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  *كلمة رئيس الوفد الفلسطيني
  إىل اجتماع جلنة الالجئين

  املنبثقة عن املفاوضات املتعددة األطراف،
  يدعو فيها إىل تطبيق قرارات األمم املتحدة

  املتعلقة بالالجئين الفلسطينيين
  **.12/5/1992أوتاوا، 

  
الشرعية، نتوجه بتحياتنا إىل جميع باسم الشعب الفلسطيني، وباسم قيادته الوطنية   

  .املشاركين ونعبر عن عميق شكرنا للحكومة الكندية الستضافتها هذا االجتماع التاريخي
أجول بنظري يف هذه الغرفة ويلفت نظري تعارض بارز، فنحن الشعب الوحيد املمثل هنا   

(..). ن يستمر فترة أطول والذي ال يملك دولة خاصة به من الواضح أن هذا الوضع الشاذ ال يمكن أ
إن مشكلة الالجئين (..) إن جذر عدم التوازن يف وضعنا يكمن يف بقائنا طويال حمرومين من دولة 

األمم  كما نريد أن نشدد على أن منظمة(..) الفلسطينيين هي اجلوهر السياسي للمسألة الفلسطينية 
 اإلطار القانوين الوحيد املقبول دولياً أعمالنا يف هذه املرحلة، تبقى املتحدة، الغائبة عمليا عن

  .والذي يمكنه أن يضمن أي تسوية سياسية عاملة وقابلة للديمومة
وليس باألمر املفاجئ أن تكون خميمات الالجئين الفلسطينيين هي املهد الذي أُعيد (..)   

ت خميمات لقد شكل. 1948منه انبعاث املطالبة السياسية الفلسطينية بتقرير املصير بعد نكبة 
الالجئين، يف األرض الفلسطينية احملتلة ويف املنفى، على الدوام التجسيد لوحدة الشعب 

  (..).الشرذمة املفروضة عليه  الفلسطيني، وملقدرته على البقاء متجاوزاً 
لقد عبرنا يف مدريد، وكذلك يف املفاوضات الثنائية يف واشنطن، يف كلمتنا وكذلك يف (..)   

لقد دخلنا هذه . عن موقفنا جتاه األهداف القصيرة والبعيدة املدى ملشاركتناوثائق مكتوبة، 
التي أرسلتها الدعوة ملؤتمر السالم  رسائلالعملية على أساس مرجعيات حمددة، تضمنتها 

  .1991] أكتوبر[تشرين أول  18الدولتان الراعيتان إىل األطراف بتاريخ 
، 1967] يونيو[عدة أسابيع من حرب حزيران ، الذي أُقر بعد 242إن قرار جملس األمن   

األرض "والذي ينص على عدم جواز االستيالء على األرض بواسطة احلرب، والذي يثبت مبدأ 
كذلك  242وينص القرار . ، هو اإلطار املرجعي األساسي جململ عملية السالم"السالممقابل 

هو يف تطبيق قرارات " حلل العادلا"وأساس هذا . وبوضوح، على توفير حل عادل ملشكلة الالجئين
  .194األمم املتحدة األساسية حول الالجئين الفلسطينيين وباخلصوص قرار 

الذين ) نحدرين منهموامل(إن الالجئين الفلسطينيين هم جميع أولئك الفلسطينيين (..)   
وكانون  )مشروع التقسيم( 1947 ]نوفمبر[روا على ترك بيوتهم بين تشرين الثاين طردوا أو أُجب

، يف األراضي التي سيطرت عليها إسرائيل يف )اتفاقية الهدنة يف رودس( 1949 ]يناير[ثاين 

                                                 
 .الدكتور إلياس صنبر *

). ذكرت اجمللة أنها أخذت فقرات من الكلمة( 12، ص 24/5/1992، 892، العدد )نيقوسيا" (فلسطين الثورة" **
 .15/5/1992 – 12كندا خالل الفترة /لالجئين يف أوتاواوقد اجتمعت جلنة ا
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وهم فئة من " للغائبين"اإلسرائيلي وباملناسبة هذا يتوافق مع التعريف . التاريخ األخير
  .ةالفلسطينيين تم تصنيفهم على هذا الشكل بغاية حرمانهم من أبسط حقوقهم اإلنسانية واملدني

    
وبطبيعة احلال، هذا التعريف ال ينطبق فقط على سكان اخمليمات، وبالتأكيد ال ينطبق فقط   

بما أن  UNRWAعلى أولئك الالجئين املعترف بهم والذين يتمتعون بالتسجيل الرسمي لدى 
  .األخيرة مل يمتد نطاق صالحياتها قط على أكثر من جمرد جزء من إجمايل جموع الالجئين

، ولكنه 1947ريف ال يشتمل على املهاجرين الذين غادروا فلسطين قبل عام هذا التع  
 – 1948دولة إسرائيل يف  يشتمل على جميع من شردوا، حتى ضمن األرض التي أصبحت الحقاً

الفورية غير والذين طالبنا بعودتهم  1967، كما أنه يشمل جميع األشخاص املشردين يف 1949
سلطة احلكومة الذاتية الفلسطينية "املشروطة إىل األرض الفلسطينية احملتلة ضمن إطار إقامة 

  ".االنتقالية
الزراعية يف يف الضفة الغربية، الذين خسروا أراضيهم " قرى احلدود"ويشمل كذلك سكان   

يمات الالجئين يف ويشمل سكان خم. ، وبالتايل مصدر رزقهم ولكنهم بقوا يف قراهم1948حرب 
وجدوا أنفسهم رفح من احلدود املصرية أو  والذين إما تم إعادة نقلهم إىل جهةقطاع غزة 

منفصلين عن عائالتهم وأقربائهم نتيجة لترسيم احلدود إثر اتفاقيات كامب ديفيد بين إسرائيل 
دولة إسرائيل وكذلك  الذين أُبعدوا عنوة عن مراعيهم داخل، يشمل البدو الفلسطينيين وأخيراً . ومصر

  .أولئك الذين ُدفعوا إىل ترك الضفة الغربية والرحيل إىل األردن
إن اإلطار القانوين األساسي حلل عادل ملشكلة الالجئين الفلسطينيين هو قرار جملس (..)   

، 1949جماعي، كون الواليات املتحدة يف إن قوة هذا القرار مستمدة من طابعه اإلِ . 194األمن رقم 
) يف األمم املتحدة كدولة كاملة العضويةيف حينه ألن تُقبَل عضويتها  املتحمسة(ذلك إسرائيل وك

، والذي يؤكد مبدأ )181(قد صوتتا لصالح ذلك القرار ويف الواقع فقد شكل كل من مشروع التقسيم 
يذهما ، أحد األسس لقيام دولة إسرائيل ذاتها، إذ كان تنف)194(تقرير املصير وعودة الالجئين 

التزام قوي وخاص على  ومن هنا يقع). 273(شرطا لقبول إسرائيل ضمن جمموعة األمم قرار 
  .هذين القرارين يف روح ونص القانون الدويل إسرائيل جتاه

أيار  11وتاريخه  273إن األهمية اخلاصة لهذه النقطة تدفعني ألن أتلو عليكم نص القرار   
] يف القرار[أن التعويض مطروح هنا (..) نص ذلك القرار اسمحوا يل بتذكيركم و .1949] مايو[

  .كبديل لذلك االعتراف كجزء من االعتراف الرسمي والعملي بحق العودة، وليس أبداً
بدون االعتراف الرسمي بحق العودة لالجئين، ال يمكن حلياة الشعب الفلسطيني وال ألمور   

  . املنطقة أن تتطبع
إن حتسين ظروف حياة الالجئين مسؤولية (..) حل  وستبقى مشكلة الالجئين بدون  

اجملتمع الدويل، وهي كذلك يف صلب البعد السياسي للنزاع واحلاجة امللحة أخالقية على عاتق 
من حقوق اإلِنسان، وليس مسألة مطروحة إنه حق أصيل . لتسوية سياسية عادلة وقابلة للديمومة

  (..).بادلة حقوق الالجئين بأية مكاسب سياسية للتفاوض، وال يمكن م للمقايضة وليس موضوعاً
إنه . ، وهو ذكرى كئيبة لدى شعبنا]مايو[أيار  15إن جولتنا هذه ستنتهي بتاريخ (..)   

دير ياسين، كفر قاسم، (من النفي، واإلِنكار، واإلِبعاد واجملازر املتكررة  عاماً 44تاريخ يسجل 
وإنكار جمرد وجودنا كشعب، هذا، بالنسبة ) فظائعتلك فقط األكثر شهرة بين ال.. صبرا وشاتيال

  .لشعبنا هو يوم النكبة، يوم الكارثة، اليوم الذي يلخص مأساة الطرد وخسارة الوطن
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من ليلهم ليظهروا أمامكم ليقولوا ما إن صوتنا هنا اليوم هو صوت الغائبين الذين خرجوا   
ذلك فإننا من خالل معاناتنا وحمنتنا  تعرفونه يف أعماق قلوبكم، إننا مل نختف وعلى العكس من

  ".عودة الغائب"اليوم هو يوم . ونضالنا بحثنا عن الضوء وعشنا جتربة والدة وطنية متجددة
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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