكية جتاه قضية الالجئني  يف عهد جون  : سياسة الولايت املتحداثلثاا 

 كنيدي و مشروع جونسون 

 : سياسة الولايت املتحدة األمريكية جتاه قضية الالجئني يف عهد جونسون رابعاا 

: سياسة الولايت املتحدة األمريكية جتاه قضية الالجئني ي عهد جورج خامساا 

 (5441-5411بوش األب)

تحدة األمريكية جتاه قضية الالجئني  يف عهد بيل  : سياسة الولايت املسادساا 

 (1222-5441كلينتون واتفاقية أوسلو )



: سياسة الولايت املتحدة األمريكية جتاه قضية الالجئني  يف عهد جورج سابعاا 

 بوش البن 

: سياسة الولايت املتحدة األمريكية جتاه قضية الالجئني  يف عهد ترامب اثمناا 

 .وصفقة القرن



 

 :ملقدمةا

نقطة فاصلة يف اتريخ الشعب الفلسطيين واتريخ منطقة  5491بعد عام  

ا يف اخلامس عشر من أاير/ مايو من عام  الشرق األوسط، ففي هذا العام وحتديدا

أنتجت جرائم العصاابت الستعمارية الصهيونية مأساة إنسانية كربى،  5491

إىل عدة دول منها  فلسطيين من فلسطني 012.222حيث مت جلوء أكثر من 

مصر( وغريها من الدول وحل مكاهنم مستوطنون  –لبنان  –األردن  –)سوراي 

صهاينة من خمتلف أحناء العامل معلنني قيام كياهنم الستعماري يف فلسطني،و مت 

ذلك بدعم وتواطئ من خمتلف دول العامل وعلى رأسها الدولة العظمى آنذاك 

بشكل رمسي عن طريق وزير خارجيتها أرثر جيمس  بريطانيا اليت تبنت هذا املشروع

نوفمرب من العام املذكور إىل اللورد ليونيل  1، عرب رسالة بتاريخ 5450بلفور عام 

 .روتشيلد وعده فيها إبنشاء وطن قومي لليهود يف فلسطني



( حدث تغري كبري يف 5491-5494بعد هناية احلرب العاملية الثانية ) 

وانتقال مركز الثقل العاملي من بريطانيا إىل الولايت املتحدة  موازين القوى العاملية

األمريكية اليت التقطت هذا املشروع وعدته مشروعاا هاماا للحفاظ  على مصاحلها 

 الواعدة يف املنطقة العربية.

وألن قضية الالجئني الفلسطينيني من أهم القضااي اليت نتجت عن هذا  

ة األمريكية على تصفية هذه القضية  وتسويتها مبا املشروع، عملت الولايت املتحد

يتناسب مع مصاحلها ومصاحل الكيان الصهيوين، وأولت هذه القضية اهتماماا كبرياا 

منذ عهد الرئيس األمريكي توماس وودرو ويلسون إىل وقتنا احلايل، ولكنها مل 

ا تستطع تصفيتها أو حتقيق أي تقدم ملموس، ألهنا اعتمدت يف مجيع حلوهل

وسياستها يف هذه القضية على املصاحل الصهيونية بغض النظر عن البعد القانوين 

 واإلنساين هلذه القضية.

تبحث هذه الدراسة سياسة الولايت املتحدة األمريكية جتاه قضية الالجئني 

 الفلسطينيني منذ بدايتها  حىت يومنا هذا.



 

: العوامل املؤثرة يف سياسة الوًلايت املتح دة األمريكية جتاه قضية أوًلا

 الفلسطينيني عموماا وقضية الالجئني الفلسطينيني خصوصاا:

يف واقع األمر هناك العديد من العوامل املؤثرة يف سياسة الولايت املتحدة  

األمريكية جتاه القضية الفلسطينية وهذه العوامل تؤثر يف كافة الطروحات واملشاريع 

لتسوية وحل الصراع العريب الصهيوين ومن ضمنها اليت تقدمها الولايت املتحدة 

 قضية الالجئني، ونذكر هنا أهم العوامل:

 عوامل داخلية: -5

تعد العوامل الداخلية من العوامل املؤثرة يف صنع القرار يف الولايت املتحدة 

األمريكية واملؤثرة يف رسم سياسات الولايت املتحدة ول يقتصر هذا التأثري على 

 لداخلية بل تعداها إىل التأثري على السياسات اخلارجية.السياسات ا

 الرأي العام: -1



يعترب الرأي العام من احملددات الرئيسية يف رسم وتوجيه السياسة األمريكية 

وحيمل هذا الرأي العام  النتخاابت،نظراا للنظام الدميقراطي القائم على 

 الصهيوين،لكيان وجهات نظر متباينة منها ما هو مؤيد ابملطلق ملصاحل ا

أو لبعض  ككلوهو الجتاه الغالب ومنها ما هو مؤيد للقضية الفلسطينية  

 امللفات املتفرعة من هذه القضية كقضية الالجئني الفلسطينيني.

حيرص السياسي األمريكي  الصهيوينومبا أن الرأي الغالب هو املؤيد للكيان 

ان الصهيوين سواء يف مصاحل الكي موعدائماا يف إظهار الدعم الكامل جمل

 لقاءاته املتعلقة يف هذه القضية أو املبادرات اليت يطرحها.

وتلعب وسائل اإلعالم دوراا كبرياا أيضاا يف رسم هذه السياسة ملا هلا عالقة 

وارتباط ابلعامل األول "الرأي العام" فاملواطن األمريكي حاله كحال أي 

مفكرين وإعالميني على  من عهمواطن يف أي دولة أخرى يتأثر مبا يسم

وثيقة جداا يف الكيان  بعالقةوسائل اإلعالم وترتبط هذه الوسائل اإلعالمية 

 الصهيوين وداعمة هلا.



 مجاعات الضغط: -9

أفراد الذين يشكلون كياانت متعددة و  تجمموعا شبكات متشكلة منوهي 

مهمتها ممارسة الضغوط بشكل دائم على صانع القرار األمريكي وعلى 

 أبي قضيةسة السياسية األمريكية لدعم الكيان الصهيوين ودعم موقفه املؤس

منظمة مستقلة تتميز  01املوضوع الفلسطيين ويقدر عددها حبوايل  ختص

 بوضع اقتصادي ممتاز وتشكل ما يعرف ابللويب الصهيوين.

 :املصلحة الستعمارية -9

ع عن املصاحل تنظر الولايت املتحدة للكيان الصهيوين كقاعدة متقدمة للدفا  

الستعمارية يف املنطقة، وقابلية هذا الدور لالستمرار غري ممكنة وتقع على النقيض 

مع عودة الالجئني الفلسطينيني، وعودهتم تعين فعلياا إهناء إمكانيات استمرارية 

 .سياسات التطهري العرقي وعكس اجتاهها وهتديد بنية ووظيفة املستعمرة الصهيونية

 



الوًلايت املتحدة األمريكية من قضية الالجئني الفلسطينيني  اثنياا: سياسة

(5491-5411) 

توىل رائسة الولايت املتحدة األمريكية يف هذه الفرتة الرئيس األمريكي هاري  

ترومان الذي أبدى دعماا كبرياا للمشروع الصهيوين، حيث أيد قرر التقسيم رقم 

كيان الصهيوين. وتعترب هذه الفرتة وكان من أوائل املعرتفني ابل 5490لعام  515

 هي بداية ظهور مشكلة الالجئني الفلسطينيني

 قرار التقسيم وبداية ظهور مشكلة الالجئني الفلسطينيني: -

مت عرض مشروع قرار على الدول  5490يف تشرين الثاين من عام   -

الفرتة  لكاألعضاء يف األمم املتحدة لتقسيم فلسطني وكان عدد الدول يف ت

ولة شاركت مجيع الدول يف التصويت ابستثناء دولة واحدة هي مملكة د 10

سيام "اتيلند حاليا" وقد نص القرار على تقسيم فلسطني إىل ثالث  

 كياانت:



دولة عربية: تضم اجلليل الغريب وعكا والضفة الغربية والساحل  -5

 2.كلم  55222الفلسطيين املمتد من سدود حىت رفح وتبلغ مساحته 

: تضم السهل الساحلي من حيفا إىل جنوب تل أبيب دولة يهودية -1

 واجلليل الشرقي مبا فيه طربية إضافة إىل منطقة النقب.

 )1(.القدس وبيت حلم: توضع حتت وصاية دولية -9

دول وكانت  52دولة ومعارضة  59دولة وامتناع  99حظي القرار مبوافقة 

 )2(.الولايت املتحدة من أبرز الداعمني هلذا القرار

صدر هذا القرار حىت بدأت بريطانيا ابإلنسحاب من فلسطني  إنوما 

وبدأت حتل مكاهنا العصاابت الصهيونية اليت بدأت تنشر اخلراب والتدمري 

 والقتل وإابدة القرى هبدف هتجري الفلسطينيني إىل خارج فلسطني.

كان قد حصل ما مت التخطيط له، من هتري   51/1/1948ويف 

ألف  012222ض، ومت جلوء ما يقارب للفلسطينيني أصحاب األر 
                                                           

 -1 

 -2 



فلسطيين وإعالن قيام الكيان الصهيوين يف فلسطني، على لسان بن غوريون 

العريب  اإلنقاذدون حتديد احلدود النهائية هلذا الكيان، ومت تشكيل جيش 

العصاابت الصهيونية ، إل أن هذه املعارك  مع الذي خاض معارك عدة

مجيع األطراف بوقف القتال ومت تشكيل طالب جملس األمن ت عندما توقف

جلنة برائسة الكونت براندوت لتسوية النزاع، قدم براندوت مشروع تسوية 

 "سالم" تضمن عدة نقاط أمهها:

 وضع حد للهجرة اليهودية إىل فلسطني -5

 بقاء القدس حتت السيادة العربية -1

أما فيما خيص الالجئني الفلسطينيني فقد تقرر ختيري الالجئني  -9

 )3(.قيمة ما فقدوه هم عنسطيني بني العودة إىل منازهلم أو تعويضالفل

 وقد أيدت الولايت املتحدة األمريكية هذا املشروع الذي مل يتم تطبيقه.

 وموقف الولايت املتحدة األمريكية: 549القرار  -

                                                           
 ويكبيديا -3



أصدرت اجلمعية العامة  5491يف احلادي عشر من كانون األول لعام 

 .549ا الثالثة القرار رقم لألمم املتحدة يف دورهت

وقد نصت املادة احلادية عشر من هذا القرار  على السماح لالجئني 

الفلسطينيني ابلعودة يف أقرب وقت ممكن إىل دايرهم ووجوب دفع 

التعويضات عن املمتلكات للذين يقررون عدم العودة إىل ممتلكاهتم وكذلك 

 )4(.عن فقدان أو خسارة أو ضرر أي ممتلكات

العرب و ابلرفض من قبل الكيان هذا القرار ابلرتحاب من قبل  قوبل

، أما الولايت املتحدة فقد اعتربت على لسان قنصلها يف القدس الصهيوين 

أن احلكومة "اإلسرائيلية" املؤقتة ل تعتزم  وأعلنتالرد الصهيوين رداا سلبياا 

 )5(.السماح بعودة عدد كبري من الالجئني الفلسطينيني

د اجتماع بني وزير اخلارجة األمريكي أتشيون ونظريه الصهيوين ومت عق

يف نيويورك وعرض أتشيون  5494نيسان/ إبريل  1يوشيت شاربت يف 
                                                           

 الجمعية العامة لألمم المتحدة -4
 ويكبيديا -5



ا بشأن  : "إن الرئيس هاري ترومان قلق جدا حينها موقفاا متشدداا قائالا

اليت يعاين منها الالجئون وميكننا اإلدراك أبن إعادة كافة هؤلء  ضائقةال

جئني غري ممكن التنفيذ، ولكن ننتظر عودة جزء كبري منهم كشرط إلجياد الال

 )6(.حل

" على  اليت مارسته الولايت املتحدةوالضغط  األمريكيونتيجة هلذا  املوقف 

ودة مائة ألف لجئ فلسطيين مقابل قبول بع "أسرائيلقبلت "إسرائيل" 

 )7(.عضويتها يف األمم املتحدة

يف مؤمتر لوزان قدمت الولايت املتحدة عدة  5491متوز عام  51ويف 

 الالجئني الفلسطينيني وهي : ما يتعلق بقضية مقرتحات منها 

 112إعادة أصحاب األمالك العرب إىل دايرهم ويقدرون حبوايل  -5

 ألف فلسطيين.

  .توطني بقية الالجئني الفلسطينيني يف "القسم العريب" من فلسطني -1
                                                           

 الموسوعة الفلسطينية -6
 Jazeraالعامة لألممم المتحدة، أبرز القرارات فلسطين والجمعية  -7



ة الالجئني وشكل هذا املوقف الصهيوين  عودتقبل  إل أن "إسرائيل" مل

فشل مؤمتر لوزان فأرسل الرئيس األمريكي ترومان رسالة شديدة اللهجة 

اإلدارة األمريكية من هذا املوقف وأن  قإىل بن غوريون عرب فيها عن قل

بط التوصل إىل حل للنزاع،  حتهذه السياسة الرافضة لعودة الالجئني قد 

  ائالتمريكي مشروع مجع لمل العوقد جنم عن هذا الضغط األ

 الفلسطينية. 

إل أنه مل يتم عودة إل عدد قليل من الالجئني الفلسطينيني  قدروا  

ا  فلسطينياا   5491حبوايل  من النساء واألطفال املوجود  كانواعائدا

 )8(.ذووهم يف األراضي احملتلة

 

ياسة ( وسUNRWAأتسيس وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )

 الولايت املتحدة األمريكية اجتاهها:

                                                           
 مويسل السياسة األميركية اتجاه قضية الالجئين، جامعة القدس، فات الزعامرة. -8



وأثناء انعقاد الدورة الرابعة للجمعية  5494يف الثامن من كانون األول لعام  

اخلاص بتأسيس وكالة غوث وتشغيل  921العامة لألمم املتحدة صدر القرار رقم 

ة الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن وحسب النظام الداخلي لعمل هذه الوكال

، مل )9(فإن مهمتها توفري فرص العمل، وتقدمي املساعدات لالجئني الفلسطينيني

حيدد قرار اجلمعية العامة مدة ولية الوكالة حيث ربط إهناء خدماهتا بتطبيق القرار 

القاضي بعودة الالجئني الفلسطينيني،ول تزال هذه الوكالة إىل يومنا هذا  549رقم 

م التجديد هلا مرة كل مرة كل ثالثة سنوات اعتباراا من وهي حتمل الصفة املؤقتة ويت

وكان للولايت املتحدة  )10(أما قبل ذلك كان يتم التجديد هلا سنوايا  5499عام 

األمريكية دور كبري يف أتسيس ودعم الوكالة وخصوصاا يف فرتة اخلمسينات حيث 

م للوكالة من من الدعم املقد ٪10تقدر نسبة دعم الولايت املتحدة مبا يقارب  

 )11(.5401-5412عام 

                                                           
 مؤسسة الدراسات الفلسطينية، أتسيس األونروا. -9

 األونروا بين مأساة التاريخ وملهاة الحلول. -10
 .69والتصفية، محمد شديد، ص  الواليات المتحدة والفلسطينيين بين اإلستيعاب -11



بدأت الولايت املتحدة تتبع سياسة احلد يف دعم  5492إل أنه يف عام  

ا على قضية اللجوء واعتربهتا أهنا تقف عائقاا أمام  هذه املؤسسة اليت تعترب شاهدا

حل الصراع الفلسطيين الصهيوين فأصبحت تتبع سياسة هتدف لتصفية هذه 

مثالا كانت  1259ا هلا على عدة مراحل، ففي سنة املؤسسة وخفضت  دعمه

مليون دولر لدعم الوكالة سنوايا، خفضتها  592تساهم الولايت املتحدة مببلغ 

مليون دولر فقط قبل إعالن التوجهات األخرية إلدارة الرئيس دوانلد  91اىل  

 ترامب، وما رافق ذلك من إعالانت وتصرحيات وضغوطات سياسية مارستها هذه

 اإلدارة مبا يعكس وجهة واضحة إلهناء وجود ودور "أونروا".

اثلثاا: السياسة األمريكية جتاه الالجئني الفلسطينيني يف عهد كيندي ومشروع 

 (:5491-5495جوزيف جونستون )

يف مطلع الستينيات من القرن املاضي سعى الرئيس األمريكي جون كينيدي  

من املد الشيوعي، لذلك عمل على إعادة طرح إىل التقرب من الدول العربية خوفاا 

خيار التسوية، وأطلق مبادرة حلل قضية الالجئني الفلسطينيني وكلف آنذاك رئيس 



مؤسسة كارنيجي للسالم العاملي جوزيف جونستون إلعداد مشروع لتسوية القضية 

 وحىت تتسم هذه املهمة ابلدولية مت تكليفه من قبل جلنة التوفيق الدولية.

قدم جونسون اقرتاحات حلل هذه  5491الثاين من تشرين األول لعام  ويف 

 القضية:

يعطى كل رب أسرة من الالجئني الفلسطينيني فرصة الختيار احلر  -5

 بني العودة أو التعويض.

 على الالجئ أن يكون على علم ابألمور التالية: -1

 عليه اإلندماج يف حياة "اجملتمع اإلسرائيلي" إذا اختار العودة. -5

 كمية أو قيمة التعويضات اليت سيتلقاها إذا اختار البقاء. -1

يتم حساب التعويضات ودفعها على أساس قيمة املمتلكات كما   -9

 ، مضافاا إليها الفوائد املستحقة.5491-5490كانت عام 

تقوم الولايت املتحدة وغريها من الدول األعضاء يف األمم املتحدة  -9

 فري األموال الالزمة لدعم التعويضات.مبا فيها "إسرائيل" ابإلسهام يف تو 



 حيق لـ "إسرائيل" أن جتري كشفاا أمنياا على كل لجئ خيتار العودة. -1

يتم تطبيق املشروع بصورة تدرجيية كما أن التخلي عنه يف منتصف  -9

 )12(.الطريق لن يرتك الالجئني يف وضع أسوء مما كانوا عليه

الذي دعى لعودة  549القرار  ويالحظ من هذا املشروع أنه جاء التفافاا على

الالجئني إىل دايرهم وتعويضهم أما هذا القرار فقد خري الالجئ بني العودة 

والتعويض، ومل يكتب النجاح هلذا املشروع وذلك بسبب رفض الكيان الصهيوين 

 له.

-91رابعاا: السياسة األمريكية جتاه الالجئني الفلسطينيني يف عهد جونسون )

5494:) 

 5499د الرئيس األمريكي ليندون جونسون مت يف أاير من عام خالل عه 

أتسيس منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة أمحد الشقريي وحتولت خميمات الالجئني 

الفلسطينيني إىل مراكز حلشد املتطوعني للقتال، هذا الواقع ابإلضافة إىل تصريح 
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لشعبية تسلح الالجئني الفلسطينيني و تدرهبم، أمحد الشقريي أبن مجهورية الصني ا

 5499اعتربه الكونغرس األمريكي تصرفاا ينم عن السخط، وتبع ذلك يف عام 

مطالبة الكونغرس لـ "أونروا" أبن توقف معوانهتا لالجئني، مع تلويح بتوقيف الدعم 

ني وحتويل من ميزانيتها السنوية وإعادة توطني الالجئ %02األمريكي للوكالة والبالغ 

، وهو ما ميكن فهمه كتحول كبري يف )13(نشاطات الوكالة للحكومات العربية

املوقف األمريكي حنو إعالن العداء جلموع الالجئني الفلسطينيني وحقوقهم، فرغم 

أن السياسات األمريكية كانت داعمة للكيان الصهيوين منذ أتسيسه إل أهنا مل تعرب 

الالجئني هبذا الوضوح من قبل، وإن كانت  عن دعمها العلين إلدامة مأساة

احلكومة األمريكية حىت ذلك الوقت مل تتنب هذا املوقف بشكل معلن واقتصر على 

 إعالن الكونغرس.

اندلعت حرب حزيران بني الكيان  5490ويف العام التايل أي يف عام  

ىل الصهيوين من جهة، وسوراي ومصر واألردن من جهة اثنية، وأدت هذه احلرب إ
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تفاقم مشكلة الالجئني الفلسطينيني عندما احتلت "اسرائيل" الضفة الغربية وقطاع 

غزة ومرتفعات اجلولن وشبه جزيرة سيناء، مما أدى إىل زايدة عدد الالجئني 

الفلسطينيني الذين خرجوا إىل دول اجلوار فعقدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 

الذي نص  191اجتماعاا وأصدرت القرار  5490تشرين الثاين/ نوفمرب عام  11

 على:

 انسحاب إسرائيل من األقاليم اليت احتلتها يف النزاع األخري. -5

 محاية املالحة يف الطرق املائية الدولية. -1

إىل حل  توصلالقرار إىل ال دعاأما فيما خيص قضية الالجئني فقد  -9

 )14(.عادلة ملشكلة الالجئني

نص على حل ملشكلة الالجئني الفلسطينيني  والذي 191ويالحظ هنا أن القرار 

األمر الذي جعل تفسري هذا البند قائم على الجتهادات  549استبعد القرار 

 ألطراف الصراع.
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تشرين الثاين/  12وصوتت الولايت املتحدة لصاحل هذا القرار، وقدمت يف 

مقرتحات لالحتاد السوفيييت تنص على إعطاء الالجئني حق  5494نوفمرب 

 ختيار بني:اإل

 العودة على أساس كوات سنوية متفق عليها. -5

 التوطني. -1

اإلحتاد السوفيييت رفض هذا املقرتح وطالب بتنفيذ قرارات األمم، وهو ما يعكس  

حلد كبري طبيعة الصطفاف الدويل فيما يتعلق بقضية الالجئني الفلسطينيني 

والذي نشزت عنه آنذاك، والذي كان الغالب فيه هو أتييد حقهم يف العودة، 

الولايت املتحدة واحللفاء األساسيون للكيان الصهيوين مبحاولة متييع هذا احلق 

 والتفاوض حوله لتصفيته، دون أن تعلن عن ذلك صراحة.

 

 



خامساا: سياسة الوًلايت املتحدة األمريكية جتاه قضية الالجئني يف عهد الرئيس 

 (:5441-5411جورج بوش األب )

بوش األب ابلنسبة لقضية الالجئني الفلسطينيني خمتلفة عن مل تكن سياسة  

أسالفه وإمنا كانت متممة هلا، ولكن التطور املهم الذي حصل يف هذه املرحلة هو 

 إشراك منظمة التحرير الفلسطينية يف أي عملية تفاوض تؤدي إىل تسوية سياسية.

طينية ممثلة حيث مت عقد مثانية جلسات يف تونس بني منظمة التحرير الفلس 

بعضو جلنتها التنفيذية ايسر عبد ربه والولايت املتحدة ممثلة بسفريها يف تونس 

 روبرت ابلرت.

مل تثمر هذه املفاوضات عن أي نتيجة تذكر حيث توقفت نتيجة قيام  

حرب اخلليج الثانية بعد قيام العراق ابجتياح الكويت، و ابنقضاء احلرب كانت 

قع التحولت العاملية عليها، لتصطدم احلقوق العربية بعامل املنطقة العربية تتلمس و 

القطب األوحد الذي ابتت هتيمن عليه الولايت املتحدة بشكل مطلق اثر اهنيار 



الحتاد السوفيايت، وهو ما سينعكس يف قفزات سلبية متتابعة يف املوقف األمريكي 

 م.١٩٩١ؤمتر مدريدمن قضية الالجئني الفلسطينيني، واليت ميكن تلمسها منذ م

 

 مؤمتر مدريد:

عقد يف العاصمة اإلسبانية مدريد بعد إخراج العراق من الكويت يف الفرتة  

م 5445تشرين الثاين/ نوفمرب من عام  5تشرين األول/ أكتوبر حىت  92من 

برعاية الولايت املتحدة األمريكية والحتاد السوفيييت مبشاركة وفود من سوراي، مصر، 

، وكان يتوىل )15(ردن، واستبعاد منظمة التحرير بناء على الطلب الصهيوينلبنان، األ

رائسة وزراء الكيان الصهيوين آنذاك إسحاق شامري الذي مل يكن على عالقة طيبة 

مع بوش األب وحضر املؤمتر بعد هتديد بوش له بتعليق املعونة األمريكية السنوية، 

تفاوض خالل هذه املرحلة ثنائية أي  وحاولت الولايت املتحدة أن تكون عملية ال
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كل طرف جيمع مع الكيان الصهيوين على حدة رغبة منها أن يتم حتقيق أكرب 

 مكاسب حلليفها يف املنطقة.

مل يثمر هذا املؤمتر عن أي نتيجة تذكر ابستثناء فتح ابب التفاوض اخللفي  

الالجئني  بني منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل" لحقاا، و خبصوص قضية

الفلسطينيني، طالب إسحاق شامري بتحويل قضية الالجئني الفلسطينني للجنة 

 متعددة األطراف.

ويبدو من خالل املؤمتر أن مرجعية التسوية مل تضع آلية واضحة حلل مشكلة  

ومل تشر إليه ول إىل حق العودة،  549الالجئني استناداا على القرار األممي رقم 

عادل هلا دون ذكر أي تفصيل عن ماهيته رغم إشارة الوفد  وأشارت فقط إىل حل

  )16(.549الفلسطيين إىل أن احلل العادل والشامل موجود يف القرار 

سادساا: السياسة األمريكية جتاه الالجئني الفلسطينيني يف عهد كلينتون واتفاقية 

 (:1222-5441أوسلو )
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ا من أكثر الرؤسا  ء األمريكيني املنحازين إىل عد الرئيس بيل كلينتون واحدا

"إسرائيل" حيث مل ميارس أي ضغوط ضد الكيان الصهيوين للوصول إىل تسوية 

سياسية وارتبطت اسرتاتيجيته حبل القضية ابسرتاتيجية "إسرائيل اليت ربطت القضية 

 الفلسطينية وصراعها مع الفلسطينيني ابلصراع يف الشرق األوسط".

ملباشرة بني طريف الصراع عن طريق الرسائل ويف عهده بدأت املفاوضات ا 

املتبادلة بني منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة برئيسها آنذاك ايسر عرفات ورئيس 

 الوزراء الصهيوين إسحاق رابني.

ومن أهم هذه املراسالت هو الوصول إىل إتفاق إعالن املبادئ بني  

 .5449أيلول عام  59يف الفلسطينيني و"إسرائيل" أو ما يعرف ابتفاقية أوسلو 

وجاء هذا اإلتفاق متجاهالا قرارات األمم املتحدة كافة معترباا املفاوضات  

 نفسها هي املرجعية لعملية للتفاوض .

مت ذكر قضية الالجئني يف هذا التفاق يف املادة اخلامسة منه حيث مت فيها  

سنة الثالثة من أتجيل البت يف هذه القضية إىل مفاوضات الوضع النهائي، أي ال



الفرتة النتقالية اليت كانت مدهتا مخس سنوات تبدأ مع انسحاب "إسرائيل" من 

 قطاع غزة وأرحيا

"تنطلق مفاوضات الوضع النهائي يف أقرب وقت ميكن على أن ل يتعدى بداية  

 –السنة الثالثة" "إن هذه املفاوضات ستغطي قضااي متبقية تشمل الالجئني 

 )17(.املستوطنات" –احلدود  –القدس 

فيها إىل التعاون بني  51كما دعت أيضاا هذه اإلتفاقية يف املادة  

اإلسرائيلي واجلانب الفلسطيين واحلكومة األردنية واملصرية إلنشاء جلنة  )18(اجلانب

 إىل الضفة الغربية وقطاع غزة. 5490رابعية تبحث يف عودة "انزحي" عام 

 الالجئني الفلسطينيني إىل قسمني:حيث كانت هذه اإلتفاقية قد قسمت  

 .5491األول هو لجئ عام 

 الذين عرفوا ابلنازحني. 5490والثاين هو لجئ عام 
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ومن املالحظ أن هذه اإلتفاقية كانت نكبة اثنية يف قضية الالجئني  

الفلسطينيني حيث مل تستند إىل القرارات الدولية اخلاصة ابلالجئني الفلسطينيني 

، ومل تسفر 5490لجئي عام  5491إىل قسمني لجئي عام  وقسمت الالجئني

سوى عن عودة بضعة آلف من الالجئني الذين كانوا من موظفي السلطة وأفراد 

 من قوة الشرطة وعائالهتم.

سابعاا: سياسة الوًلايت املتحدة األمريكية جتاه الالجئني يف عهد بوش اًلبن 

(1225-1222:) 

بيت األبيض استمر مسار التسوية يف مكانه  مع قدوم جورج بوش إىل ال 

واستمرت "اسرائيل" يف اختزال املفاوضات ابلقضااي األمنية واستمرت الولايت 

املتحدة هنجها السابق يف جتاهل قضية الالجئني الفلسطينني بصورة مطلقة، مما 

يف أدى إىل تعميق املعاانة اإلنسانية لالجئني الفلسطينيني وشهد املوقف العريب 

هذه املرحلة تراجعاأ كبرياا من خالل املبادرة اليت أطلقها ويل عهد اململكة العربية 

 1221السعودية آنذاك عبد هللا بن عبد العزيز يف القمة العربية يف بريوت عام 



ورأت أن احلل النهائي جيب أن يكون عادلا يف تغييب واضح لإللتزام جبميع 

 على التمسك هبا. )19(ف الرمسيالقرارات الدولية اليت دأب املوق

 :1229خارطة الطريق يف عام  -5

مت اإلعالن عنها عن طريق تصريح لإلدارة األمريكية مساء يوم األربعاء يف 

وذلك قبل عرضها على طريف الصراع وصدرت هذه اخلطة  92/9/1229

من أربعة أطراف )الولايت املتحدة، روسيا، اإلحتاد األورويب، األمم 

ان هدفها إجناز تسوية هنائية وشاملة للصراع على أساس حل املتحدة( وك

 الدولتني ومن أهم ما ورد عنها:

 قيام دولة فلسطينية ذات سيادة. -5

 (.1إهناء الكفاح املسلح) -1

أتجيل قضااي احلدود والقدس والالجئني واألسرى واملستوطنات  -9

.  ومت )20(نرى أن هذه اإلتفاقية مل تذكر قضية الالجئني ا،ومن هن
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جيلها للبت فيها يف اتفاقات الوضع النهائي دون اإلشارة حىت إىل أت

بني إقامة  مقايضةكانت عبارة عن   وابلتايلأو حق العودة  549القرار 

 الدولة الفلسطينية وقضية الالجئني.

أطلقت الولايت املتحدة مؤمتر أانبوليس الذي هدف  1220ويف عام  

اي العالقة "القدس، الالجئني، احلدود، للتسريع يف إجياد احلل النهائي للقضا

املستوطنات، وخالل هذا املؤمتر قدمت العديد من األطروحات حلل قضية 

 الالجئني أمهها:

 عودة جزء من الالجئني إىل اراضي الدولة الفلسطينية يف الضفة وقطاع غزة. -5

 )21(.التوطني يف بعض مناطق اللجوء الفلسطيين -1

جتاه الالجئني يف عهد ترامب وصفقة تحدة األمريكية اسة الوًلايت املاثمناا: سي

 القرن:
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يعترب الرئيس األمريكي دوانلد ترامب، وإدارته، األكثر تبنياا للرؤية الصهيونية  

بني من سبقوه من نظرائه األمريكيني حيث قدم دعماا كبرياا لالحتالل الصهيوين 

صفقة القرن هي العنوان  على الرغم من أنه ل يزال بفرتة وليته األوىل وتعترب

العريض لسياسة ترامب جتاه القضية الفلسطينية، املتضمنة قضية الالجئني 

الفلسطينيني، ويعترب جاريد كوشنري هو الوجه البارز للفريق املدبر واملخطط هلذه 

 الصفقة.

عندما أعلن الصفقة  1212يناير  11وتقوم خطة ترامب كما أعلن هو يف  

ة راحبة للجانبني حبل واقعي بدولتني، وإقامة دولة فلسطينية "إن رؤييت تقدم فرص

ترفض ما يوصف أمريكياا وإسرائيلياا بـ "اإلرهاب" بشكل صريح وجعل القدس 

عاصمة ل تتجزأ إلسرائيل، أما ابلنسبة لعاصمة الدولة الفلسطينية، قال: ميكن أن 

 )22(.تكون هناك عاصمة يف القدس الشرقية
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الجئني الفلسطينيني نص اعالن اخلطة/ الصفقة على أما خبصوص قضية ال 

أنه لن يكون هناك أي حق يف العودة أو استيعاب أي لجئ فلسطيين يف إسرائيل 

 وتتضمن هذه اخلطة ثالث خيارات لالجئني الفلسطينيني:

 .إسرائيليةاإلستيعاب يف دولة فلسطني مع خضوع هذا اخليار لقيود  -5

اليت يتواجدون هبا مبا خيضع ملوافقة اإلندماج يف البلدان املضيفة  -1

 الدول ذاهتا

 1222سنوات )بواقع  52لجئ سنوايا على مدى  122أو قبول  -9

لجئ( يف دول جملس التعاون اإلسالمي اليت توافق على توطني الالجئني 

 الفلسطينيني.

كما نصت اخلطة يف شقها القتصادي إىل استبدال خميمات الالجئني يف دولة 

معات سكنية جديدة يف "دولة فلسطني" وابلتايل تفكيك هذه فلسطني بتج

 )23(.املخيمات وبناء مساكن دائمة وجددية بدلا عنها
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 :اخلامتة

تلحظ الدراسة عمق وقدم الحنياز األمريكي ضد حقوق الالجئني الفلسطينيني، 

و ومسامهة التفرد األمريكي يف اهليمنة على العامل، يف تظهري هذا املوقف على حن

معلن، وتصعيده من حماولة التفاوض حول حقوق الالجئني إىل حماولة تصفية 

 قضيتهم بشكل هنائي دون منحهم أي ذرة من حقوقهم.

كما تعرج الدراسة لدور الولايت املتحدة يف جولت التفاوض املختلفة، وما 

أنتجته من اتفاقيات، واليت شكلت مداخل لتفكيك املواقف الداعمة حلقوق 

جئني أكثر من كوهنا إطار للتفاوض بني طريف صراع، وبذلك تورطت اجلهات الال

الفلسطينية يف عملية جتسري عبور الولايت املتحدة حنو مواقفها السوء فيما يتعلق 

 بقضية الالجئني وصول لسياسات إدارة دوانلد ترامب.



ربط وهذه السياسة بنيت أولا وآخراا على املصلحة اإلسرتاتيجية اليت ت 

الولايت املتحدة ابلكيان الصهيوين ودوره يف املشروع الستعماري، دون تغيري كبري 

التوازانت الدولية، واتضاح لقدرة فلسطينية على تعطيل الرؤى املشرتكة بني 

الولايت املتحدة وكيان الحتالل للمنطقة ومستقبلها، وتوجهات اهليمنة عليها، 

 الفلسطينيني أحد جسورها انلرئيسية واليت تشكل تصفية قضية الالجئني

يف الوضع القائم ابتت سياسات الولايت املتحدة تتجه لتصفية وجود الالجئني 

وقضيتهم، من خالل مسارات متعددة، أبرزها استهداف انروا والسعي لهناء 

خدماهتا، جبانب استهداف املخيمات مبشاريع الخرتاق والتهجري، والسعي دوليا 

ض قبول التوطني على العديد من الدول العربية، جبانب العمل على واقليميا لفر 

افراغ املعىن السياسي لقضية الالجئني من مضمونه من خالل فرض الستسالم 

 على املوقف الفلسطيين.

 

 


