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ملخص:
يتناول البحث بالدراسة موضوع مشاريع التسوية األمريكية حلل مشكلة الالجئني
الفلسطينيني منذ 1977-1949م ،بدءا من مشروع جورج ماك جي مرورًا مبشروع الرئيس
مجي كارتر ،ومواقف األطراف املعنية من تلك املشاريع خاصة املواقف األمريكية الرمسية من
تلك القضية واليت جاءت على شكل مشاريع سياسية اغرائية مت طرحها حلل مشكلة
الالجئني ،وخلص البحث إىل أن معظم ما طرح من مشاريع تتعلق بتلك املشكلة ،جاءت يف
جمملها كمشاريع لتصفية القضية الفلسطينية أوال ،ولقضية الالجئني ثانيًا ،وكانت بعيدة
جدًا عن طموحات الشعب الفلسطيين وأيضا عن قرارات دولية ،خاصة بقضية الالجئني ،وعلى
رأسها قرار رقم ،194كما أنها ظلت بعيدة عن حتميل إسرائيل أي مسؤولية قانونية أو أخالقية
جتاه تلك القضية.
الكلمات املفتاحية. :الالجئني ،القرار ،فلسطني ،االمم املتحدة.
Abstract :
The study deals with American settlement projects to solve the Palestinian refugee
problem since 1949-1977, starting with George McGee's project through President Jimmy
Carter's project and the positions of the concerned parties on these projects, especially the
official American positions on this issue, which came in the form of political projects To solve
the problem of refugees, and the research concluded that most of the projects put forward
regarding this problem, came in its entirety as projects to liquidate the Palestinian issue first,
and the refugee issue II, and was very far from the aspirations of the Palestinian people as well
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خمرب أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع  -كلية احلقوق والعلوم السياسية
جامعة حممد خيضر  -بسكرة
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as international resolutions, Resolution No. 194, as it has been far from downloading Israel
any legal or moral responsibility with regard to that issue.
Keywords : Refugees, Resolution, Palestine, United Nations

مقدمة

من املعلوم أن قضية الالجئني الفلسطينيني ولدت يف  15ماي  ،1948أي يوم االعالن

عن قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطني ،وما ترتب على ذلك من اندالع أول حرب عربية
إسرائيلية ،أدت على اقتالع حوايل  900ألف فلسطيين من أصل  1.348.840وهم عدد
سكان فلسطني يف العام  ، 1948وذلك من حوايل  531مدينة وبلدة وقرية اضطروا على
أثرها اللجوء إىل الدول العربية املجاورة ( األردن ،سوريا ،لبنان) باإلضافة إىل الضفة
الغربية وقطاع غزة ،يف ما يقارب من  59خميمًا ،و تضاعف عدد الالجئني الفلسطينيني
حىت وصل يف األعوام التالية إىل ما يقرب  7ماليني الجئ موزعني على معظم أحناء العامل،
خاصة مع ظهور مشكلة الجئني جديدة على أثر حرب عام  1967م.
من هنا تأيت أمهية هذه الدراسة ،فهي تتناول موضوع هام جدًا يتعلق بتطور القضية
الفلسطينية بشكل خاص ،وقضية الصراع العريب اإلسرائيلي بشكل عام.
فقضية الالجئني ال زالت حية وال زالت موجودة منذ ظهورها حىت هذه اللحظة ،بل ميكن
القول أن قضية الالجئني تعترب من القضايا الرئيسية والقومية اليت تفرض نفسها على
األحداث سواء يف املجالني السياسي أو العسكري ،فحقيقة الصراع العريب إلسرائيلي قضية
متشعبة فرضت نفسها على كل األوجه الدولية واإلقليمية واملحلية وهي من القضايا امللحة
على كل األصعدة ،وال زالت مجيع األطراف الدولية منها واملحلية واإلقليمية حتاول البحث
عن حل ينهي هذه القضية بشكل مناسب.
وتأيت اهداف هذه الدراسة الوقوف على طبيعة هذه املشكلة وأثرها يف تطور األحداث
السياسية اجل ارية يف الوقت احلاضر ،وأهم املشاريع اليت طرحتها الواليات املتحدة
األمريكية لتسوية هذه القضية منذ ظهورها عام بدءا من مشروع جورج ماك جي مرورًا
مبشروع الرئيس مجي كارتر والرئيس ريغن ،واليت جاءت على شكل مشاريع سياسية اغرائية
مت طرحها حلل مشكلة الالجئني.
هلذا فإن التساؤل املطروح هو :كيف تعاملت االدارة األمريكية مع مشكلة الالجئني
الفلسطينيني؟ وهل خدمت مشاريعها املطروحة القضية أم زادت من تعقيدها؟
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ولدراسة هذا املوضوع استخدمت املنهج التارخيي التحليلي يف تناوله هلذه القضية ،وذلك
من خالل ،مراجعة العديد من الكتب واملصادر املتعلقة باملوضوع واألخذ منها يف حماولة منه
لتوثيق كل املعلومات التارخيية والسياسية.
وخلص البحث إىل أن معظم ما طرح من مشاريع تتعلق بتلك املشكلة ،جاءت يف جمملها
كمشاريع لتصفية القضية الفلسطينية أوال ،ولقضية الالجئني ثانيًا ،وكانت بعيدة جدًا عن
طموحات الشعب الفلسطيين وأيضا عن قرارات دولية ،خاصة بقضية الالجئني ،وعلى رأسها
قرار رقم  ،194كما أهنا ظلت بعيدة عن حتميل إسرائيل أي مسؤولية قانونية أو أخالقية
جتاه تلك القضية.

أوال :السياسة األمريكية العامة جتاه قضية الالجئني الفلسطينيني:
لقد سامهت الواليات املتحدة األمريكية منذ االنتداب الربيطاين على فلسـطني
عام 1920م ،يف تسهيل عملية تنقل اليهود اليها ،وقدمت هلم الدعم املادي واملعنوي ،ومهدت
هلم الطريق إلقامة دولة يف أرض فلسطني املباركة عام1948م.1
يتمثل موقف األمريكي من القضية الفلسطينية ،ويف مقدمتهـا قضية الالجئني بشكل
عمـلي ،يأيت كانعكاس ملوقف هذه اإلدارة أو تلك من إسرائيل بشكل عام ،ومدى حتالفها معها،
وتؤكد كل الوقائع التارخيية منها والسياسية ،أنه كلما تعمق حتالف إسرائيل مع الواليات
املتحـدة األمريكـية ،وتوطدت مكانتها كحليف استراتيجي للواليات املتحدة األمريكية،
تراجع االهتمام األمريكي بالقضية الفلسطينية ،وحتولت مشكلة الالجئني إىل جمرد بند
مربم وغامض يف مشاريع التسوية األمريكية لقضية الصراع العريب اإلسرائيلي.2
لقد ركزت الواليات املتحدة األمريكية كل جهودها على موضوع توطني الالجئني يف البلدان
العربية اليت يتواجدون هبا ،حيث ظهرت يف حينها مشاريع حثيثة يف هذا املجال ،معظمها
ركز تركيزا مباشرا على موضوع توطني الالجئني ،وحاولت الواليات املتحدة األمريكية،
ومندبيها يف جلنة األمم املتحدة للتوفيق بشأن فلسطني ،تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع
وكان من أهم تلك املشاريع.
 -1مشروع خطة جورج ماك جي :1949
متركزت نشاطات جلنة التوفيق الدولية خالل األعوام 1952-1949حول قضية فلسطني
من قضـية سياسية إىل قضية شعب ،سلب منه وطنه بفعل قوى غامشة ،فطرد أبناؤه
فأصبحوا الجئني ،إىل قضية إغاثة وإعاشة وتوطني ،من خالل جلنة التوفيق الدولية، 3
قدمت الواليات املتحدة مقترحات وخطط ،عرفـت منها خطة "ماك جي" ،وخطة التطوير
االقتصادي للشرق األوسط .ونصت على:4
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✓ تتأسس التسوية على حل مشكلة الالجئني من خالل عملية توطني واسعة يف نطاق
برنامج عام لتطوير املنطقة.
✓ تتعهد الواليات املتحدة بتقدمي معظم نفقات الربنامج.
✓ يطلب من إسرائيل إعادة مائة ألف الجئ إىل بالدهم ،وعلى هذا األساس قام
مساعد وزير اخلارجية االمريـكية جورج "ماك جي " بزيارة إىل بريوت يف
جوان 1949ليعرض خطته "خطة التطوير االقتصادي للـشرق األوسـط" وتقضي
اخلطة بتقدمي مساعدات اقتصادية وتكنولوجية إىل الدول العربية املرشحة
لتوطني الالجئني بـدالً من إعـادهتم إىل فلسطني ،على يد وكالة تشرف عليها
الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا وهذه الدول العربية اليت سيعاد توطني
الالجئني الفلسطينيني فيها " ستنال مساعدات مالية " وكما طلب "ماك جي" عودة
مائة الف الجـئ فقط من أجل تذليل العقبات السياسية أمامه وتسهيل املهمة له.5
-

املواقف الفلسطينية والعربية والدولية من خطة ماك:

•

املوقف العربي والفلسطيين :رفضت مجيع الدول العربية خطة مك جي ،ألهنا تتعارض
مع القرار 194الذي يسمح بعودة الالجئـني اىل ديارهم حبرية أو تعويض هلم
مقابل ذلك ،كما اعتربته الفصائل الفلسطينية مشروع اقتصادي وادمـاجي
لالجئني يف الشرق االوسط.

•

6

املوقف اإلسرائيـلي :رفضت إسرائيل أي عودة لالجئني الفلسطينيني ،يف حالة الضغط
عليها ،ولكن يكون ذلك حسب رغبتها،7وشروطها .

•

املوقف الــدولي :رحبت اجلمعة العامة لألمم املتحدة مع وكالة الغوث :االونروا
"باخلطة واعتربهتا حترك ايـجايب إلهناء الصراع القائم يف منطقة الشرق
االوسط،8أما املـوقف االمريكي فقد بذل" دين أتشـسون ،مساعـد وزير اخلارجية،
جهدا يف الضغط على وزير اخلارجية اإلسرائيلي إلعادة "ربع عدد الالجئني
مثــال ً" أي حنو  200ألف الجئ ،وذلك حني التقيا يف نيـويورك يف  5أفريل 1949
م ،وحني حتـاشى اإلسرائيليون هذا االقتراح متهربني منه ،قام الرئيس ترومان
نفسه مبواجهة رئيس الكيان اإلسرائيلي بشأن القضية .حيث صرح ترومان قائال:
«أنين مشمئز من الطريقة اليت يتناول هبا اليهود مشكلة الالجئني ،وأخربت رئيس
إسرائيل حبضور سفريه مبا أراه عنها بالضبط  ،وآمل أن يكون لذلك بعض
التأثري».9
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 -2مشروع خطة غوردن كالب:1951
شكلت جلنة فرعية للبحث االقتصادي تابعة للجنة التوفيق الدولية يف اوت1949
برئاسة األمريكـي "غوردن كالب ،"10وعضوية ممثلني عن فرنسا وبريطانيا وتركيا ،وعملت
البعثة االقتصادية بصورة مستقلة عن جلنة التوفيق 11ملتابعة ما يسمى مبشروع التطوير
االقتصـادي ،وقالت أهنا واجهت صعـوبات سيـاسية واقتصادية ،وأن كال الطرفني غري مهيأ
خلطط اقتصادية لتطوير مصادر املياه ،واقترحت اللجنـة إجياد سلسلة من مشروعات صغرية
تتضمن :أعمال ري صـغرية ،بناء طرق ،بناء سدود صـغرية ،وهذا بدوره سيخلق استخدامًا
مباشرًا ،لبعض الالجئني وجتربة مفيدة ألولئك الذين يديرون الربنامج ،مما خيلق قاعدة
ملشروعات أوسع.

12

ويف  10أوت 1951م ،دعت جلنة التوفيق الدولية حكومات كل من إسرائيل ومصر
واألردن ولبنان وسوريا إىل حضور مؤمتر باريس والذي عقد يف  13سبتمرب  1951م ،وتقدم
رئيس اللجنة "،آيل باملر" 13مبذكرة إىل الوفود العربية والوفد اإلسرائيلي كل على حده
شرح فيها أهداف اللجنة من مباحثات املؤمتر واليت كان من ضمنها :
✓ تسوية حقوق األشخاص وأوضاعهم ،خاصة فيما يتعلق بإعادة توطني الالجئني،
ودفع التعويضات عن اخلسائر النامجة عن القتال ،وأن تقوم إسرائيل بإعادة قسم
من الالجئني الفلسطينيني إىل إسرائيل مبا ال يتعارض مع مصاحلها ،وبالتعويض
املباشر عن ممتلكات البقية.
✓ حل املشكالت املتعلقة حبقوق وواجبات الدول املعنية.
✓ االتفاق بني األطراف املعنية على احترام حق كل منها يف التمتع باألمن ،واالمتناع
عن القيام بأية أعمال عدائية ،والعمل من أجل السالم الدائم يف فلسطني.14
-

املواقف الفلسطينية والعربية والدولية من خطة كالب:

تباينت املواقف بني مؤيد ومعارض ،وميكننا ابرازها فيمايلي:
•

املوقف الفلسطيين والعربية :وافقت الدول العربية وبعض الفصائل الفلسطينية على
املذكرة مع إصرارها على ضرورة موافقة إسـرائيل على إعادة الالجئني كشرط
أساسي ألية تسوية.

•

املوقف اإلسرائيلي :رفضت إسرائيل هذه االقتراحات بطريق غري مباشر وأقصد
بذلك من خالل عرضها شروطا تعـجيزية رفضتها الدول العربية .واجلدير
باملالحظة هنا أن "باملر" رئيس اللجنة  ،قدم هذه املقترحات بعد أن أصدرت
الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا البيان الثالثي يف  25ماي  ،1950والذي
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تعهدت فيه هذه الدول ،حبماية حدود إسرائيل القائمة وباملحافظة على تفوقها
العسكري النوعي على الدول العربية جمتمعة ،مما أدى بإسـرائيل إىل رفـض
مقترحات

اللجنة

رغم

الدولية،

أهنا

تصـب

يف

خانة

املصاحل

15

اإلسرائيلية ،وتنسـف حق الشـعب العريب الفلسطيين يف العودة إىل وطنه،
وهذا ما يوحي لنا بأن املشروع كان مفتعال لتظليل العرب فقط.
•

املواقف الدولية :أيدت كل من اجلمعية العامة لألمم املتحدة اخلطة  ،وبريطانيا،
وفرنسا ،والواليات املتـحدة األمـريكة املشروع ،رغم معارضة إسرائيل له ،ألن
هذا املشروع خيدم مصاحل الدول الكربى يف منطقة الشرق األوسط ،كما رأت فيه
الواليات املتحدة أنه حيقق أمن اسرائيل وحيميها من أي هتديد عريب.16

 -3مشروع جون فوسرت داالس 1955 17م:
مل يكن الفشل الذي منيت به املشاريع األمريكية حلل الصراع يف الشرق األوســط
يكفي اإلدارة األمريكية لتغيري سياستها يف الشرق األوسط ،وواصلت حماوالهتا تصفية
القضية الفلسطينية ،بتقدمي حلول هلا باعتبارها قضية الجئني ،وظل داالس

18

وزير

اخلارجية األمريكية طوال سنة  1955م ،يشـدد على إعـادة اسكان الالجئني من خالل
مشاريع اقتصادية حيث طرح "جون فوستر" مشروعه الذي حيمل امسه أمام الكونـغرس
األمريكي يف26اوت 1955م.
وانصب جوهر خطته على إهناء مأساة ما يقارب 900ألف الجئ فلسـطيين يف املناطق
اليت أقيـمت عليها إسرائيل ،حبيث اشتملت خطة داالس على ثالث نقاط رئيسية:19
✓ وهي وضع حد لبؤس مليون الجئ فلسطيين ،مما يستدعي تأمني حياة كرمية هلـم
عن طريق العـودة إىل فلسطني ضمن حدود املمكن الذي تسمح به إسرائيل.
✓ على إسرائيل دفع تعويضات لالجئني يتم متويلها من قرض دويل ستشارك فيه
الواليات املتحدة بصورة أساسية.
✓ استصالح أراض زراعية جديدة من خالل تكثيف مشاريع الري حبيث يتمـكن
الالجئون مـن العمل واالستقرار.

20

-

املواقف الفلسطينية العربية والدولية من مشروع دالس:

•

املواقف الفلسطيين والعربية :علقت األمانة العامة جلامعة الدول العربية يف ذك
احلني على خطاب داالس ،قالت أنه ختلي عن قرارات األمم املتحدة األمر الذي
تدعو إليه إسرائيل ومن يناصرها ،وجتاهل قرارات مؤمتر باندونغ، 21الـذي يطالب





100

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدكتور :رشيد مقدم

بتنفيذ هذه القرارات وأن هذا املشروع نقل قضية فلسطني من املجال الدويل الواسع
الذي مسح لكثري من األمم الصغرية واملحايدة بالتفاهم والتكتل إىل أيدي الواليات
املتحدة وبريطانيا ومن يشايعهما يف سياستهما واملحايدة بالتفاهم والتكتل إىل أيدي
الواليات املتحدة وبريطانيا ومن يشايعهما يف سياستهما.
•

املوقف اإلسرائيلي :ارتكز موقف حكومة إسرائيل يف مقترحات داالس فقد أعلنه
موشي شاريت عندما كان رئيسًا للحـكومة فقال ..» :إنه يرى أساسًا إجيابيًا يف
االستناد إىل مقترحات مستر داالس يف أن يكون الوضع يف املستقبل بني إسرائيل
والبالد العربية قائمًا على قاعدة للسلم ورحب بإمكانية التوصل إىل ذلك دون أن
يضـحي أي من الفريقني مبصاحله اخلاصة .22 «.وجاء يف بيان احلكومة
اإلسرائيلية يف  11سبتمرب  ..»1955استعداد إسرائيل ملنـاقشة موضوع إدخال
بعض التعديالت املتبادلة مع جرياهنا العرب ،وأهنا ليست مستعــدة لتقدمي أية
تنازالت بالنسبة لألرض وخاصة يف النقب ألمهيتها بالنسـبة إلسرائيل بسبب
ثروهتا املعـدنية ومرفأ ايالت (العقــبة) ،وال تعديل خلطوط اهلدنة احلالية.23 «.

•

املواقف الدولية :رحبت كل من بريطـانيا والواليات املتحدة األمريكـية باخلطة
،وأصدر كل من الرئيـس األمريكي داويت أيزهناور

24

ورئيس الوزراء الربيطاين

أنطوين ايدن 25يف فيفري  1956بـيانًا مشتركًا على اثر اجتماع مت بينهما أكدا فيه
على خطة داالس و دعمها.

26

وهكذا يتضح من هذا املشروع ،أن التكتيك األمريكي يهدف إىل نزع الصبغة
السياسية عن الزناع العريب -اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية وإعادة طرح املشكلة على
أهنا مشكلة تكنوقراطية قابلة للحل بالوسائل الفنية ،وهذا يعين حتويل املشكلة وجتزئتها
إىل قضية اقتصادية (التنمية املائية وغريها) وقضية إنسانية لتوطني الالجـئني
الفلسطينيني ،وحل مشكلة احلدود مبا يضمن مكاسب إسرائيل اجلغرافية يف األراضي
العربية.
 -4مشروع إريك جونستون1955-1953م:
اقترحه داويت ايزهناور خالل بداية فترة حكمه رئيسًا للواليات املتحدة
األمريكية واليت امتدت من  20جانفي1953م إىل  5مارس 1961م حيث أرسل" بعثة خاصة
برئاسة السفري "اريك جـونستون "27من إدارة التعاون التقين إىل الشرق األوسط ،وذلك حلل
مشكلة الالجئني الفلسطينيني بأسلوب اقــتصادي يتجنب بسهولة عقبات حل سياسي ،ويقضي
احلل االقتصادي باستغالل مياه األردن يف مشاريع الري وتوليد الطاقة الكهربائية لتوفري
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فرص عمل لالجئني الذين سيميلون حنو إعادة توطينهم وهلذه اخلطة مزايا اقتصادية
ومردود سياسي ،كما قدرت تكلفة املشروع ب  121مليون دوالر ،ستقدم معظمها الواليات
املتحدة.
-

28

املواقف الفلسطينية والعربية والدولية من جونسون:

قبل مشروع جونسون بالرفض التام عربيا واسرائيليا ،ميكن ابراز صور الرفض فيما يلي:
•

املواقف العربية والفلسطينية :رفض مشروع "جونستون" عربيا وشعبيا ورمسيا ،ورفضه
الفلسـطينيون بشدة ،ففي  20جويلية 1955م ،اختذ مؤمتر الالجئني الفلسطينيني
املنعقد يف القدس قرارًا باإلمجاع جاء فيه :يرفض الالجئون الفلسطينيون كل
مشروع أو تفكري يرمي إىل تصفية قضية الالجئني الفلسطينيني ،وحل قضـية
فلسطني حالًال حيقق املطالب الوطنية ،كما يرفضون مشاريع اإلسكان ومشروع
"جونستون" الذي يؤدي يف النهاية إىل عقد صلح مع إسرائيل أو التعاون معها.29 .
أما عربيا فقد رفضت كل من االردن والعراق و مصر املشروع واعتربته تصفية
للقضية الفلسطينية ووصفته باالستعمار اجلديد "االستعمار االقتصادي"  30.كما
عارض العرب ختزين مياه هنر الريموك يف حبرية طربيا ،وذلك ألن معظم مياه
هذه البـحرية تقع حتت السيطرة اإلسرائيلية ،بينما تنبع هذه املياه من أراض
عربية جماورة لفلسطني ،وواكب صـدور املشروع مظاهرات عمت قطاع غزة قدم
أبناءها شهيدين يف تلك املظاهرة ،كذلك عمت املظاهرات مدينة القاهرة.31

وفشل هذا املشروع بسبب الرفض الرمسي والشعيب ،حيث اعترضت على املسـتوى الرمسي
جلنة اخلرباء العرب اليت شكلت من مصر واألردن وسوريا ولبنان لدراسة املشروع .
•

املوقف اإلسرائيلي :رفضت إسرائيل املشروع ،رغم الضغط األمريكي عليها ،اليت رأت
بأنه احسن طريقة لتوطني الالجئني ،ورفض إسرائيل ملشروع على حد زعمها يفي
حاجات األردن على حساب كل من سوريا ولبنان وإسرائيل ،وبالرغم من النـصائح
اليت قدمها "موشي شاريت" إىل بن غوريون رئيس الوزراء اإلسرائيلي لقبول
املشروع ،إال أن بن غوريون رفض املشروع ،معلنًا أنه ال يريد أن تتحول إسرائيل
إىل دولة شرق أوسطية.32

•

املواقف الدولية :رحبت األمم املتحدة باملشروع واعتربته ،نقطة اجيابية ،أما
الواليات املتحـدة األمريكية ،بالرغم من رفض الطرفني العريب واإلسرائيلي
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لذلك املشروع إال أن الواليات املتـحدة األمريـكية ظلت متمسكة به لفترة طويلة
من الزمن.

33

 -5مشروع داويت ايزنهاور :1958
يف مطلع جانفي 1957م ،تقدم الرئيس االمريكي "داويت ايزهنـاور" مبشروع اىل
الكـونغرس األمريكي ،يف شكل رسالة " ضمان األمن واالستقالل يف الشرق األوسط ودعم
السالم "جاء فيها  »:منذ وقت قريب نشبت حـرب تورطت فيـها دول عـربية متارس نفـوذًا
كبريًا يف املنطقة ،لقد قوى اهلجوم اإلسـرائيلي الكبري نسبيًا الفروق األساسية بني إسرائيل
وجرياهنا العرب ،واستغلت الشيوعية الدولية كل هذا العجز ،وهذا املشروع لن حيل مجيع
مشكالت الشرق األوسط ،هنالك مشكلة فلسطني ،وعالقات إسرائيل بالدول العربية ،ومستقبل
الالجئني العرب ،وهنالك مشكلة مستقبل قناة السويس ،وتضاعف خطر هذه املشكالت بسبب
هتديد الشيوعية الدولية الذي ينبغي إبعاده «.34
وربط املشروع بني مقاومة الشيوعية وبني التنمية االقتصادية ،كما طالب الرئيس
األمريـكي يف هذا املشروع ،بعودة الالجئني الفلسطينيني إىل ديارهم اليت هجٌروا منها ،واقترح
أن تتم تلك العودة على مراحل.
على أساس أن عدد الالجئـني الفلسـطينيون يقدرون بنصف مليون ويشكلون ألف
أسرة تعيش يف املخيمات املوزعة بني األردن وسوريا وقطاع غزة.
✓ املرحلة األول :إعادة مائة ألف الجئ يعودون يف الفترة ما بني عامي -1956
1957م.
✓ املرحلة الثانية :إعادة مائة ألف الجئ آخرين يف الفترة ما بني عامي – 1959
1960م.
✓ صحاب األمالك الذين ال يرغبون بالعودة يتقاضون تعويضا على أمالكهم.
✓ توطني  160ألف الجئ يف سوريا ،و 125ألفا آخرين يف األردن.

35

لتنفيذ ذلك يتم إنشاء صندوق يوضع حتت إشراف األمم املتحدة لتوطني
الالجئني على أن ختصص لكل أسرة مزنالً مع قطعة أرض زراعية تعويض ،من ال يود العودة
منهم إىل ممتلكاته.

36

-

املواقف الفلسطينية العربية والدولية من مشروع ايزنهاور:

•

املوقف الفلسطيين والعربي :صدر أول رد فعل عريب من مصر ،حيث صرح السفري
املري يف بريوت ردا على املشروع الذي جاء بعد العدوان املشترك يف29
اكتوبر1956م ،مباشرة قائال ":ان العرب ال يريدون نفوذا ال من الشرق وال من
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الغرب"،37كما وصفه مجال عبد الناصر ب"املبدأ" األعور ألنه ينظر بعني واحدة
ملسألة الشرق االوسط وأن مصر ترفض تقدمي املساعدات العسكرية
واالقتصادية األمريكية.

38

كما رفضت كل من سوريا واألردن ودول اخلليج

املشروع ،لكونه جاء يف شكل سياسة ملئ الفراغ يف املنطقة ،باستثناء اململكة
العربية السعودية اليت رحبت باملشروع على حساب القضايا العربية املطروحة،
،أما املوقف الفلسطيين فرفض أي مساعدات أمريكية ،وعرب عنه احلزب الشيوعي
بأنه استثمار اقتصادي وسياسي يف املنطقة على حساب القضية الفلسطينية.
•

املواقف الدولية :علق" مهرشولد "األمني العام لألمم املتحدة على مشروع أيزهنادر
قائالً" إن املشروع خيلق قاعدة ملعاجلة مشكلة خطرية من مشاكل املنطقة هي
مشكلة الالجئني الفلسطينيني.

39

ورحبت به دول أوروبا الغربية يف مقدمتهم

بريطانيا اليت حاولت تشتيت الصف العريب ،كما وجد هذا املشروع رفضا
سوفياتيا قويا واعتربه مبادرة لكسب حلـفاء وتصـفية القضية الفلسطينية،
وقام االحتاد السوفيايت بتقدمي املساعدات ملصر من أجل الوقوف يف وجه
املشروع ،لكن االحتاد السوفيايت كان موقفه من أجل كسب حلفاء جدد يف املنطقة
خلدمة مصاحل النظام االشتراكي وتطويق النفوذ االمريكي ،خاصة بعد العدوان
الثالثي على مصر ،والذي خلق أزمة يف منطقة الشرق االوسط ،األمر الذي جعل
السوفيات يتحركون لوقف امتداد الفكر الرأمسايل للمنطقة.
 -6مشروع جون كينيدي:1961
40

علق العرب اآلمال على الرئيس األمريكي جون كينـدي "  1961م ،العتـقادهم
بأنه تفهم تعقيدات املسألة الفلسطينية ،وأنه بصدد معاجلة القضية بتجرد وموضوعية
واستبشروا خريًا بالرسائل اليت بعث هبا إىل قادة مصر وسوريا (اجلمهورية العربية
املتحدة) والعراق واألردن ولبنان واململكة العربية السعودية ،مؤكدًا على رغبة اإلدارة
األمريكية يف حل مشكلة الالجئني ،والصراع العريب – اإلسرائيلي بزناهة وجبدية :يقول
كنيدي..» :حنن مستعدون للمسامهة يف حل مشكلة الالجئني العرب على أساس املبدأ
القاضي بإعادهتم إىل ديارهم ،أو بتعويضهم عن ممتلكاهتم ،وكذلك حنن مستعدون
للمسامهة يف إجياد حل منصف ومعقول للمــشكلة النامجة عن املشروع اخلاص بتنمية
موارد مياه هنر األردن .واين ملسرور ألن اجلمعية العامة لألمم املتحدة قد أبرزت أخريًا
ضرورة االسراع يف تنفيذ توصياهتا السابقة بشأن مشكلة الالجئني ،وأود أن أذكر بوضوح
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أن موقف هذه احلكومة حيال تلك املشكلة يستند وسيظل مستندًا إىل التمسك بتأييد
توصيات اجلمعية العامة بشأن الالجئني مع االهتمام دون حتيز بتنفيذ تلك التوصيات
بطريقة تعود على الالجئني بأكرب قسط من املنفعة.
وإن الواليات املتحدة ،بوصفها عضوًا يف جلنة التوفيق ،تنظر بعني اجلد إىل
املهمة اليت عهدت هبا األمم املتحدة إليها ،وإننا مصممون على أن نستخدم نفوذنا حىت
تضاعف هذه اللجنة جهودها للعمل على إحراز تقدم فيما يتعلق بإجياد حل سلمي وعادل،
وأرجو أن تتعاون األطراف مع أي برنامج تتخذه اللجنة بقصد محاية مصاحل الالجئني«.

41

وملا أصبح كيندي رئيسًا للواليات املتحدة األمريكية جرت مراجعة شاملة للوضع
يف الشرق األوسط اشترك فيها خرباء أكفياء يف شؤون الشرق األوسط ،42وعلى ضوء حصاد
سياسة ايزهناور ،بدأ كيندي مراسالته الشهرية مع الرئيس مجال عبد الناصر ،43ويف مارس
1961م طرح مشروعًا عامًا حلل الزناع يف املنطقة وجاء فيها:
✓ ستقدم الواليات املتحدة أقصى ما ميكنها من املساعدات املالئمة لكل دول الشرق
األوسط املصممة على التحكم يف مصريها بقصد توافر مزيد من الرفاهية
لشعوهبا ،مع السماح جلاراهتا بالعمل عن حتقيق هذه األهداف األساسية نفسها.
✓ إن الواليات املتحدة مستعدة دائما للمسامهة يف نطاق األمم املتحدة وخارج
نطاقها ،يف البحث عن حلول للمنازعات اليت تبدد الطاقات الثمينة لدول الشرق
األوسط وتؤخر التقدم االقتصادي اليت تريد كل الشعوب احلرة حبق أن تتمتع
به.
✓ إن الواليات املتحدة اذ تتطلع إىل حتسني حال شعوب الشرق األوسط ،مستعدة
لالستمرار يف تقدمي املساعدات الالزمة لتنفيذ برامج التنمية القومية
املوضوعة.44
-

املواقف الفلسطينية العربية والدولية من املشروع:
اختلفت املواقف وردود الفعل حول مشروع الرئيس االمريكي "كنيدي" بني مؤيد

ومستحسن للمبادرة وبني معارض هلا وميكن ابراز ذلك فيما يلي:
•

املوقف الفلسطيين :رحب الفلسطينيون والعرب باملبادرة وعلقوا عليها اآلمال ،ولكن
أماهلم سرعان ما خابت ،بسبب رفض اإلسرائيليني ،واللويب الصهيوين ،وجملسي
النواب والشيوخ للمشروع ،وكذلك بسب تدهور العالقات السورية املصرية اليت
ادت مبصر وسوريا باالنشغال حبل مشروع الوحدة إقليمية اجلمهورية العربية



03

01

 2019

105

املواقف األمريكية من قضية الالجئني الفلسطينيني 1982-1948ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املتحدة -مصر وسوريا -يف 28سبتمرب1961م ،أدى إىل ضياع مبادرة الرئيس
"كينيدي" الفلسطينية.45
•

املواقف اإلسرائيلية :لقي املشروع رفضا تاما ،فرفضه كل من بن غوريون يف نوفمرب
1961م ،ألغى خطابا أمام الكنيست ،كما ورفضته رئيسة احلكومة «غولدا مائري"
يف ما بعد ،رغم أنه "كينيدي" شدد القول لنب غوريون يف اجتماعهما يف  30ماي
1961م  ،أن خطته تنطوي على حل للمشكلة يف ثالث شعب :العودة وإعادة
التوطني يف األقطار العربية وضمانات كافية األمن إلسرائيل.46

 -7مشروع "جوزيف جونسون"  1961م:
جاء هذا املشروع يف مرحلة صعبة من تاريخ املنـطقة اليت بدأت تشـهد العديد
من التوترات السياسية والعسكرية ،مثل التوتر على احلدود السورية ـ التركية ـ والسـورية
اإلسرائيلية عام 1957م ،وقـيام الوحدة بني مصر وسوريا ،وأحداث لبنان 1958م ،ونزول
القـوات األمريكية يف لبنان ،وثورة العراق 1958م ،وسقوط ملف بغداد ،وغريها من
األحداث اإلقليمية اليت أجـربت الواليات املتحدة األمريكية للتدخل يف املشكلة خوفًا على
مصاحلها يف املنطقة.
لذا قررت االدارة األمريكية أن ترشح "جوزيف جونسون "47رئيس معهد
"كارجنيـا" للسالم العـاملي ،بأن يقود بدراسة حول الالجئني ،وتضمن مشروعه:
✓ إعطاء كل أسرة من الالجئني فرصة االختيار بني العودة أو التعويض ،مع اعتبار
قيمة التعويضات الكبرية اليت ستتلقاها كبديل إذا اختارت البقاء حيث هي ،ومن
ناحية أخرى يستفيد الالجئون الذين مل يـكن هلم ممتلكات يف فلسطني من تعويض
مايل مقطوع ملساعدهتم على االندماج يف املجتمعات اليت خيتارون التـوطن فيها.48
✓ تقوم الواليات املتحدة وغريها من الدول األعضاء يف األمم املتحدة مبا فيها"
إسرائيل" باإلسهام يف توفري األموال الالزمة لدفع التعويضات.
✓ من حق إسرائيل أن جتري كشفًا أمنيًا على كل الجئ خيتار العودة إىل أرضه ،يتم
تطبيق املشروع بصورة تدرجيية ،كما أن التخلي عنه يف منتصف الطريق ،لن يترك
الالجئني يف وضع أسوأ مما كانوا عليه قبل الشروع يف تنفيذه.
-

49

املواقف العربية الفلسطينية والدولية من مشروع جونسون:
تباينت املواقف العربية والدولية اجتاه املشروع بني معارض ومؤيد له ،وميكننا

اظهار هذه املواقف فيما يلي:
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•

املوقف العربي من مشروع جونسون :مل ترفض األقطار العربية مقترحات جونسون
بشكل صريح ،وإمنا طالبت بضرورة موافقة إسرائيل على قرارات اجلمعية العامة
لألمم املتحدة املتعلقة بقضية فلسطني قبل الدخول يف حبث أية تفاصيل،50ومل
يبدي أي طرف فلسطيين قبوله أو رفضه للمشروع.

•

املوقف اإلسرائيلي من مشروع جونسون :رفضت إسرائيل مقترحات جوزيف
جونسون يف نوفمرب  ،1962على لسان وزير خارجيتها "جولدا مائـري" ألنه ارتبـط
بالعودة والتعويض لالجئني الفلسطينيـني،51كما أن قبـول إسرائيل للمشروع فيه
هتديد ملصاهلا وأمنها يف املنطقة.
ويف حتليل للمشروع ميكن القول أنه يتعارض مع نص الفقرة  11من القرار194

الصـادر عن اجلمعية العامة ،ألنه خيول اليهود احلق يف رفض عودة من ال يؤمتن على أمن
إسرائيل ،ومعروف أن الالجئني مجيعهم يف نظر إسرائيل يشكلون خطرًا عليها ،كما أنه يركز
على كون املشكلة قضية الجئني فحسب ،غري أن مشكلة الالجئني مرتبطة حبق تقرير مصري
الشعب الفلسطيين ،وحترير أرضه من الوجود الصهيوين.
 -8مشروع ليندون جونسون 1967م:
جاء يف الفقرة  2من خـطاب الرئيس" ليندون جونسون" 2أمام اجلـمعية العامة
لألمم املتحدة يف 19جوان 1967م " ،ال بد من حل مشكلة الالجئني حالً عادالً ،خاصة وأن
حرب جوان  ،1967اقتلعت معها مزيدًا من الناس من موطنهم األصلي ،لذا ينبغي على دول
الشرق األوسط توجيه جهودها حنو رفع الظلم الذي حلق هبؤالء الناس ،وجاء ذلك
التصريح بعد أسبوع واحد من وقف إطالق النار يف حرب 1967م.52
من املالحظ أن املشروع اجلديد كرس وجهة النظر األمريكية خبصوص قضية
الالجئني ،ومحل وزرهم إىل حكومات املنطقة مبا فيها إسرائيل ألهنا أعاقت حل مشكلتهم
من خالل احلرب اليت اندلعت يف املنـطقة ،لكنه مل يشر إطالقا إىل قرارات األمم املتحدة
اخلاصة هبذه القضية ،ومل يوضح السبيل حلل مشكلتهم كما أدعى بشكل عادل ،فظل
مشروعه غامضا يف هذا االجتاه.
 -9مبادرة وليام روجرز:1970
طرح "وليام روجرز" وزير اخلارجية األمريكية يف25جوان1970م،مبـادرة مـع
األردن ومصر وإسرائيل يف سبيل التوصل اىل التسوية سياسية للصراع يف املنطقة العربية،
ومشروعه السـياسي يستند اىل تنفيذ قرار جملس االمن،242القامة مباحثات للتوصل اىل
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اتفاق سالم عادل ودائم ،على أسـاس االعتراف بالسيادة وسالمة الكيان االقليمي لك طرف
واستقالله السياسي، 53وتناول املشروع النقاط التايل:
✓ دعوة الفرقاء -مصـر ،االردن ،إسرائيل -للجلـوس على طـاولة املفاوضـات لتنفيذ
قرار.242
✓ يعطى الالجئون العرب من عرب فلسطني عام1967م ،اخليار بني العودة أو االقامة
الدائمـة يف الدول العربية مع التعويضات اإلسرائيلية هلم.
✓ املوافقة على تصريح املبعوث اخلاص "غونار يارنيغ" من قرارات ختص تنفيذ
قرار.242
-

املواقف الفلسطينية العربية واإلسرائيلية من املبادرة:

اختلفت املواقف وردود الفعل حول من مبادرة وليام وجرز بني مؤيد للمبادرة وبني
معارض هلا وميكن ابراز ذلك فيما يلي
•

املواقف الفلسطينية :رفضت حركة فتح املبادرة وجاء على لسان ياسر عرفات
54

»..ملصلحة من هذا املشروع ،إنه ملصلحة إسرائـيل، «..كـما علق "مـحمد يوسف
النـجار" رئيس اللجـنة العليا لشؤون الفلسطينيني اهنا جاءت إلهناء حركة الثورة
الفلسطينية،55وانتقد "مجال عبد الناصـر" تصـريح حـركة فتح  ،فردت السلطات
املصرية بإغالق اذاعيت صوت العاصفة وصوت فلسطني من القاهـرة يف 28جويلية
 1970م ،وبدأت السـلطات األردنيـة يف سبـتمرب 1970باهلـجوم الشامل على
الفصائل الفلسطينية للمقاومة خاصة "فتح" اليت غادرت األردن اىل لبنان .وعقد
املجلس الوطين الفلسـطيين دورة استثنائية يف27اوت 1970م ،وعلق على املبادرة
بالرفض ألهنا جاءت لتقدم تنازالت إلسرائيل على حساب األراضي الفلسطينية.56
•

املوقف العربي :وافقت كل من مصر واالردن على املبادرة ،وحتفظ سوريا على املبادرة
بسبب ابعادها من املحادثات ،بينما انكرت اجلزائر املبادرة باعتباره جزء من
مشروع القرار، 57242كما عربت لبنان عن رفضها للمبادرة باعتبارها حتقق مصاحل
اسرائيل وبعض االطراف وليست تسوية عادلة.

•

املوقف اإلسرائيلي :برغم من الضغوطات األمريكية لتقبل املشروع إال أن إسرائيل
رفضت املشــروع على لـسان رئيسة الوزراء "اإلسرائيلية" غولدا مائري" يف 4أفريل
 1971أمام املؤمتر الوطين حلزب العمال اإلسرائيلي احلاكم يف حينه" أن إسرائيل"
لن تتخلى عن القدس واجلوالن وشرم الشيخ ،وأهنا ترفض ضـمانات الدول الكربى،
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وترفض الضمانات الدولية املحددة ،ووجود أي قوات دولية على احلدود"
اسرائيل.58
وكان مصري املشروع هو الفشل بعد تعليق الواليات املتحدة األمريكية املبادرة بسبب
رفض إسرائيل هلا ،وكذا بسب اندالع احلرب العربية اإلسرائيلية الثالثة يف اكتوبر1973م.
 -10مشاريع جيمي كارتر :1980 – 1977
جتددت املشاريع األمريكية إلجياد تسوية سلمية لقضية الصراع العريب
اإلسرائيلي يف عهد الرئيس كارتر ـ وما يهمنا منها هنا ما يتعلق بقضية الالجئني.
كانت نتيجة االنتخابات األمريكية اليت أجريت يف 2نوفمرب 1976وفوز "مجي
كارتر" 59بالرئاسة االمريكية

60

ويف أقل من شهرين من استالمه منصبه حتدث الرئيس

األمريكي يف16مارس1977عن رؤية للسالم بني العرب وإسرائيل برعاية أمريكية يف والية
ماساشوست 61حدد فيه ثالث شروط للسالم الدائم:
✓ أنه جيب االعتراف باحلقوق املشروعة للشعب الفلسطيين ،وبالنسبة للعرب جيب
االعتراف حبدود آمنة ومعترف هبا إلسرائيل ،ومل يأيت على ذكر مشكلة الالجئني
على اإلطالق.62
✓ إقامة حدود ثابتة إلسرائيل وانسحاب "إسرائيلي" من األراضي املحتلة يف
عدوان1967م.
✓ معاجلة القضية الفلسطينية بالنظر إىل الفلسطينيني كشعب عاىن طويال يستحق
أن يكون له وطن.
واملالحظ أن مشروع "كارتر "جاء ليثمن القرار األممي رقم 242الصادر
يف1967م ،كما أنه أكد على سالمة وأمن اسرائيل ،ومل يشر اىل كيفية تسوية مشكلة
الالجئني الفلسطينيني ،بل أنه أنكر بصريح العبارة وجود دولة فلسطينية ،وبذلك قلب
املوازين "صاحب احلق حيتاج اىل وطن ،ويهود الشتات وجب تثبيت حدود دولتهم.
-

املواقف الفلسطينية العربية والدولية من مشروع كارتر:
اختلفت املواقف وردود الفعل حول مشروع الرئيس االمريكي "مجي كارتر" بني

مؤيد ومستحسن للمبادرة وبني معارض هلا وميكن ابراز ذلك فيما يلي
•

املوقف الفلسطيين :علق ياسر عرفات بصفته رئيسا ملنظمة التحرير الفلسطينية
على الرؤية األمريكية أنه يقبل بقرار من األمم املتحدة ينص على حق "إسرائيل"
يف الوجود ،إذا ما تضمن القرار نفسه احلقوق القومية للشعب الفلسطيين يف إقامة
دولت املستقلة ،وقال عرفات » إن الوطن يف الضفة والقطاع من شأنه أن حيل
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املشـكلة األساسـية للشعب الفلسطيين ،ويضمن نوعًا من التسوية واألمن يف الشرق
األوسط لفترة طويلة قادمة«.63
•

املوقف اإلسرائيلي :رغم تأكيد الرئيس األمريكي كارتر يف اعالنه يف

 3أكتوبر

1977م ،على التزام الواليات املتـحدة األمريكية بأمن إسرائيل  ،وأهنا ال تعتزم
فرض تسوية سالم علي إسرائيل  ،وبأن قرار جملـس األمـن رقم  242مل يزل
يشكل األساس للسالم  ،وبأن إسرائيل والعرب هلم حق العيش يف سالم فقد شنت
إسرائيل واللويب الصهيوين ،محله شعواء ضد الرئيس كارتر بسبب تأكيده على
ضرورة اإلقرار واالعتراف باحلقـوق املشروعة للشعب الفلسطيين ،64وهو األمر
الذي أدى بكارتر للتـراجع عن هذا التـصريح وتنصل منه أمام الغضب اإلسرائيلي
وقال أنه يعين بالوطن :ميكن أن يكون األردن مثالً وليس بالضرورة فلسطني.

65

لذلك كان املوقف االسرائيلي موحد هو الرفض القاطع ملشروع كارتر ،وبالتايل مل
حيقق مشروعة أي أثر على اجلانبني االسرائيلي والفلسطيين ،وحىت على املستوى
الدويل والعريب.
اخلامتة:
من خالل استقراء املشاريع واملبادرات األمريكية املطـروحة خبصـوص حل مشـكلة
الالجئني جند:

-

إن موقف اإلدارة األمريكية كان فيه نوع من التخاذل بل ميكن القول التأييد املطلق
ملواقف إسرائيل اجتاه قضية الالجئني ،فنراها تركز يف معظم مشاريعها ومبادراهتا
على اجلانب االقتصـادي لالجـئني حماولة جعل املشكلةَ مشكلةً اقتصادية إنسانية
حباجة إىل حلول واقعية ،وأيضًا جندها تركز على توطــني وتعويض الالجئني يف
البلدان العربية اليت يتواجدون هبا.

-

جند أن اإلدارة األمريكية املختلفة يف تعاطيها مع قضية الالجئني تبنت منذ أيام
هاري ترومان حىت اآلن ثالث إمكانيات إلجياد حلول هلذه القضية ،وهي :التوطني يف
البلدان العربية ،والتعويض لالجئني عما خسروه أثناء احلرب ،وإعادة تأهيلهم حىت
يكون مبقدورهم أن يتكيفوا ويتأقلـموا مع الواقع االجتمـاعي والسياسي يف البلدان
اليت يعيشون فيها.66
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-

إن أغلب املبادرات األمريكية كانت شكلية حتذيرية هتدف إىل إعطاء انطباع
حللفــائها العرب أن أمريكا متمسكة بإجياد حلول لقضية الالجئني الفلسـطينيني،
خوفًا من أن جتنح بعـض الدول العربية املعتدلة حنو االحتاد السوفيييت يف لعبة
تقسيم النفوذ بني األقوياء يف العامل.

-

وإذا ما نظرنا إىل طبيعة األهداف اليت تطلعت هذه املشاريع إىل حتقيقها ،جندها
تركز على جانبني:
✓ اجلانب اإلنساني :يتعلق بالالجئني أنفسهم ،وأهـم أهـدافه:
-

استيعاب الالجئني يف املجتمعات اليت يعيشون فيها.

-

طرح مشاريع اقتصادية هتدف إىل تنمية البلدان اليت يقيم فيها هؤالء
الالجئون.

-

استغالل الالجئني كطاقات بشرية عاملة واملسامهة يف تنمية تلك
املجتــمعات.67

✓ اجلانب السياسي األمين :واملوجه إىل إسرائيل " دولة االحتالل املعتدية " فإهنا
تركز على:
-

ضمان حق إسرائيل يف الوجود واحلفاظ على أمنـها.

-

ضمان السالمة واألمن اإلقليمي هبدف احلفاظ على مصاحل تلك الدول.

-

طمس القاعدة اجلماهريية للحركة الوطنية الفلسطينية ،من خالل إهناء
مشكلة الالجئني.

-

تصفية القضية الفلسطينية ،من خالل اختزاهلا بقضية الالجئني ،ومن مث
إهناء قضية اللجوء من خالل إعادة توزيع الالجئني واسكاهنم خارج
فلسطني.68

إن هذا التجاهل جلوهر القضية الفلسطينية جاء بناءً على استراتيجية األمن
األمريكية ،اليت نظرت إىل املشكلة من بعدها األمين الـذي من شأنه أن استـمر أن يهز
مصاحلها يف املنطـقة ،خاصة يف ظل احلرب الباردة ،وإمكانية توجه احلركة الوطنية باجتاه
الدول الشرقية ،لذلك عملت على طرح حلول تسكينيه هبدف هتدئة األوضاع ،واحلفاظ على
الوضع القائم ،كونه خيدم إسرائيل وأمنها أوال واخريا.
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 - 47مجي كارتر :ولد يف1924م،وخترج من االكادميية العسكرية البحرية1953م،استطاع أن حيصل على
مكانة يف احلزب الدميقراطي ،أهلته ألن يصبح حاكما يف والية جورجيا1970م،مث الرئيس39للواليات
املتحدة األمريكية يف20جانفي،1977انظر عبد الوهاب الكيايل واخرون ،املوسوعة السياسة،ج،5ص22
 - 47بارود ليلي ،املرجع السابق،ص52
 -62عبد الغفار نبيل حممود ،السياسة األمريكية جتاه الصراع العريب اإلسرائيلي( اكتوبر  ، 1973سبتمرب
 ،) 1978اهليئة العامة للكتاب  ،القاهرة 1982 ،م.ص217
 -63حممد شديد ،الواليات املتحدة والفلسطينيون بني االستيعاب والتصفية ،ت  ،كوكب الريس ،مجعية ،
الدراسات العربية ،القدس ، 1985 ،ص 188
 -64حممد شديد ،املرجع السابق،ص188
 -65مهدي عبد اهلادي ،املرجع السابق،ص166
 -66حممد شديد ،املرجع السابق،ص188
 -67مهدي عبد اهلادي ،املرجع السابق،ص166
 -68أمحد شاهني ،املرجع نفسه،ص60
 - 69احلسن خالد ،قراءات نقدية لثالث مبادرات ،املرجع السابق،ص122

 – 54وليام كونت ،عملية السالم الدبلوماسية االمريكية و الزناع العريب االسرئيلي،ط،1مركز االهرام
للترمجة و النشر ،القاهرة ، 1994ص89
- 54الكتاب السنوي ،املصدر السابق،ص16
- 55املوسوعة الفلسطنية،ج،2املصدر السابق،ص488
-57عبد احلفيظ حمارب ،موقف إسرائيل من مشروع روجرز ،جملة شؤون فلسطينية ،ع،2ماي،1971ص56
 -58حسيف غازي ،الفكر السياسي الفلسطيين  ،1988-1936ط  .1دار دانية ،دمشق ،1993ص179
 -58عبد احلفيظ حمارب ،املرجع السابق،ص57
 - 59مجي كارتر :ولد يف1924م،وخترج من االكادميية العسكرية البحرية1953م،استطاع أن حيصل على
مكانة يف احل زب الدميقراطي ،أهلته ألن يصبح حاكما يف والية جورجيا1970م،مث الرئيس39للواليات
املتحدة األمريكية يف20جانفي،1977انظر عبد الوهاب الكيايل واخرون ،املوسوعة السياسة،ج،5ص22
 - 60بارود ليلي ،املرجع السابق،ص52
 -62عبد الغفار نبيل حممود ،السياسة األمريكية جتاه الصراع العريب اإلسرائيلي( اكتوبر  ، 1973سبتمرب
 ،) 1978اهليئة العامة للكتاب  ،القاهرة 1982 ،م.ص217
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املواقف األمريكية من قضية الالجئني الفلسطينيني 1982-1948ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -63حممد شديد ،الواليات املتحدة والفلسطينيون بني االستيعاب والتصفية ،ت  ،كوكب الريس ،مجعية ،
الدراسات العربية ،القدس ، 1985 ،ص 188
 -64حممد شديد ،املرجع السابق،ص188
 -65مهدي عبد اهلادي ،املرجع السابق،ص166
 -66حممد شديد ،املرجع السابق،ص188
 -67مهدي عبد اهلادي ،املرجع السابق،ص166
 -68أمحد شاهني ،املرجع نفسه،ص60
 - 69احلسن خالد ،قراءات نقدية لثالث مبادرات ،املرجع السابق،ص122
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