
 قضية الالجئين : نشأتها وطبيعتها والحلول المقترحة لها  

 

منذ اللحظة األولى لنشوء قضيية الالجئيين السلييطينيينع بعيغما  ربي  شيم   

عليى  البيية اليالل طلييطين  ياره بالغليم التيل طارقوليا م يرلين     8491العام 

ة منيييذ ذلييين الحيييينع و ميييا يحيييغا طيييل ا نسجيييارا  المغروييييةع انقييييم  القضيييي

سليييطينية ىلييى شييظيتين : ىحييغالما األرا التييل ،ييار  محتلييةع وال انييية الشييع  ال

 الذي با   جئا  

طأما األرا التل ،يار  محتليةع طأعطيي  اييما جغييغا ليو ىييرائيلع واغعيى  

المحتلون انهم ا،حابهاعواعترط  الغول ال برى بهذا ا ييم الم تيرا الجغييغ اليذي 

قيغيم  و ياغ ا،ييحا  المي امري ان ينجحيوا طييل الخ ليم يطليع علييى اي بليغ طيل التيياري

طم  ايم طليطين طميا تاما لو  بقيية ارا ظلي  تحميل اييمهاع وليو  الشيظية 

ال انية ال بيري من ال يان السلييطينلع وليل الالجئيون السلييطينيونع اليذين جييغوا 

القضييية والمأييياي طييل منيياطيهم ومهيياجرلمع وجعلييوا العييوغي حلييم حييياتهم ولييغ  

 م  ته نضا

ولييم ي يين الييذين ،يينعوا الميي امري طييل  سليية ميين لييذا الييذي يم يين ان يم ليي   

الالجئون وان يحلموا ب  ويعملوا ل  حينما يسيقون من ،يغمة الن بية  وليذلن حياول 

،ناا الن بة جهغلــم ان يتبعوا يبيل )ا حتواء( من ناحية و )الت،سية( من ناحية 

ن مين القضيية السلييطينيةع م لميا حرمتا رىع بغرا الت لص من الن،  الحل ال

ج مييوا با يييم الجغيييغ علييى ،ييغر الن،يي  اليييا ن الييذي لييو الرقعيية السليييطينية 

 المحتلة   

ىنهم انا  متمريون بسنون )اإل راه( الييايل  ولذلن راوا من المناي  ان  

يمهغوا او  لذلن ا حتواء وتلين الت،يسية بيأن ينشيئوا شييئا يعيغ مين ا،يول الشيغل 

يايةع ولو ابتغاا ايا  نظري لل طوا  التل يزمعيون القييام بهياع طقيغموا ليا طل

لقضية الالجئين و،سا جغيغاع قائما على ر ية  ريبة م،يطنعةع   اييا  لهيا مين 

الواقع الما ل اليا ن المشالغ على األراع وبناء على لذه الر ية قالوا ىن قضية 

ي   ييم جعلييوا لـييـذه )النظرييية( اغت،ييالالجئييين قضييية اقت،اغيـييـة تحتيياه ىلييى حييل اق

ايايا طل ىنشاء األغاي التيل ييتو ل ىليهيا مهمية ا حتيواء والت،يسيةع وليل و الية 

 األمم المتحغي إل ا ة الالجئين السليطينيين وتشغيلهم  

  وقييغ اوطييغ  لجنيية التوطيييع الغوليييةع التييل  انيي  8494 ييان ذليين طييل العييام  

ن وتيوطينهم مين جغييغع بع ية ايتق،ياء ئييجمهمتها طيل األييا  تييهيل ىعياغي الال

اقت،يياغي لغراييية وضييع الالجئييين واطيياا حلهييا  طمييا  ييان منهييا ى  ان قييرر  ىن 

)شقاء الالجئين لو ـ طل ان معا ـ عيرا مين اعيراا عيغم ا ييتقرار ا قت،ياغي 



ول ذا وضع للمري األوليى طيل تياريخ القضيية السلييطينية …(  ويب  من ايباب  !

،ييل الغرييي  لمييا جييرى طييل طليييطينع متجييالال ان الالجئييين  يتشلييذا الو،يي  ال

السليييطينين لييم انسيييهم الييل طليييطين الييذين ا رجييوا لتييولم ميين مييغنهم وقييرالم 

ومزارعهم ومعاملهمع وتر وا وراءلم حياي وموارغ و روا  وبيوتا عامري بأ يا هم 

ائحية ج اووم ونتهم و اللهم  وان ل  ء القوم لم يتعرضيوا لوبياء اييم  الجسيا  

اييييمها البطاليييةع ول ييينهم تعرضيييوا لهجيييوم ع،يييابا  مييييلحة مجهيييزي لتيييرويعهم 

وى يراجهم مين وطينهمع وا ييتيالء عليى  يل ميا  لسيوه وراءليم مين ارا و يالل 

وموارغ  طلو اعيغوا ىلى ذلن الوطن لما  انوا بحاجة ىليى  يوا مين احيغ!  يير اني  

 ين للمقيغار الهائيل مين الزيي  ي لملم ي ن للبغالة التل تنطوي عليها لذه الحقيقة و

الييذي تنطييوي علييي  عبيياري لجنيية ا يتق،يياء ا قت،يياغي اي ا يير يحييول غون ىقييغام 

/  1/83بتيياريخ  203الجمعييية العاميية لامييم المتحييغي علييى ى،ييغار قرارلييا رقييم 

ناحيييةع وإلغميياه الالجئييين طييل  القاضييل بشنشيياء الو اليية لتقييغيم اإل ا يية ميين 8494

بيرامج برامج عمل من ناحية ا يرىع عليى ان )تتنياقص بيرامج اإل ا ية ميع ازغيياغ 

 التشغيل( 

لييذه ايلييية المي اني ييية لعمييل و اليية اإل ا يية والتشييغيل وطييع ت،ييورا  العقييل  

الغربيييلع ا بتييي  عجزليييا عييين تحقييييع اليييغا  ا،يييحابهاع نظيييرا للحالييية اليياييييية 

ع ولل حالية 8491ياغ  المنطقة بعغ لزيمة الجيوش العربية عام والنسيية التل 

احتغام ومغ جماليري طيل طيول المنطقية العربيية وعرضيهاع وحالية م ياا  يوري 

طل اوياط الشبيبة السليطينية طل  ل م ان  طليم تييجل بيرامج تقلييص اإل ا ية و  

ن المحياو   برامج تشغيل الالجئين طل ذلن الزميان نجاحيا ييذ ر   وعليى الير م مي

العغيييغي إلنشيياء مشيياريع تييوطين تيييتوع  مئييا  الييو  الالجئييينع طقييغ اضييطر  

الو يا  المتحغي ىلى ىعاغي وضع لذه المشاريع طل األغراهع  يييما بعيغ المقاومية 

طيل وجي  جميال عبيغ النا،ير  8499العنيغي التل اظهرتها جمالير قطاا  زي عيام 

بيغ النا،ير نهيج المواجهية ضيغ الييايية نسي  ضغ مشروا ييناءع قبل ان يت ذ ع

األمري ييية  وربمييا  ييان النجييا  الوحيييغ الييذي حظييي  بيي  ط ييري التييوطين لييو ىنشيياء 

مشروا الرمغان على حاطية باغيية الشيامعولو مشيروا متواضيع ام ين تمرييره طيل 

عهغ ا نقالبا  العيي رية بييوريا طيل اوائيل عقيغ ال مييينيا ع غون ان ي يون مين 

 غ الالجئين على ميتوى يوريا او  يرلا   شأن  ت،سية وجو

ول يين المتابعيية اليقظيية للحييواغا طييل المنطقييةع تييغل مييع ذليين ان اليييعل ىلييى  

ت،سية قضية الالجئين لم يتوق  قط طوال الينين ط ل رحييل لسلييطينل مين ارا 

بييالغه ىلييى  يرلييا يحمييل معنييى ت،ييسية جزئييية للعن،يير الحييل المتحييرن البيياقل ميين 

نية  وباإلضاطة ىلى حر ة الهجيري بح يا عين اليرزا ـ وليل ظيالري القضية السليطي

تشار نا طيها العغيغ من غول العالم ال الا ـ لنان رحييل طيرغي وجمياعل يرجيع ىليى 

  طسيل 8411وعيام  8491نتائج الحربين اللتين نشبتا بيين العير  وىييرائيل عيام 



لع لييئال يتعرضييوا ا نياء  ييل منهميياع وطييل اعقابهيا ايضيياع اضييطر   يييرون ىليى الرحييي

للعيييش طييل ظييـل ا حييتالل ىجمييا   وبيننييا ـ طييل زميين  تابيية لييذه اليييطور ـ شييهوغ 

ع حييا طير اليبعا طيل اللحظية األوليى ـ 8411عا،روا الستيري التيل اعقبي  حير 

ميي ال ـ ميين قطيياا  ييزي ييييرا علييى األقييغام ىلييى األرغن عبيير النقيي   وطييا ميين تن يييل 

جمع الي ان طل الياحا  العامة طل  يل منطقية اإليرائيليينع وقام جيش ا حتالل ب

وا ذوا من بينهم الشبا  ونقلولم ىلى معي را  قتلوا طيها من قتليوا وييجنوا مين 

يجنوا وقذطوا بالباقين جميعا  اره الحغوغ  وارتحل اليبعا طيل وقي   حيع عليى 

ا يير عمليييا  جيييش ا حييتالل القمعييية طييل الم يمييا  والمييغنع ولييل عمليييا   انيي  

غوريييا علييى وجيي  التقرييي ع وراطقهييا نشيياط اليمايييري المييأجورين الييذين  تحييغا

اريييلتهم الم اتيي  اليييرية التابعيية لجيييش ا حييتالل ليروجييوا طييل الم يمييا   ا،يية 

لمزايييا الرحيييل ىلييى الضييسة الشييرقيةع ويقييغموا التيييهيال  واألمييوال احيانييا لترحيييل 

ييايية  ابتية مين يياييا  األير  اما طل ينوا  ا حيتالل الطويلية ط يان الترحييل 

ا حييتاللع تيييهر األجهييزي المعنييية علييى تنسيييذلا ميين  ييالل اليييا  مرتبيية مق،ييوغيع 

 ويتابعها مجل  الوزراء اإليرائيلل متابعة غورية  

 


