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 :منهجٌة البحث
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األول المبحث

المبحث الثانً:

 

 

      

 وتوزٌعهم الجغرافًقضٌة الآلجئٌن الفلسطٌنٌٌن  نشأةالمبحث األول: 
 :المطلب األول: 

"

(1918)
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 :اللجوء أسبابالمطلب الثانً: 

:
أوال:

الهجرة الٌهودٌة: ثانٌا:

ثالثا: اإلرهاب الصهٌونً

:(1441)عام  (181)قرار التقسٌم رقم  رابعا:



  
 ميسوى مهصور عبيدات (0491) لعام وـو الفلسطيهييـالدولية يف معاجلة قضايا الآلجئياملبادرات 

 

- 353 - 

خامساً: الحرب النفسٌة

.
 ن.جئٌن الفلسطٌنٌٌالمطلب الثالث: التوزٌع الجغرافً لآل

(1461) فلسطٌن توزٌع الآلجئٌن داخل أراضً

 :توزٌع الآلجئٌن فً الخارج
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 الثانًالمبحث 
 الفلسطٌنٌٌن: الآلجئٌن قضٌةلمعالجة  والعربٌة والمشارٌع الدولٌةالمبادرات  

:
 :المطلب األول: قرارت األمم المتحدة ومبادرات الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

أوالً:
(1441)لسنة  (181)قرار التقسٌم رقم . 1

.
(1448)(Count Bernadotte)  . مشروع2
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(1448) دٌسمبر كانون األول/ 11بتارٌخ  (144) رقم قرار. ال3

 :( 1444)اول/دٌسٌمبر، ، كانون األ(302. قرار الجمعٌة العامة رقم )4

(1444( عام )302) رقم قرار الجمعٌة العامة. 5

 :( 1410)دٌسمبر /كانون األول 8بتارٌخ  (2612)رقم  . قرار الجمعٌة العامة6

. 
(1413)دٌسمبر  ول/ألكانون ا 1بتارٌخ  (3084)الجمعٌة العامة رقم  . قرار1

 (:1414)نوفمبر  /تشرٌن الثانً 22بتارٌخ   (3236)رقم  . قرار الجمعٌة العامة8
 

.
.

 :( 1414)نوفمبر /تشرٌن الثانً 24بتارٌخ  (3246)رقم  . قرار الجمعٌة العامة4
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. 
 ( 2002) آذار/ مارس 12( فً 1341) . قرار مجلس األمن رقم10

. 

ثانٌاً: مبادرات الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

(:Mac G Plan 1949خطة ماك جً )

(Gordon Clap Project 1951مشروع غوردن كالب 

 :(Project, 1962 John Kennedyمشروع جون كٌنٌدي )

Eisenhower Project, 1957): ) أٌزنهاور مشروع

(: Joseph Johnson Project, 1961مشروع جوزٌف جونسون )



  
 ميسوى مهصور عبيدات (0491) لعام وـو الفلسطيهييـالدولية يف معاجلة قضايا الآلجئياملبادرات 

 

- 361 - 

(: Sandoz document, 1975وثٌقة ساوندروز )

Carter Project, 1977-1978كارترمشروع

(Reagan Initiative, 1982مبادرة رٌغان  

Scholts Initiative 1988)مبادرة شولتس

:Bush's father initiative 1991)مباردة بوش األب )

Don Peretz Proposal 1995

Donna Arzet Proposal,1997مقترح دونا آرزت

(Clinton Ideas 2000أفكار كلٌنتون 
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(Bush-Jr. Initiative, 2001-2008)مبادرة بوش االبن 

Harry Truman

المطلب الثانً: المبادرات الدولٌة
 :((Lausanne Initiative, 1949لوزان  مبادرة

 
:(Shoman document 1971)وثٌقة شومان 

 
:(Mark Byron Project, 1993)ن مشروع مارك بٌرو

 
 (Peron's vision,1995رؤٌة بٌرون 

ث: المبادرات العربٌةالمطلب الثال
(1451)مشروع سٌناء" 
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. 
:(1452)مشروع "الجزٌرة" 

. 
:(1453)اتفاق 

 
:(1482)خطة األمٌر فهد )فاس( 

. 
 (2002)مبادرة السالم العربٌة 

. 
 ةالمطلب الرابع: المبادرات اإلسرائٌلٌة والفلسطٌنٌ

 :فلسطٌنٌةومبادرات إسرائٌلٌة 

:)1443)اتفاق أوسلو 

. 
(:1445) وثٌقة " أبً مازن وبٌلٌن"

 - 

 
(2002)نسٌبة"  –مبادرة "أٌالون 
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:(2003)وثٌقة جنٌف 

 . 

 

:(1468)مشروع "أبا اٌبان" 

 
:(1413) خطة "إسرائٌل غالٌلً"

 
: (1484)طرح "شامٌر"

: (
 

:( 2002)خطة "بنً أٌالون" 

"

 
(2011)خطة األمنٌٌن واألكادٌمٌٌن عام 

" 
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. 
-مبادرات فلسطٌنٌة:

: 
مؤتمر الفارعة

 
مؤتمر حق العودة

. 

 
  :الخاتمة

 (1917)
. 
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Abstract 
The International Initiatives to Address Palestinian Refugee Issues in (1948) 

By Maison Mansour 

This paper aims at focusing on the most important actions and projects 

that are introduced by the foreign and Arab countries in order to reconcile 

and resolve the Palestinian Refugee issue; which is the supportive policy for 

their issue since the time of its beginning in 1948 until this moment. Hence, 

the Palestinian refugee issue is considered the core of the Arab-Israeli 

conflict as well as the central issue for Palestinians, which has regional and 

international dimensions. The Palestinian refugee issue has started since the 

IOF has expelled them from their house and stole their properties as well as 

displaced them in various parts across the world. According to the Zionist 

project, many of Jewish immigrants are brought from all over the world to 

settle in by force. Accordingly, the United Nations, the United States, and 

the Arab and foreign countries try to issue a various number of actions and 

projects for solving the Palestinian refugee problem in addition to their 

return right while compensate who return and who don’t want to return for 

any reasons. The paper concluded a set of findings and recommendations 

and the most important one is that the US position on the Palestinian refugee 

issue remained between three possibilities: Resettlement, compensation and 

rehabilitation. Hence, the Israeli position is an evasion of responsibility as 

well as procrastination from implementing the international resolutions in 

solving the Palestinian refugee issue. Accordingly, we call to hold on the 

national Palestinian rights. We also try to strongly resist all projects aimed 

at the liquidation of the Palestinian refugee issue. Moreover, we have to 

prosecute for International Courts to verdict the leaders of the Israeli 

occupation for their crimes committing against Palestinians. Furthermore, 

we have to call for the need to implement the resolutions of the Security 

Council and the General Assembly of the United Nations - especially “181” 

in 1947 and “194” in 1948. 

 الهوامش
الالجئون الفلسطٌنٌون بٌن العودة والتوطٌن 
مستقبل فلسطٌنًٌ الشتات 

القدس والمخططات الصهٌونٌة "االحتالل والتهوٌد 

طرد الفلسطٌنٌٌن مفهوم ترانسفٌر فً الفكر والتخطٌط الصهٌونً 

ات الفلسطٌنً هجرة أم تهجٌرالشت 
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الوالٌات المتحدة والفلسطٌنٌون بٌن االستٌعاب والتصفٌة 

عربً لحل مشكلى الآلجئٌن الفلسطٌنٌنحدود الرفض ال 

دور برٌطانٌا فً تهجٌر الفلسطٌنٌٌن واحالل الٌهود مكانهم 

المرجع السابق 
الآلجئٌن الفلسطٌنً فً القانون الدولًوضع  

 ،
الالجئون الفلسطٌنٌون والعملٌة السلمٌة 

مشارٌع التسوٌة اإلسرائٌلٌة (12
 

مرجع سابق،  
مشكلة الآلجئٌن الفلسطٌنٌٌن: دراسة فً الجغرافٌة السٌاسٌة 

فلسطٌن فً القرارات الدولٌة واألمم المتحدة 

الالجئون الفلسطٌنٌون: قرارات واتفاقٌات ومعاهدات 

الشعب الفلسطٌنً والآلجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً الوطن معطٌات و أرقام حول  
والشتات،

مرجع سابق، 
،القرارات الدولٌة وآثارها على قضٌة الالجئٌن وحق العودة 

العربٌة الراهنة لحل مشكلة فلسطٌنً الشتاتالتوجٌهات والمواقف  

،)2001- 1448المواقف األمرٌكٌة من قضٌة الآلجئٌن الفلسطٌنٌٌن ) 

مرجع سابق 
الترتٌبات الدولٌة واألقلٌمٌة لحل قضٌة الآلجئٌن الفلسطٌنٌن 

 ،
 

مجلة العودة
المرجع السابق 
مرجع سابق 
الدولٌة واألمم المتحدةفلسطٌن فً القرارات  

مرجع سابق 
السٌاسة األمرٌكٌة تجاه الصراع العربً اإلسرائٌلً 

30) Omar obaidat, Unesco's decision on Palestine, "Political Legal Victory, 

Government, Jordan Time, Oct 15, 2015, PP: 2-5. 

السٌاسة األمرٌكٌة فً الشرق األوسط 
مشروع همرشولد وقضٌة الآلجئٌن 
( 1461-1444الفلسطٌنٌٌن ) الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة من مشكلة الآلجئٌن موقف 
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حق الآلجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً العودة والتعوٌض فً ضوء أحكام القانون الدولً 

(، 1485-1446مؤتمرات القمم العربٌة وقراراتها )  

 مرجع سابق،  (36
الفلسطٌنٌون جوهر الصراع وعقدة التسوٌة من مدرٌد الى خارطة الطرٌق 

إحٌاء ثقافة حق العودة 
.

حق العودة قانونً ومقدس وممكن 

40) Bani Allon, , Elite military unit and was a key commander in 1948. 1967,pp 1-32. 
41) Retrieved, 10L9L2017. 
42) Ron Stockton, the Events of 1948 and the Palestinian Refugees, 1967, pp 1-16. 
43) Bani Allon, Elite military unit and was a key commander in 1948. 1967, pp 1-32. 
44) Retrieved, 10L9L2017. 

ةمستجدات سٌاسٌة خطٌرة تستهدف قضٌة الآلجئٌن الفلسطٌنٌٌن وحق العود 
 

فً القضٌة الفلسطٌنٌة"،  دراسات 

 المبادرات الفلسطٌنٌة ومشكلة الآلجئٌن 

 المصادر والمراجع:
الالجئون الفلسطٌنٌون بٌن العودة والتوطٌن 

الفلسطٌنٌن قلٌمٌة لحل قضٌة الآلجئٌنالدولٌة واألالترتٌبات 
 ،

م(، 1967-1444) موقف الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة من مشكلة الآلجئٌن الفلسطٌنٌٌن

دور برٌطانٌا فً تهجٌر الفلسطٌنٌٌن واحالل الٌهود مكانهم

،)2001- 1448المواقف األمرٌكٌة من قضٌة الآلجئٌن الفلسطٌنٌٌن )
 

التسوٌة اإلسرائٌلٌة مشارٌع
 

الالجئون الفلسطٌنٌون والعملٌة السلمٌة

حدود الرفض العربً لحل مشكلى الآلجئٌن الفلسطٌنٌن

 مجلة العودة
التوجٌهات والمواقف العربٌة الراهنة لحل مشكلة فلسطٌنً الشتات

.
ةإحٌاء ثقافة حق العود

.
والمخططات الصهٌونٌة "االحتالل والتهوٌد القدس
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 حق العودة قانونً ومقدس وممكن

 قرارات واتفاقٌات ومعاهدات: الالجئون الفلسطٌنٌون

الشتات الفلسطٌنً هجرة أم تهجٌر

 .
الشتات الفلسطٌنً هجرة أم تهجٌر

. 
الالجئون وحلم العودة إلى أرض البرتقال الحزٌن

 
فً القرارات الدولٌة واألمم المتحدة فلسطٌن

ةمستجدات سٌاسٌة خطٌرة تستهدف قضٌة الآلجئٌن الفلسطٌنٌٌن وحق العود
.

مستقبل فلسطٌنًٌ الشتات
 

معطٌات و أرقام حول الشعب الفلسطٌنً والآلجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً الوطن 
،والشتات

همرشولد وقضٌة الآلجئٌنمشروع 
وضع الآلجئٌن الفلسطٌنً فً القانون الدولً

 ،
السٌاسة األمرٌكٌة فً الشرق األوسط

حق الآلجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً العودة والتعوٌض فً ضوء أحكام القانون الدولً

الوالٌات المتحدة والفلسطٌنٌون بٌن االستٌعاب والتصفٌة

الفلسطٌنٌون جوهر الصراع وعقدة التسوٌة من مدرٌد الى خارطة الطرٌق

،القرارات الدولٌة وآثارها على قضٌة الالجئٌن وحق العودة

، (1485-1446القمم العربٌة وقراراتها )  مؤتمرات

طرد الفلسطٌنٌٌن مفهوم ترانسفٌر فً الفكر والتخطٌط الصهٌونً
 

دراسة فً الجغرافٌة السٌاسٌة :مشكلة الآلجئٌن الفلسطٌنٌٌن

. 
 المراجع األجنبٌة:

31) Omar obaidat, Unesco's decision on Palestine "Political Legal Victory, 

Government, Jordan Time, Oct 15, 2015, PP: 2-5. 

32) Ron Stockton, the Events of 1948 and the Palestinian Refugees, 1967, pp 1-16. 

33) Bani Allon, , Elite military unit and was a key commander in 1948. 1967, pp 1-32. 

 


