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اإلهداء
اإىل العائد الأول نبينا وقائدنا وقدوتنا حممد بن عبد اهلل 

عليه اأف�سل ال�سالة وال�سالم، ومن جنابه الطاهر الكرمي 

 اإىل اأرواح �سهداء م�سرية العودة على امتداد حدود الوطن املحتل.. اإىل روح والدي الذي 
ق�سى وهو يحلم بالعودة.. اإىل ال�سائرين على درب التحرير والعودة من لجئي فل�سطني  

اإبراهيم العلي
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نعم الجئون.. ولكنْ سنعود

اأو�صال »فل�صطني« الإن�صانية. تلك الأر�ض اخل�صبة  اأكرث من �صتني عاماً ويد الظالم تعمل وحتاول تقطيع  منذ 
ات، وعبقت فيها رائحة اخلبز النا�صج مع اأزهار  التي َنَت فيها اأحالم الأطفال، واأ�صجار الزيتون، وحكايات اجَلدَّ
قرن الغزال، وطيور ال�صنونو. تلك الأر�ض التي حتفظ يف اأخاديد ذاكرتها مباركة رب العاملني: )�صبحان الذي اأ�صرى 

بعبده لياًل من امل�صجد احلرام اإىل امل�صجد الأق�صى الذي باركنا حوله ..(. 

حال  هذه الأر�ض التي حملت طعم املوا�صاة ل�صيد اخللق �صلى اهلل عليه و�صلم بالإ�صراء واملعراج، وبالدعوة اإىل �َصِدّ الرِّ
اإليها، حيث قال �صلى اهلل عليه و�صلم: »ل ت�صد الرحال اإل اإىل ثالثة م�صاجد؛ امل�صجد احلرام، وامل�صجد الأق�صى، 

وم�صجدي هذا«.

هي »فلسطين« إذًا!

داً اأهلها، وُمف�صًدا يف اأر�صها، لري�صم بذلك اأطول  تلك الو�صلة التاريخية التي اختارها ال�صهيوين وطناً بدياًل، ُم�صرِّ
ق�صة جلوء، واأفظع ماأ�صاة تهجري عرفتها الإن�صانية، ليورث هذا ال�صعب جلوءاً مت�صعباً بال منافذ غالباً! فاإن كانت 

لُّ يف اأ�صهر اأو �صنوات، فاإن اللجوء هنا ل ُيَحل، كاأنا هو ورم خبيث ُي�صتعاذ منه!  ق�صايا اللجوء حُتَ

ل اإ�صكالت ق�صايا اللجوء َوْفق خطط زمنية حمددة، فاإن الالجئ الفل�صطيني ق�صٌة  واإن كانت املنظمات الدولية حَتُ
ئ املعتدي، قافزاً  م ال�صحية وُيربِّ ل تنتهي! فَثمَّ حمتل غا�صٌم، وَثمَّ تواطوؤ غربي، وتخاذل عاملي، و�صمت دويل ُيجرِّ

على كل القيم بكل ب�صاطة منحازاً! يرى بعني واحدة، هذا اإْن راأى!

د بعد هذه املَْلحمة الفل�صطينيون »َق�ْصراً« و»َقْهراً«، تاركني وراءهم البيت واملال والأهل والولد؛ َعنْيٌ ت�صعى، وَعنْيٌ  �ُصرِّ
َتْرقب الوطن، قلب ينب�ض باحلياة، وقلب ُمعلَّق بهوى فل�صطني.

مقدمة أكاديمية دراسات الالجئين
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َباُلُهم بعناق الأر�ض الولود، ول  وتتواىل الأجيال يف البعد والفراق، مل تكتحل عيونهم بروؤية الوطن، ومل َيْهداأ 
مب�صافحة البيت الودود. وعا�ض �صعبنا يف خيام الت�صريد، ويف خميمات البوؤ�ض واحلرمان والفقر، وَطاَل انتظاُرُهم 

َعْوَدَتهم.

لبنة يف طريق  لي�صكل  بالالجئ؛  الإعداد اخلا�ض  الالجئني يف  درا�صات  اأكادميية  الكتاب م�صاهمًة من  ياأتي هذا 
العودة.

تقدم الأكادميية هذا الكتاب املنهجي ليكون رفيقاً لكل لجئ، وعوناً لكل دار�ض، وهو اإ�صافة نوعية مميزة للمكتبة 
الفل�صطينية، و�صُيَدرَّ�ض يف الأكادميية؛ لُتَدرَّب عليه اأجيال العودة لتحقيق روؤيتنا:

نحو جيل يعرف حقه..



8

تعد ق�صية الالجئني الفل�صطينيني اأحد اأبرز ق�صايا اللجوء يف التاريخ احلديث واملعا�صر، فهي من اأقدم الق�صايا التي 
مل يتم حلها حتى الآن، اإذ تعود اإىل �صنة 1948، وهي اأكرب ق�صايا اللجوء بالن�صبة اإىل عدد ال�صكان، اإذ مّت ت�صريد نحو 
% من اأبناء ال�صعب الفل�صطيني يف حرب 1948، واأ�صيف اإليهم اأعداد من اأبناء فل�صطني املحتلة �صنة 1967 )ال�صفة   58
% من اأبناء ال�صعب الفل�صطيني ح�صب التقديرات يف اأوائل  الغربية وقطاع غزة(، لي�صبح جمموع الالجئني نحو 68 
�صنة 2014. كما اأن ق�صية الالجئني هي اأكرث ق�صية حظيت بقرارات متكررة يف الأمم املتحدة؛ اإذ �صدر نحو 130 قراراً 

حتى �صنة 2013 يوؤيد حقهم يف العودة اإىل ديارهم.

وحّق عودة الالجئني الفل�صطينيني اإىل ديارهم هو حّق طبيعي واإن�صاين متفق عليه بني الب�صر، وموؤّكد يف �صرائعهم 
وقيمهم واأخالقهم، وهو حّق مقّد�ض، كما اأنه حّق فردي وجماعي ل ميلك اأحد اإلغاءه اأو منعه، بالإ�صافة اإىل اأنه حّق 
قوة  يزداد  للعودة  و�صعيهم  عن هذا احلق،  يوماً  يتنازلوا  والفل�صطينيون مل  الفل�صطينية.  التنفيذ يف احلالة  ممكن 

و�صالبة على مّر الأيام.

ياأتي كتاب "الالجئ الفل�صطيني" الذي اأعده الأ�صتاذ الباحث اإبراهيم العلي يف مرحلة ح�صا�صة، حيث ي�صعى ال�صهاينة 
وموؤيدوهم اإىل �صطب هذا احلق واإلغائه، واإىل فر�ض التنازل عنه يف اأية ت�صوية �صلمية مع الفل�صطينيني، واإىل تاأكيد 
ما ي�صميه ال�صهاينة "يهودية اإ�صرائيل". وقد بذل الباحث م�صكوراً جهداً كبرياً يف اإعداد الكتاب بطريقة �صاملة، بحيث 

غطى كافة جوانبه، كما قدمه باأ�صلوب �صهل ومي�صر، ومبعلومات حمدثة مفيدة لكافة الباحثني واملهتمني.

ا�صاأل اهلل �صبحانه وتعايل ان يبارك يف الباحث الواعد اإبراهيم العلي، واأن ينفع به وبجهوده، واأن نرى على يديه مزيداً 
من الإنتاجات العلمية املتميزة.

د. حم�صن حممد �صالح

ت�������ق�������دي�������م
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 الالجئون الفل�صطينيون عنوان كبري ومهم، وميّثل املحور الذي تدور حوله الق�صية الفل�صطينية التي و�صفت من 
حلظاتها الأوىل باأنها ق�صية �صعب انتزع من اأر�صه، و�صرد اإىل جهات الأر�ض الأربع.

وما اإن بداأت الظروف تتهياأ لهذا الالجئ حتى قام يلملم جراحاته، ويهيئ نف�صه من اأجل مرحلة جديدة من مراحل 
الكفاح واجلهاد، نحو ا�صتعادة ما �صلب منه والثاأر من غا�صبيه، فعمل مع اإخوانه من اأهل العروبة والدين والن�صب يداً 
بيد، وخطوة خطوة جتاه فل�صطني. ولكن الإخوة َكلَّوا، اإل اأنه ما َكلَّ ول مّل، فا�صتمر ير�صم طريق عودته بنف�صه جاعاًل 
من دمه حربا،ً ومن ج�صده ج�صرا، لتعرب من خالله الأجيال القادمة نحو القد�ض و�صفد ويافا ونابل�ض وغزة والنقب.

مل يقت�صر اإعداده ملرحلة التحرير على الإعداد البدين والنف�صي، بل تعداه اإىل الإعداد العلمي والفكري؛ لأنه علم 
اأن من ميلك العقل ال�صليم �صيكون اأول الوا�صلني، فافتتح مراكز الدرا�صات والبحوث ودور الن�صر املتخ�ص�صة وغري 
املتخ�ص�صة، و�صّدر اإىل العامل العديد من املوؤ�ص�صات الثقافية والعلماء واملفكرين الذين ذاع �صيتهم يف اأ�صقاع الأر�ض، 

فقد عمل على ن�صر الثقافة يف جمتمع اللجوء بالقدر الذي درب فيه على حمل ال�صالح وقتال العدو.

وياأتي الكتاب م�صاهمة يف الإعداد اخلا�ض بالالجئ، ليكون لبنة يف طريق التحرير والعودة؛ فبقدر ما ا�صتطاع هذا 
غ للجهل يف زمن انت�صرت فيه  الالجئ الإملام بق�صيته �صي�صاهم يف الدفاع عنها، والعمل من اأجل ا�صتعادة اأر�صه. فال م�صوِّ
كل و�صائل الت�صالت والإعالم من �صحف وجمالت و�صبكة عنكبوتية. لقد اأ�صبح العامل قرية �صغرية، فحري بنا اأن 
نو�صل اأ�صواتنا اىل القرية التي ن�صكن فيها، واأن ندح�ض الدعاية ال�صهيونية التي ما فتئت تروج للعامل اأن فل�صطني 

كانت اأر�صاً بال �صعب، واليهود �صعب بال اأر�ض، واأن تاريخ بني �صهيون قد بداأ من هناك، واأن واأن.... 

هذا الكتاب هو خال�صة جهد العديد من الباحثني واملفكرين الذين عملوا من اأجل تو�صيح و�صرح وبيان اأبعاد الق�صية 
الفل�صطينية عموما، وق�صية الالجئني خ�صو�صاً، بلغة مب�صطة بعيدة عن التعقيد؛ لي�صهل فهم اأبعاد الق�صية من كل 
�صرائح العمل. وجاء الكتاب يف خم�صة ف�صول والعديد من املباحث التي تناولت الق�صية التاريخية والقانونية وما نتج 
منها من ت�صريد نحو مليون فل�صطيني، وجلوئهم اإىل العديد من الدول العربية والأجنبية، متناول ًالتعريف باأو�صاعهم 
ح�صب توزعهم اجلغرايف. وكذلك يتعر�ض ملا اأحاط بق�صية الالجئني من حماولت لطم�صها من قبل العدو ال�صهيوين 
واملجتمع الدويل، بالإ�صافة اإىل ف�صح الدور الربيطاين يف ن�صوء هذه الق�صية، وبيان امل�صوؤولية التي تتحملها الأمم 

م���ق���دم���ة ال���م���ؤل���ف
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وعرج  الفل�صطينيني.  الدولية لالجئني  احلماية  توفري  التق�صري يف  ثم  فل�صطني،  تق�صيم  قرار  �صدور  املتحدة عن 
الكتاب على تعريف الالجئ وفق املعاهدات والتفاقيات واملنظمات الدولية والإقليمية عموما، وتو�صع قليال يًف تعريف 
اجلامعة العربية لالجئ واأهم القرارات ال�صادرة عنها بخ�صو�صه، وكذلك التعريف الفل�صطيني لالجئ وفق ما ورد يف 

امليثاق الوطني الفل�صطيني ودائرة �صوؤون الالجئني يف منظمة التحرير الفل�صطينية. 

بالإ�صافة اإىل ما ذكر، تناول الكتاب القوانني العن�صرية الإ�صرائيلية، واأ�صار اإىل بع�ض امل�صاريع التي وردت يف �صياق 
احللول املطروحة حلل ق�صية الالجئني، هذا وي�صري الكتاب اإىل الدور الذي اأدته بع�ض املنظمات الدولية التي قامت 
خلدمة الالجئني ورعايتهم كلجنة التوفيق الدولية، ووكالة غوث وت�صغيل الالجئني الفل�صطينيني »اأونروا«، وما طراأ 

عليها من تغريات اأدت اإىل انحرافها عن امل�صار الذي وجدت له.   

ن�صاأل اهلل العظيم الكرمي اأن اأكون قد وفقت يف عملي هذا،

واأن يتقبل مني، اإنه �صميع جميب. 

واحلمد هلل رب العاملني 

اإبراهيم العلي 
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أواًل

فلسطين.. جغرافيا وتاريخ

ال���م���وق���ع ال���ج���غ���راف���ي)1(

الطول خطي  بني  الأ�صيوية  القارة  غربي  فل�صطني    تقع 
 30،  29 عر�ض  دائرتي  وبني   ،35ْ. 40 و   34ْ. 15"

و 15 ،33ْ �صماًل.

جغرافية  وحدة  من  الغربي  اجلنوبي  ال�صطر  ت�صكل  وهي 
كربى يف امل�صرق العربي، هي بالد ال�صام التي ت�صم -ف�صاًل 
َثمَّ  ومن  والأردن،  و�صورية  لبنان  من  كاًل  فل�صطني-  عن 
عن  ف�صاًل  الأقطار،  تلك  مع  م�صرتكة  حدودها  كانت 

حدودها مع م�صر.

اأطوال  27009 كم2، ويبلغ جمموع  تبلغ م�صاحة فل�صطني 
719 من حدود  منها  كم،   949 والبحرية  الربية  حدودها 
الأردنية  احلدود  وت�صغل  بحرية.  حدود  من  و230  برية 
الفل�صطينية اأطول حدود فل�صطني الربية؛ اإذ ي�صل طولها 
210كم،  360 كم، بينما ي�صل طول احلدود مع م�صر  اإىل 
فل�صطني  �صواحل  اأما  كم،   70 �صورية  79، ومع  لبنان  ومع 
بينما  كم،   224 طولها  فيبلغ  املتو�صط  البحر  على  املطلة 

يبلغ طول �صواحلها املطلة على خليج العقبة 6 كم.

http://www.  . الوزراء - الأمانة العامة جغرافية فل�شطني على ال�شبكة العنكبوتية  جمل�س  رئا�شة   – الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة    -  1
pmo.gov.ps/index.php?option=com_content&view=category&id=51&Itemid=72
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وتبداأ حدود فل�صطني مع لبنان من 
املتو�صط،  البحر  على  الناقورة  راأ�ض 
وتتجه بخط م�صتقيم �صرقاً حتى ما 
وراء بلدة بنت جبيل اللبنانية عندما 
ينعطف احلد الفا�صل بني القطرين 
قائمة،  تكون  تكاد  بزاوية  �صماًل 
في�صمها  الأردن،  نهر  منابع  ليطوق 
�صيق،  اأر�صي  ممر  يف  فل�صطني  اإىل 
ال�صورية  الأرا�صي  ال�صرق  من  حتده 

وبحريات احلولة ولوط وطربية.

ومن جنوب بحرية طربية تبداأ احلدود مع الأردن عند م�صب نهر الريموك، لت�صاير بعد ذلك جمرى نهر الأردن، ومن 
م�صبه تتجه احلدود جنوباً عرب املنت�صف الهند�صي للبحر امليت، فوادي عربة حتى راأ�ض خليج العقبة.

اأما احلدود مع م�صر فهي تر�صم خطاً يكاد يكون م�صتقيماً يف�صل بني �صبه جزيرة �صيناء واأرا�صي �صحراء النقب، ويبداأ     
خط احلدود من رفح على البحر املتو�صط اإىل طابا على خليج العقبة.

راأ�ض  بني  فيما  كيلومرتاً   250 على  تربو  م�صافة  املتو�صط،  للبحر  املفتوحة  الدولية  املياه  على  فل�صطني  تطل  الغرب  ويف 
الناقورة يف ال�صمال ورفح يف اجلنوب.

وفل�صطني بحكم موقعها املتو�صط بني اأقطار عربية ت�صكل مزيجاً من عنا�صر اجلغرافيا الطبيعية والب�صرية ملجال اأر�ض 
اأرحب ي�صم بني جناحيه طابع البداوة الأ�صيل يف اجلنوب، واأ�صلوب ال�صتقرار العريق يف ال�صمال، وتتميز الأر�ض الفل�صطينية 
باأنها كانت جزءاً من الوطن الأ�صلي لالإن�صان الأول، ومهبطاً للديانات ال�صماوية، ومكاناً لن�صوء احل�صارات القدمية، ومعرباً 
للحركات التجارية، والغزوات الع�صكرية عرب الع�صور التاريخية املختلفة، وقد اأتاح لها موقعها املركزي بالن�صبة للعامل اأن 
تكون عامل و�صل بني قارات العامل القدمي اآ�صيا واإفريقية واأوروبا، فهي رقعة ي�صهل النت�صار منها اإىل ما حولها من مناطق 
جماورة؛ لذا اأ�صبحت ج�صر عبور للجماعات الب�صرية منذ القدم، وهي رقعة تتمتع مبوقع بوؤري يجذب اإليه -لأهميته- كل 

من يرغب يف ال�صتقرار والعي�ض الرغيد.

بحرية طربيا
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اإحدى  متثل  فل�صطني  كانت  القدمية  الع�صور  ففي 
مواطن  بني  تربط  التي  الهامة  التجارية  الطرقات 
احل�صارات يف وادي النيل وجنوب اجلزيرة العربية من 
ال�صمالية ويف  ال�صام  جهة، ومواطن احل�صارات يف بالد 
ملرور  م�صرحاً  فل�صطني  وكانت  ثانية،  جهة  من  العراق 
القوافل التجارية قبل الإ�صالم وبعده، حيث ت�صري اإليها 
العربية  اجلزيرة  من  قادمة  �صيفاً  العربية  القوافل 
يف  ذكرها  ورد  التي  وال�صيف  ال�صتاء  رحلة  من  كجزء 

القراآن الكرمي.

فهذا املوقع جعلها حمط اأنظار الطامعني لل�صيطرة عليها 
وال�صتفادة من مزاياها؛ كونها موقعاً ا�صرتاتيجياً مهماً؛ 
فهي �صلة الو�صل بني قارتي اآ�صيا واإفريقية، ونقطة التقاء 

جناحي العامل الإ�صالمي )1(.

ت��������اري��������خ ف����ل����س����ط����ي����ن)))

اأقدم ا�صم معروف لهذا البلد هو اأر�ض كنعان؛ لأن اأول �صعب تاريخي ا�صتقر فيها هم الكنعانيون الذين جاوؤوا من جزيرة 
العرب اأوائل الألفية الثالثة قبل امليالد، واأن�صوؤوا ما ل يقل عن مئتي مدينة وقرية )بي�صان، ع�صقالن، عكا، حيفا، اخلليل، 
بيت حلم ...(، وا�صم فل�صطني م�صتق من ا�صم اأقوام بحرية لعلها جاءت من غرب اآ�صيا ال�صغرى وبحر اإيجة يف نحو القرن 
الثاين ع�صر قبل امليالد، وورد ا�صمها يف النقو�ض امل�صرية با�صم »ب ل �ض ت «، ورمبا اأ�صيفت النون بعد ذلك اإىل اجلمع، وقد 

�صكنوا املناطق ال�صاحلية، واندجموا بالكنعانيني ب�صرعة، فلم يبق لهم اأثر مميز �صوى اأنهم اأعطوا الأر�ض ا�صمهم.

العربي  الإعالم  الأوىل- م�شر مركز  الطبعة  الفل�شطينية،  الق�شية  )1( درا�شات منهجية يف  فل�شطينية  درا�شات  �شل�شلة  �شالح   حم�شن   -  1
– 2003 �س 9 وما بعدها.  1424

درا�شات  �شل�شلة  اأي�شًا حم�شن �شالح  انظر   -  9 م �س   2009 الفل�شطيني واجب– ت  العودة  – جتمع  العام  فل�شطني  دليل  حمود  طارق   -  2
فل�شطينية )1( درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية - مرجع �شابق.�س 18 وما بعدها.  

فل�صطني يف عهد الكنعانيني 
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ال����ق����دس م���وق���ع وت���اري���خ

ال�صرق  اإىل  تقريباً،  فل�صطني  و�صط  يف  القد�ض  مدينة  تقع 
اإىل  �صفوٍح متيل  ذات  �صل�صلة جباٍل  املتو�صط على  البحر  من 
الغرب، واإىل ال�صرق. وترتفع عن �صطح البحر املتو�صط نحو 
750م، وعن �صطح البحر امليت نحو 1150 م، وتقع على خط 
طول 35 درجة و13 دقيقة �صرقاً، وخط عر�ض 31 درجة و52 
البحر  عن  52 كيلومرتاً  املدينة م�صافة  تبعد  �صماًل.  دقيقة 
و250  امليت،  البحر  عن  كم  و22  م�صتقيم،  خط  يف  املتو�صط 
88 كيلومرتاً، وعن  كم عن البحر الأحمر، وتبعد عن عّمان 

بريوت 388 كيلومرتاً، وعن دم�صق 290 كيلومرتاً.

متيزت مدينة القد�ض مبوقع جغرايف هام؛ ب�صبب موقعها على اله�صاب وفوق القمم اجلبلية التي متثل ال�صل�صلة الو�صطى 
املتو�صط غرباً، جعلت  والبحر  �صرقاً  الأردن  وادي  للمياه بني  تق�صيم  بدورها متّثل خط  والتي  الفل�صطينية،  لالأرا�صي 
القمم اجلبلية  اإىل اجلنوب فوق  ال�صمال  �صل�صلٍة متتّد من  اأْن تت�صل بجميع اجلهات، وهي حلقة يف  الي�صري عليها  من 
للمرتفعات الفل�صطينية وترتبط بطرقات رئي�صية تخرتق املرتفعات من اأق�صى ال�صمال اإىل اأق�صى اجلنوب. كما اأّن هناك 

طرقات عر�صية تقطع هذه الطرقات الرئي�صية لرتبط وادي الأردن بال�صاحل الفل�صطيني )1(. 

وتعد القد�ض مدينة قدمية ِقَدَم التاريخ، ويوؤكد موؤّرخون اأّن حتديد زمن بناء القد�ض غري معروف، ول ي�صتطيع موؤّرخ 
ب�40 عاماً، وتذكر امل�صادر التاريخية  حتديده، وبداية وجودها مرتبط بامل�صجد الأق�صى الذي بني بعد امل�صجد احلرام 
�صبه  �صمال  اإىل  الكنعانية  العربية  الهجرات  اأوىل  كانت  وقد  وجبال،  اأودية  من  خالية  �صحراء  ن�صاأتها  منذ  كانت  اأنها 
اإىل  امتدادها  الأردن، وو�صل  لنهر  الغربية  ال�صفة  وا�صتقّرت على  اآلف عام،  امليالد بنحو ثالثة  العربية قبل  اجلزيرة 

البحر املتو�صط، و�صميت الأر�ض من النهر اإىل البحر »اأر�ض كنعان«، واأن�صاأ هوؤلء الكنعانيون مدينة »اأور �صامل«. 

http://www.alquds-online.org/ القد�س- اجلغرافية –تعرف على  مدينة  القد�س  – مدينة  الدولية  القد�س  1 -  موؤ�ش�شة 
 .  index.php?s=32&ss=25

جموهرات تعود اإىل ما قبل 3000 عام، اأي حوايل 1100 
1948، تعود  املحتلة  الأرا�صي  امليالد، يف جمدو داخل  قبل 

للع�صر الكنعاين.
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وقد اّتخذت القبائل العربّية الأوىل من املدينة مركزاً لهم، وا�صتوطنوا فيها وارتبطوا برتابها، وهذا ما جعل ا�صم املدينة 
»يبو�ض«. وقد �صّدوا عنها غارات امل�صريني، و�صّدوا عنها اأي�صاً قبائل العربانيني التائهة يف �صحراء �صيناء، كما جنحوا 

يف �صّد الغزاة عنها اأزماناً طواًل.

لغزو  تعّر�صت  اأخناتون  امللك  عهد  ويف  ق.م،   16 القرن  من  بدءاً  الفرعوين  امل�صري  للنفوذ  القد�ض  مدينة   خ�صعت 
»اخلابريو« العربانيني، ومل ي�صتطع احلاكم امل�صري عبدي خيبا اأن ينت�صر عليهم، فظلت املدينة باأيديهم اإىل اأن عادت 

– 1301 ق.م. مرة اأخرى للنفوذ امل�صري يف عهد امللك �صيتي الأول 1317 

ا�صتوىل الإ�صكندر الأكرب على فل�صطني مبا فيها القد�ض، وبعد وفاته ا�صتمر خلفاوؤه املقدونيون والبطاملة يف حكم املدينة، 
وا�صتوىل عليها يف العام نف�صه بطليمو�ض و�صّمها مع فل�صطني اإىل مملكته يف م�صر عام 323 ق.م، ثم يف عام 198 ق.م 
اأ�صبحت تابعة لل�صلوقيني يف �صوريا بعد اأْن �صّمها �صيلوك�ض نيكاتور، وتاأثر ال�صكان يف تلك الفرتة باحل�صارة الإغريقية.

ا�صتوىل قائد اجلي�ض الروماين بومبيجي على القد�ض عام 63 
انق�صمت  ذلك  بعد  الرومانية،  الإمرباطوية  اإىل  و�صّمها  ق.م 
وكانت  و�صرقّي،  غربّي  ق�صمني؛  اإىل  الرومانية  الإمرباطورية 
فل�صطني من الق�صم ال�صرقي البيزنطي، وقد �صهدت فل�صطني 
بهذا التق�صيم فرتة ا�صتقرار دامت اأكرث من مئتي عام؛ الأمر 
الذي �صاعد على نّو وازدهار البالد اقت�صادياً وجتارياً، وكذلك 
عمرانياً، ومما �صاعد يف ذلك موا�صم احلج اإىل الأماكن املقد�صة.

ومل يدم هذا ال�صتقرار طوياًل، فقد دخل ملك الفر�ض »ك�صرى 
الثاين« )برويز( �صوريا، وامتد زحفه حتى مّت احتالل القد�ض 
»القرب  كني�صة  ول�صيما  املقد�صة،  والأماكن  الكنائ�ض  وتدمري 
الفر�ض  اإىل  ان�صموا  اليهود  من  تبقى  من  اأّن  وُيذَكر  املقد�ض. 
يف حملتهم هذه؛ رغبًة منهم يف النتقام من امل�صيحيني، وهكذا 
فقد البيزنطيون �صيطرتهم على البالد. ومل يدْم ذلك طوياًل، 
م،   628 �صنة  فل�صطني  احتالل  »هرقل«  الإمرباطور  اأعاد  اإذ 

وحلق بالفر�ض اإىل بالدهم وا�صرتجع ال�صليب املقد�ض. عملة تعود إلى عهد هرقل ملك الروم
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ومّما ُذِكر �سابقًا ُي�ستنتج �أّن �لوجود �ليهودّي يف فل�سطني 
عمومًا، و�لقد�س خ�سو�سًا، مل يكْن �إال وجودً� طارئًا، ويف 

فرتة حمدودة جّدً� من تاريخ �لقد�س �لطويل.

اأُ�صري  عندما  املقّد�صة  للمدينة  الإ�صالمي  الفتح  مرحلة  بداأت 
بالنبي حممد �صلى اهلل عليه و�صّلم، حيث جتّلى الرابط الأول 
واملعنوي بني امل�صجد الأق�صى وامل�صجد احلرام يف معجزة الإ�صراء 
الثاين  الرا�صدي  اخلليفة  املاّدي اأيام  الرابط  اأتى  ثم  واملعراج، 
عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه، حيث دخل اخلليفة عمر مدينة 
القد�ض �صنة 636/15ه� )اأو 638م على اختالف يف امل�صادر( بعد 
اأْن انت�صر اجلي�ض الإ�صالمي بقيادة اأبي عبيدة عامر بن اجلراح، 
وا�صرتط البطريرك �صفرونيو�ض اأْن يت�صّلم عمر املدينة بنف�صه، 
فكتب معهم »العهدة العمرية«، وبقي ا�صم املدينة يف ذلك الوقت 
»اإيلياء« حتى تغري اإىل »القد�ض« يف زمن العبا�صيني، حيث ظهرت 

اأول عملة عبا�صية يف عهد املاأمون حتمل ا�صم »القد�ض«.

878م(. و�صهدت  750م( والعبا�صيون )750 -  واتخذت املدينة منذ ذلك احلني طابعها الإ�صالمي، واهتّم بها الأمويون )661 - 
بني  ن�صبت  التي  الع�صكرية  ال�صراعات  ب�صبب  ا�صتقراٍر؛  عدم  ذلك  بعد  املدينة  و�صهدت  امليادين.  خمتلف  يف  علمية  نه�صة 
العبا�صيني والفاطميني والقرامطة، وخ�صعت القد�ض حلكم ال�صالجقة عام 1071م، اأما يف العهود الطولوين والإخ�صيدي 

والفاطمي فاأ�صبحت القد�ض وفل�صطني تابعة مل�صر.

�صقطت القد�ض يف اأيدي الفرجنة بعد خم�صة قرون من احلكم الإ�صالمي؛ نتيجة �صراعات على ال�صلطة بني ال�صالجقة 
والفاطميني وبني ال�صالجقة اأنف�صهم.

اأهلها معاملة طيبة،  1187م بعد معركة حطني، وعامل  ا�صتطاع �صالح الدين الأيوبي ا�صرتداد القد�ض من الفرجنة عام 
اأعظم هدية للم�صجد،  واأزال ال�صليب عن قبة ال�صخرة، واهتم بعمارة املدينة وحت�صينها، ثم اجته �صالح الدين لتقدمي 
وكانت تلك الهدية هي املنرب الذي كان نور الدين حممود بن زنكي قد اأعده يف حلب، وكان هذا املنرب اآيًة يف الفن والروعة، 

ويعّده الباحثون حتفة اأثرية رائعة.
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ال�صيطرة  يف  جنحوا  الفرجنة  ولكن 
الدين  �صالح  وفاة  بعد  املدينة  على 
�صقلية،  ملك  فريدريك  امللك  عهد  يف 
اإىل  عاماً   11 الفرجنة  باأيدي  وظّلت 
ال�صالح جنم  امللك  ا�صرتّدها نهائياً  اأْن 

الدين اأيوب عام 1244م.

عام  املغويل  للغزو  املدينة  وتعّر�صت 
املماليك  لكن  م،   1244  /  1243
قطز  الدين  �صيف  بقيادة  هزموهم 
والظاهر بيرب�ض يف معركة عني جالوت 
عام 1259م، و�صّمت فل�صطني مبا فيها 
حكموا  الذين  املماليك  اإىل  القد�ض 
م�صر وال�صام بعد الدولة الأيوبية حتى 

عام 1517م.

قام  بيومني  التاريخ  هذا  وبعد  922ه�(،  احلجة  ذي  من  )الرابع  1516م  دي�صمرب   28 بتاريخ  القد�ض  العثمانيون  دخل 
ال�صلطان بزيارٍة خا�صة للمدينة املقد�صة، حيث خرج العلماء وال�صيوخ ملالقاة ال�صلطان العثماين »�صليم الأول«، و�صّلموه 
اأيديهم  العثمانية، وظلت يف  تابعة لالإمرباطورية  القد�ض مدينة  واأ�صبحت  واملدينة.  املبارك  الأق�صى  امل�صجد  مفاتيح 
اأربعة قرون تقريًبا، وحفظوها ب�صور القد�ض الذي نعرفه اليوم، والذي بني يف عهد ال�صلطان �صليمان القانوين وبغريه 

من الأعمال املختلفة الأخرى.

1917م بعد البيان الذي اأذاعه اجلرنال الربيطاين اللنبي، ومنحت ع�صبة   / 12  / 9 �صقطت القد�ض بيد اجلي�ض الربيطاين يف 8 - 
 .)1948  - الأمم بريطانيا حق النتداب على فل�صطني، واأ�صبحت القد�ض عا�صمة فل�صطني حتت النتداب الربيطاين )1920 

 اأعلنت بريطانيا اعتزامها الن�صحاب من فل�صطني يوم 14 اأيار/مايو 1948، وبحلول هذا التاريخ اأعلن من ُي�صّمى »خُمّل�ض 
اإىل  للقتال  العربية  اأعقبه دخول وحدات من اجليو�ض  الذي  الأمر  اإ�صرائيل«،  »دولة  قيام  الإ�صرائيلي« عن  املوؤقت  الدولة 
جانب �صكان فل�صطني، حيث اأ�صفرت احلرب عن وقوع غربي مدينة القد�ض، بالإ�صافة اإىل مناطق اأخرى تقارب اأربعة اأخما�ض 

فل�صطني حتت �صيطرة الحتالل ال�صهيوين.
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مع اندلع حرب حزيران 1967 اأتيحت الفر�صة املالئمة لدولة 
من  ال�صابع  �صبيحة  ففي  املدينة؛  بقية  لحتالل  الحتالل 
املدينة  اقتحام  اإىل  بيغني  بادر مناحيم   1967 حزيران/يونيو 
نف�صه،  اليوم  ظهر  بعد  عليها  ال�صتيالء  مت  حيث  القدمية، 
وعلى الفور اأقيمت اإدارة ع�صكرية لل�صفة الغربية، وقام جي�ض 
الحتالل بتنظيم وحدات احلكم الع�صكري لإدارة املناطق التي 

حتتلها دولة الحتالل يف حالة ن�صوب حرب.

�صّكلت مدينة القد�ض عنوان املقاومة الفل�صطينّية هذه الأّيام، 
خ�صو�صاً مع م�صاريع الت�صوية التي اأعقبت اتفاقات اأو�صلو عام 
ال�صهيويّن  1994م. وكانت زيارة نائب رئي�ض وزراء الحتالل 
ذلك،  اإثر  الأق�صى  انتفا�صة  وانطالقة  �صارون  اآرئيل  ال�صابق 

اإثباتاً لعنوان املرحلة املقبلة للمقاومة الفل�صطينّية.

ويف املقابل تبذل �صلطات الحتالل اأق�صى اجلهد لطم�ض املعامل الإ�صالمية بالقد�ض؛ رغبًة يف تهويدها، فهي تعزلها 
ن�صٍق  على  اأبنية  بها  وتقيم  اليهود،  بع�ض  لها  وتدفع  دخولها،  من  الفل�صطينيني  ومتنع  املحتلة،  املناطق  باقي  عن 
�صيا�صّياً  القد�ض  مكانة  تغيري  �صاأنها  من  التي  الأعمال  بع�ض  باملدينة  وحُتِدث  والإ�صالمية،  العربية  للمالمح  مغاير 
املعارك  الهجرة. و�صتظل  اإىل  العرب حتى يلجوؤوا  املدينة من  امل�صتوطنات والت�صييق على �صكان  ودميوجرافّياً؛ كزرع 

دائرة بني امل�صلمني واليهود اإىل اأْن يتم حترير الأق�صى )1(.

  .http://www.alquds-online.org/index.php?s=32&ss=24 1 - موؤ�ش�شة القد�س الدولية – مدينة القد�س – تاريخ مدينة القد�س

اجلنود اليهود قرب حائط الرباق عند احتالله عام 1967
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المسلمين)1( ولدى  اإلس��ام  في  المقدس  بيت  مكانة 

لكي نعرف مكانة  بيت املقد�ض يف الإ�صالم، فاإننا جند اأنف�صنا ملزمني بالرجوع اإىل امل�صادر الإ�صالمية الأ�صا�صية )القراآن 
الكرمي وال�صنة النبوية ال�صريفة(.

يف القراآن الكرمي وال�صنة:  

َيُه ِمْن  ى �لَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِ َر�ِم �إَِل �مْلَ�ْسِجِد �اْلأَْق�سَ )�ُسْبَحاَن �لَِّذي �أَ�ْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمَن �مْلَ�ْسِجِد �ْلَ
رُي( )�الإ�سر�ء:1( ِميُع �ْلَب�سِ �آََياِتَنا �إِنَّه ُهَو �ل�سَّ

وقد اأ�صري بالر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم، وعرج به اإىل ال�صماء قبل الهجرة النبوية بعام وب�صعة اأ�صهر )عام 621م(. ويقول 
الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم:« ل ت�صد الرحال اإل اإىل ثالثة م�صاجد: امل�صجد احلرام، وامل�صجد الأق�صى، وم�صجدي« متفق 

عليه، واللفظ للبخاري. 
األف �صالة، ويف م�صجدي باألف �صالة، ويف م�صجد بيت  اأي�صا: »ف�صلت ال�صالة يف امل�صجد احلرام على غريه مبئة  ويقول 

املقد�ض بخم�صمئة �صالة«. رواه الإمام اأحمد.
وعن اأبي ذر ر�صي اهلل عنه قال: »قلت يا ر�صول اهلل اأي م�صجد و�صع يف الأر�ض اأوًل؟ قال: امل�صجد احلرام. قال: قلت: ثم اأي؟ 

قال: امل�صجد الأق�صى، قلت: كم كان بينهما ؟ قال: اأربعون �صنة« متفق عليه.
عن اأبي اأمامة الباهلي قال: قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: »ل تزال طائفة من اأمتي على الدين ظاهرين لعدوهم 
قاهرين ل ي�صرهم من خالفهم اإل ما اأ�صابهم من لأواء حتى ياأتيهم اأمر اهلل وهم كذلك« قالوا: يا ر�صول اهلل واأين هم؟ 

قال: ببيت املقد�ض واأكناف بيت املقد�ض«(.رواه الإمام اأحمد يف امل�صند ج5/�ض269(.

�إن �مل�سجد �الأق�سى كما نرى يف �لن�سو�س �الإ�سالمية:

م�صرى الر�صول �صلى اهلل عيه و�صلم ومنطلق عروجه.

وهو اأوىل القبلتني.

وثالث امل�صاجد التي ت�صد اإليها الرحال يف الإ�صالم.

وثاين م�صجدين و�صعا يف الأر�ض.

وهو منزل مبارك ت�صاعف فيه احل�صنات، وتغفر فيه الذنوب.

ر�شائل القد�س مكانة بيت املقد�س ، مركز الإعالم العربي - اأيلول 2003 م - �س 18 وما بعدها.  كتيب  عوي�س  احلليم  عبد    -  1
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ولهذه القدا�صة، وبناًء على هذه املكانة، نظر امل�صلمون اإىل بيت املقد�ض على انه مزار �صريف، ومنزل مبارك، ومو�صوع مقد�ض كرمي، 
ف�صدوا اإليه الرحال، واأحرموا منه للحج والعمرة، وزاروه لذاته؛ بغية ال�صالة والثواب، واأحاطوه برعايتهم الدينية الكرمية.

�لتق�سيم �الإد�ري لبالد �ل�سام يف �لعهد �الإ�سالمي 
فل�صطني  كانت  اأجناٍد،  اإىل  اإدارياً  ال�صام  بالد  امل�صلمون  ق�ّصم   -
�صليمان  الرملة يف عهد  ثم  اللد  منها، وعا�صمتها مدينة  واحداً 

بن عبد امللك. 
- ُجند الأردن كان ي�صم �صمال فل�صطني.

عا�صمتها  م�صتقلة  ولية  العبا�صي  العهد  يف  فل�صطني  كانت   -
الرملة. 

بالد �ل�سام يف �لعهد �لعثماين
ق�ّصمت بالد ال�صام يف العهد العثماين اإىل ثالث وليات: دم�صق، 
ال�صناجق  وكانت  �صناجق،  ولية  بكل  واأحلقت  وطرابل�ض،  حلب 

م�صرتكة بني �صرق الأردن وفل�صطني )1(. 

افتراءات وردود 

ن�صتطيع  التوراتية،  اخلرافات  على  معظمها  يف  اعتمدت  فل�صطني،  يف  ال�صهاينة  حق  لإثبات  �صهيونية)2(  ادعاءات  هناك 
ت�صنيف بع�صها كما ياأتي: 

�الدعاء �الأول:

 اأعطى اهلل �صبحانه وتعاىل اأر�ض فل�صطني لإبراهيم ون�صله، وجعل تراث بني اإ�صرائيل يف الأر�ض املقد�صة.

رافق املو�شوعة الفل�شطينية – هيئة املو�شوعة الفل�شطينية - الق�شم الثاين – املجلد الثاين الدرا�شات التاريخية  الطبعة الوىل-  الكرمي  - عبد   1
بريوت 1990  - �س 699. 

يف حم�شن �شالح �شل�شلة درا�شات فل�شطينية )1( درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية – مرجع �شابق  - �س 56 وما بعدها. انظر   -  2

فل�صطني يف العهد العثماين
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�ل���������������������������������������������������������������رد:

وهذا ركن من اأركان الإميان. الأنبياء،  بكل  امل�صلمون  • يوؤمن 

الأنبياء، مبن فيهم اأنبياء بني اإ�صرائيل؛ لأنهم يرفعون راية الأنبياء، وهي راية  مبرياث  النا�ض  اأحق  هم  • امل�صلمون 
التوحيد.

حتى يرث اهلل الأر�ض وَمْن عليها. ال�صالم  عليه  اآدم  منذ  واحدة  التوحيد  • اأمة 

اهلل،  اأمر  على  م�صتقيمني  كانوا  عندما  حمدودة،  لفرتة  اإ�صرائيل  لبني  فل�صطني  اأعطى  اهلل  باأن  امل�صلمون  يوؤمن   •
وارتبطت هذه ال�صرعية مبدى التزامهم بالتوحيد ومنهج اهلل. اإل اأنهم �صوهوا التوحيد، وافرتوا على اهلل الكذب من 

خالل الآتي: 

ن�صبوا اإىل �صيدنا يعقوب عليه ال�صالم ال�صرقة والر�صوة واخلدعة وال�صكوت عن زنا ابنتيه! واأنه اأ�صرك بربه. اعرتاف 
اليهود باملنكرات التي فعلوها بحق اهلل والأنبياء. ي�صجل التلمود اأن �صقوط دولة اليهود وتدمريها كانا نتيجة ذنوبهم 

ومعا�صيهم واآثامهم.

لي�ض اليهود وحدهم ن�صل اإبراهيم، فالعرب العدنانيون هم ن�صله عليه ال�صالم.

اإمامة �صيدنا اإبراهيم عليه ال�صالم للموؤمنني من ذريته، ولي�ض للظاملني واملف�صدين. 

�الدعاء �لثاين:

 يزعم اليهود اأن فل�صطني هي اأر�صهم التاريخية، واأن تاريخهم وتراثهم قد ارتبطا بها، واأنهم الأ�صل يف هذه البالد، 
واأن غريهم لي�صوا من اأبنائها، بل عابري �صبيل، وي�صريون اإىل فرتات حكم داود و�صليمان عليهما ال�صالم.
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�ل���������������������������������������������������������������رد 

قبل نحو مليون عام.  فل�صطني  الإن�صان  • �صكن 

)8000 ق.م(.  اأريحا  هي  العامل  يف  مدينة  • اأقدم 

)2500 ق.م.( واأ�صبحوا ال�صكان الأ�صا�صيني للبالد، واأن�صوؤوا ما ل يقل عن  العرب  جزيرة  من  الكنعانيون  اإليها  • قدم 
200 قرية ومدينة فل�صطينية، مثل بي�صان وع�صقالن وعكا وحيفا وبئر ال�صبع وبيت حلم.

اإىل فل�صطني )نحو 1900 ق.م.(، ون�صر ر�صالة التوحيد فيها اإىل اأن تويف يف مدينة اخلليل  ال�صالم  اإبراهيم عليه  • قدم 
اإ�صحق وابنه يعقوب اللذان ا�صتقرا يف فل�صطني، بينما  اأبناوؤه الأنبياء يف فل�صطني؛  التي حملت ا�صمه، فجاء من بعده 

ا�صتقر ابنه اإ�صماعيل يف مكة.

وملا جاء �صيدنا مو�صى عليه ال�صالم اإىل بني اإ�صرائيل يف م�صر، �صار بهم اإىل فل�صطني لينقذهم من فرعون وطغيانه، 
غري اأن بني اإ�صرائيل يف ذلك الزمان كانوا قد ُطبعوا على الذل واجلنب، فرف�صوا الدخول مع مو�صى عليه ال�صالم اإىل 
الأر�ض املقد�صة )فل�صطني( وقالوا له: {فاذهب اأنت وربك فقاتال اإنا ها هنا قاعدون} �صورة املائدة، اآية 24، وتاهوا يف 

�صحراء �صيناء 40 �صنة.

تويف مو�صى عليه ال�صالم قبل اأن يدخل فل�صطني، وعندما ن�صاأ جيل جديد من بني اإ�صرائيل بعد اأربعني �صنة، قادهم 
يو�صع بن نون وعرب بهم نهر الأردن، وبنى قوته �صمال فل�صطني لفرتة وجيزة، ثم �صادت النكبات والفو�صى والنحالل 
اأعاد ن�صر ر�صالة  اأن جاء طالوت ملكاً عليهم، ثم جاء داود عليه ال�صالم الذي  اإ�صرائيل، اإىل  الديني واخللقي بني بني 
التوحيد، وبنى دولًة موؤمنًة عا�صمتها القد�ض، ثم َخلََفه ابنه �صليمان عليه ال�صالم حيث حكم فل�صطني ثمانني عاماً 

تقريباً، �صاد فيها العدل والإميان. 

ق�صى  التي  فل�صطني  �صمال  »اإ�صرائيل« يف  متعاديتني: مملكة  دولتني  اإىل  انق�صمت مملكته  �صليمان  �صيدنا  وفاة  وبعد 
عليها الآ�صوريون، ومملكة »يهودا« يف اجلنوب التي ق�صى عليها البابليون بقيادة نبوخذ ن�صر، ويف هذا الوقت بقي اأبناء 

فل�صطني من الكنعانيني وغريهم يف اأر�صهم، ومل يهجروها قّط.
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حقائق

طوال  له  ُيوؤبه  ل  فل�صطني  يف  اليهودي  الوجود  كان   •
الع�صور الإ�صالمية، ومل يزد عدد اليهود يف بداية القرن 

ال�19 امليالدي على  5000  )1(. 

• بعد ا�صطهاد اليهود يف اأوروبا ون�صوء امل�صروع ال�صهيوين، 
باإن�صاء  وبدوؤوا  فل�صطني،  اإىل  بالهجرة  اليهود  بداأ 
م�صتوطنات، حتى بلغ جمموع ما �صيطروا عليه يف فل�صطني 

418000 دومن يف الفرتة ما بني 1882 – 1914 )2(. 

لغاية  ا�صتمالكها  مت  التي  الأرا�صي  م�صاحة  بلغت   •
الإعالن عن قرار التق�صيم )1947( 1734000 دومن، منها 
933000 دومن مبلكية ال�صندوق القومي اليهودي؛ اأي ما 

% من م�صاحة فل�صطني )الياب�صة(  )3(.  يعادل 6.6 

1948 متكنت القوات اليهودية من احتالل  • خالل حرب 
منها  الباقي  اجلزء  واحتلت  فل�صطني.  اأر�ض  من   %  77
اجلولن  وه�صبة  �صيناء  اإىل  بالإ�صافة   ،1967 حرب  يف 

ال�صورية )4(. 

�شالح �شل�شلة درا�شات فل�شطينية )1( درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية– مرجع �شابق - �س 69 .  حم�شن   -  1
اليا�س �شوفاين امل�شروع ال�شهيوين من املجرد اإىل امللمو�س - اإ�شرائيل يف 50 عاما- ط -1 دم�شق دار جفرا للدرا�شات والن�شر 2002 – �س 207.   - 2

امل�شروع ال�شهيوين من املجرد اىل امللمو�س - ا�شرائيل يف 50 عاما – م�شدر �شابق �س 233.  �شوفاين  اليا�س   -  3
درا�شات فل�شطينية )1( درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية– مرجع �شابق  - �س 69. �شل�شلة  �شالح  حم�شن  يف  انظر   -  4
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المشروع الصهيوني ونشوء قضية الاجئين  ث�انيًا:   

�ل�������س���ه���ي���ون���ي���ة.. ت�����اري�����خ ون�������س���اأة
مقتل  اإثر  ال�صرقية  اأوروبا  يف  اليهودية«  »امل�صكلة  ت�صمى  ما  ن�صاأت 
فاأخذوا على  اليهود،  به  هم  اتُّ الذي  الثاين  األك�صندر  رو�صيا  قي�صر 
اأثرها، نتيجة لل�صغط عليهم بالهجرة اإىل اأوروبا الغربية واأمريكا 
يف  ال�صهيونية  للحركة  الفر�صة  اأتاح  ما  واجلنوبية؛  ال�صمالية 
فل�صطني  يف  لليهود  م�صتقل  اآمن  كيان  باإن�صاء  واملطالبة  الظهور 
فل�صطني،  على  لال�صتيالء  املوؤامرة  فبداأت  مل�صكلتهم،  حاًل 
من  الكثري  عطف  ت�صتميل  باأكاذيبها  ال�صهيونية  احلركة  واأخذت 
الأمريكيني والأوروبيني، وخ�صو�صاً بعد جناحها يف اإقناع احلركة 
اأهل  هم  اليهود  باأن  التوراتي،  الفكر  على  القائمة  الربوت�صتانتية 
يف  اهلل  يجمعهم  �صوف  الذين  الأر�ض  على  امل�صردون  فل�صطني 
ليكون  ال�صهيوين  الكيان  ن�صاأ  املنتظر)1(.  امل�صيح  لعودة  فل�صطني 
ويف  املنطقة،  �صعب  معادياً  املتو�صط،  �صرقّي  قوياً  ب�صرياً  حاجزاً 

الوقت نف�صه �صديقاً للدول الأوروبية، ومعتمداً عليها )2(. 

مفهوم �ل�سهيونية:  حركة �صيا�صية تو�صعية عدوانية عن�صرية، هدفها توحيد اليهود يف ال�صتات، واإ�صكانهم يف فل�صطني)3(. 

العن�صرية،  ع��ل��ى  املبنية  وال��رك��ائ��ز  الأ���ص�����ض  م��ن  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  ال�����ص��ه��ي��وين  ال��ف��ك��ر  ق���ام  �ل�سهيوين:  �مل�سروع  �أ�س�س 
وال���ت���ع���ايل ع��ل��ى ���ص��ع��وب الأر��������ض، ومم����ا ي��ع��ر���ض م��ع��امل ه����ذا ال���ص��ت��ع��الء ق��ول��ه��م: »ال���ع���رب ه����ذا ال��ع��ن�����ص��ر ال��غ��ري��ب عن 
اأن  م��ن  ل��ن��ا  ب��د  ول  خ��ريات��ه��ا،  وي�صتغل  ت��راب��ه��ا  ف���وق  الآن  يعي�ض  وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا،  ر���ص��ال��ت��ه��ا  ع��ل��ى  وال��دخ��ي��ل  بطينته،  ال��ب��الد 
ن��ح��ارب��ه ك��م��ا ح��ارب��ن��ا م���ن ���ص��ب��ق��ه م���ن ال��غ��رب��اء ال���ذي���ن ا���ص��ت��ول��وا ع��ل��ى ال���ب���الد يف ال��ع��ه��ود ال��غ��اب��رة ون��ه��ب��وا ث���روات���ه���ا« )4(.   

)1( درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، الطبعة الأوىل - م�شر، مركز الإعالم العربي-  فل�شطينية  درا�شات  �شل�شلة  �شالح  حم�شن   -  1
 . 27 – – 2003 �س 26   1424

)1( درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، م�شدر �شابق . �س 28.  فل�شطينية  درا�شات  �شل�شلة   -  2
 ar.wikipedia.org  . )ويكيبديا(  احلرة  املو�شوعة  موقع   -  3

ال�شيا�شية ملنظمة التحرير الفل�شطينية بدون تاريخ الطبع -�س 10.  الدائرة  وممار�شًة،  وهدفًا  فكرًا  ال�شهيونية  الأحمد  جنيب   -  4

بال يف  الأول  املوؤمتر   يف  ال�صهيونية  احلركة   موؤ�ص�صو 
ب�صوي�صرا عام 1897
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الاجئين قضية  ونشوء  فلسطين  نكبة 

لر�صم  متعددة  وت�صكيالت  ع�صابات  يف  نف�صها  تنظم  امل�صتوطنني  ع�صابات  وبداأت  فل�صطني،  اإىل  اليهودية  الهجرات  توالت 
مالمح الفرتة القادمة، وبداأت القيام بعمليات قتل وتدمري ا�صتهدفت جميع مناحي احلياة. ويف ني�صان 1920 حدثت اأوىل 

الأزمات العنيفة بني العرب واليهود التي امتدت من عام 1920 اإىل عام 1948، وميكن اإجمالها)1(: 

 ثورة �لقد�س 1920:

مع  الفل�صطينيون  العرب  ا�صطدم  العام  هذا  من  ني�صان  يف   
القد�ض،  يف  مو�صى  النبي  مبو�صم  الحتفال  اأثناء  يف  اليهود 

و�صميت الثورة »ثورة مو�صم النبي مو�صى«.

 ثورة يافا 1921:

 حدثت اإثر اعتداء جمموعة من اليهود على الفل�صطينيني يف 
املهاجرين  منازل  الفل�صطينيون  فهاجم  يافا،  يف  املن�صية  حي 
و�صملت  ال�صتباكات  ا�صتمرت  ثم  يهودياً،   13 وقتلوا  اليهود 
اأجزاء عديدة من �صمال فل�صطني لت�صتمر نحو 15 يوماً يف ذلك 
احلني، وانتهت ح�صب الإح�صاءات الر�صمية مبقتل 47 يهودياً، 
وجرح 147 اآخرين، وا�صت�صهاد 48 فل�صطينياً وجرح 73 اآخرين.

 ثورة �لرب�ق 1929:

 يف يوم اجلمعة 23 اآب-اأغ�صط�ض، وبعد اأن تناقلت الأخبار اأحداث احلرم التي وقعت يوم ال�صاد�ض ع�صر من اآب، جتمعت 
ح�صود م�صلمة يف امل�صجد الأق�صى لل�صالة مبنا�صبة املولد النبوي ال�صريف، وبعد ال�صالة خرجت اجلموع امل�صلمة بالع�صي 
اإىل  ال�صتباكات وو�صلت  وات�صعت  وا�صتبكت مع جمهرة من جماعة جابوتن�صكي،  ال�صيوف،  وال�صكاكني وحتى  والهراوات 
فوق  طائرات  وحلقت  بامل�صفحات،  معززة  كبرية  حكومية  قوات  وو�صلت  بالقد�ض،  املحيطة  وامل�صتعمرات  اليهودي  احلي 
املدينة، ومتت ال�صيطرة على املوقف، وهداأت احلالة يف القد�ض، بينما انتقلت ال�صدامات اإىل مدن وقرى فل�صطينية اأخرى.
اأنحاء البالد؛ ففي اخلليل هاجم ال�صكان احلي اليهودي، وانتهى ال�صتيطان اليهودي يف  وعمت ردود الفعل العنيفة جميع 

طارق حمود - دليل فل�شطني العام، ط 1مرجع �شابق- �س 16.    -  1

ثورة يافا 1921 �صارك فيها الرجال والن�صاء 
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املدينة، ويف نابل�ض ا�صتبك الأهايل مع ال�صرطة لدى حماولتهم ال�صتيالء على الأ�صلحة يف اأحد مراكزها. هذا و�صهدت مدينة 
�صفد والقرى املحيطة حالة من الغليان، اإثر اإ�صاعة خرب اأن اليهود اعتدوا على احلرم ال�صريف وهدموه واأحرقوه، فهاجم 
املدينة  اإىل  وو�صلت  اأيام.  ال�صرايا، حيث مكثوا ثالثة  اإىل  �صكانه  ال�صرطة  ونقلت  عليه،  و�صيطروا  اليهودي  اجلمهور احلي 
تعزيزات ع�صكرية بريطانية ا�صتبكت مع الأهايل ف�صقط عدد من ال�صهداء، وبعد اأن �صيطرت قوات احلكومة على املدنيني، جلاأ 
عدد من املطلوبني اإىل اجلبال وظلوا مطاردين فرتة طويلة، وقد اأن�صاأ هوؤلء بقيادة اأحمد طاف�ض اأول تنظيم عربي م�صلح يف 

فل�صطني �صد النتداب وال�صهيونية اأطلقوا عليه ا�صم »الكف الأخ�صر«، وا�صتمروا يف القيام بغارات خاطفة ملدة عام تقريباً.

وا�صتمرت ال�صطرابات حتى نهاية �صهر اآب-اأغ�صط�ض 1929، ثم بداأت جتنح للهدوء ب�صورة عامة، واأدت اإىل مقتل 133 
يهودياً وجرح 339، وا�صت�صهاد 116 عربياً، وجرح 232، معظمهم اأ�صيبوا بر�صا�ض القوات الربيطانية.

 �نتفا�سة �أكتوبر 1933:

وهي املظاهرات والإ�صرابات التي تركزت يف القد�ض ويافا، وانت�صرت يف باقي فل�صطني، واأّدت اإىل ا�صت�صهاد الع�صرات وجرح 
املئات من الفل�صطينيني على يد القوات الربيطانية.

1939م:  -  �لثورة �لفل�سطينية �لكربى 1936 

قادها  التي  ال�صعبية  الثورات  اأكرب  من  وهي 
الربيطاين  النتداب  �صد  الفل�صطيني  ال�صعب 
قامت  وقد  ال�صهيوين،  للم�صروع  احلا�صن 
يد  على  الق�صام  الدين  عز  ال�صيخ  ا�صت�صهاد  اإثر 

ال�صلطات الربيطانية نهاية عام 1935م.
مثلت هذه الثورة اأهم مظهر من مظاهر اجلهاد 
الإجنليز  �صد   1948 عام  قبل  املنّظم  امل�صلح 
الثورة  جناح  اإثر  املدنية  اإدارتهم  انهارت  الذين 
الأمر  الفل�صطيني؛  الريف  على  ال�صيطرة  يف 
بتعزيزات  ال�صتعانة  اإىل  الإجنليز  ا�صطر  الذي 
كما  فل�صطني،  احتالل  لإعادة  هائلة  ع�صكرية 
اإ�صدار  الثورة النتداب الربيطاين على  اأجربت 

»الكتاب الأبي�ض« الذي َيِعد با�صتقالل فل�صطني خالل ع�صر �صنوات، ويرتاجع عن تق�صيمها)1(. 

بعدها. وما   270 �س   . �شابق  م�شدر  الفل�شطينية،  الق�شية  يف  منهجية  درا�شات   )1( فل�شطينية  درا�شات  �شل�شلة   -  1
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ما هي �لروؤية �ل�سهيونية �لتي عملت �لع�سابات �ل�سهيونية على حتقيقها، وما هي �الآليات �لتي �تبعتها يف 
�سبيل حتقيق ذلك؟ 

قام الكيان ال�صهيوين على روؤية اإحاللية وا�صحة، وعمل على تنفيذها من خالل ما ياأتي: 

�أواًل: �ملجازر �ل�سهيونية )1(

بداأت املجازر ال�صهيونية بحق ال�صعب الفل�صطيني يف الع�صر 
احلديث، منذ اأن قرر املوؤمتر ال�صهيوين الأول الذي انعقد 
يف بال يف �صوي�صرا عام 1897 اإقامة وطن قومي لليهود يف 
الب�صرية نحو  التحركات  الوقت بداأت  فل�صطني. منذ ذاك 
الع�صل واللنب كما و�صفوها لأبناء جلدتهم، وبدوؤوا  اأر�ض 
يغر�صون خمالب ال�صتيطان يف اأر�ض العرب وامل�صلمني يف 

فل�صطني.

واأ�صاليب  الفل�صطيني،  ال�صعب  من  اأكرب  املوؤامرة  وكانت 
املحتل ال�صهيوين املتعددة يف اغت�صاب الأر�ض، كانت اأب�صع 
املمنهج،  بالقتل  ومتيزت  الإن�صان  يحتمله  مما  واأفظع 
قوية  اإعالمية  مباكينة  مدعوماً  واجلماعي  الفردي 
مل�صلحة  املعركة  ح�صم  يف  الكبري  الأثر  تركت  ومدرو�صة، 

املحتل.

يقول �ملفكر �أني�س �ل�سايغ: »ميكن لنا �أن نوؤرخ لالإرهاب �ل�سهيوين يف فل�سطني يف �لع�سر �لديث بيوم �ل�ساد�س ع�سر من 
�أبريل عام 1936 تاريخًا لبدء �ل�سجل �الأ�سود �لد�مي، يوم �أن �ختار �الإرهابيون �ل�سهاينة رجلني مدنيني عربيني كانا 
مير�ن قرب م�ستعمرة بتاح تكفا وقتلوهما بدم بارد. وبعد هذ� �ليوم تو�لت �أعمال �الإرهاب بال توقف حتى يومنا هذ�«.

www. – اأحمد البا�س درا�شة املجزرة ال�شهيونية عقيدة وممار�شة – ) بت�شرف ( - املوقع الإلكرتوين لتجمع العودة الفل�شطيني واجب  -  1
اأي�شاً  يف املراجع التي اعتمدها الباحث: ديب علي ح�شن  مو�شوعة جرائم اليهود - التطهري العرقي يف فل�شطني. ايالن بابيه  wajeb.org . انظر 
املجازر اليهودية والإرهاب ال�شهيوين . عبد املجيد همو -زحف الطاعون املزمن .جورجي زيدان- طرد الفل�شطينيني .بني موري�س - الكتاب الأ�شود 
.املجازر الإ�شرائيلية يف القرن الع�شرين .املنظمة الفل�شطينية حلقوق الإن�شان خمي�س عي�شى جردات الإرهاب ال�شهيوين - عمر �شعادة جمزرة جنني. 
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باأهدافها  منها  كل  ات�صمت  زمنية،  مراحل  بثالث  واملنطقة  فل�صطني  يف  ال�صهيونية  الإرهابية  الأعمال  ن�صنف  اأن  وميكن 
وباأ�صاليبها وبالأدوات امل�صتعملة فيها؛ وهذه املراحل هي:  

1947 مبا�صرة.  /  11/ 1936 وانتهت بقرار التق�صيم يف 29   /  4/ بداأت يف 16 

بداأت من قرار التق�صيم وانتهت بانتهاء املعارك بني الكيان ال�صهيوين والدول العربية وتوقيع الهدنة بينهم يف 
نهاية عام 1949.

بداأت منذ بداية عام 1949 ومل تنته ف�صولها حتى الآن، وهذه املرحلة ميكن تق�صيمها ح�صب جغرافية املكان اإىل 
ثالثة ف�صول:

الف�صل الأول: كانت �صاحته الأرا�صي املحتلة عام 1948.

الف�صل الثاين: ُنفذ يف الأرا�صي املحتلة عام 1967.

الف�صل الثالث: ات�صعت م�صاحته لت�صمل الدول العربية واملخيمات الفل�صطينية املوجودة فيها.

1948 النكبة عام  أحداث  أثناء  ارتكبت  التي  المجازر 

ت����اري����خ����ه����ا�����������س���������م �مل���������ج���������زرة�لرقمت����اري����خ����ه����ا�����������س���������م �مل���������ج���������زرة�ل��رق��م
ال���ق���د����ض1 ال�����ع�����ام�����ود يف  /1947ب�������اب   12/ /1948خ��������������������������������ب��������������������������������ي��������������������������������زه2930   5/  12

/1947ب���ل���د ال�������ص���ي���خ ق�������ص���اء ح��ي��ف��ا2  12/ /1948اأب���������������و �������ص������و�������ص������ة ال�����رم�����ل�����ة3131   5/  14

/1948ط�������������������������������������������رية ح�����������ي�����������ف�����������ا3  1/ /1948م����������ن���������������������ص����������ورة اخل��������ي��������ط432   5/  8

/1948ي����اف����ا ال���ث���ان���ي���ة )ال���������ص����راي����ا (4  1/ /1948ال��������������������ط��������������������ن��������������������ط��������������������ورة433   5/  21

/1948ي����������������������������������������������������اف����������������������������������������������������ا5  1/ 1948ال��������������ك��������������اب��������������ري-ع��������������ك��������������ا834   /5/  21

/1948م����������ن���������������������ص����������ورة اخل��������ي��������ط6  1/ /1948ال�������������������������������رم�������������������������������ل�������������������������������ة835   6/  1

/1948ال�������������������������������رم�������������������������������ل�������������������������������ة7  1/ /1948ق��������������������������������������������������������������������������������������������������زازة1536   7/  9

/1948ف����������ن����������دق ������ص�����م�����ريام�����ي�����������ض8  1/ /1948ال����������������������������������������������������ل����������������������������������������������������د1537   7/  10

1

3

2
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/1948���ص��ارع ���ص��الح ال��دي��ن يف حيفا9  1/ /1948ط����رية ح��ي��ف��ا ال��ث��ان��ي��ة- ح��رق1638   7/  16

/1948ال�����������ي�����������ازور ق�������������ص������اء ح���ي���ف���ا10  1/ القد�ض2239  يف  داوود  امل��ل��ك  /1948ف��ن��دق   7/  22

ح���ي���ف���ا11 يف  ال�����������ه�����������ادار  /1948ح��������ي   1/ /1948اج����������������������������������������������������������������������������������������������������زم2840   7/  24

/1948ط�����������������������رية ط�����������������������ول ك������������رم12  2/ /1948��������ص�������وق اخل���������������ص�������ار ب����ي����اف����ا1041   8/  7

/1948�����ص����ع���������ص����ع- ق�����������ص�����اء ����ص���ف���د13  2/ /1948�������������ص������������ل������������ح������������ة ���������ص��������ف��������د1442   8/  8

/1948ق������������������ي�������������������������������������ص������������������اري������������������ة14  2/ /1948ب��������ي��������ت دارا�������������������������������ض- غ��������زة1543   8/  19

ال���ق���د����ض15 ال�������ص���الم يف  /1948ب���ن���اي���ة   2/ /1948امل���������������������������ج���������������������������دل- غ����������������زة2044   10/  17

/1948ع������������������������������������������������������������������������������������������������������اره16  2/ /1948اأ��������������������������������ص�������������������������������دود غ����������������زة2745   10/  28

حيفا17 م��دي��ن��ة  و���ص��ط  يف  /1948مبنى   3/ /1948ال������������������دوامي������������������ة اخل������ل������ي������ل246   10/  28

/1948احل�������ص���ي���ن���ي���ة ق���������ص����اء ���ص��ف��د18  3/ ��������ص�������ف�������د1347   - /1948اجل���������������������������������ض   10/  29

/1948ق������������������������ط������������������������ار ح����������ي����������ف����������ا19  3/ /1948جم��������������������������د ال����������������������ك����������������������روم3148   10/  29

/1948ق����ال����ون����ي����ا ق���������ص����اء ال���ق���د����ض20  4/ ����ص���ف���د249    - /1948ال�����������ص�����ف�����������ص�����اف   10/  29

/1948دي���������������������������������������ر ي�������������ا��������������ص�������������ني21  4/ /1948ال���������������������زن���������������������غ���������������������ري���������������������ة950   10/  29

طربيا22 ق�صاء  ال��دي��ن-  /1948نا�صر   4/ �������ص������ف������د1051   - /1948���������ص��������ع�����������������ص��������ع   10/  30

اللجون- ق�صاء جنني23 /1948جم��زرة   4/ �����ص����ف����د1352   - /1949ال���������������ص�������احل�������ي�������ة   10/  30

/1948ح��������������وا���������������ص��������������ة وح��������ي��������ف��������ا24  4/ ط������ربي������ا1553   - /1948ال�������������ص������م������ك������ي������ة   10/  30

/1948ال������وع������رة ال�����������ص�����وداء ط���ربي���ا25  4/ /1948ق�������������������رب�������������������ة �����������ص����������احل����������ة854   10/  30

/1948ط�����������������������������������������������ربي�����������������������������������������������ا26  4/ /1948احل����������������������������������������������ول����������������������������������������������ة1955   10/  30

ح���ي���ف���ا27 يف  ال�����������ه�����������ادار  /1948ح��������ي   4/ /1948دي��������������ر الأ���������������ص��������������د- �����ص����ف����د2056   10/  31

/1948ع����������ني ال���������زي���������ت���������ون �����ص����ف����د28  5/ /1948ال������������������������ب������������������������ع������������������������ن������������������������ة257   10/  31

/1948ب�����������ي�����������ت دار��������������������������������ض غ�����������زة29  5/ /1948اخل���������������������ص����������ا�����������ض ������ص�����ف�����د1158   12/  18
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1948 ع��ام  بعد  ارتكبت  ال��ت��ي  ال��م��ج��ازر 

�ل��������ت��������اري��������خ�ال����������������������س���������������������مرق��م�ل���������ت���������اري���������خ�ال����������������������س���������������������مرق��م
/1951�����������ص����������رف����������ات ال�������ق�������د��������ض1  2/ 13 /11 /1966ال�������������������ص���������م���������وع اخل������ل������ي������ل209 

/1953ق�������������������������������ب�������������������������������ي�������������������������������ة2  10/ 16/17 /9 /1982�������������ص������������ربا و��������ص�������ات�������ي�������ال1410 

حل���م3 ب������ي������ت   - /1954ن������ح������ال������ني   3/ 20 /5 /1990ع����م����ال غ�������زة ع����ي����ون ق�����ارة2811 

/1955غ����������������������������������������������������������������������������������������������زة4  2/ 25 /2 /1992احلرم الإبراهيمي يف اخلليل2812 

/1970م�����������ص�����ن�����ع اأب�����������������و زع�����ب�����ل5  2/ 9 /6 /2006������������������ص�����������������اط�����������������ئ غ�����������������زة1213 

/1970م������در�������ص������ة ب�����ح�����ر ال����ب����ق����ر6  4/ 27 \ 12 \ 2008 جم����������������������������������������������زرة غ�������������������زة814 

11/11 / 2012جم������������زرة غ���������زة ال����ث����ان����ي����ة2515 /9 /1956ح���������������������������و����������������������������ص���������������������������ان7

8 /7 /2014ح���رب ال��ع��ص��ف ال��م��أك��ول2816 /10 /1956ك������������������ف������������������ر ق������������ا�������������ص������������م8

ثانيًا: احلرب النف�سية

مل يكن العنف امل�صلح الأداة الوحيدة التي ا�صتخدمها ال�صهاينة 
النف�صية،  احلرب  ا�صتخدام  اإىل  ذلك  تعدى  بل  فح�صب، 
يف  حدتها  ت�ص�اعدت  فقد  العرب،  بني  والإرهاب  الذعر  ون�صر 
�صبيل  -على  يا�صني  دير  مذبحة  حالة  ففي  الأخ�رية؛  املرحلة 
جميع  اإطالع  على  �صديداً  حر�صاً  ال�صهاينة  حر�ض  املثال- 
الفل�صطينيني على احلادث؛ ليقوموا من خالله بغر�ض اخلوف 

والهلع يف القلوب. 

وكان اأكرث اأ�صاليب احلرب النف�صية �صيوعاً هو اأ�صلوب ا�صتخدام 
ال�صكان،  الذعر بني  والإذاعات خللق جو من  ال�صوت  مكربات 
ال�صابقة،  املتكررة  الثورات  اأثناء  يف  قياداتهم  على  الق�صاء  ثم 
ول�صيما بعد قمع ثورة عام 1936 على يد الحتالل الربيطاين.
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فقد اأذاعت عربات مكربات ال�صوت ال�صهيونية بيانا ًباللغة العربية يف يوم 15 اأيار يحث العرب على »مغادرة احلي قبل 
الدم هذا...  واخرجوا من حمام  واأطفالكم،  زوجاتكم  »ارحموا  بقوله:  ن�صحهم  ثم  �صباحاً«،  والربع  اخلام�صة  ال�صاعة 
الكارثة«. وقد  اأنف�صكم  �صتجلبون على  بذلك  فاإنكم  واإن مكثتم هنا،  زال مفتوحاً.  الذي ما  اأريحا،  اخرجوا من طريق 

جتولت اأي�صاً مكربات ال�صوت التابعة للهاغاناه يف جميع اأنحاء حيفا، تهدد النا�ض وحتثهم على الفرار مع اأ�صرهم )1( .

ثالًثا: تدمري القرى
اليهود  اأيدي  على   1948 عام  ديارهم  من  الفل�صطينيني  تهجري  جرمية  توازي  جرمية  احلديث  التاريخ  ي�صهد  مل   
ال�صهاينة. لقد هاجمت اأقلية اأجنبية الأكرثية الوطنية، وطردتها من ديارها، وحمت اآثارها العمرانية، وذلك بتخطيط 

م�صبق ودعم �صيا�صي وع�صكري ومايل من الغرب وال�صهيونية العاملية؛ هذه هي نكبة فل�صطني عام 1948. 

عدد �لقرىح�سب �مللفات �الإ�سر�ئيلية
122الطرد على اأيدي القوات اليهودية

270الهجوم الع�صكري اليهودي املبا�صر

38اخلوف من هجوم يهودي متجه نحو القرى

49تاأثري �صقوط مدينة قريبة

12احلرب النف�صية

6اخلروج الختياري

34غري معروف

531املج�م�وع

نتج من عمليات الرتحيل والتطهري العرقي التي �صلكتها الع�صابات ال�صهيونية بقوة ال�صالح تدمري وتهجري اأهايل 531 
% من م�صاحة فل�صطني، واقرتاف ما يزيد على 35 جمزرة، واجلدول  مدينة وقرية وقبيلة عام 1948، وال�صتيالء على 78 

التايل ير�صد ذلك.

اإبراهيم العلي درا�شة: يهودية الدولة بني الرتان�شفري والوطن البديل - مفكرة العودة 2010 – جتمع العودة الفل�شطيني واجب بالإ�شافة   -  1
 .www.wajeb.org – اإىل املوقع الإلكرتوين لتجمع العودة الفل�شطيني واجب
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% ب�صبب  % من القرى قد ُهجرت ب�صبب عمل ع�صكري �صهيوين، و10  لقد بينت امللفات الإ�صرائيلية التي فتحت اأخرياً اأن 89 
% فقط ب�صبب قرار اأهايل القرية  )1(. احلرب النف�صية )نظرية التخويف واإثارة الرعب(، و1 

اأفرطت الع�صابات ال�صهيونية يف تغيري اجلغرافيا، ومل ترتك قرية عربية اإل اأقامت على اأنقا�صها قرية يهودية. فها 
هو مو�صيه دايان)2(  ي�صرح بذلك عندما قال: »لقد اأقيمت القرى اليهودية مكان القرى العربية، اأنتم ل تعرفون حتى 
اأ�صماء هذه القرى العربية، واأنا ل األومكم؛ لأن كتب اجلغرافيا مل تعد موجودة، ولي�صت كتب اجلغرافيا هي وحدها التي 
مل تعد موجودة، بل القرى نف�صها زالت اأي�صا،ً فقد قامت نهالل يف مو�صع معلول، وكيبوت�ض غفات يف مو�صع جباتا ... 

ما من مو�صع بني يف هذا البلد اإل كان فيه اأ�صاًل �صكان عرب«.

ما هو هدف قوات االحتال من تدمير القرى الفلسطينية؟

حتقيق  اإىل  القرى  تدمري  من  الحتالل  قوات  �سعت  لقد 
الأهداف الآتية: 

املناطق والقرى التي مت هدمها اإجالًء  يف  املقيمني  ال�صكان  • اإجالء 
تاماً؛ حتى ل يعود ال�صكان ثانية لالإقامة فيها. 

• ا�صتيطان هذه املناطق بعد هدمها، واإعادة بنائها باإقامة م�صتوطنات 
جديدة عليها. 

وقع  تدمريها  اأن  بادعاء  القرى  تدمري  الحتالل  قوات  بررت  لقد 
ا�صتدعته  وما  النار،  اإطالق  وقف  قبل  الع�صكرية  العمليات  اأثناء  يف 
ينفي  اآنذاك  ال�صهيوين  وزير احلرب  ت�صريح  ولكن  ال�صرورة،  حالة 
هذا الفرتاء الكاذب؛ فقد ذكر اأن التدمري لبع�ض القرى قد ح�صل 
لأ�صباب ا�صرتاتيجية واأمنية؛ لأنها حتتل مكاناً ا�صرتاتيجياً هاماً )3(. 

التوطني والعودة- بقلم: �شلمان اأبو �شتة – اجلزيرة – املعرفة – ملفات خا�شة 2001 -على ال�شبكة العنكبوتية  الفل�شطينيون بني  1 -  الالجئون 
 . http://www.aljazeera.net/NR/exeres/71476094-6D61-49F2-9DD2-8C8119AC2FDD.htm

التخنيون يف حيفا ) كما اأوردتها �شحيفة هاآرت�س 4 ني�شان 1969 – انظر وليد اخلالدي كي ل نن�شى –  األقاها يف  كلمة  ، من  دايان  2 - مو�شيه 
قرى فل�شطني التي دمرتها اإ�شرائيل عام 1948 واأ�شماء �شهدائها ط 1 بريوت – موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية –1997.

3 -  تي�شري النابل�شي �شل�شلة كتب فل�شطينية 62 - الحتالل الإ�شرائيلي لالأرا�شي العربية – درا�شة لواقع الحتالل الإ�شرائيلي يف �شوء القانون 
الدويل العام. بريوت – مركز الأبحاث يف منظمة التحرير الفل�شطينية، 1975 – �س 185.
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ات�صح فيما بعد اأن القرى التي دمرت مل ت�صهد معارك، واأنها ن�صفت بعد وقف اإطالق النار بعدة اأيام؛ ما ينفي حالة ال�صرورة 
التي ادعتها قوات الحتالل! 

��������س�������ه�������اد�ت ح���ي���ة
ل ميكن مِلَن �صهد املاأ�صاة التي حلت به وباأبناء اأمته اأن تغيب عن ذهنه حلظة، ول ميكننا اأن نت�صور اأياً من هوؤلء -رغم 
تلك الويالت التي ذاقها قبل النكبة ويف اأثنائها وبعدها- يقبل بغري فل�صطني وطناً له، فهي حا�صرة يف ذهنه وقلبه ويف 

اأذهان اأبنائه واأحفاده وقلوبهم. 

���س��اه��د ع��ل��ى �مل���ج���زرة
احلاج اأبو ماجد الذي كان يف ال�صابع ع�صرة من العمر عند �صقوط قريته، يروي ما حدث ليلة املجزرة التي وقعت يف 
يف  نائماً  كنت   ،1948 عام  )مايو(  اأيار   23 »ليلة  قائاًل:  حيفا  مدينة  من  بالقرب  الواقعة  ال�صاحلية  الطنطورة  قرية 
التي حتيط  اإطالق ر�صا�ض كثيف ي�صدر من جميع اجلهات  ا�صتيقظت على �صوت  اأنا ووالدي و�صقيقتي حني  البيت 
اأماكن احلرا�صة بينما نزلنا نحن اإىل و�صط القرية. �صمعنا منادياً  اأحد  اإىل  بالقرية حتى جهة البحر. وخرج والدي 
يدعو اأهايل البلدة اإىل التجمع يف بيت عقاب اليحيى ويف ال�صاحة املجاورة له، وما اإن و�صلنا اإىل هناك حتى راأينا الن�صاء 
ي�صرخن والأولد يبكون مذعورين، والرجال وال�صباب ي�صطفون يف جمموعة وحدهم. رائحة الدم والبارود تع�ّص�ض 
يف كل مكان، ع�صرات اجلثث ملقاة يف الطرقات وبجانب اجلدران، وقد نفدت الذخرية من اأيدي املدافعني عن القرية، 
دخلت الع�صابات ال�صهيونية املدججة بال�صالح، جاء ال�صهاينة بعربات م�صفحة من طريق يافا- حيفا وطوقوا البلدة 
من جميع اجلهات، واأخذوا يطلقون النار على كل �صي يتحرك ويلقون القنابل على املنازل، ثم ق�صموا ال�صبان والرجال 
اإىل جمموعات، واأ�صندوا اإىل واحدة منها جمع اجلثث من الطرقات يف العربات، واإىل اأخرى حفر قرب جماعي لدفن 

اجلثث. ما �صاهدته كان اأكرث من خم�صني جثة، بينها ثالث ن�صاء اأُلقي بهّن يف احلفرة«.  

من  اثنني  بقتل  له  ي�صمح  اأن  زميله  من  يطلب  ال�صهاينة  اجلنود  اأحد  و�صاهدت   ..« قائال:  ماجد  اأبو  احلاج  ويتابع 
الأهايل؛ بذريعة اأن رفيقه ُقتل يف معركة احتالل القرية، لكن زميله رف�ض قائاًل له: اقتل واحداً فقط! فينظر هذا 
اجلندي القاتل اإىل اأحد ال�صابني ويراه منحنياً فياأمره بالوقوف، يعرف ال�صاب ماذا يريد القاتل منه ويقول له: دفنت 
بهما،  لتلحق  اإذاً  قائاًل:  ر�صا�صه  من  ر�صا�ض  بزخة  عليه  فريد  اتركني!  غريي،  لأمي  يبق  ومل  يل  اأخوين  قليل  قبل 

في�صقط ال�صاب م�صرجاً بدمائه. 

اأن  على  ال�صت�صالم،  منهم  ال�صهاينة  طلب  قريتهم.  عن  يدافعون  ال�صباب  بع�ض  بقي  القرية  بيوت  اأحد  ويف 
البيت  من  خرجوا  وحني  النتهاء،  على  ذخريتهم  �صارفت  اأن  بعد  بذلك  املجموعة  اأفراد  قبلت  اأحياء.  يرتكوهم 
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طلب  زوجته،  ومعه  ال�صغري  طفله  يحمل  كان  اآخر  رجل  ق�صة  ال�صاهد  ويروي  ذويهم.  اأعني  اأمام  فوراً  اأعدموا 
وطفله. زوجته  اأمام  فقتلته  اإليه  الر�صا�صات  ت�صارعت  حتى  لها  �صلمه  اإن  وما  لأمه،  الطفل  ت�صليم  منه   ال�صهاينة 

وهناك �صاب ا�صتمر يدافع عن القرية حتى نفدت ذخريته، ُقب�ض عليه وو�صعوه يف دائرة يحيطون به من كل جانب وبدوؤوا 
يطعنونه بحرابهم حتى متزق ج�صده اإىل اأ�صالء)1(.

����س���اه���د ع���ل���ى ط���ري���ق �ل�����س��ت��ات

يقول احلاج اأبو �صالح عن التغريبة واخلروج من البلد: »طلعنا من البلد بعد كم يوم من املجزرة التي ارتكبتها الع�صابات 
ال�صهيونية بحق ع�صريتنا )ع�صرية عرب املوا�صي( وتاأخرنا حتى طلعنا؛ لأن الع�صرية كانت متما�صكة واليهود ما قدروا 
يو�صلولّنا بال�صاهل. طلعتنا من البلد كانت بعد الظهر من وادي الرب�صية، ومن َثمَّ اإىل وادي عمود ومن وادي عمود اإىل 
ال�صمكية، ومن َثمَّ البطيحة، م�صينا من الع�صر اإىل ثاين يوم وبقينا ما�صيني حتى دخلنا الأر�ض ال�صورية وقعدنا حوايل 
ربع �صاعة ومن ثم تابعنا ال�صري، بقيت جماعة من الع�صرية يف عيلبون وكان اليهود ي�صغطون عليهم حتى يبيعوا اأرا�صيهم. 

البطيحة،  كانت  �صورية  يف  دخلناها  منطقة  اأول 
اإىل  طلعنا  ثم  ومن  �صهرين،  نحو  بيوت  يف  و�صكنا 
�صهرين، ومن  املجيدل كمان  اأر�ض  و�صكنا  اجلولن 
 5 4 اإىل  اأر�ض على �صفا وادي وبقينا نحو  ثم �صكنا 
اأعطونا   ،58 �صنة  الوحدة  �صارت  وبعدما  �صنوات، 
م�صاكن يف البطيحة يف تل عامر حتى �صنة 67، بعد 
نك�صة حزيران عام 1967 �صكنا يف حوران، وكنا نتنقل 
�صهرين،  نحو  وبقينا  �صعد  و�صيخ  وت�صيل  نوى  بني 
ومن ثم ذهبت اإىل خميم الريموك كان يل �صديق 
هناك اأعطاين بيتاً يف الريموك، و�صكنت نحو ثالثة 

اأ�صهر وبعدين اإجينا على خميم ال�صبينة« )2(. 

م�شاهد من النكبة )يحيى ابو ما�شي( جملة العودة العدد 39 / كانون الأول -2010  يروي  الطنطورة  ابن  ..لنعود"،  "نتذكر  البا�س  اأحمد   -  1
  .35  - �س 34 

بني فنجان القهوة وعرق احلبق– احلاج اأحمد �شهاب الحمد اأبو �شالح جملة العودة العدد 20 / ال�شنة  لنعود"-   "نتذكر..  �شاوي�س  ماهر    -  2
 .33 الثانية 2009 - �س -32 



36

ثالثًا:     المسؤولية التاريخية لبريطانيا في نشوء قضية الاجئين الفلسطينيين

�ع������������������������������������رت�ف

»ون�صتون  بريطانيا  وزراء  رئي�ض  يقول 
ت�صر�صل«:

»ل ينبغي النظر اإىل وعد بلفور على اأنه 
كان  لقد  عاطفية.  بدوافع  اأعطي  وعد 
ق�صية  م�صلحة  يف  اتخذت  عملية  خطوة 
م�صرتكة يف حلظة مل يكن يف مقدور هذه 
اأي عن�صر من عنا�صر  تهمل  اأن  الق�صية 

امل�صاعدة املادية واملعنوية«.

جاء اهتمام بريطانيا بفل�صطني مبكراً، فقد جعل موقع فل�صطني ال�صرتاتيجي -كنقطة التقاء لثالث قارات – بريطانيا 
تفّكر بجدية يف ب�صط نفوذها على فل�صطني.

وبعد عقد موؤمتر بال يف �صوي�صرا وجد الربيطانيون اأن دعم  قيام دولة يهودية على اأر�ض فل�صطني بو�صفها  حاجزاً ب�صرياً 
خمتلفاً يف الدين والقومية والنتماء �صيوؤدي اإىل عزلها عن حميطها العربي والإ�صالمي وي�صهل �صيطرتها عليها.

ويف خ�صم احلديث عن ق�صية الالجئني، ل ميكن املرور من دون الإ�صارة اإىل امل�صوؤولية التاريخية لربيطانيا العظمى عن 
ن�صوء هذه اجلرمية الدولية الكربى والكارثة الإن�صانية التي ما تزال م�صتمرة منذ عقود طويلة.

بلفور  وع��د  ع��ن  بريطانيا  م�سوؤولية 
مثَّل وعد بلفور احللقة العلنية الأوىل يف م�صل�صل التواطوؤ الربيطاين مع احلركة ال�صهيونية الذي وجد تعبرياً له 
لحقاً حني جعل ع�صبة الأمم تتبنى وعد بلفور يف 24 /7 /1922 يف �صك النتداب الربيطاين على فل�صطني، ثم متادت 

يف هذا الِغيِّ حني اأ�صدرت الكتاب الأبي�ض عام 1939 الذي و�صع على اأ�صا�ض وعد بلفور.

رئي�ض وزراء بريطانيا ون�صتون ت�صر�صل
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ما هي الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا لزرع الكيان ال�سهيوين يف فل�سطني؟

1 - ا�صتجالب العمالة اليهودية اإىل فل�صطني، وال�صماح للوكالة اليهودية ب�صراء الأرا�صي وبناء م�صتوطنات يف املناطق 
املهمة.

بالعتبار  والأخذ  اليهود،  على  العطف  �صرورة  على  النافذة  العربية  ال�صيا�صية  القيادات  بع�ض  مع  التفاق   -  2
وجودهم على اأنه م�صاعدة اإن�صانية. 

كوادر ع�صكرية يهودية يف اجلي�ض الربيطاين يف امل�صتعمرات الربيطانية، وخ�صو�صاً الهند.  تدريب   -  3

املمتلكات.   حماية  بذريعة  ثقيل؛  بعتاد  اليهودية  التجمعات  ت�صليح   -  4

تاأييد الدول الكربى، �صواء بال�صغط عليها، اأم بالتنازل لها عن بع�ض امل�صتعمرات الربيطانية )1( .  ك�صب   -  5

ح����ق����ائ����ق

اأ�صا�صاً  املرتبطة  الربوت�صتنتية  العقيدة  معتنقي  من  كان  بلفور  فاآرثر  الوعد؛  هذا  لإ�صدار  اخلفية  الدوافع  بع�ض  هناك   
والإن�صانية  "العقيدة  التوجه وا�صحاً يف كتابه  برز هذا  التوراتية، وقد  النبوءات  به من خالل  يب�ّصر  القدمي ومبا  بالعهد 
"بقوله: اإن اهلل منح اليهود وعداً بالعودة اإىل اأر�ض امليعاد، واإن هذه العودة هي �صرط م�صبق للعودة الثانية للم�صيح، واإن هذه 
العودة الثانية حتمل معها خال�ض الإن�صانية من ال�صرور واملحن ليعّم ال�صالم والرخاء مدة األف عام، تقوم بعدها القيامة 

وينتهي كل �صيء كما بداأ". 

وم�سة: يقول �لكاتب �ليهودي �آرثر كو�ستلر يف و�سف وعد بلفور: »�إن �أمة وعدت �أمة ثانية باإعطائها وطن 
�أمة ثالثة«. 

الفل�شطينية - الق�شم الثاين – املجلد الثاين الدرا�شات التاريخية- فل�شطني يف عهد  املو�شوعة  – هيئة  الفل�شطينية  املو�شوعة  اأحمد طربني    -  1
 .1017  - النتداب الربيطاين– الف�شل الول – �س  993 
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ن���������������������س وع�������������������د ب�������ل�������ف�������ور 

عزيزي اللورد روت�سيلد:
اليهود  اأماين  على  العطف  على  ينطوي  الذي  التايل  الت�صريح  بالنيابة عن حكومة جاللته،  اأبلغكم  اأن  ي�صرين جداً 

وال�صهيونية، وقد عر�ض على الوزارة واأقرته:
»اإن حكومة �صاحب اجلاللة تنظر بعني العطف اإىل تاأ�صي�ض وطن قومي لل�صعب اليهودي يف فل�صطني، و�صتبذل غاية 
املدنية  اأن ينتق�ض من احلقوق  �صاأنه  اأنه لن يوؤتى بعمل من  اأن يفهم جلياً  الغاية، على  جهدها لت�صهيل حتقيق هذه 
والدينية التي تتمتع بها الطوائف غري اليهودية املقيمة الآن يف فل�صطني، ول احلقوق اأو الو�صع ال�صيا�صي الذي يتمتع 

به اليهود يف البلدان الأخرى«.
و�صاأكون ممتناً اإذا ما اأحطتم الحتاد ال�صهيوين علماً بهذا الت�صريح.

املخل�ض اآرثر بلفور

ك���ي���ف ي���ن���ظ���ر ال����ق����ان����ون إل�����ى وع�����د ب���ل���ف���ور؟

اأجمع رجال القانون يف العامل على عدم �صرعية هذا الوعد 
لالأ�صباب الآتية: 

اأوًل: اإن الت�صريح لي�ض معاهدة ولي�ض لهذه الر�صالة اأية 
اأر�صاً مل تكن  اأن وعد بلفور مينح  قيمة قانونية؛ باعتبار 
تكن  مل  فربيطانيا  بها،  قانونية  رابطة  اأية  لربيطانيا 

متلك فل�صطني وقت اإ�صدارها هذا الت�صريح. 

ثانياً: اإن وعد بلفور تنعدم فيه الأهلية القانونية؛ لأن من 
اأو  ثانياً،  ال�صيادة  ذات  الدول  ثم من  اأوًل،  الدول  التعاقد من  اأطراف  يكون  اأن  دولية  اأو معاهدة  اتفاقية  اأي  انعقاد  �صحة 

الكيانات ال�صيا�صية ذات ال�صفة املعنوية املعرتف لها بهذه ال�صفة قانونياً، وهذا مل يتوافر يف وعد بلفور.  

بني  التفاق  مو�صوع  يكون  اأن  عليه  الدويل  التعاقد  اأ�ص�ض  من  اإن  اإذ  م�صمونه؛  �صرعية  لعدم  باطل  بلفور  وعد  اإن  ثالثاً: 
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الطرفني جائزاً وتقره مبادئ الأخالق ويبيحه القانون، وكل تعاقد يتعار�ض مع اإحدى هذه ال�صروط يعترب يف حكم امللغى 
ول ميكن اأن يلزم اأطرافه، ومو�صوع  وعد بلفور هو التعاقد مع ال�صهيونية لطرد �صعب فل�صطني من دياره واإعطائها اإىل 

غرباء؛ وبالتايل فهو ملغى.

بالدها،  يف  والإقامة  احلياة  يف  ال�صعوب  حق  انتهاك  الدويل  القانون  يرف�ض  باملطلق:  جائز  غري  اتفاق  بلفور  وعد  رابعاً: 
وتهجريها ق�صراً، ووعد بلفور مهد لقتالع الفل�صطينيني من اأر�صهم )1(. 

مسؤولية بريطانيا عن ممارساتها الاحقة في فلسطين 

الوطن  تاأييد  �صيا�صة  اإىل   1922 انتدابها على فل�صطني يف عام  انحازت بريطانيا منذ 
كاأول  وتعيينه  الأ�صل-  -اليهودي  �صموئيل  هربرت  اختيار  وكان  اليهودي،  القومي 
مندوب �صامي؛ تعبريا ً مبدئيا ًيف هذا ال�صبيل. انتهج النتداب الربيطاين وعلى نحو 

ممنهج اأربعة طرق رئي�صة يف �صيا�صته لتثبيت الكيان ال�صهيوين يف فل�صطني)2(:

�أواًل �نتز�ع �الأر��سي �لفل�سطينية:
عمدت اإدارة النتداب اإىل �صّن الت�صريعات اخل�صو�صية واخلا�صة بانتزاع الأرا�صي من اقتالعها من اأيدي مالكها واأ�صحابها 

العرب، وا�صتولت بريطانيا من خاللها على م�صاحات كبرية و�صا�صعة من الأرا�صي.

ثانيًا دعم �لهجرة �ليهودية وت�سجيعها:
�صجعت اإدارة النتداب الهجرة لليهود من �صتى اأنحاء العامل، فقامت بفتح املجال وا�صعاً لقدوم املهاجرين؛ بحجة اأن �صك 
اأن اليهود القادمني ذي كفاءات فنية وعلمية وتقنية ومهنية عالية،  النتداب ي�صجع على الهجرة اليهودية، وحتت ذريعة 

وبا�صتطاعتهم امل�صاهمة يف تقدم البالد ورقّيها.

البا�ض وعد بلفور احلقائق التاريخية – �صادرة عن جتمع العودة الفل�صطيني 2008 - م – موقع جتمع العودة الفل�صطيني واجب  1 - و�صام 
على ال�صبكة العنكبوتية www.wajeb.org . – انظر يف �صامح خليل الوادية امل�صوؤولية الدولية عن جرائم احلرب الإ�صرائيلية – ط -1 

بريوت – مركز الزيتونة للدرا�صات و ال�صت�صارات- ت 2009  - �ض 202 وما بعدها. 
– جامعة البحرين  اأكادميية درا�صات الالجئني  الفل�صطينيون يف القانون الدويل -  حما�صرات  الالجئون  م�صاق:  دراجي-  اإبراهيم   -  2
2011 م. انظر اأي�صا  اأحمد طربني املو�صوعة الفل�صطينية – هيئة املو�صوعة الفل�صطينية - الق�صم   - املفتوحة – الدورة الأوىل – 2010 

 .1030  - الثاين – املجلد الثاين الدرا�صات التاريخية – الف�صل الثاين - مرجع �صابق – �ض 1018 
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ثالثًا �لت�سجيع و�لدعم للم�سروعات �القت�سادية �ليهودية:
يف  الكربى  التنموية  القت�صادية  امل�صروعات  امتيازات  من  بالكثري  ال�صهيونية  واملن�صاآت  ال�صركات  النتداب  �صلطة  خ�صت 
فل�صطني لت�صبح وتتحول فيما بعد اإىل بوؤرة القطاع التنموي والقت�صادي والإنائي وال�صناعي مع قيام الدولة. وبهذه 

ال�صفة العن�صرية الحتكارية متكن الكيان ال�صهيوين يف النهاية من و�صع يده على كل املوارد الطبيعية لتلك البالد.

ر�بعًا قمع �ل�سعب �لفل�سطيني: 
قمعت ال�صلطات الربيطانية املقاومة الفل�صطينية، وت�صدت لثورة الرباق عام 1929، وثورة الق�صام عام 1936، و�صّهلت ارتكاب 

املجازر؛ لإجبار الفل�صطينيني على النزوح عن اأرا�صيهم وم�صادرتها، من خالل دعمها الع�صابات ال�صهيونية.  

�أعرب عن �سعوري بالعار  �آرنولد توينبي: »كمو�طن من �ململكة �ملتحدة،  �ملوؤرخ �لربيطاين  وم�سة: يقول 
و�لند�مة من َفْعلة بريطانيا هذه!«.

1939، قامت الهاجاناه   - بحلول عام 1936، اأ�صبح اأعداد الهاجاناه 10000 مقاتل، و40000 من الحتياط، وخالل ثورة 1936 
بحماية امل�صالح الربيطانية يف فل�صطني وقمع الّثوار الفل�صطينيني. وبالرغم من عدم اعرتاف احلكومة الربيطانية بالهاجاناه، 

اإل اأن القوات الربيطانية قامت بالتعاون وب�صكل كبري مع منظمة الهاجاناه فيما يتعلق بالق�صايا الأمنية واأمور القتال.

تعرف إلى
 أهم العصابات الصهيونية

 �لهاغاناه )�ملنظمة �لع�سكرية �ليهودية �ل�سرية(: 

الهاغانا تعني بالعربية )الّدفاع( تكّتل ع�صكري اإرهابي تاأ�ص�صت يف 
عام 1921 يف مدينة القد�ض، كان الهدف املعلن من تاأ�صي�صها الدفاع 
عن اأرواح وممتلكات امل�صتوطنات اليهودية يف فل�صطني خارج نطاق 
النتداب الربيطاين. وبلغت املنظمة درجًة من التنظيم؛ مما اأّهلها 

لتكون حجر الأ�صا�ض للجي�ض الإ�صرائيلي احلايل.

اليهود،  ال�ّصبان  اآلف  اليها  وان�صم  الهاجاناه،  منظمة  حال  تطّور 
وقامت با�صترياد ال�صالح الأجنبي، واإن�صاء الور�ض لت�صنيع القنابل 
نظامي  اإىل جي�ض  الع�صكرية اخلفيفة، وحتولت  واملعدات  اليدوية 

. بعد اأن كانت ميلي�صيا ذات تدريب متدنٍّ

1

ع�صابات الهاغانا
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2

3

 البلماح اأو البلماخ بالعربية اخت�سارا لعبارة »بلوغوت ماحت�س« )פלוגות מחץ(؛ 

ال�صاربة  املتحركة  القوة  وهو  ال�صاربة،  ال�صرايا  اأي: 
على  الربيطاين  النتداب  اأثناء  يف  للهاجاناه  التابعة 
1941، ونا حتى   /  5/ فل�صطني. تاأ�ص�ض البلماح يف 15 
اإىل  بالإ�صافة  قتالية  األوية  ثالث  اإىل   1948 حرب 
اأبرز  من  وكان  وا�صتخباراتية.  وبحرية  جوية  وحدات 
اليهودية  الهجرة  تاأمني  ب�»البلماح«  اأنيطت  التي  املهام 
هي  ت�صكيالته  كانت  كما  فل�صطني،  اإىل  ال�صرعية  غري 
القوة الرئي�صية التي قاتلت اجليو�ض العربية عام 1948 

يف اجلليل الأعلى والنقب و�صيناء والقد�ض. 

ومن اأ�صهر رجالته: مو�صيه دايان، واإ�صحق رابني.

 منظمة الأرغون

)الإرجون( اأو »املنظمة الع�صكرية القومية« )اإرغون ت�صفائي لئومي( هي 
تكّتل ع�صكري اإرهابي ن�صاأ يف الأرا�صي الفل�صطينية يف عام 1931. وُيعزى 

اإليها الكثري من املجازر بحق ال�صعب الفل�صطيني. 

كان �صعارها يتكون من خريطة فل�صطني والأردن، وعليها �صورة بندقية 
كتب حولها »راك كاح«؛ اأي: هكذا وح�صب. 

�صعار ع�صابة الأرغون

ع�صابات البلماخ
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 الوحدة 5:101

تراأ�صها  اإرهابية  ع�صابة   
مع   1954 عام  توحدت  �صارون، 
للجي�ض  التابعة  املظليني  وحدة 
رفائيل  قادتها  من  ال�صهيوين. 

اإيتان.

منظمة �سترين4

ن�صاأة  الفل�صطينية  ال�صاحة  عرفت  الليحي  منظمة  با�صم  اأي�صاً  تعرف 
»حلمي  منظمة  ولعل  القتالية،  ال�صهيونية  املنظمات  من  العديد 
اإ�صرائيل(   حرية  اأجل  من  املحاربون  )بالعربية  اإ�صرائيل«  حريوت 
ال�صهيونية  املنظمات  اأكرث  من  تعد  �صترين«  ب�»ع�صابة  واملعروفة 

�صرا�صة و�صهرة.

ن�صاأت بعد الن�صقاق الذي حدث يف �صفوف منظمة الإرجون ال�صهيونية 
يف اأعقاب موت الإرهابي جابوتن�صكي يف عام 1940، قام اليهودي اإبراهام 
�صترين بتاأ�صي�ض جمموعة اأطلق عليها ا�صم »املحاربون من اأجل حّرية 

اإ�صرائيل« التي ُتعرف با�صم »�صترين« ن�صبة اإىل موؤ�ص�صها. 

Avraham Sternموؤ�ص�ض ع�صابة �صترين
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2
�أواًل  

ثانيًا  

ثالثًا  

ر�بعًا  

خام�سًا
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أواًل:       المسؤولية الدولية عن نشوء قضية الاجئين

الدولية  التفاقية  اإىل  الفل�صطينيني  الالجئني  �صم  العربية  الدول  جامعة  رف�صت 
اللجوء  تتفرد عن غريها من ق�صايا  اأن ق�صيتهم  وراأت   ،1951 ال�صادرة عام  لالجئني 
املتحدة هي  واأن الأمم  اإن�صانية فح�صب،  واإن�صانية، ولي�صت ق�صية  باأنها ق�صية �صيا�صية 

امل�صوؤولة عن ن�صوء ق�صية الالجئني.

�إ��������س�������اءة
�مل�سوؤولية �ملدنية �لدولية 

املدنية  ب�«امل�صوؤولية  يق�صد 
باأداء  ما  دولة  اإلزام  الدولية« 
معنوي؛  اأو  مادي  تعوي�ض 
ب�صفتها  لرتكابها  نتيجة 
اأ�صخا�صها  اأحد  ارتكاب  اأو 
يف  م�صروع  غري  فعاًل  با�صمها 
عليه  ترتب  الدويل  القانون 
لدولة  معنوي  اأو  مادي  �صرر 
فقوام  لرعاياها،  اأو  اأخرى 
التعوي�ض  هو  امل�صوؤولية  هذه 

واإ�صالح ال�صرر.

ملاذ� تعّد �الأمم �ملتحدة م�سوؤولة عن ذلك، وما هي حدود هذه �مل�سوؤولية؟ 

لالإجابة عن هذا ال�صوؤال، ل بد من التمييز بني مرحلتني اأ�صا�صيتني: 

خالل  من  امل�صكلة  بخلق  الت�صبب  للنكبة:  ال�صابقة  ال�صيا�صية  امل�صوؤولية    -  1
اإ�صدار قرار التق�صيم 181.

الالجئني  حماية  يف  التق�صري  للنكبة:  الالحقة  القانونية  امل�صوؤولية    -  2
الفل�صطينيني.

امل�سوؤولية ال�سيا�سية لالأمم املتحدة ال�سابقُة ن�سوَء ق�سية الالجئني 

مرة؟ ألول  فلسطين  تقسيم  فكرة  ظهرت  متى 

 ظهرت فكرة تق�صيم فل�صطني لأول مرة يف التقرير الذي و�صعته جلنة«بيل« امللكية الربيطانية عام 1937، فقد اأو�صت 
جلنة بيل باإلغاء النتداب وا�صتبدال التق�صيم به. 

 عادت احلكومة الربيطانية يف اأيار »مايو« 1939 اإىل طرح م�صروٍع جديٍد حمل ا�صم »الكتاب الأبي�ض« تعرتف فيه بحق 
اأن حل الق�صية يتحقق  العرب يف فل�صطني باحلكم امل�صتقل، وكذلك باحلد من هجرة اليهود و�صراء الأرا�صي، وتقرر 

بجعل فل�صطني دولًة ثنائية القومية، ي�صرتك العرب واليهود يف حكومتها.
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 1946 عام  لندن  موؤمتر  يف  احلكومة  وعر�صت   
Herbert  Mo - موري�صون«  »هربرت   ��صروع 
فل�صطني،  تق�صيم  فكرة  املت�صمن   rison Stanley
واليهودي.  العربي  الق�صمني  بني  احتاد  ووجود 
امل�صروع وقدموا منه  رف�ض العرب املجتمعون هذا 
موحدة،  دولة  فل�صطني  باإعالن  يق�صي  م�صروعاً 
تتوىل �صوؤونها يف اأول الأمر حكومة انتقالية، توؤلَّف 
من �صبعٍة من العرب وثالثٍة من اليهود مع كفالة 

متتع اليهود بحقوقهم امل�صروعة. 

م�صروعاً  بريطانيا  اأعلنت   1947 �صباط  ويف   
جلنة«بيل« امللكية الربيطانية عام 1937

موؤمتر لندن عام 1946 م�صروع »هربرت موري�صون« 
 Herbert  Morrison Stanleyاملت�صمن فكرة تق�صيم فل�صطني

الإعداد  خاللها  يجري  �صنوات،  خم�ض  ملدة  بريطانيٍة  و�صايٍة  حتت  فل�صطني  بو�صع  يق�صي    Bevin Plane با�صم  جديداً 
ل�صتقالل فل�صطني، تكون اإدارة فل�صطني  خ�الل هذه املدة بتق�صيمها اإدارياً طبقاً لأغلبية ال�صكان.  

/1947 طلبت احلكومة الربيطانية من الأمني العام لهيئة الأمم املتحدة اإدراج ق�صية فل�صطني على جدول   4/  بتاريخ 2 
اأعمال اجلمعية العامة يف دورتها ال�صنوية العادية، ولتفادي التاأخري طلبت من الأمني العام اأن يدعو اإىل عقد دورة طارئة 
للجمعية العامة لت�صكيل جلنة خا�صة بفل�صطني، وفعاًل ت�صكلت جلنة الأمم املتحدة اخلا�صة بفل�صطني �صميت جلنة »ان�صكوب« 

UNSCOP لدرا�صة امل�صكلة وو�صع احللول املنا�صبة 
اإليها التفاق على  انتهت  التي  النتيجة  لها. كانت 
فيه  جتلى  باأ�صلوب  الربيطاين  النتداب  اإنهاء 
من  عدداً  اإن  اإذ  بو�صوح؛  ال�صهيونية  مع  التواطوؤ 
اأو  اأع�صائها كانوا معروفني مبيولهم ال�صهيونية، 

خ�صوعهم لل�صغط الأمريكي )1(.

 يف 23 /9 /1947 اأن�صاأت اجلمعية العامة العادية 
يف  الفل�صطينية  الق�صية  بدرا�صة  خا�صًة  جلنًة 
امل�صروع  الثالثة:  امل�صروعات  اإليه  انتهت  ما  �صوء 
جلنة  وتقرير  العربي،  وامل�صروع  الربيطاين، 
وجلنتني  توفيٍق  جلنة  لذلك  واأّلفت  »ان�صكوب«. 

طربني املو�شوعة الفل�شطينية - الق�شم الثاين – املجلد الثاين الدرا�شات التاريخية– الف�شل الرابع الثورة وم�شروع التق�شيم – �س   اأحمد   -  1
1044 . مرجع �شابق . 
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فرعيتني، فدعت اللجنة الفرعية الأوىل اإىل تبني م�صروع التق�صيم، اأما اللجنة الفرعية الثانية فقدمت ثالثة مقرتحات؛ 
كان اأهمها:

العامة  اجلمعية  دعوة   
تو�صية–  اإ�صدار  –قبل 
راأياً  تطلب  اأن  اإىل 
حمكمة  من  ا�صت�صارياً 
حول  الدولية  العدل 
اأهمها  ثماٍن؛  نقاط 
ما  يف  ال�صابعة:  النقطة 
املتحدة  لالأمم  كان  اإذا 
اأي  بتو�صية  �صالحية 
بتق�صيم  يق�صي  حٍلّ 
اأو  فل�صطني،  اأرا�صي 
دائمٍة  و�صايٍة  بفر�ض 
جزٍء  اأو  مدينٍة  اأية  على 
دون  فل�صطني  من 
ال�صعب  اأكرثية  موافقة 

الفل�صطيني. اأما النقطة الثامنة: يف ما اإذا كان لالأمم املتحدة اأو لأية دولٍة من الدول الأع�صاء �صالحية تنفيذ اأو اإي�صاء 
بتنفيذ اأي مقرتٍح يتعلق بد�صتور فل�صطني امل�صتقبل اأو حكمها، ول�صيما اأية خطٍة للتق�صيم تتعار�ض مع اأماين �صكان فل�صطني 

اأو يوؤخذ بها دون موافقتهم.

الثانية، مبا فيها النقاط الثماين، رف�ست باأغلبية ب�سيطة عند الت�سويت  ولكن مقرتحات اللجنة الفرعية 
عليها يف اجلمعية العامة. 

/1947 حيث وافقت عليه 25 دولة، ورف�صته 13   11/ وجيء مب�صروع التق�صيم اإىل اجلمعية العامة لالقرتاع عليه يوم 26 
دولة وامتنعت عن الت�صويت 17 دولة؛ اأي اأن امل�صروع ف�صل يف احل�صول على اأغلبية الثلثني الالزمة لإقراره. وبعد ثالثة 
/1947 ونال هذه املرة الأغلبية املطلوبة مبوافقة 33 دولة، ومعار�صة 13   11/ اأياٍم اأعيد الت�صويت عليه مرًة اأخرى يف 29 

دولة، وامتناع ع�صر دوٍل عن الت�صويت، وغياب دولٍة واحدٍة هي �صيام »تايالند« )1(.

. �شابق  مرجع   - الدويل  القانون  يف  الفل�شطينيون  الالجئون  م�شاق:  دراجي-  د.اإبراهيم    -  1

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة
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المشاريع؟ ه��ذه  م��ن  العربية  ال��م��واق��ف  ه��ي  م��ا 

لقت هذه امل�صاريع مقاومة عربية �صديدة اآنذاك من العرب. 
ملاذا نال القرار ت�سويت الأغلبية يف املرة الثانية بعد اأن ف�سل يف املرة الأوىل؟

لقد مار�صت املنظمات اليهودية على ممثلي الدول لتاأييد هذا القرار �صغوطاً راوحت ما بني �صراء الذمم بالأموال واملغريات 
الأمريكية من  املتحدة  الوليات  به  قامت  الذي  الكبري  الدور  اإىل  بالإ�صافة  لليهود،  والعداء  بالال�صامية  التهام  وتوجيه 
طريق ممار�صة ال�صغوط وو�صائل الإكراه املعنوي بوا�صطة الرتغيب والتهديد، حيث تركزت ال�صغوط الأمريكية على �صت 
دول هي: هاييتي وليبرييا والفليبني واحلب�صة وال�صني الوطنية واليونان، وا�صتغلت اأمريكا نفوذها ال�صيا�صي والقت�صادي 

لدفع هذه الدول اإىل تاأييد قرار التق�صيم)1(.  

ا������س�����ت�����ن�����ت�����اج:
 يقول الرئي�ض الأمريكي ترومان يف مذكراته ب�صاأن قرار التق�صيم: 
الأمم  ونفوذ حول  تكن هناك حركات �صغط  اأنه مل  »احلقائق هي 
املتحدة ب�صكل مل تقع عليه عني فح�صب، بل اإن البيت الأبي�ض نف�صه 
تعر�ض ل�صيل من ال�صغط، ول اأعتقد اأنه �صبق يل مطلقاً اأن �صهدت 
هذا املقدار الهائل من ال�صغط والدعاية ي�صتهدف البيت البي�ض 

كما كانت احلال يف هذه امل�صاألة« )2(.

لليهود  الرهيبة  ال�سطوة  اأثر  »ترومان«  كالم  من  جليًا  ويبدو 
داخل منظومة احلكم الأمريكي.

-  اإبراهيم دراجي- م�شاق: الالجئون الفل�شطينيون يف القانون الدويل - مرجع �شابق.   1
2 -  حممد عزيز �شكري املو�شوعة الفل�شطينية - الق�شم الثاين – املجلد ال�شاد�س  - درا�شات يف الق�شية الفل�شطينية - البعد الدويل للق�شية 

الفل�شطينية – �س 23 .  

Harry S. Truman )1953 -1945(
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ما هي اأهم النقاط التي ت�سمنها قرار تق�سيم فل�سطني؟

ميكن  اأجزاء  اأربعة  من  مكونة  فل�صطني  لتق�صيم  خطة  من  القرار  يتكون 
اإيجازها مبا ياأتي: 

اجلزء الأول: يت�صمن د�صتور فل�صطني وحكومتها، والو�صع القانوين لالأماكن 
وخطوات  الأقليات،  وحقوق  الدينية  واحلقوق  الدينية  واملواقع  املقد�صة 
الإعداد لال�صتقالل واملواطنة، واملواثيق واللتزامات الدولية، واأحكام متنوعة 
الدولتني، وقبولهما يف  اإىل م�صائل الحتاد القت�صادي واملرور بني  تن�صرف 

ع�صوية الأمم املتحدة.

وحدودهما  الدولتني  من  كل  باإقليم  دقيقاً  بياناً  يت�صمن  الثاين:  اجلزء 
امل�صرتكة.

كياناً  باعتبارها  القد�ض؛  ملدينة  القانوين  الو�صع  يحدد  الثالث:  اجلزء 
ويعني  اإدارتها،  املتحدة  الأمم  وتتوىل  خا�ض،  دويل  لنظام  يخ�صع  منف�صاًل 

جمل�ض و�صاية ليقوم باأعمال ال�صلطة الإدارية نيابة عن الأمم املتحدة.

بنظام  تتمتع  التي  الدول  العامة  اجلمعية  دعوة  يت�صمن  الرابع:  اجلزء 
المتيازات اإىل التخلي عنه.

كيف نقيم دور األمم المتحدة في إصدار قرار التقسيم؟

اأ�صدرت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ق�رار التق�صيم يف مبادرة منها غري م�ص�روعة، ف�صاًل ع�ن اأنها غ�ري �صحيحة، ومل تراع 
بذلك ن�صو�ض ميثاق الأمم املتحدة اإبان ت�صديها حلل الق�صية الفل�صطينية.

ما يوؤخذ على الأمم املتحدة وقرار التق�سيم:

اأوًل: قرار التق�سيم واخت�سا�س اجلمعية العامة

جتاوزت الأمم املتحدة يف قرار تق�صيم فل�صطني حدود الخت�صا�ض والت�صرف املقررة لها، وظهر ذلك جلياً من خالل:

 خالفت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة املادتني 10 و 14 من امليثاق اللتني تخولنها حق التقدم بتو�صياٍت من دون اتخاذ 

خريطة تق�صيم فل�صطني
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قراراٍت ملزمٍة، اإّل يف حالٍت حمددة بعينها، ومل يكن اأمر التق�صيم منها  )1(.

اإىل جلنٍة قامت  فل�صطني  اإدارة  اإ�صناد  اإىل  اخت�صا�صها عندما عمدت  التق�صيم حدود  قرار  العامة يف   جتاوزت اجلمعية 
بتاأليفها، يف حني اأن �صالحياتها تقف عند تقدمي تو�صية اإىل دولة النتداب فقط.

 خالفت اجلمعية العامة امليثاق، عندما اأعطت لنف�صها احلق يف اإن�صاء الدول اأو ق�صمة دولٍة قائمٍة من اأجل اإن�صاء كياٍن جديٍد.

 اإن اجلمعية العامة ل متلك اأية �صلطٍة لتنفيذ اأي قراٍر، وهي ل ت�صتطيع اأن تطلب من جمل�ض الأمن اتخاذ تدابري ق�صرية، 
كما فعلت يف قرار التق�صيم حينما ن�صت على اعتبار كل حماولٍة ترمي اإىل تغيري الت�صوية التي يهدف اإليها هذا القرار بالقوة 

تهديداً لل�صلم اأو قطعاً اأو خرقاً له اأو عماًل من اأعمال العدوان.

ثانيًا: قرار التق�سيم )181( و�سك النتداب

فل�صطني  كانت  الذي  النتداب  ل�صك  اأي�صاً  خمالفة  ب�صورة   181 القرار  �صدر 
خا�صعة له، ول �صيما املادة اخلام�صة من هذا ال�صك الذي ت�صمن )عدم التنازل 

عن اأرا�ٍض اأو تاأجريها .. اأو و�صعها حتت رقابة �صلطة اأجنبية( )2(.

ل  حلول  اأية  اإقرار  بعدم  العامة  اجلمعية  يلزم  ال�سك  هذا  وجود  اإن 
تتفق ون�سو�س هذا ال�سك. وهو ما مل تلتزم به الأمم املتحدة. 

10 : للجمعية العامة اأن تناق�س اأية م�شاألة اأو اأمر يدخل يف نطاق هذا امليثاق اأو يت�شل ب�شلطات فرع من الفروع املن�شو�س عليها فيه  املادة    -  1
اأو وظائفه. كما اأن لها يف ما عدا ما ن�س عليه يف املادة 12 اأن تو�شي اأع�شاء الهيئة اأو جمل�س الأمن اأو كليهما مبا تراه يف تلك امل�شائل والأمور.

املادة 14 : مع مراعاة اأحكام املادة الثانية ع�شرة، للجمعية العامة اأن تو�شي باتخاذ التدابري لت�شوية اأي موقف، مهما يكن من�شوؤه، ت�شوية �شلمية 
متى راأت اأن هذا املوقف قد ي�شر بالرفاهية العامة اأو يعكر �شفو العالقات الودية بني الأمم، ويدخل يف ذلك املواقف النا�شئة عن انتهاك اأحكام 

هذا امليثاق املو�شحة ملقا�شد الأمم املتحدة ومبادئها. 
القانون الدويل– ط1 دم�شق �شورية - دار كنعان للدرا�شات و الن�شر– 2010 �س 75.  اأحكام  �شوء  يف  اإ�شرائيل  احل�شني  �شامر  املحامي   -  2
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حقائق ومعطيات

قرار تق�صيم فل�صطني قرار جائر وخمالف -ف�صال ً عن عدم م�صروعيته- معطيات الأمور وحقائق الواقع؛ لأنه:

مل يراع العدد ال�صكاين يف فل�صطني بالن�صبة اإىل العرب واليهود؛ فبينما كان عرب فل�صطني ح�صب اإح�صائية 1946 هو 
1،353،840 ن�صمة، كان عدد اليهود قد بلغ 608،023 ن�صمة معظمهم هّجروا اإىل فل�صطني تهجرياً.

كذلك مل يراع الن�صبة املئوية ملا ميلكه العرب من الأرا�صي يف فل�صطني، حيث بلغ جمموع ما متلكه الأقلية اليهودية يف 
فل�صطني 1،491،699 دوناً، بينما كان جمموع ما ميلكه العرب 12،574،774 دوناً، ولكن عند تق�صيم فل�صطني اأعطيت 

% من جمموع اأرا�صي فل�صطني. الأقلية اليهودية يف عدد ال�صكان ويف ملكية الأرا�صي ن�صبة تعادل 56 

موقف »اإ�سرائيل« من قرار التق�سيم ومدى التزامها به

لهم  يعن  اأن هذا مل  اإل  املتحدة.  الأمم  بتنفيذه �صمن موجبات قبول ع�صويتها يف  وتعهدت  القرار  »اإ�صرائيل« هذا  قبلت 
باأن  يلزمنا  التق�صيم ل  »قبول  اأكرثهم، ففي ت�صريح بن غوريون:  ل�صان  الواردة فيه ح�صب ما ورد على  القبول باحلدود 
نتنازل عن �صرق الأردن، ل ي�صتطيع اأحد اأن يطلب من الآخرين اأن يتخلوا عن اأحالمهم، �صوف نقبل بحدود الدولة كما 

�صتحدد الآن، ولكن حدود الآمال ال�صهيونية هي �صاأن ال�صعب اليهودي وحده، ولن ي�صتطيع اأي عامٍل خارجي احلد منها«.

وهو الأمر الذي م�صى اإىل تاأكيده مناحيم بيغن ُبعيد ذاك الإعالن عام 1948 بقوله: 

»جتزئة الوطن �صيء غري �صرعي لن نعرتف به اأبداً. وتوقيع املوؤ�ص�صات والأفراد اتفاق التق�صيم باطل، ولن يقيد ال�صعب 
اليهودي. القد�ض كانت و�صتبقى عا�صمتنا اإىل الأبد. اأر�ض اإ�صرائيل �صوف تعود اإىل �صعب اإ�صرائيل«.

ن����������ت����������ائ����������ج:

1 يعد قرار التق�صيم باطاًل من الوجهة القانونية، ل يرتتب على خمالفته اأي م�صوؤولية قانونية دولية من الذين مل 
يقبلوه.

2 يعد القرار ملزماً ملن قبله، وبالتايل فاإن هذا القرار يعد ملزماً لإ�صرائيل يجب عليها تنفيذه. 
3 ترتتب تبعات امل�صوؤولية الدولية عن كل ما ن�صاأ عن خمالفة تنفيذ القرار، وتخ�صع »اإ�صرائيل« لأحكام امل�صوؤولية 

الدولية اإذا تخلفت عن التنفيذ.
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النكبة  بعد  المتحدة  لألمم  القانونية  المسؤولية 

�صموليتها؛  الفل�صطينيني من  الالجئني  بها  امللحق  والربوتوكول  الدولية لالجئني  التفاقية  �صيمر معنا-  ا�صتثنت -كما 
ما اأدى اإىل حرمان الالجئني احلماية الدولية التي يتمتع بها الالجئون يف العامل، واإن تكليف »اأونروا« بالقيام على �صوؤون 

الالجئني كان ملجرد تقدمي امل�صاعدة )العون والإغاثة( لهم يف ما يتعلق بحاجاتهم اليومية من ماأكل وملب�ض وماأوى. 

ن�����������س�����ت�����ن�����ت�����ج:

رت يف تعاملها مع  ومن هنا فاإن قراءة واقعية ومن�صفة حلال الالجئني الفل�صطينيني �صتك�صف اأن الأمم املتحدة قد ق�صّ
هوؤلء الالجئني بالنظر اإىل اأنهم الالجئون الوحيدون يف العامل الذين ل يتمتعون بفوائد احلماية القانونية الدولية. 

ماذا تعني احلماية الدولية لالجئني؟

 توفري امل�صاعدات املادية مثل الأغذية واملاأوى. 

 توفري الرعاية ال�صحية والتعليم وغري ذلك من اخلدمات الجتماعية. 

 تطوير الربامج اخلا�صة مب�صاعدة بع�ض الفئات مثل الن�صاء والأطفال وكبار ال�صن. 

 العودة الطوعية اإىل اأوطانهم، واإعادة الندماج فيها ب�صكل اآمن وبكرامة. 

 اأو الندماج يف البلدان التي جلوؤوا اإليها. 

 اأو اإعادة التوطني يف بلد ثالث. 

»وب�صكل عام، ل مينع اخلياران الأخريان الالجئني من العودة اإىل بلدانهم الأ�صلية 
اإذا كانوا يرغبون يف ذلك، ويف حال �صمحت الظروف« )1(. 

 .9 – �س  – الرئا�شة  الإعالم  مكتب  – الونروا  الفل�شطينيون  والالجئون  املتحدة  الأمم   -  1
ن�شت املادة الثامنة يف النظام الأ�شا�شي للمفو�شية، العليا ل�شوؤون الالجئني على حلول م�شكلة الالجئني فن�شت على: "اإن مهمة احلماية الدولية 
ت�شمل منع الإعادة الق�شرية لالجئني، وامل�شاعدة على ا�شتقرار الالجئ عرب ت�شهيل الإجراءات وتقدمي العون وامل�شورة القانونية، والرتتيبات التي 

ت�شمن ال�شالمة والأمن، مع الت�شجيع على العودة الطوعية الآمنة حتى ال�شتقرار.
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ثانيًا:     أهم قرارات األمم المتحدة ذات الصلة بالاجئين الفلسطينيين

 ،1948 عام  املتحدة منذ حرب  الأمم  والدبلوما�صية يف هيئة  ال�صيا�صية  الأو�صاط  الفل�صطينيني  الالجئني  �صغلت ق�صية 
فاأ�صدرت ع�صرات القرارات، ب�صدد املوقف من تلك الق�صية التي تناولت حق عودة الالجئني الفل�صطينيني. 

القرار الدولي 194 

 .1948  /  12/ متى �صدر القرار 194؟  �صدر القرار 194 بتاريخ 11 

ما هو ن�س القرار 194؟
 ن�ض القرار على العديد من النقاط، وفيما تعلق بال�صاأن الفل�صطيني فقد ن��صت الفقرة 
11 منه على: »يجب ال�صماح لالجئني الذين يرغبون يف العودة اإىل م�صاكنهم والعي�ض 
ب�صالم مع جريانهم فعل ذلك يف اأقرب وقت ممكن، كما يجب دفع التعوي�صات لأولئك 
الذين اختاروا عدم العودة تعوي�صاً لهم عن خ�صارة ممتلكاتهم ح�صب مبادئ القانون 

الدويل ومبادئ العدالة من قبل احلكومات اأو ال�صلطات امل�صوؤولة«)1( .

وقد اأن�صاأ القرار جلنة التوفيق الدولية من اأجل ت�صهيل تنفيذ ذلك القرار.

أهمية القرار 194

 لقد حدد القرار 194 املعنى الدقيق حلق العودة بتحديده املواقع الدقيقة التي من املفرت�ض عودة الالجئني اإليها، 
واملق�صود هو عودتهم اإىل منازلهم. وهذا يعني بدللة الن�ض احلق يف ا�صتعادة املمتلكات. 

الالجئني عن  تعوي�ض  يت�صمن  التعوي�صات؛  نوعني من  الفل�صطينيني يف  الالجئني  194 حق  القرار  اأكد  كذلك    
وتعوي�ض  ملحة(  ع�صكرية  �صرورة  )بدون  وتدمري  تخريب  من  بها  حلق  وما  واملمتلكات،  الأموال  يف  املادية  اخل�صائر 

الالجئني الذين اختاروا التنفيذ بطريق التعوي�ض.

لك�ض تاكنربغ و�صع الالجئني الفل�صطينيني يف القانون الدويل – موؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية – الطبعة الوىل-   -  1
بريوت لبنان- اآب 2003 – �ض 457 .
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العودة على نحو  العودة، والتعوي�ض( غري متعار�صني، فمن يف�صل عدم  اأن هذين احلقني )حق  اإىل  القرار  اأ�صار    
طوعي واإرادي فله كامل احلق بتلقي تعوي�ض عن عدم العودة.

 اإن حق التعوي�ض عّما حلق بالالجئ وممتلكاته من خ�صارة منف�صل متاماً عن حق التعوي�ض يف عدم العودة، فلكل َمْن 
اختار العودة اأو اختار التعوي�ض بدياًل احلق يف التعوي�ض عما حلق مبمتلكاته من خ�صارة  )1(.

القيمة القانونية للقرار 194

عن  ي�صدر  ما  اأن  اإىل  احلقوقيني  بع�ض  اأ�صار 
تو�صيات  اإل  ما هي  قرارات  العامة من  اجلمعية 
لها قيمة اأدبية فقط، ولي�صت ملزمة قانوناً، بينما 
امليثاق كلها ملزمة،  اأحكام  اأن  اإىل  اآخر  اأ�صار جزء 
ذات  اإليها من  والإ�صارة  تبنيها  تكرر  فيما  خا�صة 
العاملي  الدويل  العرف  قوة  لها  ليكون  اجلهة، 

الطابع، اأي اأنه اأ�صبح ملزماً كما يف القرار 194. 

قرار  هو  القرار  هذا  اأن  اإىل  الإ�صارة  بد من  ول 
يعطيها  بل  لها،  من�صئ  غري  للحقوق  كا�صف 
البعد الدويل العاملي املطلوب ل�صتقرار القواعد 

القانونية الدولية، ويظهرها للعامل اأجمع)2(. 

لقد و�صعت الدائرة القانونية يف الأمانة العامة 
�صت   1950 و   1949 عامي  بني  املتحدة  لالأمم 

جلنة  مل�صاعدة  الدوليني؛  والعرف  القانون  يف  وال�صوابق  وتطبيقها   194 القرار  من   11 الفقرة  تف�صري  حول  درا�صات 
التوفيق يف �صعيها لتطبيق الفقرة املذكورة التي ما تزال قائمة كت�صريع دويل.

 . �شابق  مرجع   - الفل�شطينيني  لالجئني  القانوين  الدويل– الإطار  القانون  يف  الفل�شطينيون  الالجئون  م�شاق:  دراجي-  اإبراهيم    -  1
  . 2011  /11 حقوق الالجئني الفل�شطينيني يف القانون الدويل- م�شاق رقم 105 - اأكادميية درا�شات الالجئني – 12/  اليازجي  اأمل   -  2
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وقد عاجلت اإحدى الدرا�صات ال�صت امل�صار اإليها مبادئ العودة والتعوي�ض وال�صوابق وال�صواهد التاريخية باإ�صهاب قبل 
احلرب العاملية الثانية وبعدها.

املحور  دول  كانت حمتلة من قبل  التي  والدول  ال�صابقة  املحور  دول  وتنفيذه يف  �صنَّه  اإىل ما مت  الدرا�صة  وت�صري هذه 
الثاين )نوفمرب(  ت�صرين  ت�صيكو�صلوفاكيا، هولندا ويوغ�صالفيا( من قوانني بني  بلغاريا،  اإيطاليا،  رومانيا،  )فرن�صا، 
1944 واأيار )مايو( 1945 ب�صاأن التعوي�ض عن الالجئني اأو اإعادة ملكيتهم اإليهم. كما ت�صري اإىل اأنه اأقر عام 1949 يف 
املنطقة اخلا�صعة لالحتالل الأمريكي من اأملانيا قانوناً عاماً لدفع تعوي�صات ل�صحايا النازية الذين عانوا من اأ�صرار 

احلياة، اأو حلقهم اأذى يف �صحتهم اأو حريتهم اأو اأمالكهم اأو ممتلكاتهم اأو يف تقدمهم القت�صادي)1(. 

الموقف الصهيوني من القرار 194 

ا�صرتطت الأمم املتحدة قبول ع�صوية »اإ�صرائيل« فيها بقبول الأخرية تنفيذ القرار 194 والقرار 181 )قرار التق�صيم(، 
فاأعلنت »اإ�صرائيل« قبولها بذلك يف بروتوكول لوزان عام 1949، وما اإن مت قبول ع�صويتها يف الأمم املتحدة حتى تنكرت 

للتزاماتها، مديرًة ظهرها لكل قرارات ال�صرعية الدولية. 

قراءة نقدية في القرار 194 )2(

ل بد من الإحاطة الكاملة بالقرار، ول �صيما الفقرة 11 منه، فثمة العديد من النتقادات التي وردت على هذا القرار 
ميكن اإيراد بع�صها، لنتمكن من احلكم عليه:  

 اإن اإيراد كلمة الالجئني الراغبني يف العودة اإىل ديارهم من دون حتديد هويتهم اأو جن�صيتهم، ومن دون اأن ترفق 
باعتبار  العامل؛  املقيمون يف جميع دول  اليهود  املق�صود بها جميع الالجئني مبا فيهم  اأن  الفل�صطينيني، تعني  بكلمة 

اأنهم - ح�صب الروؤية ال�صهيونية والغربية- قد حتولوا اإىل لجئني منذ نحو 2000 عام.
على  »اإ�صرائيل«  بها  تتكرم  كمكرمة  وتظهر  طبيعي،  كحق  العودة  مع  تتناق�ض  بالعودة  ال�صماح  وجوب  جملة   

الفل�صطينيني وت�صمح لهم بالعودة؛ لأن مبداأ ال�صماح  -على حد زعمها- هو من حق الدولة ال�صهيونية. 

-معت�شم حمادة - العدد اخلام�س- اآذار )مار�س( 2007 �س 17 انظر يف الهام�س 2.  العودة  وحق  الفل�شطينيون  الالجئون    -  1
194 - درا�شة �شادرة عن ق�شم الأبحاث والدرا�شات يف جتمع العودة الفل�شطيني )واجب(؛ مبنا�شبة مرور  القرار  يف  قراءة  ر�شيد  فتحي   -  2

�شتني عامًا على �شدور القرار 194. 
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 َت�صرتط املادة 11 يف الذين يحق لهم العودة فقط، 
باأولئك الذين يرغبون يف العودة للعي�ض ب�صالم مع من 
قاموا باحتالل بلدهم، ولي�ض ب�صفتهم مواطنني كاملي 

املواطنة. 

والأدلة  بالوثائق  يثبتوا  ملن  �صُتْدفع  التعوي�صات   
لهم  يحق  من  اأن  مبعنى  اأي  لهم؛  ممتلكات  وجود 
من   %  20 يتجاوزوا  لن  التعوي�ض  على  احل�صول 
الالجئني  من   %  80 ملكية  اأن  باعتبار  الفل�صطينيني، 
�صياع  يعني  مما  ال�صيوع؛  على  اأو  عامة  ملكيات  كانت 

حقهم يف العودة والتعوي�ض.

 اإذا ما دققنا يف جملة »عندما يكون من الواجب وفقاً ملبادئ القانون الدويل اأن يعو�ض عن ذلك الفقدان اأو ال�صرر 
من قبل احلكومات اأو ال�صلطات امل�صوؤولة«، فاإننا نفهم اأن التعوي�ض �صيكون خا�صعاً ملحاكم وق�صاة وحمامني وجل�صات 
% من الالجئني(. والأهم اأن التعوي�ض لن يدفع  ا�صتئناف وفقاً للقانون الدويل )التي تتطلب م�صاريف يعجز عنها 90 
من قبل  »اإ�صرائيل« باعتبارها املَُت�صبب بالأ�صرار، بل من قبل احلكومات وال�صلطات املعنية، اأي اأن الدول العربية هي 

التي �صتدفع التعوي�صات؛ لأنها م�صوؤولة ب�صكل ما عن هجرة الفل�صطينيني. 

 ن�صت الفقرة الثانية من املادة 11 على اأن اجلمعية العامة ت�صدر تعليماتها للجنة التوفيق لت�صهيل اإعادة الالجئني 
دون اأن حتدد من تنطبق عليهم �صفة الالجئ، ولكننا نراها تركز ب�صكل وا�صح يف �صقها الثاين، على �صرورة توطينهم 

من جديد واإعادة تاأهيلهم القت�صادي والجتماعي مع �صرط القبول بالت�صوية.

مما �سبق ميكننا القول اإن القرار 194 غري من�سف، ولكنه خطوة حول اإثبات جزء من احلق ُيبنى عليه
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القرار رقم )30 الفقرتان 5 و0)

ما هو القرار 302؟ 

هو القرار القا�صي بتاأ�صي�ض وكالة الأمم املتحدة لإغاثة الالجئني الفل�صطينيني 
يف ال�صرق الأدنى وت�صغيلهم )اأونروا( ال�صادر عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

.1949  /  12  / بتاريخ 8 

ما الذي ن�ض عليه القرار 302؟ من ن�صو�صه: 

5 »اإن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة تعرتف باأّن من ال�صروري ا�صتمرار  الفقرة 
والبوؤ�ض  املجاعة  اأحوال  تاليف  بغية  الفل�صطينيني؛  الالجئني  لإغاثة  امل�صاعدة 
قرار  من   11 الفقرة  باأحكام  الإخالل  عدم  مع  وال�صتقرار  ال�صالم  ودعم  بينهم، 
اجلمعية العامة رقم )194( وتعرتف اأي�صاً ب�صرورة اتخاذ اإجراءات فعالة يف اأقرب 

وقت ممكن بغية اإنهاء امل�صاعدة الدولية لالإغاثة«. 

للت�صاور مع جلنة  ال�صرق الدنى  املتحدة لالإعانة والعمال لالجئ فل�صطني يف  الأمم  20 »يوجه وكالة هيئة  الفقرة 
المم املتحدة للتوفيق يف م�صكلة فل�صطني يف القيام بكل جهد؛ بغية اإدراك كل منهما لأكرب ق�صط من اخلري يف مهمته، 
وعلى وجه اخل�صو�ض فيما يتعلق مبا ورد يف الفقرة احلادية ع�صر من قرار اجلمعية العامة رقم 194 \ 3 ال�صادر بتاريخ 

  .)1( 1948\  12  \11

ما اأهمية هذا القرار؟ وملاذا يجب علينا التم�سك بهذه املوؤ�س�سة الدولية )وكالة الغوث(؟

 تنبع اأهمية هذا القرار باعتباره اعرتافاً من املجتمع الدويل عن م�صوؤوليته جتاه ن�صوء ق�صية الالجئني ، اأي هو �صهادة 
عملية من الأمم املتحدة والتم�صك بوكالة الغوث باعتبارها �صاهدًة على جرمية ت�صريد ال�صعب الفل�صطيني، يعني اأن ق�صية 

الالجئني باقية وحية، وبالتايل؛ فاإن التخلي عنها هو اإعفاء للمجتمع الدويل من م�صوؤولياته جتاه الالجئني. 

يعقوب اخلوري وكيل اإدارة فل�شطني - جامعة الدول العربية – الأمانة العامة – اإدارة فل�شطني – �شعبة الالجئني – الالجئون الفل�شطينيون   -  1
قرارات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة – �س 17 و 20 . 



57

1974/  11/ القرار رقم )3236(     ال�صادر يف 22 

مما ت�صمنه القرار اأن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة:

غري القابلة للت�صرف وخ�صو�صاً:  فل�صطني،  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  حقوق  جديد  من  توؤكد   -  1
اأ- احلق يف تقرير م�صريه من دون تدخل خارجي. 

ب- احلق يف ال�صتقالل وال�صيادة الوطنيني.

2 - وتوؤكد من جديد اأي�صاً حق الفل�صطينيني غري القابل للت�صرف يف العودة اإىل ديارهم وممتلكاتهم التي �صردوا منها 
واقتلعوا منها، وتطالب باإعادتهم. 

هذه غري القابلة للت�صرف واإحقاق هذه احلقوق،  الفل�صطيني  ال�صعب  حلقوق  الكلي  الحرتام  اأن  على  وت�صدد   -  3
اأمران ل غنى عنهما حلل الق�صية الفل�صطينية. 

رئي�ض يف اإقامة �صالم عادل و�صامل يف ال�صرق الأو�صط.  طرف  الفل�صطيني  ال�صعب  باأن  وتعرتف   -  4

5 - وتعرتف كذلك بحق ال�صعب الفل�صطيني يف ا�صتعادة حقوقه بكل الو�صائل وفقاً ملقا�صد ميثاق الأمم املتحدة ومبادئه 
 .)1(

مالحظة هامة : 
اجلمعية  عن  �صادرة  ال�صابقة  القرارات  اأغلبية  اإن   
الدويل،  الأمن  املتحدة، ل عن جمل�ض  العامة لالأمم 
امللزمة  القانونية  القوة  مدى  اإ�صكالية  يثري  ما  وهو 
اأن اجلمعية العامة ل ت�صدر  لتلك القرارات؛ باعتبار 
القرارات  لها �صفة  لي�ض  تو�صيات  اإل  املبداأ  من حيث 

امللزمة. 

الق�شم الثاين – املجلد ال�شاد�س  - درا�شات يف الق�شية الفل�شطينية -  الق�شية الفل�شطينية يف   - الفل�شطينية  املو�شوعة  املجذوب  حممد    -  1
الأمم املتحدة  – �س 198 .  
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اأهم قرارات الأمم املتحدة ذات ال�صلة بالالجئني الفل�صطينيني

1948اجلمعية العمومية194  /12  /11
بالعودة  الالجئني  حق   194 القرار  من   11 الفقرة 

وا�صتعادة احلقوق واملمتلكات والتعوي�ض.
يتم تكراره �صنوياً

12/ 1949اجلمعية العمومية302  /8
املتحدة  الأمم  وكالة  تاأ�صي�ض   )5 و   20( الفقرتان: 
الأدنى  ال�صرق  يف  الفل�صطينيني  الالجئني  لإغاثة 

وت�صغيلهم.

1967جمل�ض الأمن237  /6/  14

قابلة  غري  الإن�صان  حقوق  اأن  ياأتي:  ما  وت�صمن 
تقلبات  اأثناء  يف  حتى  الحرتام  واجبة  للت�صرف 
عودة  ت�صهيل  اإىل  »اإ�صرائيل«  حكومة  ويدعو  احلرب، 
ال�صكان الذين فروا من هذه املناطق منذ بدء الأعمال 

العدوانية.

مت تاأكيده بالقرار 
املوؤرخ   2252 رقم 

1967 يف 4/11/ 

1967جمل�ض الأمن242  /11/ دعا اإىل حتقيق ت�صوية عادلة مل�صكلة الالجئني.22 

/1969اجلمعية العمومية2535  12/  10
تاأكيد احلقوق الثابتة ل�صعب فل�صطني مبوجب ميثاق 

الأمم املتحدة.

/1970اجلمعية العمومية2672  12/  8

احلقوق  يف  بالت�صاوي  فل�صطني  ب�صعب  العرتاف 
وبحق تقرير امل�صري، وتطلب مرة اأخرى من حكومة 
التاأخري  من  مزيد  ودون  فوراً  تتخذ  اأن  »اإ�صرائيل« 

خطوات فعالة لإعادة امل�صردين.

/11/ 1970اجلمعية العمومية2628  4
ن�صت الفقرة )3( منه على اأن اجلمعية العامة تعرتف 
باأن احرتام حقوق الفل�صطينيني عن�صر ل غنى عنه 
من اأجل اإقامة �صالم عادل ودائم يف ال�صرق الأو�صط.
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1970اجلمعية العمومية2649  /11/  30

والتحرر من  امل�صري  لتقرير  ال�صعوب  ن�صال  �صرعية 
الأجنبي  وال�صتعباد  والت�صلط  وال�صيطرة  ال�صتعمار 
املتوافرة  الو�صائل  بكل  فل�صطني،  �صعب  ذلك  يف  مبا 

واملن�صجمة مع امليثاق.

هذا  تاأكيد  مت 
بالقرار  الأمر 
2787 لعام 1971

1974اجلمعية العمومية3236  /11/  22

جديد  من  العامة  اجلمعية  توؤكد  الثانية:  فقرته 
ديارهم  اإىل  العودة  يف  الثابت  الفل�صطينيني  حق 
وممتلكاتهم التي �صردوا عنها واقتلعوا منها، وتطلب 
القرار  من  الأوىل  الفقرة  يف  اأكدت  اأن  بعد  اإعادتهم 
احلق  ول�صيما  الفل�صطيني،  لل�صعب  الثابتة  احلقوق 
تقرير  يف  واحلق  الوطنية،  وال�صيادة  ال�صتقالل  يف 

امل�صري دون تدخل خارجي.

/1975اجلمعية العمومية3151  12/  14
�صجبت فيه التحالف الأثيم الظامل بني العن�صرية يف 

جنوب اإفريقية وبني ال�صهيونية.

1975اجلمعية العمومية3376  /11/  10
ال�صعب  مبمار�صة  تعنى  جلنة  مبوجبه  �صكلت 

الفل�صطيني حلقوقه الثابتة.

/ 2002جمل�ض الأمن1397  3/  12
اأطلق م�صمى الدولة الفل�صطينية جنباً اإىل جنب مع 
»دولة اإ�صرائيل« وذلك لأول مرة من تاريخ مداولته 

ال�صيا�صية منذ تاأ�صي�صه يف عام 1945.
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ثالثًا:    مسؤولية »إسرائيل« القانونية تجاه الاجئين الفلسطينيين

يتحمل الكيان ال�صهيوين امل�صوؤولية ال�صيا�صية والقانونية والأخالقية حلالة الت�صرد واللجوء والتمزق الجتماعي والقتالع 
من الأر�ض والإبعاد الق�صري، الذي حلق بالغالبية العظمى من �صعب فل�صطني اأبان نكبة 1948 وعلى مدار عقود م�صت، 

لإقامة كيان جمتمعي و�صيا�صي جديد على اأنقا�صه.

ما مدى م�سوؤولية الكيان ال�سهيوين عن ن�سوء ق�سية الالجئني؟ 

يعد الكيان ال�صهيوين م�صوؤوًل عن ن�صوء ق�صية الالجئني؛ ب�صبب ارتكابه املجازر وعمليات الطرد اجلماعي، على نحو 
ممنهج ومدرو�ض، فزعماء الكيان خططوا ل�«الرتحيل«، وانتهجوا �صيا�صة ترحيل غري معلنة بني 1937 - 1948، وو�صعوا 

اخلطط الالزمة ل�صتحالة عودة الالجئني، نذكر منها  )1(: 

القرى خالل العمليات الع�صكرية. من  ممكن  عدد  اأكرب  تدمري   -  1

مزارعهم بعد هدم بيوتهم.  يف  العمل  من  العرب  منع   -  2

الالجئني من العودة.  منع  هدفه  دعائي  خط  تبني   -  3

اليهود يف اأماكن العرب. بتوطني  النزوح  عن  النا�صئ  الفراغ  اإ�صغال   -  4

الفل�صطينيني. الالجئني  عودة  ملنع  قوانني  تبنى   -  5

يحني الوقت لذلك. عندما  العربية  الدول  يف  الفل�صطينيني  توطني  يف  امل�صاهمة   -  6

هل كان رحيل الفل�سطينيني ا�ستجابة لقادتهم واأوامر بثتها الإذاعات العربية؟
اإن ادعاء »اإ�صرائيل« وجود قرار عربي بالرحيل عاٍر من ال�صحة، وقد دح�صه املوؤرخ الإيرلندي اأر�صكابن. ب. �صايلدرز بقوله: 
اإ�صرائيل من م�صوؤوليتها حيال ق�صية  اإعفاء  اأجل  العام من  الراأي  لت�صليل  الفرية؛  ال�صهاينة هذه  الزعماء  »لقد افرتى 

الطرد اجلماعية للفل�صطينيني وميالد ق�صية الالجئني«. 

http://www.oppc.pna. ال�شرائيلي من ق�شية الالجئني– مركز التخطيط الفل�شطيني على ال�شبكة العنكبوتية املوقف  البابا  1 - جمال 
 . net/mag/mag3/p4-3.htm
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لقد اكت�صف هذا املوؤرخ اأن الدعاء ال�صهيوين ل اأ�صا�ض له، وذلك بعد ا�صتماعه اإىل جميع برامج الإذاعات العربية يف تلك 
العربية  اللغات  اأذيع يف  بت�صجيل ما  الأمريكية اخلا�صة  املركزية  الأنباء  �صي« ووكالة  »بي بي  التي قامت من�صتات  الفرتة 

والعربية والإجنليزية من فل�صطني والبالد املجاورة يف 1947 و1948، وقد �صجلت هذه الإذاعات يومياً يف قرب�ض )1(.

ما هي الأ�سباب احلقيقية وراء قبول »اإ�سرائيل« مبداأ عودة الالجئني الفل�سطينيني؟

جاء يف القرار 273 يف الدورة الثالثة ال�صادر بتاريخ 11 /5 /1949 املتعلق بقبول »اإ�صرائيل« يف الأمم املتحدة »اإن اجلمعية 
املتحدة،  الواردة يف ميثاق الأمم  اأي حتفظ اللتزامات  اإ�صرائيل دون  بالت�صريح الذي تقبل فيه  تاأخذ علماً  اإذ  العامة 

وتتعهد اأن حترتمها منذ اليوم الأول الذي ت�صبح فيه ع�صواً يف الأمم املتحدة. 

1947 القا�صي بتق�صيم فل�صطني اإىل دولتني عربية ويهودية، ويف 11/12/   /11/  واإذ تذّكر بقراريها ال�صادرين يف 29 
1948 الذي اأُقر مبوجبه حق العودة لالجئني الفل�صطينيني، وتاأخذ علماً بالت�صريحات والإي�صاحات التي قدمها ممثل 
حكومة اإ�صرائيل اأمام اللجنة ال�صيا�صية اخلا�صة ب�صاأن تطبيق القرارين املذكورين ...«. تقرر اأن »اإ�صرائيل« دولة حمبة 
لل�صالم تقبل بالتزامات امليثاق، واأهل للقيام بها، وم�صتعدة لتنفذيها، »وتقرر قبول اإ�صرائيل ع�صواً يف الأمم املتحدة«.)2(.

الإ�صرائيلي  العرتاف  اأن  وا�صحاً  يبدو  وكان   ،1949 مايو   - اأيار  يف  ودخلتها  املتحدة  الأمم  �صروط  »اإ�صرائيل«  قبلت 
بقرارات ال�صرعية الدولية مل يكن اإل موقفاً مرحلياً؛ لإخماد الأ�صوات املعار�صة دخول »اإ�صرائيل« امل�صرح الدويل من 

اأو�صع اأبوابه؛ ورغبة يف اإ�صباغ ال�صرعية الدولية على وجودها.

ت موقفها من ق�صية عودة الالجئني على نحو جذري، ففي املذكرة التي اأر�صلتها اإىل جلنة التوفيق  ف�«اإ�صرائيل« َغريَّ
اخلا�صة بفل�صطني اأكدت فيها »...اأن عقارب ال�صاعة ل تعود اإىل الوراء، واأن عودة الالجئني العرب اإىل اأماكنهم ال�صابقة 

�صيء م�صتحيل«.

اإىل حتقيق النت�صار عليهم  ال�صهاينة  اإنا جلاأ  الفل�صطينيني مل يقت�صر على احلرب فقط،  ال�صراع مع  اأن  الوا�صح 
بكل الو�صائل امل�صروعة وغري امل�صروعة كاحلرب وال�صيا�صة واخلديعة، فالت�صميم على النت�صار باأي �صكل هو الذي دفع 

»اإ�صرائيل« اإىل اأن تقبل بقرار عودة الالجئني رقم 194 يف بداية الأمر.

م�شاق: الالجئون الفل�شطينيون يف القانون الدويل– الإطار القانوين لالجئني الفل�شطينيني - مرجع �شابق. دراجي-  اإبراهيم    -  1
– املجلد ال�شاد�س  - درا�شات يف الق�شية الفل�شطينية - الق�شية الفل�شطينية يف  2 -  حممد املجذوب  املو�شوعة الفل�شطينية - الق�شم الثاين 

الأمم املتحدة  – �س152 – مرجع �شابق . 
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رابعًا:     حقوق الاجئين الفلسطينيين غير القابلة للتصرف

اإن حقوق الفل�صطينيني يف تقرير امل�صري والعودة وحق التعوي�ض هي اأ�صا�ض ال�صراع يف املنطقة منذ ما يزيد على ن�صف قرن.

اأوًل: حق تقرير امل�سري
ال�صعب  ا�صتقاللها وحريتها، وكذلك متكني  نيل  التابعة، ومتكينها من  ال�صعوب  الأجنبية على  ال�صيطرة  اإلغاء  يعني 
الذي احتلت اأر�صه -اأو اأجزاء منها– من اللجوء اإىل كافة الو�صائل مبا فيها القوة امل�صلحة التي توؤدي ل�صرتداد اأر�صه 
على  احل�صول  يف  امل�صروع  وحقها  بنف�صها،  م�صريها  تقرير  يف  ال�صعوب  هذه  حلق  اإعماًل  وذلك  املغت�صبة؛  وحقوقه 

ال�صتقالل وال�صيادة على اأر�صها الوطنية دون تدخل اأجنبي  )1(. 

فبهذا املعنى هو حق طبيعي لكل �صعب اأو اأمة؛ لأن حالة الحتالل اأو ال�صيطرة ال�صتعمارية حالة غري قانونية، وغري 
�صرعية.

ث��ان��ي��ًا: ح���ق ال��ع��ودة
»هو حق الفل�صطيني الذي طرد اأو خرج من موطنه لأي �صبب عام 1948 
اأو يف اأي وقت بعد ذلك، يف العودة اإىل الديار اأو الأر�ض اأو البيت الذي 
1948، وهذا احلق ينطبق على كل  اعتيادية قبل  كان يعي�ض فيه حياة 
فل�صطيني �صواء كان رجاًل اأو امراأة، وينطبق كذلك على ذرية اأي منهما 
ال�صيا�صية  واأماكن تواجدها ومكان ولدتها وظروفها  بلغ عددها  مهما 

والجتماعية والقت�صادية.
عن  ناجت  تاريخي  حق  لأنه  مقد�صاً؛  العودة  حق  الفل�صطينيون  ويعترب 
وجودهم يف فل�صطني منذ الأزل وارتباطهم بالوطن؛ ولأنه حق �صرعي 
الفل�صطينيني يف  ثابت، وحق  قانوين  ولأنه حق  الرباط؛  اأر�ض  لهم يف 
جذور  من  اأقدم  وجذوره  التاريخ،  اأعماق  يف  �صارب  فل�صطني  وطنهم 
الربيطانيني يف بريطانيا، وبالطبع اأقدم من الأمريكيني يف اأمريكا«)2(. 

ومقاومة الحتالل يف العالقات الدولية-  ر�شالة دكتوراه مقدمة اىل كلية احلقوق جامعة  الدويل  الإرهاب  بني  التفرقة  ح�شن  مو�شى  هيثم   -  1
عني �شم�س 1999 – �س 372 – م�شار اليها يف ر�شالة اإبراهيم دراجي – جرمية العدوان ومدى امل�شوؤولية القانونية الدولية عنها �س 247 . 

حق العودة - ط 1 موؤ�ش�شة العودة للثقافة و الن�شر– ت 2006 �س 7 . –دليل  العودة  نداء  �شل�شلة  �شتة  اأبو  �شلمان   -  2



63

حق العودة يف القانون الدويل: 

ومنها:  الدويل؛  القانون  ركائز  من  عدد  على  العودة  حق  يرتكز 
قانون اجلن�صية كما هو مطّبق يف تعاقب الدول، وقانون الالجئني 
)كجزء من قانون حقوق الإن�صان املن�صجم والقانون الإن�صاين(. كما 
توؤكد العديد من قرارات الأمم املتحدة حق العودة بخ�صو�ض ق�صايا 
جلوء اأخرى يف العامل، بالإ�صافة اإىل تاأكيدات القوانني والت�صريعات 

الوطنية والإقليمية. 

 مبوجب قانون اجلن�صية: كما هو مطّبق يف تعاقب الدول، فاإن 
على الدول الوريثة اجلديدة والنا�صئة اأن تلتزم مبنح جن�صيتها كل املواطنني/ ال�صكان يف املنطقة التي اجتازت عملية التحّول 
يف ال�صيادة، ثم ال�صماح لهم بتطبيق حقهم بالعودة اإىل ديارهم الأ�صلية، بغ�ض النظر يف مكان تواجدهم يف اأثناء الفرتة الزمنية 
املحددة لعملية التوارث. ومبوجب قانون اجلن�صية، فاإن على الدول األ جتّرد املواطنني من جن�صيتهم يف حماولة لإق�صائهم اإىل 

اخلارج. كما تطلب الدول ب�صكل خا�ض بالعرتاف بجن�صية هوؤلء من جديد. 

 مبوجب قانون الالجئني، فاإن هنالك حقاً عاماً بالعودة، املطّبق على كل الأ�صخا�ض املهجرين والنازحني، بغ�ض النظر 
املحتّلني مبوا�صلة وجودهم  لل�صكان  ت�صمح  اأن  املحتلة  القوة  وعلى  ال�صراع.  تهجريهم خالل فرتة  اأو  نزوحهم  �صبب  عن 
الطبيعي، واحلر�ض على عدم التدخل يف �صوؤونهم. وي�صمل هذا، ال�صماح لل�صكان املحليني )املحتّلني( بالبقاء اأو بالعودة اإىل 
اأماكن �صكنهم الأ�صلية فور توقف اأعمال القتال. ويحّرم القانون الإن�صاين �صراحة عمليات الطرد الق�صري، خا�صة تلك التي 

حتدث ب�صكل جماعي )1(. 

حق العودة حق من حقوق الإن�سان:
 حق العودة هو حق من حقوق الإن�صان الواقعة يف نطاق القانون الدويل حلقوق الإن�صان. فهو بهذا املعنى ي�صبح حقاً مطلقاً 
غري قابل للت�صرف به من �صخ�ض ل�صخ�ض اآخر. كذلك فاإنه حق غري قابل للمفاو�صة اأو التنازل، ول ت�صقط اأو تعدل اأو 
يتغري مفهومها يف اأي معاهدة اأو اتفاق �صيا�صي من اأي نوع، حتى لو وقعت على ذلك جهات متثل الفل�صطينيني، اأو تدعي 

اأنها متثلهم )2(. 

الدويل - ) العام، حقوق الإن�شان، الإن�شاين (- بحث مقدم اإىل اأكادميية درا�شات الالجئني – الدورة  القانون  يف  العودة  حق  عي�شى  اإياد    -  1
الأوىل . 

. �شابق  – مرجع   9 �س   - العودة  حق  –دليل  العودة  نداء  �شل�شلة  �شتة  اأبو  �شلمان    -  2
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ا��������س�������ت�������ن�������ت�������اج

٭ اإّن من حق الفل�صطينيني تقرير م�صريهم مبوجب ن�صو�ض القانون الدويل والفقه والق�صاء الدوليني، فاجلمعية 
اإعماًل  الفل�صطيني يف تقرير م�صريه؛  ال�صعب  املتعلقة بحق  القرارات  كبرياً من  اأ�صدرت عدداً  املتحدة  العامة لالأمم 

ملمار�صته حقوقه غري القابلة للت�صرف.  

٭ ل يحق لأي �صلطة حاكمة اأو ممثل دويل التخلي عن حق اأي فرد لجئ بالعودة.

٭ اإن حق العودة حق ذو اأ�صا�ض را�صخ يف القانون الدويل حلقوق الإن�صان. 

اقراأ عن حق العودة )1( يف املواثيق الدولية   

الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان ن�صت املادة 13 الفقرة )2( من الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان على اأنه:»لكل اإن�صان 
اأنه »ل ميكن  2 ( على  17 فقرة )  احلق يف مغادرة اأي بلد مبا يف ذلك بلده، واحلق يف العودة اإىل بلده«. ون�صت املادة 

حرمان اأي �صخ�ض تع�صفياً من ممتلكاته«.

معاهدة جنيف الرابعة:

 تن�ض املادة 49: »مينع الرتحيل الفردي اأو اجلماعي، وكذلك طرد الأ�صخا�ض املحليني -مبوجب املعاهدة- من الأرا�صي 
املحتلة لأرا�صي القوة املحتلة اأو لأرا�صي اأي دولة اأخرى، �صواء اأكانت حتت الحتالل اأم ل، بغ�ض النظر عن دوافع هذه 

الأفعال«.

العهد الدويل حلقوق الإن�سان املدنية وال�سيا�سية:

 اأ�صار يف املادة 12 فقرة ) 2 ( اإىل اأنه: »ل يجوز حرمان اأحد ب�صكل تع�صفي من حق الدخول اإىل بلده«.

انظر يف جمموعة من املواثيق الدولية والإقليمية اخلا�صة بالالجئني وغريهم ممن يدخلون يف نطاق اهتمام  املفو�صية    - 1
–  ابريل -2006  - املفو�صية ال�صامية لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني الطبعة الثالثة - م�صر القاهرة – املكتب الإقليمي 

دي�صمرب 2007 
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افتراءات وردود حول  حق العودة

الِفْرية الأوىل: 

اإن الفل�صطينيني مل يجربوا على ترك مدنهم وقراهم، ومل يفعلوا ذلك نتيجًة للعمليات الرتويعية التي قام بها 
ال�صهاينة، واإنا تركوا اأرا�صيهم باأمر من القادة العرب وقادتهم املحليني. 

الرد: ك�صف الباحث الفل�صطيني نور الدين م�صاحلة بعد درا�صة حتليلية للخطاب ال�صهيوين والأوامر املن�صورة والرجوع 
اإىل مذكرات ال�صباط ال�صهاينة الذين قاموا ببع�ض عمليات التهجري عن وجود خطة تف�صيلية وقرار مبدئي اتُّخذ من 

قبل بداية العمليات الع�صكرية عام 1947.

واإذا افرت�صنا جدًل -على �صبيل النقا�ض- وجود اأوامر من اأحد اأو بع�ض القادة امليدانيني العرب باإخالء اأحد املواقع اأو 
% من  القرى، فاإن ذلك لي�ض له اأي تاأثري يف وجود حق العودة. لقد بينت امللفات الإ�صرائيلية التي فتحت اأخرياً اأن 89 
% ب�صبب احلرب النف�صية )نظرية التخويف واإثارة الرعب(، و1  القرى قد ُهجرت ب�صبب عمل ع�صكري �صهيوين، و 10 

% فقط ب�صبب قرار اأهايل القرية.

الِفْرية الثانية:
اإن الدول العربية التي غادر اإليها الفل�صطينيون اأبقتهم عن ق�صد يف خميمات اللجوء ب�صروط حياتية �صيئة، مع اأنه 

كان بالإمكان ا�صتيعابهم على نحو كامل يف تلك الدول، وتوفري حياة اأف�صل لهم.

الرد: رمبا وجدت بع�ض التجاوزات يف الدول التي ا�صتقبلت الالجئني من الناحية القت�صادية والجتماعية ولكن ذلك: 

منف�صل متاماً عن اأ�صا�ض الق�صية، وهو تهجري الالجئني على نحو مبا�صر اأو غري مبا�صر من قبل الع�صابات ال�صهيونية 
التي اأن�صاأت يف ما بعد ما �صمي »دولة اإ�صرائيل«.

ومنف�صل اأي�صاً عن حق العودة الذي ميلكه الالجئون مبوجب القانون الدويل وقرارات الأمم املتحدة.

لقد متنى قادة ال�صهاينة ذوبان الالجئني الفل�صطينيني يف حميطهم العربي، وبخا�صة مع مرور الوقت وا�صتمرار اأزمة 
اللجوء، ولكن هذه الآمال تبخرت؛ ب�صبب مت�صك الفل�صطينيني بُهويتهم الوطنية، ورف�ض معظم الدول العربية تبني 

امل�صروع ال�صهيوين.
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الِفْرية الثالثة: 
حق العودة قد اأ�صبح لغياً؛ ب�صبب قيام احلكومات العربية »بطرد« مواطنيها اليهود خارج بالدهم، وبذلك حتقق ما 

ميكن ت�صميته »تبادل ال�صكان« ما بني »اإ�صرائيل« والدول العربية املحيطة بها.

الرد: تعرّب هذه الفرية عن ازدراء و�صخرية بالقانون الدويل لالجئني والتاريخ؛ لالأ�صباب الآتية: 

اأداة للم�صاومة، بل  القانون الدويل ل يعامل الالجئني كقطيع من الكائنات عدمية الإرادة، ول يعرتف با�صتخدامهم 
ينظر اإىل حقوق الالجئني كحقوق اإن�صانية فردية غري قابلة للت�صرف. 

من الناحية التاريخية، »فمن املعروف اأن يهود البالد العربية مل يغادروها مرغمني«، بل غادروها مبح�ض اإرادتهم وبعد 
ممار�صة �صغوط على احلكومات العربية كي ل تعرقل هجرتهم اإىل »اإ�صرائيل«.

والإ�صالمية كمواطنني كاملي  العربية  الدول  يعي�صون يف كنف  اليهود  العديد من هوؤلء  يزال  اأخرى، ما  ناحية  ومن 
حقوق املواطنة، وتعاملهم هذه الدول كمواطنني من الدرجة املمتازة؛ خ�صية اتهام الغرب لها بالتمييز ب�صبب الدين اأو 

العرق اأو مبعاداة ال�صامية.

الِفْرية الرابعة:
هي القول اإن اإيجاد دولة فل�صطينية �صوف يلغي حق العودة اإىل اأرا�صي 1948؛ لأن الالجئني �صيتمكنون من العودة 

اإىل الدولة الفل�صطينية الوليدة على بع�ض اأرا�صي ال�صفة الغربية وقطاع غزة املحتلني.

هذه املقولة هي احلجة الأكرث خطورة على حق العودة �صيا�صياً يف الزمن الراهن لعدد من الأ�صباب؛ اأهمها:

اقتناع القوى املوؤثرة دولياً واإقليمياً باأن قبول العودة اإىل اأرا�صي الدويلة الفل�صطينية التي قد تن�صاأ، ل اإىل اأرا�صي عام 
1948، ميّثل اأ�صا�صاً معقوًل حلل م�صكلة الالجئني. 

العملي  احلل  باعتباره  احلل؛  بهذا  الفل�صطينية  الوطنية  ال�صلطة  واأع�صاء  الفل�صطينيني  »املثقفني«  من  عدد  مناداة 
الوحيد القابل للتطبيق كما يرون. 

الرد: اإن قبول اأي �صلطة �صيا�صية فل�صطينية بهذا النوع من تبديل مكان العودة يف حق العودة، هو قبول غري �صرعي ول 
يعتد به. فحق العودة حق �صخ�صي وفردي م�صون بقرارات دولية وا�صحة، ولي�ض خياراً �صيا�صياً جماعياً. بعبارة اأخرى، 
ل ميكن التنازل عن حق العودة �صمن اإطار �صفقة �صيا�صية يعر�ض يف نهايتها على الالجئني الفل�صطينيني العودة اإىل 
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دويلة فل�صطينية وليدة، اأو التوطني يف بلد اللجوء اإذا وافق على ذلك.

ول بد لإنفاذ هذا احلق من عر�ض العودة على الالجئ اإىل املكان الذي اأجرب على البتعاد عنه، اأو التوطني يف بلد اللجوء 
اإذا وافق ذلك البلد اأو يف الدولة الفل�صطينية ليختار الالجئ ما ي�صاء. 

ول بد من اأن يكون عر�ض العودة حقيقياً وقاباًل للتنفيذ يف وقت العر�ض، واأن تكون اإرادة الالجئ حرة ليختار ما ي�صاء 
�صمن مهلة زمنية حمددة. 

ث������ال������ث������ًا: ح�������ق ال����ت����ع����وي���������س: 

من امل�سوؤول عن دفع التعوي�سات؟ 

التعبري  امل�صوؤولة، وقد جاء هذا  التعوي�ض هو احلكومات وال�صلطات  امل�صوؤول عن  اأن  194 �صراحة على  القرار  ين�ض 
لي�صمل املوؤ�ص�صات ال�صهيونية امل�صوؤولة قبل اإن�صاء »دولة اإ�صرائيل« وبعده.

تنتهك  التي  الدولة  يلزم  الذي  الدويل  القانون  التعوي�ض على  يقوم مبداأ 
حقوق امللكية اأو حقوق الأفراد الأخرى باإرجاع احلال اإىل ما كان عليه قبل 

اأن  الدولة  تلك  وعلى  ال�صرعية،  غري  الأعمال  تلك  ارتكاب 
تزيل كل الآثار الناجتة من ذلك، واإعادتها اإىل الو�صع الذي  

كانت عليه، اأو يحتمل اأنها كانت عليه، واإذا ا�صتحال ذلك فاإن 
ت�صاوي  بقيمة  ذلك  عن  املادي  التعوي�ض  يف  احلق  للمت�صرر 

اإ�صالح ال�صرر اأو اإرجاع احلال كما كانت عليه.
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ك�����ي�����ف �����س����ي����ك����ون ال����ت����ع����وي���������س؟

�صبق القول اإن التعوي�ض يعني اإرجاع ال�صيء اإىل اأ�صله، وهذا ي�صمل اأربعة بنود رئي�صية:

1 املنفعة املادية ال�صخ�صية، مثل املمتلكات املنقولة وغري املنقولة، ومزاولة الأعمال.
2 املنفعة املادية العامة، مثل املوؤ�ص�صات واخلدمات والأمالك العامة وم�صادر الرثوة الطبيعية.

3 املنفعة املعنوية ال�صخ�صية مثل ال�صعور بالأمان والعي�ض بني الأهل وال�صعور بال�صعادة.
4 املنفعة املعنوية العامة، مثل الهوية الوطنية والثقافة والتاريخ واملقد�صات.

5 ي�صاف اإىل هذه البنود الأربعة التعوي�ض عن جرائم احلرب واملعاقبة عليها )1(.

التاأ�سيل ال�سرعي حلق عودة الالجئني )2(:

العظمة،  العدو منها، وهو معنى يف غاية  اإخراج  العمل على  الإ�صالم، لذا يجب  اأر�ض  ل يتجزاأ من  تعد فل�صطني جزءاً 
فال�صراع الدائر على اأر�ض فل�صطني �صراع بني اأهل احلق واأهل الباطل املغت�صبني الذين �صلبوا منا ديارنا، فاحلق العام يف 

فل�صطني غالب، فال يجوز اأن يتمكن احلربي من �صرب واحد من ديار امل�صلمني.

1 جرمية الإخراج من الديار:
 مور�صت على غالبية ر�صل اهلل عز وجل، واهلل �صبحانه وتعاىل اأنذر امل�صتبدين الذين ميار�صون جرمية الإخراج من الديار 

واعتربهم من الكافرين، اخلارجني عن الدين.
قال اهلل تعاىل: »وقال املالأ من الذين ا�صتكربوا من قومه لنخرجنك يا �صعيب والذين اآمنوا معك من قريتنا اأو لتعودن 

يف ملتنا«.
بها  يقلدون  جرمية  فهي  بر�صلهم،  اأمنوا  الذين  املوؤمنني  وبحق  ر�صلهم  بحق  املجرمون  هوؤلء  ارتكبها  اجلرمية  هذه 
جرمية اإبلي�ض عندما اأخرج اأبوينا من اجلنة، لأنها �صديدة على النف�ض، ونقول اإنها جرمية حتى نوؤكد �صرورة معاقبة 

من اقرتفها.

. �شابق  مرجع   - الفل�شطينيني  لالجئني  القانوين  الإطار  دراجي  اإبراهيم    -  1
-  ابراهيم مهنا – التاأ�شيل ال�شرعي حلق العودة – اأكادميية درا�شات الالجئني الفل�شطينيني – درا�شة غري من�شورة.   2
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اإخراج النبي �سلى اهلل عليه و�سلم من مكة 

ونبينا حممد �صلى اهلل عليه و�صلم اأحب اخللق اإىل اهلل عز وجل مل ي�صلم من هذه اجلرمية، وهناك اأدلة كثرية على هذا، 
من ذلك نذكر: 

قال اهلل تعاىل: »واإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك اأو يقتلوك اأو يخرجوك« . معنى ليثبتوك : اأي ياأ�صروك، وهنا اهلل 
عز وجل قرن الإخراج من الديار بالأ�صر والقتل. وقال اهلل تعاىل: »اإل تن�صروه فقد ن�صره اهلل اإذ اأخرجه الذين كفروا 
ثاين اثنني اإذ هما يف الغار اإذ يقول ل�صاحبه ل حتزن اإن اهلل معنا«. قال تعاىل: »وكاأين من قرية هي اأ�صد قوة من قريتك 

التي اأخرجتك فاأهلكناهم فال نا�صر لهم«. 

كل هذه الآيات تبني اأن الإخراج من الديار جرمية مور�صت يف حق الأنبياء واأتباعهم من املوؤمنني، فهي جرمية ل يرتكبها 
اإل كل م�صتبد اأثيم، وهي جرمية �صيطانية ل يقرتفها اإل تابع لل�صيطان.

تو�سيف الإخراج من الديار  2
الإ�صالمي  الفقه  الديار يف نظر  الإخراج من  ل يخرج فعل 
الديار   من  الإخراج  يكون  اأن  اإما  و�صفني:  اأو  �صفتني  عن 
عقوبة ملجرم اأو جرمية يرتكبها جمرم؛ فالإخراج من الديار 
الإن�صان  تقتل  وكاأنك  الب�صرية،  والفطرة  للغريزة  مناٍف 

وتزهق روحه. 

 وجوب اإخراج العدو من الأر�ض املحتلة:

يجب اأن يعاقب مرتكبو اجلرمية عليها، ويجب الن�صرة ملن 
وقع عليه اجلرم، قال اهلل تعاىل: »واقتلوهم حيث ثقفتموهم 
واأخرجوهم من حيث اأخرجوكم« البقرة الآية 121، ومعنى 
وجوب اإخراج العدو من الأر�ض؛ اأي: وجوب بذل ما الو�صع  

يف �صبيل ذلك؛ لأن ما ل يتم الواجب اإل به فهو واجب. 
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 القتال للعودة اإىل الديار )القتال امل�صروع(:

 وهو �صنة ما�صية لي�صت يف اأمة الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم فقط، بل كان �صنة جلميع املخرجني، قال اهلل تعاىل: »قال 
هل ع�صيتم اإن كتب عليكم القتال األ تقاتلوا قالوا وما لنا األ نقاتل يف �صبيل اهلل وقد اأخرجنا من ديارنا واأبنائنا ..« البقرة 

الآية 246. 

فالقتال للعودة اإىل الديار واجب وم�صروع، فهو �صنة ما�صية من �صنن اهلل عز وجل ل تتبدل ول تتغري فهو قانون رباين.

 القتال يف �صبيل امل�صت�صعفني:

 وجعل اهلل �صبحانه وتعاىل من اأغرا�ض احلرب القتال يف �صبيل امل�صت�صعفني، فديننا دين عظيم جاء لتهذيب كل �صيء 
اأ�صباب القتال  اأو �صرقة الأموال والأرا�صي، واهلل عز وجل جعل من  حتى يف احلرب فال جتوز احلرب بغر�ض العدوان 
امل�صروعة القتال يف �صبيل امل�صت�صعفني من الرجال والن�صاء والأطفال، واأي اإن�صان م�صت�صعف اأكرث من الذي هجر من 
اأر�صه وماله بغري حق، فال بد اأن يتكاتف امل�صلمون لإرجاع احلق لأ�صحابه واأهله،  قال تعاىل: »وما لكم ل تقاتلون يف 

�صبيل اهلل وامل�صت�صعفني من الرجال والن�صاء والولدان ..«. 

احلكم ال�سرعي للتنازل اأو بيع حق العودة: 3
بالنظر اإىل طبيعة حق عودة الالجئني الفل�صطينيني، جند  اأن حق عودة الالجئني ي�صتمل على نوعني من احلق؛ هما:

حق العبد يف اأمالكه اخلا�صة )اأر�صه وداره( يف وطنه.

حق اهلل عز وجل الذي هو احلق العام لكل امل�صلمني، ولي�ض للفل�صطينيني فقط. 

لذا فاإن التنازل عن حق العودة اأو بيعه حرام؛ باعتبار ما يوؤدي اإليه من مفا�صد )تقوية العدو، ومتكينه يف دار الإ�صالم( 
وهذا ما يعرف ب�«فقه املاآلت«، فكل ما يوؤول اأو يوؤدي اإىل باطل يحرم ارتكابه.

ن�����ت�����ي�����ج�����ة ه�����ام�����ة 

حق العودة ل ي�سقط بالتقادم هذه النتيجة النهائية اإذا قلنا اإن حق العودة  يغلب فيه النفع العام على 
النفع اخلا�س، فاحلقوق يف الإ�سالم ل ت�سقط بالتقادم، فلو مات كل الأجداد، فاإن حق العودة ينتقل اإىل 

اأبنائهم واأحفادهم.
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خامسًا:      الاجئ في االتفاقات الدولية واإلقليمية )1(

الالجئ يف التفاقيات الدولية 

1949م:  /  8  /  12  / جينيف  اتفاقية   -  1

من  جدياً  يخ�صى  اإن�صان  »كل  هو  الالجئ  اأن  على  ن�صت 
جن�صيته،  اأو  دينه  اأو  جن�صه  ب�صبب  ا�صطهاده؛  اأو  تعذيبه 
ووجد خارج بالده قبل العا�صر من �صهر كانون الثاين 1951، 

ب�صبب اأحداث وقعت يف البالد التي يحمل جن�صيتها«.

تقومي:

مع  تتفق  ول  ن�صو�صها،  من  كثري  يف  قا�صرة  التفاقية  هذه   
على  اعتمادها  ب�صبب  واملعا�صرة؛  الأخرى  اللجوء  حالت 

ال�صطهاد �صبباً رئي�صياً للجوء. 

:1951 عام  اتفاقية   -  2

هذه التفاقية من اأهم التفاقيات الدولية التي �صدرت بعد احلرب العاملية الثانية. فقد �صاغت تلك التفاقية تعريفاً 
مل�صطلح الالجئ ين�ض على اأن »كل �صخ�ض يوجد نتيجة لأحداث وقعت قبل الأول من يناير �صنة 1951، وب�صبب تخوف 
له ما يربره من التعر�ض ل�صطهاده لأ�صباب ترجع اإىل عرقه اأو دينه اأو جن�صيته، اأو انتمائه اإىل ع�صوية فئة اجتماعية 
معينة اأو اآرائه ال�صيا�صية، خارج دولة جن�صيته، وغري قادر اأو ل يريد ب�صبب ذلك التخوف اأن ي�صتظل بحماية دولته، اأو كل 
�صخ�ض ل يتمتع بجن�صية، ويوجد خارج دولة اإقامته املعتادة ب�صبب تلك الظروف، ول ي�صتطيع اأو غري راغب ب�صبب هذا 

التخوف اأن يعود اإىل تلك الدولة«.

1 -  انظر يف جمموعة من املواثيق الدولية والإقليمية اخلا�شة بالالجئني وغريهم ممن يدخلون يف نطاق اهتمام  املفو�شية  - املفو�شية ال�شامية 
لالأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني الطبعة الثالثة – م�شر القاهرة - املكتب الإقليمي -ابريل -2006 دي�شمرب 2007 – مرجع �شابق .  
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مالحظات وا�ستنتاج:

خا�صة  اتفاقية  الدولية  �صفتها  رغم  التفاقية  هذه  تعد 
بالالجئني الأوروبيني الذين تركوا ديارهم نتيجة احلرب.

 وبقراءة هذا التعريف جند اأنه ين�ض على حتديد زمني لتاريخ 
اللجوء؛ ما يعني اأن الالجئ بعد كانون الثاين 1951 ل ت�صمله 
وخا�صة  والالجئني،  املهجرين  كل  ت�صمل  مل  لذلك  التفاقية، 

حالت اللجوء يف العامل الثالث، وبع�ض دول اأوروبا ال�صرقية.

الأفراد ل اجلماعات،  تعاملت مع  التفاقية  فاإن هذه   كذلك 
حيث ن�صت على ال�صطهاد الواقع على ال�صخ�ض؛ ب�صبب عرقه 
ال�صيا�صية،  اآرائه  اأو  معينة،  لفئة  انتمائه  اأو  جن�صيته  اأو  دينه  اأو 
ال�صيا�صي  اللجوء  حالت  على  انطباقها  مدى  على  يدّل  وهذا 
لالأفراد الذين يتعر�صون لال�صطهاد من قبل حكوماتهم، اأكرث 

من �صمولها حالت اللجوء اجلماعية.

 وقد �صعر خرباء القانون يف الأمم املتحدة بعجز هذه التفاقية عن حتقيق مرادها؛ ب�صبب التحديد الزمني، لهذا جرى 
جتاوز هذا ال�صرط يف الربوتوكول اخلا�ض بالالجئني ال�صادر عن الأمم املتحدة عام 1967، لي�صبح لفظ »الالجئ« ينطبق 

على كل من تتوافر فيه ال�صروط الأخرى من دون حتديد الفرتة الزمنية، ولكن التعريف مل جتر عليه اأية تعديالت.

هل �سملت اتفاقية عام 1951 الالجئني الفل�سطينيني؟
اإذا حاولنا البحث عن تو�صيف لالجئ الفل�صطيني �صمن هذه التفاقية جند اأنها: 

كان  1951، حيث  الثاين  كانون  قبل  املطرودين من وطنهم  الفل�صطينيني  الالجئني  ا�صتثنت  الزمنية:  الناحية  - من 
 .1948  - طردهم من ديارهم بني عامي 1947 

 - من ناحية ال�صمول: ن�صت التفاقية على نحو وا�صٍح و�صريٍح من دون حتديد ال�صم على ا�صتثناء الالجئني الفل�صطينيني 
من �صمولية التفاقية، حيث ذكرت: »ل تنطبق هذه التفاقية على الأ�صخا�ض الذين يتمتعون حالياً بحماية اأو م�صاعدة 
اإن�صاء  من هيئات اأو وكالت تابعة لالأمم املتحدة، غري مفو�صية الأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني«. وكما هو معلوم، اإن 

وكالة الغوث يف عام 1949 كان خ�صي�صاّ لتقدمي خدمات لالجئني الفل�صطينيني  )1(.

الفقرة ال�شابعة من ميثاق مفو�شية الالجئني ت�شرتط األ "متنح �شالحية واأهلية مندوب اللجنة..... اإىل �شخ�س ما يزال يتلقى احلماية اأو    -  1
امل�شاعدة من اأع�شاء اأو هيئات تابعة لالأمم املتحدة". 
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املوقف الأوروبي من ا�ستثناء الالجئني الفل�سطينيني من هذه التفاقية
ناأى املجتمع الأوروبي بنف�صه عن اللتزام بهذه الق�صية، فكان متفقاً متام التفاق 
املوقف  يفهم  ل  وحتى  التفاقية،  هذه  من  الفل�صطينيني  الالجئني  ا�صتثناء  على 
�صملهم  حاول  الفل�صطينيني،  الالجئني  ق�صية  عن  اإن�صانياً  يتخلى  باأنه  الأوروبي 
يف ن�ض التفاقية بطريقة التفافية تعرب عن موقف �صيا�صي م�صتقبلي؛ اإذ اأدرجت 

فقرة يف مادة ال�صتثناء نف�صها تن�ض على:

»اإذا توقفت هذه احلماية اأو امل�صاعدة لأي �صبب دون اأن يكون م�صري هوؤلء الأ�صخا�ض قد �ُصوي نهائياً، طبقاً ملا يت�صل 
بالأمر من القرارات التي اتخذتها الأمم املتحدة، ي�صبح هوؤلء الأ�صخا�ض جراء ذلك موؤهلني للتمتع بهذه التفاقية«.

املوقف الأمريكي من ا�ستثناء الالجئني الفل�سطينيني 
من التفاقية

الالجئني  ا�صتثناء  باجتاه  الأمريكية  املتحدة  الوليات  دفعت 
على  �صغوطاً  ومار�صت  التفاقية،  هذه  من  الفل�صطينيني 
الفل�صطينيني �صمن  الالجئني  اإدراج م�صكلة  لعدم  الأوروبيني 
هذه التفاقية، وكانت حجتها اأن اإدراج مثل هذه الق�صية غري 
وا�صحة املعامل يف التفاقية �صيوؤدي اإىل عزوف بع�ض الدول عن 
توقيع هذه التفاقية؛ خوفاً من التزام م�صتقبلي قد يرهقهم. 

املوقف العربي من اتفاقية 1951
اأو  اإدماج  العربي يف رف�ض  املوقف  انطلق  اإذ  الأوروبي،  للموقف  وموؤيداً  العربي، فقد جاء خمالفاً  املوقف  اإىل  بالن�صبة  اأما 
�صمولية اتفاقية 1951 لالجئني الفل�صطينيني من زاوية اأن و�صعيتهم خمتلفة عن الآخرين؛ من حيث اإن و�صعيات اللجوء 
الأخرى تكون م�صوؤولية الأمم املتحدة عنها م�صوؤولية اأخالقية واإن�صانية. اأما بالن�صبة اإىل الالجئ الفل�صطيني فامل�صوؤولية 
الذي   1947 ل�صنة  القرار )181(  املتحدة، وخا�صة  الأمم  لقرارات  نتيجة مبا�صرة  الفل�صطيني  اللجوء  كان  �صيا�صية، حيث 
اإ�صرائيل«، ونتيجة لقيامها كان اللجوء الفل�صطيني، لهذا فاإن م�صوؤولية الأمم املتحدة تتجاوز  منح ال�صرعية لقيام »دولة 
امل�صوؤولية الأخالقية والإن�صانية لت�صل اإىل حد امل�صوؤولية املبا�صرة عن احلدث نف�صه، لذلك فهي ملزمة بحل هذه الق�صية)1(.

تاكنربغ و�شع الالجئني الفل�شطينيني يف القانون الدويل– الف�شل الثاين �س ) 67 حتى 82 ( – مرجع �شابق.  لك�س    -  1

�صعار الحتاد الأوربي
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الالجئ يف التفاقيات الإقليمية  )1(

1 الالجئون يف مفهوم منظمة الوحدة الإفريقية 10- / 9 / 1969
اأو  عدوان،  ب�صبب  �صخ�ض  »اأي  باأنه:  الالجئ   1969  /  9  /10 يف  املوقعة  املعاهدة  يف  الإفريقية  الوحدة  منظمة  فت  َعرَّ
احتالل خارجي، اأو �صيطرة اأجنبية، اأو اأحداث تخل ب�صدة بالنظام العام، اإما يف جزء اأو كل من الدولة التي ينتمي اإليها 

باأ�صله اأو جن�صيته، اأجرب على ترك مكان اإقامته املعتادة للبحث عن مكان اآخر خارج دولة اأ�صله اأو جن�صيته«. 

من خالل قراءة هذا التعريف يت�سح ما ياأتي: 

 رغم حديثه عن �صخ�ض اإّل اأنه تو�صع يف حتديد �صفة الالجئ ال�صخ�ض اأكرث مما جاء يف تعريف اتفاقية 1951. 

 لذا منحت مفهوم الالجئ معنى اأكرث وطنية، فهو من ي�صطر اإىل مغادرة وطنه نظراً لعوامل احتالل اأو هيمنة خارجية، 
ل ال�صطهاد فقط.

الالجئ يف املواثيق الأوروبية

 ن�ض القرار رقم 14 ل�صنة 1967 على منح حق امللجاأ لالأ�صخا�ض املعر�صني خلطر ال�صطهاد. 

 اأ�صار التفاق الأوروبي ل�صنة 1980 اإىل نقل امل�صوؤولية عن الالجئني. 

 جاءت تو�صية الحتاد الأوروبي �صنة 1981 للتن�صيق بني الإجراءات الوطنية اخلا�صة مبنح حق اللجوء. 

 كذلك تو�صية �صنة 1984 ب�صاأن حماية الأ�صخا�ض امل�صتوفني ا�صرتاطات معاهدة جنيف ممن مل يعدوا لجئني قبل �صنة 
.1984

 األزمت معاهدة دبلن ل�صنة 1990 اأية دولة ع�صو يف الحتاد بالنظر يف طلب حق امللجاأ، عندما يطلب الالجئ حق اللجوء 
اإىل دولة اأو اأكرث من الدول الأع�صاء يف الحتاد الأوروبي.

 .www.law-zag.com العنكبوتية  ال�شبكة  – م�شر على  الزقازيق  اإىل جامعة  الدويل" مقدم  القانون  "الالجئ يف  بعنوان  1 -  بحث 
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مقارنة وتف�سري
من  الالجئ  ملفهوم  �صمولية  واأكرث  اأدق  تو�صيف  عن  الالجئني  ب�صاأن  الأوروبي  الحتاد  عن  ال�صادرة  الن�صو�ض  عربت   
اتفاقية 1951، واملعاهدة الإفريقية عام 1969، وجنيف عام 1949؛ حيث كان تو�صيفها ين�ض على و�صائل تعامل الالجئني.

 اإن تو�صيفات الالجئ يف املواثيق الأوروبية كانت اأكرث �صمولية من التو�صيفات املطروحة يف التفاقيات ال�صابقة، اإّل اأنها 
مل تتطرق لتحديد تعريف خا�ض مب�صطلح الالجئ، اإنا تعاملت مع عمومية اللفظ كما جاء يف اتفاقية جنيف �صنة 1949، 

واتفاقية الأمم املتحدة �صنة 1951.

2 الالجئون يف التفاقيات اخلا�صة باأمريكا الالتينية 
بعد  الالجئني  م�صكلة  عانى  قد  الأوروبي  املجتمع  كان  اإذا   
احلرب العاملية الثانية، جند اأن جمتمع اأمريكا الالتينية قد 

واجه هذه املع�صلة منذ عام 1889، حيث كانت:

اخلا�صة  التفاقية  هذه  تعد  مونتفيديو:  اتفاقية   -  1
بالقانون اجلنائي الدويل اأول وثيقة اإقليمية تتناول اللجوء. 

2 - معاهدة كاراكا�ض عام 1954 ب�صاأن حق اللجوء الإقليمي 
والدبلوما�صي.

ف هذا الإعالن الالجئني  3 - اإعالن قرطاج عام 1984: َعرَّ
تهديد  ب�صبب  بالدهم؛  من  الفارون  »الأ�صخا�ض  باأنهم 
حياتهم اأو اأمنهم اأو حريتهم، ب�صبب اأعمال العنف اأو عدوان 
اأو  الإن�صان،  اأو خرق عام حلقوق  داخلية  نزاعات  اأو  خارجي 

اأية ظروف اأخرى اأخلت ب�صدة بالنظام العام يف بالدهم«.

 يعود الف�صل لهذا الإعالن يف اإر�صاء الأ�صا�ض القانوين ملعاملة الالجئني من اأمريكا الالتينية، فقد وفر الأ�صا�ض القانوين 
واأر�صى مبداأ عدم اإعادة الالجئني ق�صراً اإىل ديارهم، واأهمية ا�صتيعابهم ومتكينهم من العمل يف البلدان التي جلوؤوا اإليها، 

مع بذل كل اجلهود لإنهاء اأ�صباب م�صكلة الالجئني )1(.

 . نف�شه  امل�شدر    -  1



76

م��ه��م��ة:  م���الح���ظ���ة   

يعّد اإعالن قرطاج رغم ا�ستناده اإىل القانون الدويل يف تعريف الالجئ، غري ملزم للدول واحلكومات؛ لأنه 
لي�س معاهدة دولية باملعنى القانوين، بل هو جمرد اإعالن خا�س مبكان معني وزمان حمدد، وجمموعات 

ب�سرية خا�سة. 

يحمل اإعالن قرطاج اأهمية كبرية، فهو يتحدث عن اأ�سخا�س )اأي جمموعات( فارين من بالدهم، ب�سبب 
اأعمال عنف اأو عدوان؛ ما يعني اأن هذا الإعالن اأكرث �سمولية وحتديدًا من التفاقيات ال�سابقة جميعها.

سادسًا:     دور المنظمات الدولية تجاه قضية الاجئين الفلسطينيين

 UNCCP  اأول: جلنة الأمم املتحدة للتوفيق ب�ساأن فل�سطني

بعد تفاقم املقاومة العربية مل�صروع الحتالل ال�صهيوين يف فل�صطني، على اأثر قرار التق�صيم الذي اأ�صدرته اجلمعية العامة 
ال�صتثنائية  دورتها  يف  اأي�صاً  اجلمعية  اأ�صدرت  الفل�صطينية،  الأرا�صي  يف  ال�صطرابات  حدة  وزيادة  املتحدة،  الأمم  ملنظمة 
الثانية قراراً رقمه 186 بتاريخ 14 /5 /1948 فو�صت مبوجبه اإىل و�صيط تابع لالأمم املتحدة يف فل�صطني، تختاره جلنة من 

اجلمعية العامة، �صلطة القيام باملهمة الآتية: 

يف  والطائفية  املحلية  ال�صلطات  لدى  احلميدة  م�صاعيه  ا�صتعمال   
فل�صطني يف �صبيل �صمان القيام باخلدمات العامة ال�صرورية؛ ل�صالمة 

�صكان فل�صطني ورفاهيتهم.

 توفري حماية الأماكن املقد�صة، واملباين واملواقع الدينية يف فل�صطني.

 اإيجاد ت�صوية �صلمية للو�صع امل�صتقبلي يف فل�صطني.

�صّمت اللجنة املذكورة الكونت فولك برنادوت و�صيطاً لالأمم املتحدة يف 
دورتها الثالثة )خريف 1948(. وقبل اأن تدر�ض اجلمعية التقرير اغتال 
/1948  بينما كان يقوم بواجبه   9/ الكونت فولك برنادوت من العائلة املالكة يف ال�صويدال�صهاينة الو�صيط الدويل يوم 17 
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يف فل�صطني املحتلة. ت�صمن تقرير برنادوت بني ما ت�صمنه »اأن لي�ض يف الإمكان التو�صل اإىل اأية ت�صوية عادلة و �صاملة، ما 
مل ُيعرتف بحق الالجئني العرب يف العودة اإىل وطنهم«، و ذكر »اأن نزوحهم جنم عن الذعر املولد من القتال الذي ن�صب 
اأنه جنم عن الرتحيل املتعمد، و�صيكون من الإهانة ملبادئ العدالة  اأو مزعوم، كما  اأو عن �صائعات باإرهاب حقيقي  حولهم، 
الأ�صا�صية حرمانهم من حق العودة( )1(. وقد ا�صتندت اجلمعية العامة اإىل هذا التقرير، فاأ�صدرت يف الدورة الثالثة ذاتها 
/1948 ت�صمن تاأليف جلنة ثالثية تدعى: جلنة الأمم املتحدة للتوفيق ب�صاأن فل�صطني،   12/  11 194 بتاريخ  قراراً رقمه 

واأوكلت اجلمعية اإىل اللجنة عدة مهام، اأهمها: 

 القيام باملهام التي اأوكلت اإىل و�صيط الأمم املتحدة لفل�صطني. 

 تقدمي اقرتاحات اإىل اجلمعية العامة يف دورتها الرابعة )اأي يف خريف 1949( ب�صاأن اإقامة نظام دويل دائم ملنطقة القد�ض. 

التعوي�صات عن  دفع  وكذلك  والجتماعي،  القت�صادي  تاأهيلهم  واإعادة  وتوطينهم من جديد،  الالجئني  اإعادة  ت�صهيل   
ممتلكات الذين يقررون عدم العودة اإىل ديارهم، وعن كل مفقود و�صرر )2(. 

ما هي الدول التي تاألفت منها جلنة التوفيق الدولية؟

والوليات  وتركيا  فرن�صا  هي:  دول  ثالث  من  التوفيق  جلنة  تاألفت 
املتحدة. 

التوفيق  جلنة  با�سرتها  التي  التحركات  اأبرز  هي  ما 
الدولية؟

يوم  اإىل موؤمتر عقد يف بريوت  العربية  اللجنة احلكومات  دعت 
وفيه  الالجئني،  وم�صكلة  فل�صطني  ق�صية  لبحث   1949/  3/  21
عر�صت الوفود العربية اآراءها ومواقفها، ثم اأخذت اللجنة تدر�ض 
بع�ض امل�صكالت الفرعية كاأموال الالجئني وغريها. وا�صتطاعت 
الإفراج عن جزء كبري من اأموال الالجئني املجمدة يف م�صارف 

فل�صطني املحتلة.

– مطبعة  احللول  وملهاة  التاريخ  ماأ�شاة  – بني  الونروا   - الفل�شطينيني  الالجئني  وت�شغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة  ربه  عبد  �شالح   -  1
البطريركية الالتينية – الق�س 2005 – �س 36 . 

http://www.oppc.pna. جمال البابا املوقف الإ�شرائيلي من ق�شية الالجئني– مركز التخطيط الفل�شطيني على ال�شبكة العنكبوتية  -  2
net/mag/mag3/p4-3.htm . مرجع �شابق . 
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اأمالك الالجئني وح�صرهم.  1952 مكتباً لها يف نيويورك واآخر يف القد�ض، وبداأت ت�صعى لإح�صاء  اأقامت اللجنة عام 
وح�صلت من احلكومة الربيطانية -بو�صفها حكومة النتداب ال�صابقة- على ميكروفيلم ب�صور دفاتر ال�صجل العقاري 
واأ�صماء مالكيها، وح�صة كل  العربية، وم�صاحاتها  الوثيقة �صرورية لتو�صيح مواقع الأمالك  ت هذه  الفل�صطيني، وعدَّ

مالك فيها، وغري ذلك من املعلومات املفيدة.

وبغية تنفيذ هذه الأعمال، عينت اللجنة خبرياً بالأرا�صي وجمموعة من املوظفني والخت�صا�صني اأوكلت اإليهم اإجناز 
برنامج حددت لهم مراحله وم�صمونه. وقد قطعت اللجنة يف جمال حتديد الأمالك العربية �صوطاً وا�صعاً حني ذكرت يف 
تقريرها املوؤرخ يف 21 /5 /1958 اأن برنامج حتديد مواقع اأمالك الالجئني العرب كاد ينتهي. غري اأن اللجنة مل ت�صتطع 
اأن تنجز مهمتها على نحو كامل يف جمال حتديد اأمالك العرب؛ ب�صبب موقف »اإ�صرائيل« ال�صلبي منها. زارت اللجنة »تل 
اأبيب« عام 1949 وتباحثت مع احلكومة الإ�صرائيلية يف طرائق تنفيذ القرار 194، فردت احلكومة الإ�صرائيلية باأن حل 
م�صكلة الالجئني مرتبط بالت�صوية النهائية لق�صية فل�صطني، واأ�صرت على رف�ض تنفيذ القرار ما مل ي�صبقه عقد �صلح 

نهائي مع العرب.

ملاذا تقل�س عمل جلنة التوفيق الدولية؟

ال�صبب الرئي�ض يف تقلي�ض عمل جلنة التوفيق الدولية هو العراقيل التي كانت ت�صعها حكومة الحتالل ال�صهيوين 
اأمام مبادراتها وتنكرها لوعودها بتطبيق القرارين 181 و 194. 

ا�صتطاعة  لعدم  اأ�صفها؛  بدورها  اأعلنت  التي  العامة  اجلمعية  اإىل  املقدمة  تقاريرها  يف  بعجزها  اللجنة  اعرتفت  فقد 
اأن تنجز مهمتها مبقت�صى قرارات اجلمعية العامة، وطلبت منها اأن توا�صل جهودها مبا يكفل تنفيذ قرارات  اللجنة 
اجلمعية العامة املتعلقة بفل�صطني. وقد ثابرت اجلمعية العامة كل عام منذ ذلك احلني حتى الآن على تخ�صي�ض فقرة 

يف اأحد قراراتها تعلن فيها اأ�صفها، وحتث اللجنة على موا�صلة عملها )1(.

حقائق ومعطيات: مل ت�صتطع اللجنة منذ اإن�صائها وحتى الآن -اإذ ما تزال من الناحية النظرية ذات ولية على املهمات 
ل لالجئ واحد ل يرغب يف العودة حقاً يف التعوي�ض، اأو تتو�صل  التي اأ�صرنا اإليها- اأن تعيد لجئاً واحداً اإىل وطنه، اأو حت�صّ
اإىل ت�صوية �صلمية للو�صع امل�صتقبلي لالجئني يف فل�صطني، اأو حتقق ارتداد »اإ�صرائيل« اإىل ما وراء حدود التق�صيم. وكل 
ما ا�صتطاعت فعله هو القيام باإجناز برنامج لإح�صاء اأمالك العرب الثابتة يف فل�صطني، واإثباتها وتنميتها، والإفراج عن 

بع�ض اأموالهم املجمدة يف م�صارف فل�صطني املحتلة. 

لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني - الونروا – بني ماأ�شاة التاريخ وملهاة احللول –مرجع �شابق  املتحدة  الأمم  وكالة  ربه  عبد  �شالح   -  1
 .  47  37- – �س 
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ثانيًا: املفو�سية ال�سامية ل�سوؤون الالجئني)1(

اأول: تاأ�سي�س املفو�سية: اأ�صدرت اجلمعية العامة يف بداية 
فيه: اإن�صاء  اأعلنت  الذي   ،319 رقم  قرارها   1949 دي�صمرب 
�صنوات،  ثالث  لفرتة  الالجئني  ل�صئون  ال�صامية  املفو�صية 
التابعة  الأجهزة  اأحد  باعتبارها   ،1951 يناير  اأول  من  ابتداًء 
دي�صمرب   14 ويف  امليثاق.  من   22 للمادة  وفقاً  املتحدة،  لالأمم 
للمفو�صية  الأ�صا�صي  النظام  العامة  اجلمعية  اأقرت   ،1950
ال�صامية باأغلبية 36 ع�صواً ، واعرتا�ض خم�صة اأع�صاء، وامتناع 
اأحد ع�صر عن الت�صويت .  ويف عام 1954، قررت اجلمعية العامة 
لالأمم املتحدة متديد ولية املفو�صية ملدة خم�ض �صنوات، قابلة 
للتجديد، وقد تبنت اجلمعية العامة قرارات متعاقبة بتمديد 

ولية املفو�صية. 

ثانيًا:الأ�سخا�س الذين ترعاهم املفو�سية: ين�ض النظام الأ�صا�صي للمفو�صية �صراحة اأن عمل املفو�صية اإن�صاين 
واأنه غري �صيا�صي؛ واأنه يعنى مبعاجلة �صوؤون جمموعات اأو فئات من الالجئني. 

تعريف �لالجىء يف �لنظام �الأ�سا�سي للمفو�سية: عّرف النظام الأ�صا�صي يف املادتني ال�صاد�صة وال�صابعة الالجئ باأنه: 
»كل �صخ�ض يخ�صى � لدواٍع حقيقية � اأن يناله ال�صطهاد ب�صبب العرق اأو الدين اأو اجلن�صية، اأو الراأي ال�صيا�صي، ويكون خارج 
اأن  ال�صخ�صي،  اأخرى، غري اختياره  اأو لأ�صباب  اأو ل يرغب ب�صبب هذه اخل�صية،  الذي يحمل جن�صيته، ول ي�صتطيع  البلد 
يحتمي بهذا البلد«. وهذا التعريف، الذي ي�صدد على ال�صطهاد ال�صخ�صي، ل يزال اأ�صا�ض ولية املفو�صية، ولكن اأدخلت عليه 
معايري اإ�صافية بالتدريج، ل�صتيعاب تدفقات الالجئني املتغرية. وتقدم املفو�صية حالياً احلماية وامل�صاعدة ملجموعات من 

الالجئني الفارين، من خليط ال�صطهاد والنزاعات وانتهاكات حقوق الإن�صان، على نطاق وا�صع. 

وكانت ولية املفو�صية يف البداية، قا�صرة على الأ�صخا�ض املوجودين خارج بلدهم الأ�صلي. ولكن مع الزمن اأ�صبحت تعمل 
على م�صاعدة الالجئني العائدين اإىل بلدهم الأ�صلي وحمايتهم فيه، وذلك �صماناً لتنفيذ عمليات العودة الّطوعية. 

الأنروا واملفو�شية ال�شامية منظمتان عاملتان مع الالجئني. 2011، بحث غري من�شور  الدق�س.  اأمين  �شعافني،  ح�شن   -  1

�صعار املفو�صية ال�صامية ل�صوؤون الالجئني
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اأن  اإّل  دولية،  حدوداً  يعربوا  مل  الذين  اأوطانهم،  داخل  امل�صردين  لي�صمل  املفو�صية  عمل  امتد  الأخرية  ال�صنوات  ويف 
اأو�صاعهم داخل بالدهم متاثل اأو�صاع الالجئني، كما حدث يف يوغو�صالفيا ال�صابقة، وجمهورية البو�صنة والهر�صك. 

مبهمتني  املفو�سية   ت�سطلع  املفو�سية:  مهام  ثالثًا: 
اأ�سا�سيتني، هما: 

لالجئني: الدولية  احلماية  توفري   -  1

اأن الالجئ هو ال�صخ�ض الذي فقد احلماية يف بلده، فاإن  مبا   
واحلريات  باحلقوق  يتمتع  الالجئ  جتعل  اأن  املفو�صية  هدف 
دون متييز،  كان ومن  اأينما  اإن�صان،  لكل  بها  املعرتف  الأ�صا�صية 
وانطالقاً من هذا الهدف، فتوفري احلماية يعني قيام املفو�صية 

مب�صاٍع لدى الدول املعنية لإقناعها بالآتي: 

اأ-  عدم ترحيل من يطالب باللجوء اإىل بلد ميكن اأن يجد فيه 
ما يدعو للخوف من ال�صطهاد. 

ب - منحه �صفة اللجوء، اإذا ثبت اأن حالة الالجئ تنطبق عليها 
الأو�صاع القانونية املعمول بها دولياً. 

ج� -  جعل الالجئ يتمتع باحلقوق واحلريات الأ�صا�صية، التي 
التي  وال�صمانات  احلقوق  وكذلك  عادة،  املواطنون  بها  يتمتع 
يقرها املجتمع الدويل ل�صالح الأفراد، خا�صة الالجئني منهم. 

وت�صري املادة الثانية من النظام الأ�صا�صي، والقرارات ذات ال�صلة ال�صادرة عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، اإىل جمموعة 
من الإجراءات التي ي�صطلع بها املفو�ض ال�صامي، من اأجل تعزيز حقوق الالجئني، منها: 

  ت�صجيع الدول على الن�صمام اإىل التفاقيات الدولية يف �صاأن الالجئني، و�صمان تطبيق املعايري الواردة بها. 

  �صمان فح�ض طلبات اللجوء فح�صاً عادًل، واحرتام مبداأ عدم الإبعاد. 
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للمعايري  وفقاً  الالجئني؛  معاملة  �صمان 
القانوين  الو�صع  على  وح�صولهم  الدولية، 
احلقوق  على  ح�صولهم  ذلك  يف  مبا  ال�صليم، 
القت�صادية والجتماعية مثل مواطني البلد، 

الذي ح�صلوا فيه على حق اللجوء. 

اأوطانهم  اإىل  العودة  على  الالجئني  م�صاعدة 
بلد  جن�صية  على  ح�صلوا  اإّل  و  طواعية، 

الإقامة. 

العائدين  الالجئني  اإدماج  على  امل�صاعدة   
احلكومات  مع  الوثيق  بالت�صاور  بالدهم  اإىل 

املعنية، ور�صد تنفيذ اأحكام العفو، اأو ال�صمانات، اأو التاأكيدات التي عادوا اإىل بالدهم على اأ�صا�صها. 

الهتمام باأمن الالجئني وطالبي اللجوء والعائدين، خ�صو�صاً �صالمتهم من الهجمات الع�صكرية و�صائر اأعمال العنف. 

العمل على جمع �صمل اأ�صر الالجئني. 

عن حلول دائمة مل�سكالت الالجئني البحث   -  2

ويف ال�صعي لإيجاد حلول دائمة مل�صكالت الالجئني، حتاول املفو�صية حل ق�صية الالجئني من خالل: 

م�صاعدة الراغبني يف العودة الّطوعية اإىل بالدهم.

 الندماج يف بلدان اللجوء.

 اإعادة توطني الالجئني يف بلدان اأخرى. 
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ثالثًا: وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيينفي ال�سرق الأدنى )اأونروا( 
UNRWA : United Nation Relief and works Agency

م من خالل  يف اأعقاب حرب عام 1948 كانت امل�صاعدات الطارئة لالجئني الفل�صطينيني ُتقدَّ
وكالة خا�صة �صابقة ل�«اأونروا« هي وكالة الأمم املتحدة لإغاثة الالجئني الفل�صطينيني التي 

كانت قد 

اأ�ص�صت يف ت�صرين الثاين 1948، وكانت تهدف اإىل التن�صيق يف امل�صاعدة الطارئة والإن�صانية 
الكويكرز  وجمعية  الأحمر  لل�صليب  الدولية  اللجنة  مثل  خريية  وكالت  تقدمها  التي 
الأمريكية لالجئني الفل�صطينيني، وا�صتمر احلال كذلك من كانون الأول 1948 اإىل نهاية 
اآب 1949، وبعد نحو ثالثة اأ�صابيع �صدر قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 302 )مت 
الإ�صارة اإليه �صابقاً( يف 8 كانون الأول )دي�صمرب( 1949 امل�صتند اإىل قرار اجلمعية العامة 194 

)الدورة- 3( القا�صي بتاأ�صي�ض وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�صغيل الالجئني الفل�صطينيني 
يف ال�صرق الأدنى )اأونروا( لتعمل ب�صفة وكالة خم�ص�صة وموؤقتة، على اأن جُتّدد وليتها كل ثالث �صنوات حلني اإيجاد 

حل عادل للق�صية الفل�صطينية  )1(. وبداأت »اأونروا« عملها 
يف الأول من اأيار )مايو( 1950، حيث اأ�صبحت م�صوؤولياتها 
تقت�صر على توفري خدمات ملجموعة واحدة من الالجئني، 
نظراً  عملياتها؛  مناطق  يف  املقيمون  الفل�صطينيون  هم 
الالجئني  باأن  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  لعرتاف 
واملناطق  املحتلة  الفل�صطينية  الأرا�صي  يف  الفل�صطينيني 
اإىل  الأخرى لعمليات الوكالة ما يزالون بحاجة متزايدة 
اخلدمات. ومن هنا جرى ا�صتثناء الالجئني الفل�صطينيني 
ب�صورة مق�صودة من نظام القانون الدويل لالجئني الذي 
اأُقّر مبوجب اتفاقية عام 1951 املتعلقة بو�صع الالجئني، 
ومبوجب بروتوكول عام 1967 املنبثق منها؛ وذلك لأنهم 

يتلقون امل�صاعدات من »اأونروا«.

�شابق �س 29 .  – مرجع  الدويل  القانون  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  و�شع  تاكنربغ  لك�س   -  1
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من اأين حت�سل »اأونروا« على متويل م�ساريعها؟

تاأتي يف  املانحة،  الدول  لها من  املقدمة  التربعات  لها من  الالزمة  الأموال  الوكالة على  حت�صل 
مقدمتها الوليات املتحدة الأمريكية، تليها املفو�صية الأوروبية، ثم اليابان، ويف ذيل القائمة تاأتي 

بقية الدول العربية )1(. 

خدمات »اأونروا« )2(
منذ ن�صاأتها تقدم »اأونروا« خدماتها يف اأوقات الهدوء الن�صبي يف ال�صرق الأو�صط ويف اأوقات النزاعات، ويعرب عمل »اأونروا« 

عن التزام املجتمع الدويل بالتنمية الب�صرية لالجئني الفل�صطينيني وم�صاعدتهم على:

  اكت�صاب املعرفة واملهارات. 

 عي�ض حياة طويلة و�صحية. 

 حتقيق م�صتويات معي�صة لئقة. 

 التمتع بحقوق الإن�صان اإىل اأق�صى جمال ممكن. 

تتبواأ »اأونروا« مكانة متفردة يف اإطار التزامها الدائم نحو جمموعة واحدة من الالجئني، واإ�صهاماتها يف حتقيق الرفاهية 
والتنمية الب�صرية لأربعة اأجيال من الالجئني الفل�صطينيني.

اأين تعمل »اأونروا«؟

توّفر »اأونروا« خدمات التعليم وال�صحة والإغاثة واخلدمات الجتماعية لالجئني الذين ي�صتحقون تلك اخلدمات من بني 
الالجئني الفل�صطينيني امل�صجلني لدى الوكالة الذين يبلغ تعدادهم 4.9 ماليني لجئ يعي�صون يف مناطق عمليات الوكالة 

اخلم�ض )3( وهي:

  الأردن      لبنان     اجلمهورية العربية ال�صورية 

 ال�صفة الغربية مبا فيها القد�ض ال�صرقية      قطاع غزة 

لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني - الونروا – بني ماأ�شاة التاريخ وملهاة احللول –مرجع �شابق- �س 77 .  املتحدة  الأمم  وكالة  ربه  عبد  �شالح    -  1
 .  www.unrwa.org العنكبوتية  ال�شبكة  على  الأونروا  موقع    -  2

. www.unrwa.org . UNRWA Statistics 2010 العنكبوتية  ال�شبكة  على  الأونروا  موقع    -  3
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ويعي�ض ما يزيد على 1.5 مليون لجئ، ميثلون ما ن�صبته ثلث اإجمايل الالجئني امل�صجلني يف 58 خميماً معرتف بها فيما 
تتوافر خدمات الوكالة يف تلك املخيمات اأو يف املناطق املجاورة لها.

ع الالجئني الفل�سطينيني امل�سجلني يف »اأونروا« ح�سب اجلن�س والدول امل�سيفة )1( َتَوزُّ

جمموع/املعدلغزةال�صفة الغربية�صوريالبنانالأردنالبيان

203464144154349918974140912031354919917الالجئون امل�صجلون

75473325102952215429460177351976اأ�صخا�ض م�صجلون اآخرون

211011447405352871189570312633125271893جمموع الأ�صخا�ض امل�صجلون

ن�صبة الزيادة يف تعداد اأ�صخا�ض 
امل�صجلني يف ال�صنة املا�صية

%  32%%4%2%4%3

1012919858عدد املخيمات

3699492385281593032164035405151524698الأ�صخا�ض امل�صجلني يف املخيمات

ن�صبة الأ�صخا�ض امل�صجلني يف 
املخيمات اإىل تعداد الأ�صخا�ض 

امل�صجلني
%  18%  50%30%24%43%29

من يدير من�ساآت »اأونروا«؟

بخالف منظمات الأمم املتحدة الأخرى التي تعمل من خالل ال�صلطات املحلية اأو من خالل الوكالت املنفذة، توفر »اأونروا« 
خدماتها مبا�صرة لالجئني الفل�صطينيني. وتعمل الوكالة على تخطيط وتنفيذ اأن�صطتها وم�صروعاتها، وتقوم اأي�صا ببناء 
واإدارة املن�صاآت كاملدار�ض والعيادات ال�صحية واإدارة اأو رعاية ما يربو على 900 من�صاأة، يعمل فيها ما يقارب  30000 موظف 

http://www.unrwa.org/userfiles/20130424680.pdf  :  2013 الونروا   موقع    -  1



85

وموظفة يف مناطق عملياتها اخلم�ض. وب�صبب اأن خدمات »اأونروا« كالتعليم واخلدمات ال�صحية هي من نوعية اخلدمات 
التي يكون توفريها يف العادة من خالل القطاع العام، تعمل »اأونروا« بالتعاون الوثيق مع ال�صلطات احلكومية يف مناطق 

عملياتها التي تقوم هي الأخرى بتوفري بع�ض اخلدمات لالجئني الفل�صطينيني. 

ما هي الربامج التي تقدمها »اأونروا« لالجئني؟

برنامج التعليم: يعد التعليم اأكرب الربامج التابعة ل�«اأونروا«، 
فهو ي�صتحوذ على اأكرث من ن�صف امليزانية العادية للوكالة، 
الأ�صا�صي  للتعليم  الرئي�ض  املزود  تكون  اأن  على  داأبت  فقد 
»اأونروا«  وتدير  عاماً.  �صتني  منذ  الفل�صطينيني  لالجئني 
ما  بوجود  وذلك  الأو�صط،  ال�صرق  يف  مدر�صي  نظام  اأكرب 

يقارب 700 مدر�صة. 

الرئي�صية يتمثل بتزويد الالجئني  اأهدافها  واإن واحداً من 
عاملي  اأ�صا�صي  تعليم  خالل  من  الالزمة؛  واملهارات  باملعرفة 
الدولية  املعايري  اإىل  ا�صتناداً  عاليني،  وحمتوى  جودة  ذي 
واملمار�صات اجليدة، التي يجري قيا�صها بوا�صطة املخرجات 

التعليمية احلقيقية لالأطفال.

الوكالة ع�صرة  اإ�صافية؛ حيث يوجد لدى  تعليمية  اأي�صاً فر�صاً  »اأونروا«  املدار�ض، طورت  باإدارة  القيام  اإىل  وبالإ�صافة 
مراكز تدريب مهني مثل مركز التدريب املهني يف غزة ومركز تدريب دم�صق، وهي توفر تدريباً مهارياً يف عدة جمالت 

منها:

  الأزياء.     ال�صباكة.     النجارة.   ال�صيدلة. 

 الت�صميم اجلرافيكي.      الإدارة واحلا�صوب.   العمارة وامل�صاحة. 
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وتقوم تلك املراكز بتعليم املهارات ذات العالقة بال�صوق؛ من اأجل م�صاعدة ال�صباب من الالجئني الفل�صطينيني يف العثور على 
فر�ض توظيف بعد التخرج، وتقليل امل�صتويات العالية من البطالة بني الالجئني.

اإح�سائيات الأونروا يف جمال التعليم لعام )1(2013:

املجموع/املعدلغزةال�صفة الغربية�صوريالبنانالأردن

1726911899245703مدار�ض ابتدائية/اإعدادية

5522199327193134944422812عدد موظفي التعليم

115803317536729251695225098491641عدد التالميذ

%ن�صبة التالميذ الإناث  50%  53%  48%  58%  48%  49.1

تكلفة التلميذ الواحد يف املرحلة 
البتدائية

68210374551010603758

تكلفة التلميذ الواحد يف املرحلة 
الإعدادية6

747136060110901037967

221229مراكز التدريب املهني

213610821132119214827024التدريب املهني

2-1--1كليات العلوم الرتبوية 4�صنوات درا�صية

1600-1000600قبل اخلدمة

518891-21333127تدريب املعلمني اأثناء اخلدمة

http://www.unrwa.org/userfiles/20130424680.pdf : 2013 الونروا   موقع    -  1
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برنامج  التعليم  برنامج  �صمن  ويقع 
معهد  خالل  من  املعلمني،  تدريب 
اإىل  الهادف  ل�«اأونروا«  التابع  الرتبية 
املعلمني  من  الآلف  وتطوير  تدريب 
يف  وامل�صرفني  املدار�ض،  ومديري 
خمتلف مناطق عمليات الوكالة. وقد 
كم�صروع   1964 عام  الربنامج  تاأ�ص�ض 
و«يون�صكو«،  »اأونروا«  بني  م�صرتك 

وعلى مدار اأربعة عقود ا�صتجاب املعهد لالحتياجات الرتبوية املتغرية للمنطقة. ويتبع التدريب منهجية متطورة تتكيف 
بنحو فعال مع املتطلبات املتغرية.

برنامج ال�صحة: تقدم »اأونروا« خدمات ال�صحة الأ�صا�صية لالجئني امل�صجلني يف مناطق عملياتها اخلم�ض، وهي م�صوؤولة عن 
توفري بيئة معي�صية لهم، ويحكمها يف ذلك الأهداف الإنائية لالألفية اخلا�صة بال�صحة ومبعايري منظمة ال�صحة العاملية.

والهدف الأ�سمى ل�«اأونروا« هو متكني الالجئني من العي�س حياة طويلة و�سحية، وذلك من خالل:

  �صمان اإمكانية الو�صول العاملي خلدمات نوعية �صاملة. 

 منع الأمرا�ض وال�صيطرة عليها. 

 حماية �صحة العائلة وتعزيزها. 

وتعمل �صبكة الوكالة من من�صاآت الرعاية ال�صحية الأولية والعيادات املتنقلة على توفري الأ�صا�ض خلدماتها ال�صحية، وعلى 
تقدمي اخلدمات الوقائية والرعاية الطبية العامة واملتخ�ص�صة وامل�صممة خ�صي�صاً لكل مرحلة عمرية. وعلى الرغم من اأن 
الوكالة تركز على الرعاية ال�صحية الأولية، فهي ت�صاعد الالجئني اأي�صاً على الو�صول اإىل خدمات الرعاية ال�صحية الثانوية. 
ويواجه برنامج ال�صحة حتديات خطرية، مبا يف ذلك �صمان اأن يتمتع الالجئون ب�صبل الو�صول اإىل الرعاية ال�صحية. وتتاأثر 
�صحة النا�ض كثرياً ببيئتهم املعي�صية، ولذلك فاإن »اأونروا« تعمل من اأجل توفري بيئة �صحية واآمنة لالجئني، ف�صاًل عن توفري 
والإغاثة  الرتبية  برامج  مع  بالتعاون  الوكالة  يف  ال�صحة  برنامج  عمل  وقد  الجتماعي.  الأمن  من  املمكنة  امل�صتويات  اأعلى 
انت�صار  على  ت�صجع  التي  البيئية  الظروف  ومكافحة  ال�صحي،  الوعي  وزيادة  الفقر  التقليل من  على  الجتماعية  واخلدمات 

الآتية: بالبيانات   2013 حزيران  الأمرا�ض. وتفيد اإح�صائيات »اأونروا« املتعلقة بالربنامج ال�صحي لغاية 30 
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ال�صفة �صوريالبنانالأردن
املجموع/ املعدلغزةالغربية

2428234222139عدد املراكز ال�صحية

عدد موظفي �صحة )ل 
ت�صمل �صحة البيئة(

73737741984310373413

عدد موظفي �صحة )ت�صمل 
�صحة البيئة(

---231-231

مراكز �صحية تقدم خدمات 
�صحة اأ�صنان )ت�صمل 10 

وحدات متنقلة(
4112-9

مراكز �صحية تقدم خدمات 
�صحة اأ�صنان )ل ت�صمل 10 

وحدات متنقلة(
2919181923108

مراكز تقدم خدمات رعاية 
�صحية لالأم والطفل 

وتنظيم الأ�صرة
2428234122138

مراكز تقدمي خدمات 
مر�صى ال�صكري و�صغط 

الدم
2428234221138

2417212041123تقدمي خدمات خمربيه

جمموع زيارات املر�صى 
�صنويا )2011(

19430571235013414993179896145152489925272

برنامج الإغاثة واخلدمات الجتماعية: يقدم برنامج الإغاثة واخلدمات الجتماعية ت�صكيلة متعددة من خدمات احلماية 
الجتماعية املبا�صرة وغري املبا�صرة يف مناطق عمليات الوكالة اخلم�ض.



89

وتركز دائرة الربامج الإغاثية واخلدمات الجتماعية على ثالثة اأهداف رئي�سية:

  تزويد الالجئني الفل�صطينيني الذين يعانون الفقر مب�صاعدة �صبكة الأمان الجتماعي على اأ�صا�ض دوري. 

 تعزيز التنمية والعتماد على الذات لالأفراد الأقل حظاً يف جمتمع الالجئني، وخ�صو�صاً املراأة والأطفال وال�صباب 
والأ�صخا�ض الذين يعانون اإعاقات وكبار ال�صن. 

 املحافظة على حتديث و�صيانة �صجالت ووثائق الالجئني الفل�صطينيني امل�صجلني؛ وذلك من اأجل تقرير اأهليتهم 
لتلقي خدمات »اأونروا«.

خدمات الإغاثة
يعمل برنامج خدمات الإغاثة يف »اأونروا« على تخفيف حدة الفقر 
عند عائالت الالجئني الفل�صطينيني، مع اإعطاء الأولوية لالأ�صد 
الأمان  �صبكة  م�صاعدة  الربنامج  ويقدم  املدقع«.  »الفقر  فقراً 
الجتماعي التي ت�صتمل على الدعم الغذائي الأ�صا�صي واملعونات 
النقدية ودخل الأ�صرة التكميلي لالجئني الفل�صطينيني الأ�صد 
املدقع. وكذلك  الفقر  دائرة  الذين يقعون يف  عر�صة للمخاطر 
ملرة  نقدية  ومنحاً  انتقائية،  اأ�ص�ض  وفق  نقدية  م�صاعدات  يقدم 
واحدة لتغطية الحتياجات املنزلية الأ�صا�صية اأو لتغطية حالت 
املبا�صرة  امل�صاعدات  اأي�صاً  الربنامج  ويقدم  الأ�صرية.  الطوارئ 

خالل اأوقات الطوارئ التي ت�صببها اأعمال العنف وال�صطراب ال�صيا�صي، اإ�صافة اإىل اإعادة تاأهيل امل�صاكن بالتن�صيق مع دائرة 
البنية التحتية وحت�صني املخيمات.

اخلدمات الجتماعية:
 يعمل ق�صم اخلدمات الجتماعية يف »اأونروا« على معاجلة بع�ض الحتياجات الجتماعية القت�صادية الأكرث اإحلاحاً ملجتمع 
الالجئني الفل�صطينيني. وهو يعمل اأي�صاً على تعزيز العمل املجتمعي الذي ميّكن الالجئني الأ�صد عر�صة للمخاطر على 
 100 لأكرث من  املوؤ�ص�صية  القدرة  ملتزم حت�صني  والربنامج  اأنف�صهم.  على  اعتماداً  اأكرث  ي�صبحوا  اأن  وجه اخل�صو�ض من 
منظمة جمتمعية تعمل على تنظيم جمموعة وا�صعة من الن�صاطات الجتماعية والثقافية والرتفيهية، ف�صاًل عن التدريب 

على املهارات وخدمات اإعادة التاأهيل.
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اإجنازات الربنامج: تتمثل اأحدث املنجزات التي حققها فيما ياأتي:

 توفري معونات غذائية ونقدية ف�صلية لنحو 257،000 لجئ اأقل حظاً يف عام 2010.

 البدء بالعمل بربنامج �صبكة الأمان الجتماعي يف اإحدى مناطق اإقليم الأردن خالل �صهر ت�صرين الثاين 2010. ما 
يزيد على 58،100 امراأة لجئة ت�صتفيد �صنوياً من عمل الوكالة يف تعزيز دورهن وم�صاركتهن.

 م�صاعدة اأكرث من 20،000 لجئ يعانون اإعاقات يح�صلون �صنوياً على خدمات اإعادة تاأهيل مبا�صرة، حيث قدم ما يزيد 
على 80،000 خدمة. 

99،500 طفل و�صاب، وذلك   توفري التعليم والن�صاطات الرتفيهية من خالل منظمات املجتمع املحلي، ملا يزيد على 
متا�صياً مع اأهداف اتفاقية حقوق الطفل.

 تقدمي قرو�ض بقيمة 1،4 مليون دولر مل�صاعدة اأكرث من 8،000 لجئ من الالجئني الأ�صد عر�صة للمخاطر لبناء 
% من امل�صتفيدين كانوا من الن�صاء اللواتي ح�صلن على اخلدمة من خالل 33 �صندوقاً  اأ�صول منازلهم. واأكرث من 70 

يديرها املجتمع املحلي. 

 تطوير نظام ت�صجيل لالجئني يف كافة مناطق العمليات م�صتند اإىل �صبكة الويب، بكلفة بلغت عدة ماليني دولر. 

 اإ�صدار جيل جديد من بطاقات ت�صجيل العائلة باللغتني العربية والإجنليزية. 

17،5 مليون وثيقة بطريقة رقمية، مبا يف ذلك �صهادات الولدة و�صكوك الأمالك ووثائق  اأكرث من    م�صح وحفظ 
الإقامة التي يعود تاريخها اإىل فل�صطني النتداب ما قبل 1948. 
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اإح�سائيات الأونروا يف جمال الإغاثة واخلدمات الجتماعية حتى عام 2013:

جمموع/املعدلغزةال�صفة الغربية�صوريةلبنانالأردن

57880527903639335712109484292259عدد حالت الع�صر ال�صديد

ن�صبة حالت الع�صر ال�صديد اإىل 
عدد الأ�صخا�ض امل�صجلني

3%11%7%4%9%6%

12913181062عدد مراكز برامج املراأة

81515736عدد مراكز التاأهيل الجتماعي

7--313عدد مراكز التطوير الجتماعي

41-1371110�صناديق مدارة من قبل املجتمع

عدد موظفي دائرة الرعاية 
واخلدمات الجتماعية

111114100167204712

برنامج �لطو�رئ: 

الالجئني.  حياة  يف  الطوارئ  حالت  اآثار  من  للتخفيف  الإجراءات  »اأونروا«  اتخذت  املا�صية،  ال�صتني  ال�صنوات  مدار  على 
باأنه  الذي ميتاز  ال�صيا�صي والجتماعي القت�صادي والأمني  الو�صع  الوكالة على معاجلة  به  الذي تقوم  العمل  وي�صطلع 
�صريع التدهور يف غزة وال�صفة الغربية، وذلك منذ اندلع النتفا�صة الثانية يف اأواخر عام 2000، وذلك اإ�صافة اإىل ال�صتجابة 

لالأزمات يف لبنان.

غزة: 

ال�صديدة  القيود  اأدت  وقد   .2000 عام  منذ  ثابت  نحو  على  بالتدهور  غزة  يف  القت�صادي  الجتماعي  الو�صع  ا�صتمر  لقد 
انهيار القطاع اخلا�ض، وتركت مئات الألوف من الأ�صخا�ض عاطلني من  اإىل  املفرو�صة على حركة الب�صائع والأ�صخا�ض 

العمل. كذلك اأ�صبح املجتمع يتاآكل ب�صبب اأن كل �صيء يف حياة الأفراد اليومية تاأثر �صلباً بذلك.
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وجه  على  الفل�صطينيني  ال�صكان  ترك  اإىل  الغربية  ال�صفة  يف  اأمدها  طال  التي  الإن�صانية  الأزمة  اأدت  الغربية:  ال�صفة 
»اأونروا« يف حالت الطوارئ على م�صاعدة الفئات املعر�صة للمخاطر على وجه  اخل�صو�ض عر�صة للمخاطر. ويقوم عمل 

اخل�صو�ض مثل املجموعات املعر�صة للت�صريد والن�صاء.

الكامل  التدمري  اأعقاب  يف  وذلك   ،2007 عام  بالعمل يف �صيف  »اأونروا«  تقوم  اأن  الظروف  ا�صتدعت  لبنان،  البارد: يف  نهر 
الذي حلق مبخيم نهر البارد يف جنوب لبنان؛ نتيجة النزاع الذي دار بني القوات امل�صلحة اللبنانية وجمموعة فتح الإ�صالم 

املتطرفة.

برنامج القرو�س: يهدف برنامج القرو�س الب�سيطة واملوؤ�س�سات ال�سغرية اإىل:

طريق تقدمي القرو�ض لراأ�ض املال الفعال، و�صناديق 
ال�صتثمار باأ�صعار فائدة جتارية.

القت�صاد  قطاعي  يف  للموؤ�ص�صات  الئتمان  اإتاحة   
الر�صمي وغري الر�صمي. 

امليزان  حت�صني  بغية  ال�صترياد؛  ا�صتبدال  ت�صجيع   
التجاري. 

لتغطية  الربنامج  يف  والتو�صع  الإقرا�ض  حجم   
اإمكان  عدم  ب�صبب  الئتمان؛  يعدمون  الذين  اأولئك 

ت�صديد الدين. 

 ت�صجيع م�صاركة الن�صاء يف القت�صاد. 

 قدرة الربنامج على ال�صتمرار من واقع الأموال الناجتة من عملياته الئتمانية )1(.

 . www.unrwa.org ال�شبكة العنكبوتية على  الأونروا  موقع    -  1
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»اأونروا« والتوطني: مّثل تقرير )بعثة كالب()1( الأ�سا�س لربنامج عمل »اأونروا« الذي متحور حول حمورين 
اأ�سا�سيني: 

 نقل عبء اإعالة الالجئني اإىل احلكومات امل�صيفة باأق�صى �صرعة ممكنة. 

 ا�صتعمال اأموال »اأونروا« ب�صورة رئي�صية يف دمج الالجئني الفل�صطينيني يف اقت�صاديات الدول امل�صيفة.

رف�ض الالجئون الفل�صطينيون هذا التوجه، وعربوا عن مقاومتهم اإعادة توطينهم ب�صورة دائمة خارج فل�صطني؛ ما ا�صطر 
»اأونروا« اإىل اإغفال م�صاريعها التي اأ�صبحت تعرف فيما بعد مب�صاريع التوطني، وركزت جهودها بدًل من ذلك على الإغاثة 

والتعليم وال�صحة )2(. 

م����الح����ظ����ة ه����ام����ة:

و�لالجئني  »�أونرو�«  بني  �لعالقة  �إن 
معينة  وقيم  مفاهيم  خلق  يف  جنحت 
على  نف�سها  عك�ست  �سيا�سية  �أبعاد  ذ�ت 
و�أمناطها،  �لالجئني  معي�سة  م�ستوى 
موؤ�مرة  ترقب  حالة  يف  دومًا  و�أبقتهم 
�لغوث  وكالة  تكون  تتوقف،  ال  دولية 
�لعالقة  عّقد  ما  وهو  �ملموهة؛  �أد�تها 
و«�أونرو�«.  �لفل�سطينيني  �لالجئني  بني 
ويتمنى  جهة،  من  بها  يتم�سك  فالالجئ 
�إل  وينظر  �أخرى،  جهة  من  زو�لها 

قر�ر�تها نظرة �رتياب وت�سكيك. 

عملت برئا�شة اخلبري الأمريكي "غوردن كالب" رئي�س هيئة تنمية وادي التن�شي يف اأمريكا، حيث كلفت  وال�شتك�شاف،  للم�شح  بعثة  هي   -  -  1
هذه اللجنة بدرا�شة الو�شع القت�شادي الذي خلفته احلرب يف ال�شرق الأدنى، ورفع التو�شيات فيما تراه من و�شائل؛ لإعادة دمج الالجئني يف حياة 

املنطقة القت�شادية، وتهيئة �شروط لإحالل ال�شالم الدائم. للتف�شيل ينظر: اأ. اأني�س �شايغ واآخرون  املو�شوعة الفل�شطينية ،  مج3،  �س60.
ال�شابقة.   الفقرات  يف  الالجئني  ق�شية  ت�شفية  م�شاريع  فقرة  راجع    -  2
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»اأونروا« واتفاق اأو�سلو )1(: ميكن ت�سجيل املالحظات الآتية على »اأونروا« بعد توقيع اتفاق اأو�سلو:

 �صرعت وكالة الغوث »اأونروا« مبجموعة من اخلطوات املتدرجة ملراكمة �صروط النتقال من منظمة لإغاثة الالجئني، 
وتوظيفهم اإىل وكالة للتنمية املحلية يف اإطار اإقليمي ي�صمل مناطق عملياتها اخلم�ض يف الأردن و�صوريا ولبنان، اإىل جانب 

ال�صفة الغربية وقطاع غزة.

اأو�صلو« مبوؤ�صراتها التوطينية، مبا فيها ق�صايا التاأهيل والدمج يف  »اأونروا« مع الوجهة ال�صيا�صية ل�«عملية   تكيفت 
اأن  منذ  اأعمالها  يف  »اأونروا«  ت�صارك  والتي  املتعددة،  املفاو�صات  يف  الالجئني  جلنة  معها  تتعاطى  التي  املحلي  املجتمع 

تاأ�ص�صت.

النظر يف جانب منها ويف ت�صريفاتها وحمدداتها مبا يف ذلك حتميل  واإعادة  اإىل تقلي�ض خدماتها،  »اأونروا«   جلاأت 
الالجئني اأنف�صهم جزءاً من التكاليف املالية للخدمات.

دت له الدول املانحة موازنات �صخية، حيث   تبنت »اأونروا« برناجماً جديداً اأُطلق عليه »برنامج تطبيق ال�صالم« اأَْر�صَ
املتعددة«،  ل�«املفاو�صات  التابعة  العمل  التاأهيل والتنمية، وحتت �صقف جمموعة  اإن�صاء م�صاريع  ا�صتهدف هذا الربنامج 

وبهدف الرتويج لتفاق اأو�صلو حتت �صعار »ال�صالم ازدهار والنزاع ندرة وَعَوز«. 

 عمدت »اأونروا« اإىل اعتماد برنامج املواءمة بني خدماتها وخدمات الدول امل�صيفة يف اإطار تقلي�ض الوكالة خدماتها.

النفقات،  تقلي�ض  اأ�صا�ض  على  تقوم  جديدة  �صيا�صة  انتهاج  اإىل  »اأونروا«  جانب  من  املايل  للعجز  املتكرر  الإعالن  اإن   
واتباع اإجراءات التق�صف التي طالت معظم برامج الوكالة واخلدمات الأ�صا�صية؛ ما انعك�ض على تلبية اأب�صط احتياجات 

الالجئني الفل�صطينيني مبختلف مناطق عمليات »اأونروا«. 

ت������ن������ب������ي������ه ه��������ام

�إن تقلي�س مو�زنة »�أونرو�« لي�س �أمرً� بريئًا متامًا؛ فافتعال �الأزمة بات و��سحًا للعيان، وخمطط »ت�سفية 
�أونرو�«  على نحو تدريجي ال يعك�س رغبة �إ�سر�ئيلية فقط، بل يتقاطع �أي�سًا مع مو�قف بع�س �لدول �لتي 
تتاأثر باملوقف �الإ�سر�ئيلي من خالل حل ق�سية �لالجئني بعيدً� عن �لدولة �لعربية، وعلى ح�ساب �لدول 

�لعربية؛ من خالل �لعمل على توطني �لالجئني، و��ستبد�ل �لتعوي�س بحق �لعودة.

�شليمان و اآخرون ( �شرم ال�شيخ .. الالجئون .. احلل الدائم – املكتب ال�شيا�شي للجبهة الدميقراطية لتحرير  فهد  و  الكرمي  عبد  قي�س   (   -  1
فل�شطني - �س 141 مرجع �شابق.  
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3
�أواًل  

ثانيًا  

ثالثًا  

ر�بعًا  

خام�سًا

مفهوم �لالجئ �لفل�سطيني

�لالجئ �لفل�سطيني و�جلامعة �لعربية

�لقو�نني �لعن�سرية �الإ�سر�ئيلية وم�ساريع ت�سفية ق�سية �لالجئني 

م�ساريع ت�سفية ق�سية �لالجئني �لفل�سطينيني

�لالجئون وعملية �لت�سوية

�لف�سل �لثالث

بين اختالف المفهوم ومشاريع تصفيته  

الالجئ الفلسطيني
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أواًل:     مفهوم الاجئ الفلسطيني

يواجه الالجئون الفل�صطينيون منذ اقتالعهم عام 1948 م�صكلة، لي�صت يف كونهم لجئني طردوا من وطنهم، ولكن تكمن 
املع�صلة يف حتديد م�صطلح »من هو الالجئ«.

تعريف »اأونروا« لالجئ الفل�سطيني:

فت »اأونروا« الالجئ الفل�صطيني باأنه ال�صخ�ض الذي كان مكان اإقامته العادية يف فل�صطني ملدة ل تقل عن عامني   َعرَّ
�صابقني لن�صوب النزاع العربي- الإ�صرائيلي عام 1948، وهو ال�صخ�ض الذي فقد جراء ذلك النزاع بيته و�صبل معي�صته، 
واأ�صبح لجئاً وم�صجاًل لديها يف اأحد الأقطار التي متار�ض فيها الوكالة عملياتها. وقد مت تو�صيع هذا التعريف لحقاّ 
لي�صمل اأبناء واأحفاد الالجئني، حيث ي�صتفيدون من خدمات الوكالة املقدمة، �صرط اأن يكونوا م�صجلني لديها، ويقطنون 

يف منطقة عملياتها، وبحاجة اإىل امل�صاعدة.

يف العمق...

 يعد هذا التعريف هو الوحيد واخلا�ض 
يعد  ل  اأنه  اإّل  الفل�صطينيني،  بالالجئني 
تعريفاً دولياً اأو اإقليمياً، رغم �صدوره عن 

موؤ�ص�صة اأو وكالة دولية. 

معايريه  يف  يخ�صع  التعريف  هذا   
ول  فقط،  »اأونروا«  عمل  نطاق  حل�صر 

ي�صمل عموم الالجئني الفل�صطينيني.

نالحظ  التعريف،  هذا  قراءة  ومن   
ويتلقى  لديها  امل�صجل  هو  الالجئ  اأن 
بحاجة  يكون  باأن  م�صروطة  م�صاعدة 

اإليها.
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 اإن التعريف ربط بني النزاع و�صفة اللجوء، وحدد فرتة زمنية ل تقل عن عامني لل�صخ�ض الالجئ »اأن تكون فل�صطني 
الذين  الفل�صطينيني  اإنها حترم  العودة؛ من حيث  ُت�صيِّق من مفهوم حق  التحديدات  النزاع«، وهذه  اإقامته قبل  مكان 
غادروا فل�صطني للعمل اأو الدرا�صة او العالج ..اإلخ، يف م�صر ودول اخلليج مثاًل قبل النزاع بفرتة طويلة من حقهم يف 

العودة اإىل فل�صطني.

اإن�صانية، ولكنها ربطت هذا  اأن مهمتها تقدمي خدمات  باإن�صاء الوكالة   لقد عربت الأمم املتحدة يف قرارها اخلا�ض 
اإنا  فقط،  خدمات  تقدمي  لي�صت  الوكالة  مهمة  اأن  يعني  وهذا   ،194 رقم  العودة  حق  قرار  من   )11( بالفقرة  القرار 
يتمثل  للوكالة  ال�صيا�صي  امل�صمون  كان  واإذا  الالجئني.  عودة  ت�صهيل  هو  �صيا�صياً  هدفاً  اإن�صائها  قرار  م�صمون  يحمل 
اأن الوكالة تنظر  »اأونروا« لالجئ؛ ذلك  اآخر ن�ض عليه تعريف  يف عودة الالجئني وتعوي�صهم، فثمة م�صمون �صيا�صي 
للم�صكلة الفل�صطينية على اأنها نزاع على اأر�ض، ولي�صت �صراعاً فل�صطينياً- اإ�صرائيلياً على الوجود متثل يف طرد هوؤلء 
الفل�صطينيني من وطنهم، وهذا يعني اأن »اإ�صرائيل« تنازع الفل�صطينيني على اأر�صها اأو حقها يف اإقامة وطن كما ن�ض وعد 

بلفور، واأيده �صك النتداب، ومنحته الأمم املتحدة ال�صفة ال�صرعية بالقرار رقم 181 ل�صنة 1947 )1(.

الالجئ الفل�سطيني باملفهوم الإ�سرائيلي: 

فقامت  »اأونروا«،  تعريف  ثغرات  من  ال�صتفادة  »اإ�صرائيل«  حاولت 
بتحديد مفهوم لالجئ مبن هاجروا خالل احلرب وكنتيجة مبا�صرة 
لها، ورف�صت اعتبار َمن كانوا خارج البالد وقت احلرب لجئني، كما 
وكالة  مفهوم  الالجئني  حول  الر�صمية  الإ�صرائيلية  الوثيقة  رف�صت 
الغوث، واعتبارها  كل من كان يف فل�صطني منذ الأول من حزيران عام 
1946 وغادرها لجئاً، وذلك بذريعة اأنه كان كثريون من العرب غري 
الفل�صطينيني يف فل�صطني اآنذاك، وغادرها يف اأثناء احلرب، وهوؤلء ل 
ميكن اعتبارهم لجئني فل�صطينيني كما تقول الوثيقة الإ�صرائيلية، 
باأبناء  العرتاف  قاطعاً  رف�صاً  »اإ�صرائيل«  ترف�ض  ذلك  اإىل  واإ�صافة 

واأحفاد الالجئني املولودين يف ال�صتات كالجئني )2(. 

�شامر عبدة عقروق تعريف الالجئني الفل�شطينيني– من�شق الربنامج الأكادميي لدرا�شات الهجرة الق�شرية  نابل�س – اأب 2006 – موقع   -  1
 . http://www.najah.edu/ar/page/3510 جامعة النجاح الوطنية على ال�شبكة العنكبوتية

 .  256 – �س  �شابق  – مرجع  احللول  وملهاة  التاريخ  ماأ�شاة  بني  الونروا    -  2
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الالجئ الفل�سطيني باملفهوم الأمريكي:

باأنه: »هو كل من مت اقتالعه من مكانه؛ نتيجة  اإىل الالجئ  املتعددة الأطراف  املفاو�صات  الراعي الأمريكي يف  اأ�صار   
لل�صراع«.

اإىل  العربية  الدول  الذين هاجروا من  اليهود  ت�صمل  اأن  التعريف  اأرادت من هذا  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اأن  يبدو 
الالجئني يف  باأمالك  اأو مقاي�صتها  ال�صابقة،  ليتم تعوي�صهم عن ممتلكاتهم  الالجئ؛ وذلك  »اإ�صرائيل« �صمن مفهوم 

فل�صطني )1(. 

التعريف الفل�سطيني لالجئ الفل�سطيني 

ُيعرف امليثاق الوطني الفل�صطيني )مادة 5(: 

العرب  »املواطنون  هم  الفل�صطينيون  الالجئون 
فل�صطني  يف  عادية  اإقامة  يقيمون  كانوا  الذين 
عام 1947، �صواء من اأُخرج منها اأو بقي فيها، وكل 
التاريخ  بعد هذا  فل�صطيني  لأب عربي  ولد  من 

داخل فل�صطني اأو خارجها، هو فل�صطيني« )2(.

الفل�سطيني  ال��وط��ن��ي  امل��ي��ث��اق  اإ����س���اءة.. 
�سكل �مليثاق �لوطني �لفل�سطيني �لعقيدة �ل�سيا�سية لل�سعب �لفل�سطيني؛ فهو �لذي حدد عالقة �ل�سر�ع 
��سرت�تيجي  برنامج  عرب  وطنيًا  �سيا�سيًا  �أفقًا  ور�سم  �الحتالل،  وكيان  �لفل�سطيني  �لعربي  �ل�سعب  بني 

متكامل، ي�سمن بقاء فل�سطني �لتاريخية و�جلغر�فية ودميومتها ل�سعبها �لعربي �لفل�سطيني. 
�ألغت منظمة �لتحرير معظم بنود هذ� �مليثاق �لتي تتعار�س مع ر�سائل �العرت�ف �لتي تبادلتها مع �لكيان 

�ل�سهيوين يف ظل توقيع �تفاق �أو�سلو.

 . 256 �س   _ نف�شه  املرجع    -  1
-املجلد الرابع )ل – ي (– اإ�شدار هيئة املو�شوعة الفل�شطينية– دم�شق- الطبعة الوىل ت 1984   العام  – الق�شم  الفل�شطينية  املو�شوعة    -  2

.http://www.falestiny.com س 406 وما بعدها. انظر اأي�شاً : موقع فل�شطيني على ال�شبكة العنكبوتية�
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تعريف دائرة �سوؤون الالجئني- منظمة التحرير الفل�سطينية:

التاريخ، مواطناً  بعد هذا  اأو   1947 الثاين  ت�صرين  والع�صرين من  التا�صع  كان يف  »اأي �صخ�ض  الفل�صطيني هو  الالجئ 
فل�صطينياً وفقاً لقانون املواطنة الفل�صطينية ال�صادر يف الرابع والع�صرين من متوز 1925، الذي مكان اإقامته الطبيعية 
/7 / 1949م، واأجرب على  /5 / 1948م، و20  يف فل�صطني يف مناطق اأ�صبحت لحقاً حتت �صيطرة دولة اإ�صرائيل بني 15 
خارج  كان  والذي  الإ�صرائيلية،  ال�صلطات  ممار�صات  جراء  اإليه  العودة  ي�صتطع  ومل  احلرب  ب�صبب  الإقامة؛  مكان  ترك 
مكان اإقامته يف 29 ت�صرين الثاين 1947م، اأو بعد هذا التاريخ ومل يتمكن من الرجوع اإليه؛ ب�صبب احلرب والإجراءات 
ال�صفة،  القرى احلدودية يف  �صكان  اأحد  اأكان  �صواء  ال�صبب  لي�ض   ،1948  /7/  20 رزقه حتى  الإ�صرائيلية، وفقد م�صدر 
اأم �صبه البدوية، واأن�صال الالجئني  اأم كان اأحد اأفراد القبائل البدوية،  اإ�صرائيل،  و�صلبت اأر�صه واأ�صبحت حتت �صيطرة 

الفل�صطينيني واأزواجهم وزوجاتهم وفق التعريف، �صواء كان هوؤلء على قيد احلياة اأم ل  )1(.

تاأمل..

يبدو وا�صحاً اأن التعريف امل�صار اإليه اأعاله قد جاء يف وقت ما 
اأو�صلو؛ وبالتايل فهو ين�صجم مع ما جاء يف هذه  اتفاقية  بعد 
وكاأن  التعريف،  يف  اإ�صرائيل«  »دولة  ا�صتخدام  مثل  التفاقية 
التعريف يلمز م�صاألة الالجئني ممن طردوا بالقوة من اأرا�صي 

1948 ب�صورة ل حتمل معاين القوة يف م�صامني حق العودة.

يف  املجموعات  هذه  حق  اإىل  اإ�صارة  اأي  التعريف  يت�صمن  مل 
العودة وتقرير امل�صري، ول يف »العودة« و«التعوي�ض«.

هناك اختالف وا�صح بني تعريف امليثاق الوطني الفل�صطيني، 
منظمة  يف  الالجئني  �صوؤون  دائرة  عن  ال�صادر  والتعريف 
اختالفات  هناك  اأن  يف  لالجتهاد  جماًل  يرتك  ما  التحرير؛ 

داخلية فل�صطينية يف حتديد ماهية  الالجئ الفل�صطيني.

الفل�شطينيني– من�شق الربنامج الأكادميي لدرا�شات الهجرة الق�شرية  نابل�س – اأب 2006 – موقع  الالجئني  تعريف  عقروق  عبدة  �شامر   -  1
 . http://www.najah.edu/ar/page/3510 جامعة النجاح الوطنية على ال�شبكة العنكبوتية
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التعريف املختار لالجئ الفل�سطيني: 

قدم الباحث الفل�صطيني ع�صام عدوان اإىل املجل�ض الت�صريعي الفل�صطيني الثاين تعريفاً لالجئ الفل�صطيني الذي قام 
باعتماده بعد اإدخال بع�ض التعديالت الطفيفة عليه، واأقره فيما �صمي »قانون حق العودة لالجئني الفل�صطينيني« رقم)1( 

ل�صنة 2008 باأن الالجئ الفل�صطيني هو: 

كل فل�صطيني حال و / اأو يحول الحتالل ال�صهيوين دون متتعه و / اأو ذريته بحق الإقامة الدائمة يف بلدته الأ�صلية من 
فل�صطني التاريخية، وبكامل حقوق املواطنة فيها، دون النظر اإىل تاريخ بدء حرمانه من هذا احلق، اأو طريقة حرمانه 
باللجوء اأو النزوح اأو التهجري اأو الطرد اأو الإبعاد اأو التغييب اأو التجني�ض، اأو املنع اأو ا�صتخدام اأي و�صيلة حترمه من حقه 

يف العودة )1(. 

النازحون:

التي  الثانية  الهجرة  اأثر  على  ال�صيا�صي  امل�صطلح  هذا  »ظهر 
تعّر�ض لها الفل�صطينيون بعد حرب 1967، واأطلق عليهم هذا 
 1946 �صنوات  خالل  هجروا  الذين  عن  لتمييزهم  التعبري؛ 
من  فمنهم  ونازحاً،  لجئاً  منهم  اأ�صبح  من  وهناك   ،1948  -

كان مقيما يف اأرا�صي 1948 وهاجر لالإقامة يف اأرا�صي 1967، 
وا�صطروا بعد 1967 اإىل الهجرة اجلديدة، ومنهم من ا�صطر 
اإىل النزوح من القرى واملناطق احلدودية اإىل مناطق داخلية.

وقدمت الأدبيات التعريف الآتي للنازحني، علماً اأن القرارات 
اأما  منها،  اأيٍّ  يف  للنازحني  تتطرق  مل  الدولية  واملواثيق 
ال�صفة  اأبناء  من  �صّردوا  الذين  »املواطنون  فهو:  التعريف 
الغربية وقطاع غزة؛ نتيجة القتال عام 1967، وهم من غري 
عام  بعد  ديارهم  اإىل  العودة  من  يتمكنوا  ومل   ،1948 لجئي 

.»1967

 2011 – اأيار  الالجئني–مايو  درا�شات  اأكادميية  الواجبة  واحللول  التعريف  –اإ�شكالت  الفل�شطيني  الالجئ  عدوان  علي  - ع�شام حممد   1
 .20 – �س  فل�شطني  – غزة 
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بناًء على هذا التعريف، فاإنه ميكن اإدراج الفئات الآتية حتت هذا البند، وهم جميعًا لهم احلق يف العودة اإىل 
اأماكن �سكنهم الأ�سلية، وهم:

 الأفراد واجلماعات الذين نزحوا عن اأماكن �صكنهم على اأثر حرب 1967، وحتى مت اأول اإح�صاء يف الأرا�صي املحتلة.

الغربية، وقطاع غزة، والقد�ض، وذلك حتى  اإقامتهم الطبيعي والدائم يف ال�صفة   الأفراد واجلماعات الذين كان مكان 
اندلع احلرب يف عام 1967، وحدث اأن كانوا خارج الوطن للعالج، اأو التعليم، اأو العمل، اأو الدرا�صة، اأو الزيارة عند وقوع 

احلرب.

 الأفراد واجلماعات الذين حالت الأوامر الع�صكرية والإدارية الإ�صرائيلية دون عودتهم اإىل مناطق �صكنهم.

 الأفراد اأو اجلماعات الذين اأُبعدوا ق�صراً عن اأماكن اإقامتهم؛ لأ�صباب اأمنية ح�صب الحتالل.

 اأبناء واأحفاد ون�صل كل من يتحدر ممن تنطبق عليهم واحدة من التعريفات ال�صابقة )1(.

ثانيا:    الاجئ الفلسطيني وجامعة الدول العربية

اإ�ساءة.. جامعة الدول العربية

�إقليمية قامت تثبيتًا للعالقات �لوثيقة و�لرو�بط �لعديدة بني �لدول �لعربية على  هي منظمة دولية 
�أ�سا�س �حرت�م ��ستقالل تلك �لدول و�سيادتها وتوجيهها  وتاأمني م�ستقبلها وحتقيق �أمانيها و�آمالها.

وقد تكونت يف 22 �آذ�ر  من �سبع دول تتمتع باال�ستقالل وقتذ�ك هي: م�سر، �سوريا، �الأردن، لبنان، �لعر�ق، 
�ليمن �ل�سعودية.

ل توجد اتفاقية عربية جماعية على غرار التفاقيات الدولية اأو الإقليمية لتنظيم الأو�صاع اخلا�صة بالالجئني يف الوطن 
العربي، لي�ض فقط الالجئني الفل�صطينيني، اإنا كل الالجئني، حيث يوجد يف البلدان العربية ما يقدر ب�1400000 لجئ 
من جنوب غرب اآ�صيا والقرن الإفريقي وال�صرق الأو�صط )2(، فقد �صهد عام 1993 حماولة عربية لتنظيم اأو�صاع الالجئني، 

الفل�شطينيني– من�شق الربنامج الأكادميي لدرا�شات الهجرة الق�شرية  نابل�س – اأب 2006 – موقع  الالجئني  تعريف  عقروق  عبدة  �شامر   -  1
http://www.najah.edu/ar/page/3510 جامعة النجاح الوطنية على ال�شبكة العنكبوتية

و�شبل حلها– ورقة مقّدمة اإىل امللتقى العلمي الذي تنظمه جامعة نايف للعلوم الأمنية- كلية العلوم  الالجئني  م�شكالت  دّراجي  اإبراهيم    -  2
/2011 �س 42  . هذا قبل اأحداث �شوريا وعدا   10/  4  - ال�شرتاتيجية- بعنوان "الالجئون يف املنطقة العربية.. ق�شاياهم ومعاجلتها" –11 

الالجئني الفل�شطينيني
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و�صعت اأ�ص�صها العامة جامعة الدول العربية؛ بغية حتديد مفهوم اللجوء يف العامل العربي، وترتيب اأطر قانونية و�صيا�صية 
تنظم و�صع الالجئني، اإل اأنه ورغم مرور ت�صعة ع�صر عاماً على و�صع التفاقية املذكورة فاإنها بقيت حرباً على ورق؛ وذلك 
لعدم م�صادقة معظم الدول العربية عليها، حيث اإّن م�صر كانت الدولة العربية الوحيدة التي �صادقت ر�صمياً على التفاقية 

يف عام 1994، لكن مل يلم�ض تطبيق التفاقية على اأر�ض الواقع. 

اجلامعة  و�سعتها  التي  والت�سريعات  القرارات  معظم  مراجعة  فبعد  الفل�سطيني،  الالجئ  بخ�سو�س  اأما 
العربية، تبني اأنها مل تخرج عن كونها جمموعة قرارات وت�سريعات ب�ساأن:

 جمع �صمل الأ�صر الفل�صطينية امل�صتتة ومنحهم وثائق �صفر موحدة.

 ت�صهيل �صفر واإقامة الفل�صطينيني ومعاملتهم يف الدول العربية.

 منح جن�صية بع�ض الدول العربية لبع�ض الالجئني الفل�صطينيني.

 منح جوازات �صفر موؤقتة )1(.

قرارات جامعة الدول العربية املتعلقة بالالجئني الفل�سطينيني

و�صع  لتقنني  القرارات؛  من  الكثري  العربية  الدول  جامعة  عن  �صدر 
الالجئني الفل�صطينيني يف الدول العربية. 

اأهم هذه القرارات:

 عام 1952 �صدر القرار رقم )424( عن جمل�ض اجلامعة بال�صماح بلمِّ 
�صمل اأ�صر الالجئني امل�صتتني واإ�صدار وثائق �صفر موحدة.

 يف عام 1954 اتخذ املجل�ض قراراً باإ�صدار وثائق �صفر ل�صتخدامها يف 
ال�صفر والتنقل بني الدول العربية وغريها.

 يف عام 1964 جرى العرتاف مبنظمة التحرير الفل�صطينية ممثاًل 
�صرعياً للفل�صطينيني يف اجلامعة العربية. 

العنكبوتية  ال�شبكة  على  الفل�شطينية  واملعلومات  الأنباء  وكالة  الدويل  القانون  – الالجئ يف  – وفا  الفل�شطيني  الوطني  املعلومات  مركز    -  1
 . http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3928

�صعار جامعة الدول العربية
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 يف عام 1965 �صدر بروتوكول الدار البي�صاء اخلا�ض مبعاملة الالجئني الفل�صطينيني يف الدول العربية. 

 يف عام 1991 �صدر القرار 5093 الذي ا�صرتط معاملة الفل�صطينيني ح�صب الأحكام والقوانني املعمول بها يف كل دولة )1(.

 يف اآذار2001م �صدر القرار 6053/ د الذي اأكد جمدداً �صمان حقوق ال�صعب الفل�صطيني، ول �صيما حق العودة والتم�صك 
بتنفيذ قرار الأمم املتحدة رقم 194  )2(. 

 يف اآذار 2007 تبنى جمل�ض اجلامعة املبادرة العربية لل�صالم التي دعت املبادرة العربية لل�صالم اإىل اإنهاء ال�صراع العربي 
والتطبيع  ب�«اإ�صرائيل«  العرب  واعرتاف  قبل حرب1967،  ما  اإىل حدود  ال�صهيوين  العدو  ان�صحاب  اأ�صا�ض  على  ال�صهيوين 

معها، واإخ�صاع ق�صية عودة الالجئني الفل�صطينيني للتفاو�ض بني الفل�صطينيني وال�صهاينة )3(.

1965م  /  9/ بروتوكول الدار البي�ساء -  10 

اأهم ما  العربية امل�صيفة الذي كان من  الفل�صطينيني يف الدول  امل�صرفني على �صوؤون  العربية موؤمتر  عقدت اجلامعة 
اأجنزه بخ�صو�ض الالجئني الفل�صطينيني »بروتوكول معاملة الفل�صطينيني يف الدول العربية« الذي عرف بربوتوكول 

الدار البي�صاء، واأهم بنوده: 

العربية ب�صاأن  العربية وملحقه اخلا�ض بفل�صطني واإىل قرار جمل�ض جامعة الدول  اإىل ميثاق جامعة الدول  ا�صتناداً 
الق�صية الفل�صطينية، وعلى اخل�صو�ض اإىل القرار اخلا�ض باملحافظة على الكيان الفل�صطيني، فقد وافق جمل�ض وزراء 
1965 على الأحكام الآتية، ودعا الدول الأع�صاء اإىل   /9/ خارجية الدول الأع�صاء يف اجتماعه بالدار البي�صاء يوم  10 

اتخاذ الإجراءات الالزمة لو�صعها مو�صع التنفيذ:

 مع الحتفاظ بجن�صيتهم الفل�صطينية، يكون للفل�صطينيني املقيمني حالياً يف اأرا�صي... احلق يف العمل وال�صتخدام 
اأ�صوة باملواطنني.

 يكون للفل�صطينيني املقيمني حالياً يف اأرا�صي... ومتى اقت�صت م�صلحتهم ذلك، احلق يف اخلروج منها والعودة اإليها.

الفل�شطينيني يف القانون الدويل - �س469 - مرجع �شابق. الالجئني  و�شع  تاكنربغ  لك�س    -  1
جـامعة  العدوي-  على  اأحمد  حممد  اإ�شراف:  الفل�شطينية  الق�شية  يف  ودورها  العربية  الدول  جامعة  الليثى.  اأحمد  حممد  خالد  �شارة   -  2
www.elaphblog.com/posts.  - العنكبوتية  ال�شبكة  على   –  2010 )دي�شمرب(  الأول  11كانون  الإعالم  ق�شــم  الآداب  كليــة  اأ�شيوط 

 . aspx?u=3801&A=71018
يف منظمة التحرير الفل�شطينية – مبادرة ال�شالم العربية – على ال�شبكة العنكبوتية  املفاو�شات  �شوؤون  دائرة    -  3

 .  http://www.nad-plo.org/userfiles/file/arabic-factsheets/API%20FAQ%20Arabic.pdf 
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 يكون للفل�صطينيني املقيمني يف اأرا�صي الدول العربية الأخرى احلق يف الدخول اإىل اأرا�صي... واخلروج منها متى 
اقت�صت م�صلحتهم ذلك. ول يرتتب على حقهم يف الدخول احلق يف الإقامة اإل للمدة املرخ�ض لهم بها، وللغر�ض الذي 

دخلوا من اأجله، ما مل توافق ال�صلطات املخت�صة على غري ذلك.

 مينح الفل�صطينيون حالياً يف اأرا�صي... كذلك من كانوا يقيمون فيها و�صافروا اإىل املهاجر متى رغبوا يف ذلك وثائق 
�صاحلة ل�صفرهم، وعلى ال�صلطات املخت�صة اأينما ُوجدت �صرف هذه الوثائق اأو جتديدها بغري تاأخري.

 يعامل حا�صلو هذه الوثيقة يف اأرا�صي دول اجلامعة العربية معاملة رعايا دول اجلامعة ب�صاأن التاأ�صريات والإقامة)1(.

مواقف الدول العربية من بروتوكول الدار البي�صاء: انق�صم املوقف العربي حيال مواد الربوتوكول بني موؤيد لها تاأييداً 
كاماًل، ومتحفظ على بع�ض املواد )2(.

ما هي الدول التي اأيدت الربوتوكول من دون حتفظ؟

اأيدت الدول العربية الآتي ذكرها الربوتوكول من دون حتفظ، وهي: �صورية والأردن واجلزائر وال�صودان والعراق وم�صر 
واليمن.

من هي الدول التي حتفظت على الربوتوكول، وعلى اأي مواد منه؟ الدول التي حتفظت على بع�ض مواد الربوتوكول 
هي: الكويت وليبيا ولبنان. 

الكويت وليبيا حتفظتا على املادة الأوىل:

فيها،  احلر  العمل  خ�صو�صية  اإىل  نظراً  باملواطنني؛  اأ�صوة  احلر  العمل  الأوىل  املادة  ت�صمل  األ  على  حتفظت  فالكويت   
وخ�صوعه لبنود خا�صة.

  اأما ليبيا فقد راأت اأن يخ�صع الفل�صطينيون ل�صروط الإقامة التي تكون لبقية مواطني الدول العربية نف�صها.

ويف لبنان جرى التحفظ على املادة الأوىل والثانية والثالثة لت�صبح كما ياأتي:

القانون الدويل– م�شدر �شابق – امللحق الثالث �س 472. يف  الفل�شطينيني  الالجئني  و�شع  تاكنربغ  لك�س   -  1
بروتوكول الدار البي�شاء بني النظرية والتطبيق ق�شم الدرا�شات والأبحاث – جتمع العودة الفل�شطيني واجب. العلي  اإبراهيم   -  2
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 اأ�صافت اإىل املادة الأوىل عبارة: »وبقدر ما ت�صمح به اأحوال اجلمهورية اللبنانية الجتماعية والقت�صادية«. كما اأ�صافت 
اإليها عبارة: »وذلك اأ�صوة باللبنانيني و�صمن نطاق القوانني والأنظمة املرعية الإجراء«. 

 اأما املادة الثالثة، فقد اأ�صافت بعد عبارة »متى اقت�صت م�صلحتهم ذلك«: »وي�صرتط حلق الدخول اإىل الأرا�صي اللبنانية 
احل�صول م�صبقاً على �صمة دخول من ال�صلطات اللبنانية املخت�صة«.

ماذا عن بقية الدول العربية؟

ال�صعودية واملغرب: مل تودع الربوتوكول.
تون�ض: مل حت�صر اجتماع الروؤ�صاء وامللوك العرب. 

اأما بقية الدول العربية التي اأ�صبحت ع�صواً يف اجلامعة العربية بعد توقع الربوتوكول يف الفرتة ما بني 1967 و1977 
فلم تبِد موقفها من الربوتوكول  )1(. 

ما مدى التزام الدول العربية بتطبيق بنود الربوتوكول؟
الدار  بروتوكول  تطبيق  يف  العربية  احلكومات  مواقف  تباينت 
وجود  فيهما  فقط،  عربيتان  دولتان  عمدت  فقد  البي�صاء، 
بنود  جميع  تنفيذ  اإىل  والأردن،  �صورية  هما  لالجئني  كبري 
ونفذتها  قط،  ولبنان  الكويت  تنفذها  مل  بينما  الربوتوكول، 
م�صر وليبيا ب�صورة غري من�صقة، وبقي و�صع الالجئني حكراً 

على الأو�صاع ال�صيا�صية ال�صائدة يف املقام الأول )2(.

هل �سملت قرارات اجلامعة العربية جميع الالجئني الفل�سطينيني يف الدول العربية؟
هناك فئة كبرية من الفل�صطينيني اأو�صاعها مزرية، وما تزال تراوح مكانها بانتظار ت�صوية �صوؤونها يف بع�ض الدول العربية، 
فهي مل تتعر�ض لو�صع الالجئني الفل�صطينيني الذين ُهّجروا لأول مّرة يف عام 1967، وكذلك لو�صعية الالجئني الذين ل 

يندرجون حتت م�صنفات لجئي عام 1948، ول للمهجرين الفل�صطينيني يف الداخل)3(.

اليمن  – جمهورية  – جيبوتي  – ال�شومال  – موريتانيا  املتحدة  العربية  – الإمارات  عمان  – �شلطنة  – قطر  البحرين  الدول هي  هذه   -  1
الدميقراطية ال�شعبية.

–م�شدر �شابق – �س 178. الدويل  القانون  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  و�شع  تاكنربغ  لك�س   -  2
 . �شابق  مرجع   - والتطبيق  النظرية  بني  البي�شاء  الدار  بروتوكول  العلي  اإبراهيم   -  3
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ثالثا:     القوانين العنصرية اإلسرائيلية ومشاريع تصفية قضية الاجئين

قامت »اإ�صرائيل« منذ تاأ�صي�صها ب�صّن �صل�صلة من القوانني امللتوية التي ل تتحدث عن الفل�صطينيني اإطالقاً، مع اأنها ت�صب 
كلها يف هدف مقد�ض -من وجهة نظرها- األ وهو اإ�صفاء الُهوية اجلديدة على املكان؛ من خالل ت�صريعات عن�صرية اأهمها:

/1950 قانون العودة، واأ�صبح �صاري املفعول   7/  5 اأ�صدر الكيان ال�صهيوين يف   :1950 قانون �لعودة �الإ�سر�ئيلي   
اآذار  1954، وثانيهما يف  اآب  اأحدهما ح�صل يف  القانون لتعديلني لحقني؛  التايل لإ�صداره، وقد خ�صع هذا  اليوم  يف 
1970، وجاء يف الفقرة الأوىل من هذا القانون: »يحق لكل يهودي الهجرة اإىل البلد«، لقد راأى مفكروهم اأن »اإ�صرائيل« 
اأ�ص�صت لإعادة ال�صعب اليهودي من ال�صتات اإىل الوطن، وملنح كل يهودي اأينما كان يف العامل خيار العودة اإىل اأر�ض اآبائه، 
وبناًء عليه فاإن منح »اإ�صرائيل« حق العودة لغري اليهود، اأو لغري ذوي ال�صلة اليهودية، هو اأمر غري منطقي ويتعار�ض 
مع الق�صد املبدئي من وراء اإقامة دولة يهودية، اأدى هذا القانون دوراً مركزياً يف تهيئة الأر�صية الفكرية والقانونية 
للت�صييق على الفل�صطينيني الباقني على اأر�صهم يف الدولة العربية، واإبقائهم كمواطنني درجة ثانية، وكثرياً ما اأوحى 
للعرب باأن بقاءهم على اأر�صهم لي�ض حقاً، بل ِمنَّة من الدولة اليهودية التي �صمحت لهم بالبقاء ومل تطردهم كاإخوانهم 
الذين باتوا لجئني يف ال�صفة والقطاع اأو يف ال�صتات الفل�صطيني؛ وبالتايل فاإن هذا القانون مّثل الآلية النقي�صة حلق 

العودة الفل�صطيني الذي كفلته القوانني والقرارات الدولية )1(. 

اأقره الكني�صت الإ�صرائيلي يف اأمالك الغائبني من ت�صع وثالثني مادة، وقد   قانون �أمالك �لغائبني: يتاألف قانون 
الغائبني(  )اأمالك  الطوارئ  لأنظمة  معدًل  قانوناً  وعّد   ،1950/  3/  30 يف  القوانني  كتاب  يف  ون�صر   1950/  3/  14  
اأغرب القوانني يف العامل؛  القانون من  /1950. ويعد هذا   3/  31 ابتداء من  /1948 وبدياًل لها   12/  12 ال�صادرة يف 
فهو الوحيد الذي ي�صمح لل�صلطات املحتلة مب�صادرة جميع اأمالك اأولئك الذين تركوا اأر�صهم خوفاً من احلرب، حتى 
واإن كانوا قد غابوا عنها لب�صع �صاعات فقط، وانتقلوا اإىل قرية جماورة، وحتى الذين ما يزالون يعي�صون كمواطنني 
�صرعيني يف دولة الحتالل. ويحتوي القانون على عدد من املواد التع�صفية التي تعطي احلار�ض حرية �صبه مطلقة يف 

و�صع اليد على الأرا�صي، وجتعل العرتا�ض على اإجراءاته اأمراً بالغ ال�صعوبة )2(.

 . www.aswarpress.com  1 - داود عبد اهلل قانون العودة الإ�شرائيلي – 2010 - 03 - 04 –موقع اأ�شوار بر�س على ال�شبكة العنكبوتية
الفل�شطيني  العودة  – جتمع  منوذجاً   الغائبني  اأمالك  – قانون  الفل�شطينية  الأر�س  جتاه  ال�شهيوين  – الإرهاب  درا�شة  العلي  اإبراهيم    -  2

واجب . 
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2
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3

4

�ُصنَّ هذا القانون بهدف حتويل ممتلكات الغائبني لتطوير البالد، فبداأت   :1950 قانون »�سلطة �لتطوير« ل�سنة 
عملية نقل الأرا�صي التي �صجلت على ا�صم القّيم على اأمالك الغائبني مل�صلحة »�صلطة التطوير« التي قامت بدورها 
الوكيل  منعت  الغائبني  اأمالك  قانون  من   19 فاملادة  اليهودي؛  القومي  ال�صندوق  مل�صلحة  كبرية  كميات  بتحويل 
الإ�صرائيلي من اأن ينقل ملكية هذه العقارات اإىل اأي �صخ�ض اآخر غري �صلطة التطوير الإ�صرائيلية، ففي معر�ض تطبيق 
/1953 اأبرم اتفاق بني الوكيل على اأمالك الغائبني و«�صلطة التطوير«، ين�ض على حتويل كل   9/ هذه املادة بتاريخ 29 
ما بقي من اأمالك الغائبني الواقعة حتت ت�صرفه واملقدر عددها ب�69 األف عقار مل�صلحة »�صلطة التطوير« التي قامت 

الأخرى بدورها بتحويل اأغلبية هذه الأمالك مل�صلحة ال�صندوق القومي اليهودي من اأجل الت�صرف بها )1(.

التطوير«  »�صلطة  منح   1953 لعام  الأرا�صي  ا�صتمالك  قانون  مبوجب  جرى   :1953 �الأر��سي  ��ستمالك  قانون   
�صالحيات خا�صة متكنها من نقل ملكية الأرا�صي التي ا�صتويل عليها ر�صمياً بعد حتويلها عملياً اإىل الكيان ال�صهيوين 
العربية  الأرا�صي  ا�صتمالك  م�صكلة  وت�صفية  ذلك  لتنفيذ  الالزمة  ال�صالحيات  املال  وزير  واأعطى  املختلفة،  باأجهزته 
ب�صورة نهائية، واإزالة اأي عقبات قانونية قد تعرت�ض يف امل�صتقبل �صبيل هذه الغاية. ومن املوؤكد اأن ا�صرتاط ا�صتغالل 
الأرا�صي من قبل اأ�صحابها اأو وقوعها يف حيازتهم ل�صتبعادها من �صبح امل�صادرة، اأدى اإىل ال�صيطرة على م�صاحات �صا�صعة 
1250000 دومن. كذلك ن�ض هذا القانون على  250 قرية مهجورة، وم�صاحات قدرت بنحو  من الأرا�صي قدرت بنحو 
عر�ض تعوي�ض ل�«الغائبني« من اأ�صحاب الأرا�صي الذين نقلت اأموالهم للقّيم على اأمالك الغائبني، ليبدو اأن ال�صتيالء 

عليها قد ح�صل مبوجب هذا القانون؛ وبالتايل اإعفاء »�صلطة التطوير« من اأية م�صوؤولية قانونية م�صتقبلية )2(. 

ن�������ت�������ي�������ج�������ة م�������ه�������م�������ة: 

 يوؤكد قانون �لعودة �الإ�سر�ئيلي ودون نقا�س �أن فل�سطني وطن قومي ليهود �لعامل، ال يعودون �إليه بفعل 
وعد �إلهي فقط و�إمنا مبوجب حق قانوين. 

 وّفر هذ� �لقانون �الأ�سا�س �لقوقي للتمييز جتاه �لفل�سطينيني �لباقني على �أر�سهم؛ الأنه �أ�سّر على �أن 
هذه دول���ة �ليهود يف �لعامل مبن فيهم َمن ال يريدون �لهجرة �إل »�إ�سر�ئيل«.

 �ل�سمة �لبارزة يف �لت�سريعات �ل�سهيونية �أنها جاءت مكماًل بع�سها لبع�س، م�ستدركًة يف ذلك �لنقاط �لتي 
متكنها من �ل�سيطرة على �الأر��سي �لفل�سطينية على نحو قانوين ر�سمي ونهائي.

 . نف�شه  املرجع   -  1
 . نف�شه  املرجع   -  2



108

رابعًا:     مشاريع تصفية قضية الاجئين الفلسطينيين

 اأعلن الكيان ال�صهيوين قيام دولته على ثرى فل�صطني يف اخلام�ض ع�صر من اأيار )مايو( عام األف وت�صعمائة وثمانية واأربعني 
1948 بعد تدمري ع�صاباته الع�صكرية خم�صمائة وثالثني قرية ومدينة وارتكاب مذابح وعمليات تهجري طالت نحو �صبعمئة 
مناطق  من  القريبة  الدول  اإىل  الفل�صطينيون  وتوجه  ال�صكان.  من  باملئة  ثمانني  ن�صبة  ميثلون  فل�صطيني  األف  وخم�صني 
�صكناهم يف ال�صفة الغربية وغزة والأردن ولبنان و�صورية، فيما جلاأ عدد منهم اإىل مناطق داخل فل�صطني لي�صبحوا لجئني 

م�صردين.

اإل اأن الكيان ال�صهيوين مل ينته الأمر به اإىل هنا، ف�صرع باتخاذ اخلطوة التالية من خمططه العدواين العن�صري كتوطني 
الأخرى مرًة  تلو  الواحدة  تتواىل  اإىل ذلك  الداعية  امل�صاريع  اإليها، فبداأت  التي �صاروا  الدول  الفل�صطينيني يف  الالجئني 

باأ�صماء عربية واأخرى باأ�صماء دولية اأو �صهيونية، ولالأ�صف مرة باأ�صماء فل�صطينية حتى بلغت قرابة خم�صني م�صروعاً.

وميكننا اإلقاء ال�صوء على بع�ض هذه امل�صاريع من خالل العر�ض الآتي )1(: 

 مشاريع التوطين الدولية

 م�سروع ماك غي:
وزير  م�صت�صار  عرب  الدولية«  التوفيق  »جلنة  امل�صروع  هذا  قّدم 
اخلارجية الأمريكي ل�صوؤون ال�صرق الأو�صط ماك غي يف اآذار 1949، 
امل�صاعدات  املتحدة  والوليات  وبريطانيا  فرن�صا  تقّدم  اأن  وموؤداها 
الالجئني،  احتواء  على  تعمل  تنموية،  م�صاريع  باإن�صاء  الكفيلة 
فل�صطني،  اإىل  منهم  األف  مئة  باإعادة  الكتفاء  مع  وتوطينهم 
وا�صرتطت »اإ�صرائيل« للقبول باإعادتهم اعرتاف الدول العربية بها، 
مع توطينهم حيثما يتفق وم�صالح »اإ�صرائيل،« واعتباراتها الأمنية.

 - واجب  الفل�شطيني  العودة  - جتمع  والأبحاث  الدرا�شات  ق�شم  الدولة  ويهودية  الرتان�شفري  بني  الفل�شطينيون-   الالجئون  العلي  اإبراهيم   -  1
درا�شة من�شورة يف مفكرة العودة 2010 – وانظر اأي�شا ماهر �شاوي�س م�شاريع ت�شفية ق�شية الالجئني –مفكرة العودة 2009 – وعدنان اأبو عامر 

املوقف الإ�شرائيلي من ق�شية الالجئني – الروؤية التاريخية وال�شلوك ال�شيا�شي . 
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 بعثة غوردن كالب:
على  وقدرتها  العربية  البلدان  من  لعدد  القت�صادية  احلالة  لدرا�صة  لالأبحاث  بعثة   1949 عام  املتحدة  الأمم  اأر�صلت 
ا�صتيعاب الالجئني الفل�صطينيني، وقدمت اللجنة التي �صميت با�صم رئي�صها غوردن كالب تقريرها لالأمم املتحدة عام 
وِحَرٍف  الطرقات  و�صق  ال�صدود  وبناء  الري  العامة مثل  برنامج لالأ�صغال  باإيجاد  العامة  اأو�صت اجلمعية  1949، حيث 
املتحدة  الوليات  فيها  ت�صاهم  دولر،  مليون   49 بلغت  بكلفة  �صندوق لدجمهم  بتاأ�صي�ض  �صرعت  وقد  اأخرى لالجئني، 

بن�صبة �صبعني باملئة لإقامة م�صاريع تنموية. 

 م�سروع جون بالند فورد:
املتحدة  العامة لالأمم  اإىل اجلمعية  املتحدة  التابعة لالأمم  الغوث  الأ�صبق لوكالة  العام  املفو�ض  تقدم جون بالندفورد 
مب�صروع من عدة جوانب، من بينها ما اقرتحه �صمن تقريره ب�صاأن تخ�صي�ض ميزانية قوامها 250 مليون دولر لدمج 

الالجئني يف املجتمعات العربية. 

 م�سروع اإريك جون�ستون:
قدم اإريك جون�صتون مبعوث الرئي�ض الأمريكي اأيزنهاور اإىل ال�صرق الأو�صط يف الفرتة ما بني عامي 1953 و1955م 
م�صروعاً لتوطني الفل�صطينيني على ال�صفة ال�صرقية لالأردن، اأطلق عليه م�صروع الإناء املوحد ملوارد مياه نهر الأردن، 
ينّفذ على خم�ض مراحل، ت�صتغرق كل مرحلة �صنتني اأو ثالثاً، وتخ�صي�ض م�صاحات كبرية من الأرا�صي املروية يف الأردن 

لالجئني الفل�صطينيني. 

 درا�سة �سميث وبروتي:

اأر�صلت جلنة ال�صوؤون اخلارجية ملجل�ض النواب الأمريكي بعثة ا�صتق�صاء اإىل ال�صرق الأو�صط بداية عام األف وت�صعمئة 
�صباط  اأواخر  يف  تقريراً  فريمونت  ولية  من  وبروتي  �صميث  النائبان  البعثة  ع�صوا  واأ�صدر   ،1954 وخم�صني  واأربعة 
البعثة بتحديد  ا�صتيعاب الالجئني، واأو�صت  اأمام  اأبوابها  1954، يو�صي مبمار�صة ال�صغط على الدول العربية لتفتح 
�صقف زمني لوقف معونة الأمم املتحدة لالجئني لتقّدم الوليات املتحدة املعونة اإىل الدول التي توفر م�صاكن لالجئني، 

ومتنحهم حق املواطنة.
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 م�سروع جون فو�سرت دال�س:

اقرتح وزير خارجية اأمريكا عام 1955 اإعادة بع�ض الفل�صطينيني اإىل فل�صطني ب�صرط اإمكان ذلك، وتعو�ض »اإ�صرائيل« 
بع�ض الالجئني، وتوطني العدد الباقي يف البلدان العربية يف اأرا�ض م�صت�صلحة من طريق م�صاريع متولها الوليات 

املتحدة. وقد لقي امل�صروع معار�صة من دول عربية مثل م�صر و�صورية.

 م�سروع بريطاين )م�سروع توطني الفل�سطينيني يف العراق(:

ما  -ح�صب   1955 عام  الربيطانية  اخلارجية  وزارة  اأعدت 
الالجئني  ق�صية  عن  طوياًل  تقريراً  وثائقها-  بع�ض  يف  ورد 
التقرير  الأمريكية. وت�صمن  الفل�صطينيني نوق�ض مع احلكومة 
وذلك  العراق،  يف  وخ�صو�صاً  التوطني،  م�صاريع  من  عدداً 
يف  التطوير  وق�صم  بغداد،  يف  الربيطانية  ال�صفارة  مع  بالتن�صيق 
املكتب الربيطاين يف ال�صرق الأو�صط يف بريوت، و«اأونروا«، وبقية 
التي  الوثيقة  املنطقة ح�صب ما ورد يف  ال�صفارات الربيطانية يف 

.)115625/ حملت الرقم )/37 

 م�سروع جون كينيدي:
األقى الرئي�ض الأمريكي جون كينيدي خالل املوؤمتر القومي للم�صيحيني واليهود خطاباً عام 1957، اقرتح فيه عودة 
من يرغب من الالجئني ليعي�ض يف ظل احلكومة الإ�صرائيلية با�صم ال�صداقة الوفية، وتعوي�ض من ل يرغب منهم يف 

العودة، وتوطني الالجئني الآخرين عرب القيام مب�صروعات اقت�صادية يف املنطقة. 

 درا�سة هيوبرت همفري:
اأعد ع�صو الكونغر�ض الأمريكي هيوبرت همفري درا�صة توثيقية عام 1957 من خالل جولة يف ال�صرق الأو�صط، زار فيها عدداً 
من خميمات الالجئني، واأكد اأن حق العودة يجب تر�صيخه وم�صاواته بحق التعوي�ض. واأو�صت الدرا�صة بال�صروع يف مهمات 
وم�صاريع لت�صهيل اإعادة توطني الالجئني يف بع�ض الدول العربية املحيطة ب�«اإ�صرائيل«. وخل�ض همفري اإىل القول باإعادة 

التوطني والتعوي�ض، واأن و�صع برنامج للتنمية القت�صادية هو ال�صبيل الواقعي حلل م�صكلة الالجئني الفل�صطينيني. 
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 م�سروع داغ همر�سولد:

قدم الأمني العام لالأمم املتحدة داغ همر�صولد ورقة اإىل اجلمعية العامة يف دورتها الرابعة ع�صرة عام 1959 وحتمل 
الرقم )اأ- 4121( تت�صمن مقرتحات ب�صاأن ا�صتمرار الأمم املتحدة يف م�صاعدة الالجئني الفل�صطينيني، واقرتح فيها 

توطينهم يف الأماكن التي يقيمون فيها، مع منا�صدة الدول العربية امل�صيفة لالجئني بالتعاون مع الوكالة الدولية. 

 م�سروع جوزيف جون�سون:

لل�صالم كارنيجي  موؤ�ص�صة  رئي�ض  جون�صون  جوزيف   قدم 
احلكومة وجلنة  ر�صمياً  اإياه  كلفته  1962 م�صروعاً  عام  العاملي 
التوفيق الدولية التابعة لالأمم املتحدة عام 1961 يهتم بدرا�صة 
اأ�صرة من الالجئني  اإعطاء كل  م�صكلة الالجئني، وقد ت�صّمن 
قيمة  اعتبار  مع  التعوي�ض،  اأو  العودة  بني  الختيار  فر�صة 
البقاء  اختارت  اإذا  بدياًل  �صتتلقاها  التي  الكبرية  التعوي�صات 
مل  الذين  الالجئون  ي�صتفيد  اأخرى  ناحية  ومن  هي،  حيث 
مقطوع؛  مايل  تعوي�ض  من  فل�صطني  يف  ممتلكات  لهم  يكن 
مل�صاعدتهم على الندماج يف املجتمعات التي يختارون التوطن 
فيها، وقد رف�صت »اإ�صرائيل« على ل�صان وزيرة خارجيتها غولدا 
مائري م�صروع جون�صون ل�صتحالة عودة الالجئني؛ لأن احلل 

-ح�صب قولها- هو يف توطينهم يف البلدان امل�صيفة. 

 م�سروع مارك بريون:

طرح الدبلوما�صي الكندي مارك بريون عام 1993م لدى تروؤ�صه الجتماع اخلام�ض يف تون�ض ملجموعة عمل الالجئني، 
ل اإىل ما �صماه �صرق اأو�صط جديد من دون لجئني؛ من  روؤية كندا حلل اأزمة الالجئني يف ال�صرق الأو�صط عرب التو�صّ
خالل منح الُهوية ملن ل ُهوية لهم، وتوطني الفل�صطينيني يف دول اللجوء احلالية بحيث يتمتعون باحلقوق القت�صادية 

واملدنية كاملة. 
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 درا�سة دونا اآرزت:

اآرزت بح�صور م�صاعد وزير اخلارجية الأمريكي ال�صابق ريت�صارد  تقدمت املحامية الأمريكية -الرو�صية الأ�صل- دونا 
ت�صمل  اقرتاحات  اآرزت  وطرحت  الكونغر�ض،  يف  اخلارجية  ال�صوؤون  جمل�ض  اأمام   1997 الثاين  كانون  يف  بدرا�صة  مور 
األف فل�صطيني، مع منح كل فل�صطيني  توطني الفل�صطينيني حيث يقيمون، وعلى لبنان توطني نحو خم�صة و�صبعني 

اأينما كان جوازاً يتيح له زيارة دولة فل�صطني التي �صتقام يف امل�صتقبل. 

 روؤية بيل كلينتون:

اأواخر عام  طرح الرئي�ض الأمريكي الأ�صبق بيل كلينتون 
اأماكن  يف  اخلارج  يف  الفل�صطينيني  توطني  فكرة   2000
�صياق  يف  الإ�صكالية،  هذه  حلل  روؤيته  �صمن  اإقامتهم 
اأخرى مثل توطينهم يف دولة فل�صطينية جديدة،  حلول 
»اإ�صرائيل«  من  �صتنقل  التي  الأرا�صي  يف  وتوطينهم 
لهم،  امل�صيفة  الدول  يف  توطينهم  اأو  الفل�صطينيني،  اإىل 

وتوطني ق�صم اآخر يف دولة ثالثة تقبل بذلك. 

 م�سروع اإلينا روز ل�ستاين:

اإلينا روز ل�صتاين ع�صو جمل�ض النواب الأمريكي  قدمت 
ورئي�صة اللجنة الفرعية ل�صوؤون ال�صرق الأو�صط وو�صط 
م�صروعاً  النواب  جمل�ض  اأع�صاء  من  عدد  مع  اآ�صيا 
يدعو  قرار  ل�صناعة  حماولة  يف   ،2006 عام  للكونغر�ض 
الرئي�ض الأمريكي جورج بو�ض اإىل مطالبة الدول العربية 

با�صتيعاب الفل�صطينيني املقيمني على اأر�صها.
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مشاريع التوطين الصهيونية

جلنة ديفيد بن غوريون:
عني رئي�ض الوزراء الإ�صرائيلي الأ�صبق ديفيد بن غوريون جلنة يف اآب عام 1948 كانت مهمتها منع 
عودة الفل�صطينيني، واأو�صت يف تقريرها الأول بتوطني الالجئني يف البلدان امل�صيفة ك�صورية 

والأردن مب�صاعدة من الأمم املتحدة، ويف�صل يف العراق. 

م�سروع ليفي اأ�سكول:

تقدم رئي�ض الوزراء الإ�صرائيلي الأ�صبق ليفي اأ�صكول يف اإحدى جل�صات الكني�صت عام 1965 مب�صروع 
ن�ّض على توجيه جزء من املوارد الكبرية للمنطقة يف اجتاه اإعادة توطني الالجئني، ودجمهم يف 
بيئتهم الوطنية الطبيعية، قا�صداً بذلك الدول العربية، وا�صتعداد »اإ�صرائيل« للم�صاهمة املالية 
اإىل جانب الدول الكربى يف عملية اإعادة توطني الالجئني ليكون حاًل منا�صباً لهم ول�«اإ�صرائيل«.

م�سروع اإيغال األون:

طرح اإيغال األون وزير العمل يف حكومة ليفي اأ�صكول م�صروعاً متكاماًل للت�صوية مع الأردن عام 
األف وت�صعمئة وثمانية و�صتني 1968، وقال األون يف م�صروعه: »اإن اإ�صرائيل وحدها ل ت�صتطيع 
حل امل�صكلة باأ�صرها، اأو اجلزء الأكرب منها اقت�صادياً و�صيا�صياً ودميوغرافياً«. وامل�صكلة كما يراها 
ت�صتوعب  العربية  والدول  اليهود،  »اإ�صرائيل«  ا�صتوعبت  فقد  ال�صكان،  تبادل  خانة  يف  تقع  األون 

الالجئني العرب بالعدد نف�صه. 

درا�سة �سلومو غازيت:

اأ�صدر مركز جايف للدرا�صات ال�صرتاتيجية يف جامعة تل اأبيب عام 1994 درا�صة ل�صلومو غازيت 
رئي�ض ال�صتخبارات الإ�صرائيلية الأ�صبق بعنوان »ق�صية الالجئني الفل�صطينيني.. ق�صايا احلل 
بع�ض  عودة  خالل  من  الالجئني  ق�صية  حل  الدرا�صة  وتناولت  اإ�صرائيلي«.  منظور  من  الدائم 
لجئي عام األف وت�صعمئة وثمانية واأربعني 1948م، ونازحي عام 1967، اإىل مناطق احلكم الذاتي 
ويجري  الإ�صرائيلية،  واحلكومة  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  بني  املوّقعة  لالتفاقات  وفقاً 

ا�صتيعاب الباقني يف الدول العربّية امل�صيفة. 



114

م�ساريع التوطني العربية 

قبوله   1949 عام  يف  الزعيم  ح�صني  اأعلن  اجلزيرة:   م�صروع 
توطني ثالثمئة األف لجئ يف منطقة اجلزيرة يف �صمال �صورية، 
وكان م�صروع منطقة اجلزيرة الذي اتفقت عليه وكالة الغوث 
الدولية مع احلكومة ال�صورية 1952 يحمل مقاربة اقت�صادية 
وقد  املنطقة.  تلك  يف  املقيمني  الفل�صطينيني  توطني  مل�صاألة 
رف�ض بن غوريون هذا امل�صروع؛ لأن ح�صني الزعيم ربط ذلك 
باملطالبة بتعوي�ض الالجئني وتقدمي م�صاعدة لهم. وي�صاف 
اإىل ذلك اتفاق اآخر اأبرم بداية عام 1953 بني الوليات املتحدة 

وحكومة اأديب ال�صي�صكلي لتوطني الفل�صطينيني يف �صورية. 

م�صروع �صيناء: وافقت احلكومة امل�صرية على م�صروع توطني ق�صم من لجئي قطاع غزة يف �صيناء يف الفرتة ما بني 1951 
و1953، وعقدت اتفاقاً مع وكالة الغوث مينحها اإمكان اإجراء اختبارات على مئتني وخم�صني األف فدان يقام عليها عدد من 
امل�صاريع، وقد واجهت احلكومة امل�صرية مقاومة �صعبية للم�صروع لت�صدر بياناً عام 1953 ترتاجع من خالله عن مو�صوع 

التوطني. وهذا امل�صروع من اأهم امل�صاريع التي قدمت لتوطني الالجئني الفل�صطينيني من مدخل اقت�صادي. 

م�ساريع التوطني الفل�سطينية ال�سهيونية

وثيقة اأبو مازن- بيلني: جمعت مباحثات بني كل من حممود عبا�ض ويو�صي بيلني وزير العدل يف حكومة اإ�صحق رابني، 
و�صفت بكونها غري ر�صمية عقب توقيع اتفاق اأو�صلو، ومتخ�ض عن الجتماع وثيقة حملت ا�صميهما وجاء فيها: تعرتف 
»اإ�صرائيل« باأن العودة حق مبدئي للفل�صطينيني، بالإ�صافة اإىل التعوي�ض عن اخل�صائر الناجتة من حربي 1967 و1948 
لكن ب�صرط اعرتاف اجلانب الفل�صطيني باأن العودة كما ن�ض عليها القرار )194( �صارت اأمراً غري عملي، وكذلك جرت 

الإ�صارة اإىل تاأليف جلنة دولية لالإ�صراف على تاأهيل الالجئني ودجمهم حيث يكونون.

الفل�صطيني  اجلانب  بني  مباحثات   2002 عام  اليونانية  اخلارجية  وزارة  ا�صت�صافت  اإيالون:  وعامي  ن�صيبة  �صري  م�صروع 
ممثاًل ب�صري ن�صيبة م�صوؤول ملف القد�ض يف منظمة التحرير الفل�صطينية، ومن اجلانب الإ�صرائيلي عامي اإيالون الرئي�ض 
ال�صابق جلهاز الأمن الداخلي يف »اإ�صرائيل«، وح�صرها اإىل جانب هوؤلء م�صوؤول العالقات اخلارجية يف الحتاد الأوروبي 

ح�صني الزعيم
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خافيري �صولنا، وجنم عن اللقاء و�صع وثيقة حملت اأ�صماء احلا�صرين عرفت با�صم وثيقة ن�صيبة اأيالون، واأهم ما ورد فيها 
اإقامة دولة فل�صطينية منزوعة ال�صالح على اأجزاء من ال�صفة وغزة، واإ�صقاط حق عودة الالجئني وحقوقهم املرتتبة على 
تهجريهم، والبحث عن اأماكن لإيواء الالجئني بتوطينهم يف مكان اإقامتهم اأو يف بلد ثالث اأو بعودة حمدودة ملن يتاح لهم 

العودة اإىل الدولة الفل�صطينية.

برفقة  بيلني  يو�صي  اأعلن  جنيف:  ووثيقة  بيلني  يو�صي  م�صروع 
عام  الالجئني  لإ�صكالية  النهائي  للحل  ت�صوراً  ربه  عبد  يا�صر 
�صتكون مرجعاً  اأنها  اعترب  التي  وثيقة جنيف  2003، من خالل 
�صمن  ومن  النهائي.  احلل  حول  ال�صيا�صيني  للمفاو�صني  مهماً 
ما تناولته الوثيقة اأن حتل هيئة دولّية جديدة حمل وكالة غوث 
اإقامتهم  تاأهيل الالجئني وا�صتيعابهم يف دول  الالجئني، واإعادة 

واأمكنتهم. 

وقعها  فل�صطينية  اإ�صرائيلية  وثيقة  بروفان�ض:  اآن  اإك�ض  وثيقة 
العام  لالحتاد  القت�صادي  امل�صت�صار  الفل�صطيني  اجلانب  عن 
ال�صهيوين  اجلانب  وعن  بامية،  �صائب  الفل�صطينية  لل�صناعات 
الربوفي�صور اأرييه اأرنون يف مكتب اجلرنال عامو�ض جلعاد، حيث 
يت�صمن اقرتاحات حللول �صيا�صية-  عر�ض الثنان ملفاً �صخماً 
اقت�صادية لق�صيتي الالجئني الفل�صطينيني والقد�ض، واقرتحت 
حاًل مل�صكلة عودة الالجئني الفل�صطينيني، يتمثل يف اإ�صقاط هذا 
حل  تكلفة  تراوحت  الوثيقة،  وبح�صب  التعوي�ض.  مقابل  احلق 
تقرتحه  ما  بني  ومن  دولر.  مليار  و85   55 بني  العودة  م�صاألة 
يكونون  التي  الأماكن  يف  الالجئني  من  ن�صبة  توطني  الوثيقة، 

فيها حالياً مع تلقيهم تعوي�صات مالية.

اجلرنال عامو�ض جلعاد

يو�صي بيلني برفقة يا�صر عبد ربه
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خامسًا:      الاجئون وعملية التسوية

الالجئون الفل�سطينيون يف ظل مفاو�سات ال�سالم

املتتالية  حكوماته  عرب  اأعلن  الذي  ال�صهيوين  الكيان  مع  ال�صراع  ولب  جوهر  الفل�صطينيني  الالجئني  ق�صية  متثل 
احلرب الع�صكرية ال�صاملة على الفل�صطينيني، وعمل على طم�ض ُهويتهم وم�صحهم عن اخلريطة ال�صيا�صية يف العامل، 

اإل اأن حماولته باءت بالف�صل،  فلجاأ اإىل حتقيق ذلك عرب املفاو�صات وامل�صاريع الت�صفوية.

الالجئون  واتفاق اإعالن املبادئ »اأو�سلو«:

 30 بتاريخ  مدريد  موؤمتر  يف  ال�صالم  عملية  انطلقت   
ت�صرين الأول عام 1991، واأدت اإىل توقيع اتفاق ال�صالم 
الأبي�ض  البيت  يف  املبادئ  اإعالن  عليه  اأطلق  الذي 
اإعالن  اإىل  وا�صتناداً   .1993 اأيلول   13 يوم  بوا�صنطن 
بتاريخ  ال�صادر   242 الأمن  جمل�ض  قرار  يعّد  املبادئ، 
بتاريخ  ال�صادر   338 وقرار   ،1967 الثاين  ت�صرين   22
لقد  ال�صالم.  1973 مرجعية عملية  الأول  ت�صرين   22
اقت�صر اإعالن املبادئ املوقع بني احلكومة الإ�صرائيلية 
بتاأجيل  التفاق  على  الفل�صطينية  التحرير  ومنظمة 
مناق�صة وتداول ق�صية الالجئني وغريها من الق�صايا 

احليوية اإىل مفاو�صات احلل النهائي )1(.

وبالتايل ووفقًا لهذا التفاق، �ستناق�س ق�سية الالجئني وُتداول عرب م�سارين هما:

 م�صار املفاو�صات املتعددة )جلنة الالجئني املتعددة التي تراأ�صها كندا(.

 امل�صار التفاو�صي الثنائي. 

ناجي فل�شطني ونهج الت�شوية – خطوات يف املجهول ط -1 دار اإىل الأمام للدرا�شات والتوثيق والن�شر- 2009 م – �س 268 . طالل   -  1
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الالجئون والنازحون وفق التفاق الإ�سرائيلي- الأردين

ُوقع التفاق الإ�صرائيلي الأردين يف 26 ت�صرين الأول 1994، وجاءت املادة الثامنة منه على مو�صوع الالجئني والنازحني 
حيث ن�صت على: 

  اعرتاف الطرفني بامل�صكالت الب�صرية الكبرية التي ي�صببها النزاع يف ال�صرق الأو�صط بالن�صبة اإىل الطرفني، ومبا 
لهما من اإ�صهام يف التخفيف من �صدة املعاناة الإن�صانية، فاإنهما ي�صعيان اإىل حتقيق مزيد من التخفيف من حدة امل�صكالت 

الناجمة على �صعيد ثنائي.

 اعرتاف من الطرفني باأن امل�صاكل الب�صرية امل�صار اإليها اأعاله التي ي�صببها النزاع يف ال�صرق الأو�صط، ل ميكن ت�صويتها 
بنحو كامل على ال�صعيد الثنائي، وي�صعى الطرفان اإىل ت�صويتها يف املحافل واملنابر املنا�صبة، مبقت�صى اأحكام القانون 

الدويل، مبا يف ذلك ما ياأتي:

 بقدر تعلق الأمر بالنازحني، �صمن اإطار جلنة رباعية بال�صرتاك مع م�صر والفل�صطينيني.

 يف ما يتعلق بالالجئني:
الالجئني. حول  الأطراف  املتعددة  املجموعة  عمل  اإطار  �صمن  من   -  1

باملفاو�صات اخلا�صة  اإطار يتفق عليه، وياأتي مقرتناً  اأو غري ذلك، يكون �صمن  حوار ثنائي  اإجراء  خالل  من   -  2
بالو�صع القانوين الدائم اأو متزامناً معها، وذلك يف ما يتعلق باملناطق امل�صار اإليها يف املادة الثالثة من هذه املعاهدة.

املتفق عليها، مبا يف ذلك امل�صاعدة يف م�صمار العمل على توطينهم  )1(. املتحدة  الأمم  برامج  تطبيق  - من خالل   3

املفاو�سات املتعددة: جمموعة عمل الالجئني
بداأت املفاو�صات املتعددة التي تراأ�صها كندا اأعمالها يف اأيار 1992، وركزت يف تداولها على امل�صاريع الإن�صانية؛ بهدف حت�صني 
الظروف املعي�صية لالجئني)2(، وجتاهلت القرار 194 اأ�صا�صاً حلل ق�صية الالجئني. وتقدم جلنة الالجئني نف�صها عملياً باأنها 

اآلية للحوار باجتماعات تن�صيق ت�صارك فيها اأكرث من 40 دولة لتحقيق  )3(: 

)قي�س عبد الكرمي وفهد �شليمان واآخرون (  �شرم ال�شيخ .. الالجئون .. احلل الدائم – ط 1املكتب ال�شيا�شي للجبهة الدميقراطية لتحرير   -  1
فل�شطني– �شركة دار التقدم العربي لل�شحافة والطباعة والن�شر – 2000 – الالجئون وحق العودة – مالحق – ملحق رقم 3 �س 209 . 

ال�شيا�شي للجبهة الدميقراطية لتحرير  – املكتب  الدائم  .. الالجئون .. احلل  ال�شيخ  �شليمان واآخرون(  �شرم  وفهد  الكرمي  عبد  )قي�س   -  2
فل�شطني - مرجع �شابق – �س 93. 

العنكبوتية. ال�شبكة  على   194 املجموعة  موقع  م   2006  /  6  /27 ال�شالم  ومفاو�شات  الفل�شطينيني  الالجئيـن  ق�شية  الآغا  زكريا   -  3"
 www.group194.net. 
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  تطوير البنية الجتماعية والقت�صادية لتجمعات الالجئني بالتعاون معهم ومع الدول امل�صيفة. 

  دعم حل �صلمي عرب توفري مقومات التاأهيل والتوطني حيثما يتفق عليه. 

وهذا يبني اأن عمل املفاو�صات املتعددة هو التاأهيل الجتماعي والقت�صادي، وتوفري مقومات التوطني، ل اإيجاد اآلية لعودة 
الالجئني الفل�صطينيني اإىل اأرا�صيهم طبقاً للقرار 194. 

ومل حتقق املفاو�صات املتعددة اأي اإجناز على ال�صعيد ال�صيا�صي؛ وذلك لوجود خالفات حادة بني الطرف الفل�صطيني 
والأطراف العربية من جهة، والطرف الإ�صرائيلي من جهة اأخرى، ونتيجة لهذه اخلالفات املتباينة واحلادة جرت بلورة 

�صبع اأفكار من قبلها لتتمحور نقا�صاتها ومداولتها حولها، تتمثل يف: 

1 - قاعدة املعلومات: وترعاها الرنويج، حيث اأجرى مركز فافو للدرا�صات عدة درا�صات تر�صد املوؤ�صرات الإح�صائية 
لالجئني يف العديد من املجالت؛ وذلك بهدف توفري املعطيات الالزمة ل�صانعي القرار ال�صيا�صي عندما يتطلب الأمر 

ذلك. 

املجال.  الفل�صطيني يف هذا  اإيطاليا، وقامت مبجهودات ملحوظة يف م�صاعدة اجلانب  وترعاها  العامة:  ال�صحة   -  2

ال�صويد.  وترعاها  الطفل:  رفاه   -  3

الأمريكية.  املتحدة  الوليات  وترعاها  عمل:  فر�ض  وخلق  املهني  التدريب   -  4

5 - تنمية املوارد الب�صرية: وهي على �صلة وثيقة بالفكرة الرابعة ال�صابقة، وترعاها اأي�صاً الوليات املتحدة الأمريكية. 

6 - البنية التحتية الجتماعية والقت�صادية: وترعاها املجموعة الأوروبية، وقامت بعدة حماولت للمقارنة بني ما 
هو موجود وما هو مطلوب؛ بهدف التمهيد جل�صر الهوة. 

فرن�صا، وهي الفكرة الوحيدة التي متخ�صت عنها منجزات ملمو�صة، وكان من اأهمها  وترعاها  العائالت:  �صمل  مَلّ   -  7
اإعالن ا�صتعداد »اإ�صرائيل« يف اجلولة الرابعة يف تون�ض ب�صهر ت�صرين الأول عام 1993 َقُبول 2000 حالة مَلّ �صمل �صنوياً. 
ويف اإطار متابعة هذه امل�صاألة، عقدت عدة اجتماعات و�صيطة يف باري�ض وتون�ض لتحديد مفهوم العائلة، و�صوًل اإىل معايري 
تعالج على اأ�صا�صها طلبات مَلّ ال�صمل، ولكن »اإ�صرائيل« ما تزال تتمل�ض من حتديد املعايري، وتف�صل معاجلة كل طلب على 

حدة، ووفقاً ملزاجها يف ذلك احلني؛ ما يعني تراجعها الفعلي عن ا�صتعدادها النظري ال�صابق حتى اأوائل 1997. 

1
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املفاو�سات الثنائية
على ال�صعيد الثنائي، بداأت مفاو�صات الو�صع النهائي بني الطرفني الفل�صطيني والإ�صرائيلي يف الثامن من ت�صرين الثاين 
عام 1999م، وهي �صتناق�ض اأكرث الق�صايا ح�صا�صية واملتمثلة يف: القد�ض، الالجئني، امل�صتوطنات، الرتتيبات الأمنية، احلدود، 
املفاو�صات  اهتمام م�صرتك بني اجلانبني. مل تتكلل هذه  اأخرى ذات  واأية ق�صايا  الآخرين،  العالقات والتعاون مع اجلريان 
بالنجاح؛ نتيجة التعنت الإ�صرائيلي يف رف�صه عودة الالجئني الفل�صطينيني اإىل اأرا�صي ال�48. وبعد عدة جولت من مفاو�صات 
احلل النهائي، بداأت معامل احللول الإ�صرائيلية املطروحة لق�صايا احلل النهائي تت�صح وتتبلور حول ت�صفية ق�صية الالجئني؛ 

عرب اإلغاء حق العودة، والرتكيز على التوطني، والعودة اإىل اأرا�صي الدولة الفل�صطينية. 

مفاو�سات كامب ديفيد الثانية)1(
 2000 متوز   25  -  11 الثانية يف   عقد لقاء قمة كامب ديفيد 
اأيهود  ال�صهيوين  الوزراء  ورئي�ض  عرفات  يا�صر  جمع  الذي 
عقد  ولقد  كلينتون.  بيل  الأمريكي  الرئي�ض  بح�صور  باراك 
الفل�صطيني  اجلانب  مع  لقاءات  عدة  الأمريكي  الرئي�ض 
والإ�صرائيلي -كل منهما على حدة- لو�صع حل و�صط يتوافق 
نظراً  باملعقدة؛  املفاو�صات  هذه  و�صفت  ولقد  الطرفني،  مع 
ال�صعب  بحقوق  العرتاف  ورف�صه  الإ�صرائيلي  تعنت  اإىل 
الفل�صطيني التي اأقرتها ال�صرعية الدولية، وعدم التجاوب مع 

مقت�صيات احلل النهائي. 

مفاو�سات طابا)2(
ذلك من  رافق  وما  ديفيد،  كامب  ف�صل مفاو�صات  بعد  والإ�صرائيلي  الفل�صطيني  الطرفني  امل�صحونة بني  الأجواء  »يف ظل 
اأنذر بانهيار عملية ال�صالم  اندلع انتفا�صة الأق�صى، وما جنم عن ذلك من تدهور يف الأو�صاع الأمنية وال�صيا�صية الذي 
برمتها، ظهرت امل�صاعي الدولية والدبلوما�صية لو�صع حد لهذا التدهور التي كان من نتائجها املفاو�صات التي عقدت بني 
الطرفني يف طابا. وا�صتناداً اإىل الوثيقة غري الر�صمية لالحتاد الأوروبي التي اأعّدها ممثله اخلا�ض مل�صرية ال�صالم يف ال�صرق 
الأو�صط ميغال موراتينو�ض، وطاقمه بعد الت�صاور مع املمثلني الفل�صطينيني والإ�صرائيليني الذين كانوا  يف طابا يف كانون 

 .  43  -  41 – �س  �شابق  – مرجع  املجهول  يف  – خطوات  الت�شوية  ونهج  فل�شطني  ناجي  طالل   -  1
 . �شابق  – مرجع  ال�شالم  ومفاو�شات  الفل�شطينيني  الالجئيـن  ق�شية  الآغا  زكريا   -  2

يا�صر عرفات وبيل كلينتون ورئي�ض الوزراء الإ�صرائيلي اإيهود باراك
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املركزية يف عالقات  الق�صية  الفل�صطينيني هي  الالجئني  اأن ق�صية  تداولهما  اأثناء  الطرفني يف  اأعلن كال   ،2001 الثاين 
الفل�صطينيني والإ�صرائيليني، واأن احلل العادل لق�صية الالجئني ح�صب قرار جمل�ض الأمن 242 يجب اأن يقود اإىل تطبيق 
القرار 194 ال�صادر عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة. اإل اأن الطرف الإ�صرائيلي قدم تف�صرياً حلق العودة الذي يتطرق 

اإليه القرار 194 يف اإطار اإحدى اخلطط الآتية: 

  الرجوع والعودة للوطن: )لإ�صرائيل، للمنطقة التي �صت�صلم للفل�صطينيني يف اإطار مبادلة الأرا�صي، للدولة الفل�صطينية(. 

  اإعادة التاأهيل والتوطني: ويكون التاأهيل يف دولة م�صيفة، اأما التوطني ف�صيكون يف دولة ثالثة. 

  ويرى اجلانب الإ�صرائيلي اأن متنح الأف�صلية يف كل هذه اخلطط لل�صكان الفل�صطينيني يف لبنان،

فيما اأكد اجلانب الفل�صطيني اأن اخلطط املذكورة �صتكون خا�صعة لختيار الالجئني احلر، واأل مي�ض حقهم يف العودة اإىل 
منازلهم ح�صب تف�صريهم القرار 194. 

اأما بخ�صو�ض التعوي�ض، فقد اتفق الطرفان على �صرورة اإن�صاء جلنة و�صندوق دوليني، ملعاجلة ق�صية الالجئني مبظاهرها 
املختلفة، واتفقا على اإعطاء الالجئني تعوي�صاً مببلغ �صغري من خالل اإجراءات خمت�صرة. وراأى الطرفان اأي�صاً اأن مطالب 
التعوي�ض عن فقدان الأمالك التي ل تزيد على مبلغ معني �صتبحث هي اأي�صاً يف جمريات خمت�صرة. كذلك كان التفاق على 
دفع »اإ�صرائيل« مبلغاً �صاماًل اأو مبلغاً يّتفق عليه وي�صلم لل�صندوق الدويل. اأما فيما يتعلق بوكالة الغوث، فاتفق الطرفان على 

وقف عمل الوكالة بالتدريج وفقاً جلدول زمني متفق 
الفل�صطيني  الطرف  واأ�صاف  �صنوات،  خلم�ض  عليه 
تعدياًل يتيح متديد هذه الفرتة؛ ل�صمان بنود التفاق 

الأخرى املتعلقة.

وبخ�صو�ض تعوي�ض اليهود، طلب الطرف الإ�صرائيلي 
اأن تقوم الدول العربية بالعرتاف مب�صاألة التعوي�ض 
لي�صت  هذه  باأن  معرتفاً  ال�صابقني،  اليهود  لالجئني 
م�صوؤولية فل�صطينية اأو م�صاألة ثنائي�ة، اإل اأن اجل�انب 
بالتف�اق  تتعل�ق  ل  امل�ص�األة  ه�ذه  اإن  ق�ال  الفل�صطين�ي 

الفل�صطيني الإ�صرائيلي.
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ا�ستنتاجات هامة

يت�سح من خالل العر�س ال�سابق: 
العودة  194، وترف�ض العرتاف بحق  القرار  التعامل مع ق�صية الالجئني على قاعدة  الإ�صرائيلية ترف�ض  احلكومة 
لالجئني الفل�صطينيني اإىل اأرا�صي ال�48 التي طردوا منها، ولن جتد يف َجْعبتها وبراجمها ال�صيا�صية �صوى التوطني يف 
الدول العربية املقيمني فيها، وعودة حمدودة اإىل اأرا�صي الدولة الفل�صطينية. وهذا املوقف املتعنت كان �صبباً يف ف�صل 

كافة اجلولت التفاو�صية بني الطرفني، وجعل هذه املفاو�صات عقيمة لن توؤدي اإىل اأية نتائج اإيجابية. 

 عدم وجود قوة رادعة ت�صغط على احلكومة الإ�صرائيلية لتطبيق قرارات ال�صرعية الدولية. 

 النحياز الأمريكي ال�صافر اإىل الإ�صرائيليني، وتبنيه كافة الأفكار الإ�صرائيلية الذي دفع احلكومة الإ�صرائيلية اإىل 
املماطلة واملراوغة، والتن�صل من تنفيذ ما اأقرته ال�صرعية الدولية ويف مقدمتها القرار 194.  

حتى ل نن�سى

ما هو اتفاق اأو�صلو)1( ؟: هو اأول اتفاق وقعه قادة م.ت.ف مع ال�صهاينة �صنة 1993، وفيه تعرتف املنظمة مبا ُي�صمى حق 
% من اأر�ض فل�صطني، وعدم اللجوء اإىل الكفاح امل�صلح و�صيلًة للتحرير، واإقامة حكم ذاتي  »اإ�صرائيل« يف الوجود على 78 

على اأجزاء من ال�صفة والقطاع، مع اإرجاء بّت كافة الق�صايا اجلوهرية.
 ميثل هذا التفاق اأكرب تراجع للم�صروع الوطني الفل�صطيني القائم على اأ�صا�ض حترير كامل فل�صطني.

 يعرف التفاق با�صم »اتفاق اإعالن املبادئ الفل�صطيني- الإ�صرائيلي« اأو باتفاق غزة اأريحا اأوًل.

اأبرز نقاط هذا التفاق:

 اإقامة �صلطة حكم ذاتي حمدود يف ال�صفة والقطاع ملدة 5 �صنوات.

 تبداأ قبل نهاية العام الثالث مفاو�صات الو�صع النهائي لل�صفة وقطاع غزة؛ بحيث توؤدي اإىل ت�صوية دائمة قائمة على 
.338  - اأ�صا�ض قراري جمل�ض الأمن 242 

 خالل �صهرين من دخول التفاق حيز التنفيذ، يتو�صل الطرفان اإىل التفاق على ان�صحاب »اإ�صرائيل« من غزة واأريحا، 
وت�صمل نقاًل حمدوداً لل�صالحيات اإىل الفل�صطينيني.

حمود دليل فل�شطني العام – مرجع �شابق – �س 59 .  طارق    -  1
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امل�صتوطنات  ول  اخلارجي  الأمن  ت�صمل �صالحياتها  والقطاع ل  ال�صفة  ت�صمل  ذاتية  انتقالية  فل�صطينية  �صلطة  اإن�صاء   
الإ�صرائيلية، ول العالقات اخلارجية، ول القد�ض ول الإ�صرائيليني يف تلك الأرا�صي.

 ل�«اإ�صرائيل« حق نق�ض اأي ت�صريعات ت�صدرها ال�صلطة الفل�صطينية خالل املرحلة النتقالية.

الكيان  امل�صلح �صد  العمل  الفل�صطينية لالإرهاب والعنف واحلفاظ على الأمن ومنع  اأكد التفاق نبذ م.ت.ف وال�صلطة   
ال�صهيوين.

لقد مت اإرجاء اأكرب الق�صايا واأخطرها )الالجئون، القد�ض، امل�صتوطنات، احلدود، حق تقرير امل�صري و�صيادة الدولة، م�صادر 
املياه(.

ميثل هذا التفاق خرقاً وا�صحاً مليثاق املنظمة، وجتاوزاً لل�صعب الفل�صطيني وت�صحياته ولدماء �صهدائه، وي�صمي املقاومة 
عنفاً.
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جغرافيا توزع الالجئني الفل�سطينيني يف فل�سطني

 15 ال�صهيوين يف  الكيان  اإعالن قيام  اإثر   1948 اندلعت حرب 
اأيار، وبداأت مع هذه الهزمية ق�صية الالجئني الفل�صطينيني، 
وتهجري  فل�صطني،  اأر�ض  من   %  77 باحتالل  احلرب  وانتهت 
800 واأربعة اآلف لجئ فل�صطيني خارج فل�صطني بعد ارتكاب 
 ،585 اأ�صل  من  قرية   478 من  يقرب  ما  وتدمري  34 جمزرة، 
األفاً  اإىل نحو ثالثني  )1(، بالإ�صافة  531 قرية  وتهجري �صكان 
�صوى  تبتعد  ل  اأخرى  مناطق  اإىل  قراهم  من  هجروا  اآخرين 
ب�صعة كيلومرتات عنها، اإل اأنهم ل ي�صتطيعون الرجوع اإليها؛ 
ال�صهيوين  الفكر  تطبيق  اإىل  عمدت  ال�صهيونية  فالع�صابات 
الذي ينفي عالقة الفل�صطيني باأر�صه ويعّده عن�صراً متحركاً 

ميكن اإجالوؤه عنها )2(، باأي وقت واإىل اأي مكان.

وتفيد بيانات مركز الإح�صاء الفل�صطيني باأن عدد الفل�صطينيني يف 
العامل قدر يف نهاية عام 2012 بنحو 11.5 مليون ن�صمة، يتوزعون 
ح�صب مكان الإقامة بواقع 4.23 ماليني يف الأرا�صي الفل�صطينية؛ 
العامل،  يف  الفل�صطينيني  عدد  اإجمايل  من   %  37.7 ن�صبته  ما  اأي 
 و نحو 1.37 مليون فل�صطيني داخل الكيان ال�صهيوين؛ اأي بن�صبة

عدد  بلغ  حني  يف   ،)%  44.4 بن�صبة  )اأي:  فل�صطيني  ماليني   4.99 العربية  الدول  يف  الفل�صطينيني  عدد  وبلغ   ،%  12.2  
% من اإجمايل عدد الفل�صطينيني يف العامل. الفل�صطينيني يف الدول الأجنبية نحو 636 األفاً؛ اأي: ما ن�صبته 5.7 

يتوزع الفل�صطينيون يف الأرا�صي الفل�صطينية بواقع 2.6 مليون يف ال�صفة الغربية )61.8( و1.6 مليون فرد )38.2( يف قطاع 
غزة. 

% يف لبنان)3(.  %، مقارنة مع 30.4  بلغت ن�صبة الأفراد دون ال�15 من العمر املقيمني يف �صورية 33.1 

1 - مرمي عيتاين ومعني مناع- حترير حم�شن �شالح معاناة الالجئ الفل�شطيني - ط 1 بريوت مركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات 2010 م �س 22. 
اليا�س �شوفاين اإ�شرائيل يف خم�شني عاما – امل�شروع ال�شهيوين من املجرد اإىل امللمو�س الطبعة الأوىل، دار جفرا للدرا�شات والن�شر 2002   -  2

م اجلزء 3 �س 160. 
لالإح�شاء الفل�شطيني - الفل�شطينيون يف نهاية 2011. كانون الأول 2011.�س19. املركزي  اجلهاز  الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة   -  3
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اأين توجه الفل�سطينيون بعد النكبة؟

أواًل:     الاجئون الفلسطينيون داخل الخط األخضر 

نوا   يقدر عدد من بقي بعد النكبة من الفل�صطينيني داخل حدود الهدنة عام 1949 بنحو مئة وخم�صني األف عربي مل يكوِّ
نوا جتمعات �صكانية متناثرة، فما بقي هو قرى وبلدات �صغرية �صعيفة اقت�صادياً ومعزولة عن �صعبها  �صعباً متما�صكاً، بل كوَّ

واأمتها، م�صغولة بالبقاء وغري قادرة �صيا�صياً وح�صارياً على ا�صتيعاب التحولت الوجودية الكربى التي ع�صفت بها. 

الداخل  يف  الفل�صطينيني  العرب  ال�صكان  تعداد  ويبلغ 
ل�صنة  الفل�صطيني  لالإح�صاء  املركزي  اجلهاز  ح�صب 
2012 نحو 1.5 مليون ن�صمة، وتظهر البيانات املتوفرة 
عام  املحتلة  الأرا�صي  يف  املقيمني  الفل�صطينيني  حول 
1948 لعام 2010 اأن ن�صبة الأفراد دون ال�15 من العمر 
تبلغ  الذين  ن�صبة  بلغت  حني  يف   ،%  37.5 بلغت  قد 

 . )1( % اأعمارهم 65 �صنة فاأكرث 3.9 

الفل�صطينيني  ال�صكان  عدد  يت�صاوى  اأن  املتوقع  من 
 ،2016 عام  نهاية  مع  التاريخية  فل�صطني  يف  واليهود 
% من  يف حني �صت�صبح ن�صبة ال�صكان اليهود نحو 48.7 
ال�صكان بحلول نهاية عام 2020، حيث �صي�صل عددهم 

اإىل 6.8 ماليني، مقابل 7.2 ماليني فل�صطيني )2(. 

الفل�صطينيني  العرب  كل  لي�ض  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 
% مهجرين عن قراهم رغم وجودهم داخل  املوجودين يف الداخل ي�صكنون يف قراهم، فهناك ن�صبة تقدر مبا بني 25 - 30 

فل�صطني )3(. 

نهاية 2011. كانون الأول -2011 �س 21.  يف  الفل�شطينيون   - الفل�شطيني  لالإح�شاء  املركزي  اجلهاز  الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة   -  1
الفل�شطينية اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني - الفل�شطينيون يف نهاية 2011. كانون الأول 2011.ملخ�س تنفيذي  الوطنية  ال�شلطة   -  2

مرجع �شابق .
رون الفل�شطينّيون يف اأر�شهم: معطيات دميوغرافية - جملة فل�شطني العدد 12 - ال�شبت 16 ني�شان 2011 - ال�شنة  3 - اأريج �شباغ – خوري املهجَّ

 .   http://palestine.assafir.com/article.asp?aid=600  الأوىل-على ال�شبكة العنكبوتية
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ومل تتوقف م�صاريع م�صادرة الأرا�صي بحق القلة الفل�صطينية التي بقيت يف اأر�صها، والتي تعرف با�صم فل�صطينيي الداخل اأو 
)فل�صطينيي ال�48( فاملحاولت العديدة لل�صيطرة على اأر�صهم والت�صييق عليهم ما زالت م�صتمرة من خالل عدة طرق وو�صائل 

نذكر منها )1(:
 م�صادرة الأرا�صي بحجج اأمنية، ثم و�صع اليد عليها.

 بذريعة امل�صاريع التنظيمية التي حولت القرى والبلدات العربية اإيل اأ�صبه بال�«جيتوات«)2(. حما�صرة من كافة اجلهات 
لي�ض مبقدورها الت�صاع حيث مت خنق القرى والبلدات العربية من خالل الطرقات اللتفافية و�صبكات ال�صكة احلديدية 

وخطوط الكهرباء. 
 بناء امل�صتوطنات والبلدات اليهودية وتو�صيعها على ح�صاب البلدات العربية.

 م�صادرة الأرا�صي من خالل حتويلها اإىل مناطق خ�صراء.
 �صراء الأرا�صي من طريق الو�صطاء )ال�صما�صرة(. 

مل يكتف الكيان باإزالة القرى العربية، بل عمد اإىل طم�س اآثار هذه القرى؛ وذلك من خالل عدة اأمور: 
اأ�صماء  باإزالة  الإ�صرائيلية  املوؤ�ص�صة  قامت  اخلرائط:  حتريف   
البلدات العربية املهجرة عن اخلرائط ومل ت�صجل على الالفتات 
على  اأقيمت  التي  اليهودية  امل�صتوطنات  اأ�صماء  مكانها  لتحل 

اأنقا�ض القرى العربية.

اأو  بتغيري  الإ�صرائيلية  املوؤ�ص�صة  قامت  الأ�صماء:  حتريف   
حتريف الأ�صماء العربية )قرى، بلدات، �صوارع، وديان ..اإلخ( ويف 

املقابل قامت بت�صميتها بالأ�صماء ال�صهيونية اأو التوراتية.

 اإقامة امل�صتوطنات والتجمعات واملن�صاآت اليهودية مكان القرى 
املهجرة، واإخفاء معاملها بالكامل.

 اإقامة الغابات واحلدائق الوطنية لتخفي اآثار القرى وركامها.

ال�شبكة  48 على  فل�شطينيو  املعا�شرة موقع  الدرا�شات  باحث يف مركز  فل�شطني-  وال�شالمية يف  العربية  الثار  الرازق متاين طم�س  عبد   -  1
العنكبوتية http://www.pls48.net/?mod=articles&ID=70759 . 27/04/2011 09:10  اآخر حتديث . 

اأو دينية، اأو جمموعة قومية. وامل�شطلح اأ�شاًل ي�شري اإىل قطاعات يف املدن الأُوروبية،  اأَقلية عرقية،  ت�شكنه  اأوروبية  مدينة  - اجليتو: قطاع من   2
ا�شتوطن فيها اليهود، اأو اأُجربوا على العي�س فيها. ويطلق امل�شطلح على املناطق الفقرية حيث اأُجربت الأَقليات القومية على العي�س فيها؛ ب�شبب 

ال�شغوط الجتماعية والقت�شادية.
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اأما الو�سائل التي اتبعتها املوؤ�س�سة ال�سهيونية لتهويد تاريخ اأر�س فل�سطني فنجملها يف النقاط الآتية:

اململوكية  الفرتة  اإىل  تعود  التي  الآثار  وخ�صو�صاً  عديدة،  مواقع  من  وطم�صها  الإ�صالمية  العربية  الآثار  اإزالة   
والعثمانية. 

 انتحال التاريخ من خالل ت�صوير تاريخ اليهود على اأنه تاريخ اأر�ض فل�صطني، اأو اأن اليهود كانوا العن�صر واملركب 
الأ�صا�ض يف التاريخ الفل�صطيني. 

 اإن�صاء »تر�صانة علمية« جمندة ت�صعى اإىل تهويد التاريخ وت�صويره وفق الرواية التوراتية، بل حتقيق هذه الرواية 
وتنفيذها على اأر�ض الواقع من خالل اإ�صدارات بحثية وم�صاريع تهويدية  )1(. 

املمار�سات العن�سرية ال�سهيونية
يعاين الفل�صطينيون يف الكيان ال�صهيوين من حماولت التفتيت والتهويد والتمييز العن�صري التي داأبت عليها حكومات 
الحتالل املتعاقبة يف �صتى املجالت كالتعليم وال�صحة واخلدمات الجتماعية والبنية التحتية، مقارنة مع املواطنني 

اليهود يف الكيان ال�صهيوين. 

اإن الناظر اإىل ممار�صات ال�صلطة يف الكيان ال�صهيوين يدرك متاماً اأن النهج العن�صري هو ال�صائد، وانعدم امل�صاواة بني 
املواطنني العرب واليهود هو مخ العالقة بني الطرفني، ومن جملة هذه املمار�صات)2(:

 هدم املنازل والبيوت العربية.

 عدم العرتاف بقرى وجتمعات �صكنية كانت قائمة قبل قيام الدولة.

 التمييز يف امليزانيات املخ�ص�صة لل�صلطات املحلية والبلدية العربية.

 التمييز يف املخ�ص�صات والرفاه الجتماعي. 

 التمييز يف التوظيف.

 التعامل اليومي املهني مع العرب يف املطارات واملعابر واأماكن الت�صوق.

 . �شابق  مرجع   - فل�شطني  يف  والإ�شالمية  العربية  الآثار  طم�س  متاين  الرازق  عبد    -  1
http:// 2 - اإبراهيم اأبو جابر اخلدمة املدنية واإ�شقاطاتها الرتبوّية والقيمّية على ال�شباب العربي - موقع فل�شطينيو 48 على ال�شبكة العنكبوتية

 .11:11 www.pls48.net/?mod=articles&ID=69667 .   اآخر حتديث 28/03/2011 
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م�ساريع قوانني �سهيونية عن�سرية

  قانون النكبة: احلكم بال�صجن 3 �صنوات على كل من يحيي ذكرى النكبة.

 احلكم بال�صجن عاماً واحداً على من ين�صر دعوة لإلغاء قيام دولة »اإ�صرائيل« كدولة يهودية دميقراطية. 

 ك�صرط للح�صول على اجلن�صية الإ�صرائيلية )املواطنة(، يجب اإعالن الولء لدولة »اإ�صرائيل« كدولة يهودية �صهيونية 
ودميقراطية، ولرموزها وقيمها، وخدمة الدولة ح�صبما يطلب، �صواء اأكانت خدمة ع�صكرية اأم اأي خدمة بديلة.

 م�صروع تعديل قانون اأ�صا�ض الكني�صت، بحيث ي�صمل اإعالن اأع�صائه خالل اأداء ميني الق�صم كاأع�صاء ووزراء �صيغة 
ت�صبه هذه اجلملة »اإ�صرائيل دولة يهودية، �صهيونية، دميقراطية«.

  ال�صماح لوزير الداخلية ب�صحب اجلن�صية الإ�صرائيلية عن اأي فرد دونا اإذن من امل�صت�صار القانوين واملحاكم. 

% من اإجمايل دخل كل َمن مل يوؤد اخلدمة الع�صكرية اأو املدنية، حتى عمر 41 �صنة.  فر�ض �صريبة بقيمة 1 

 22 �صن  دون  اإ�صرائيلي  كل  يلزم  ال�صهادة اجلامعية،  قبل احل�صول على  الع�صكرية  ي�صرتط اخلدمة  قانون  اقرتاح   
احل�صول على اإعفاء من اجلي�ض قبل الَقُبول للدرا�صة اجلامعية  )1(.

النهو�س الوطني وال�سيا�سي
% من املواطنني. ثم  ُمنح العرب الباقون يف الداخل املواطنة الإ�صرائيلية بعد انتهاء احلرب، و�صكلوا يف تلك الأيام 124 
�صاركوا يف انتخابات الكني�صت الأول عام 1949 بن�صب عالية ازدادت يف انتخابات عام 1951 مع ا�صتقرار الأو�صاع اأكرث 

قلياًل.

وميكن تو�سيح �لر�ك �ل�سيا�سي �لفل�سطيني يف �لد�خل ح�سب �لت�سل�سل �لزمني �الآتي: 
اإقامة  1967، قامت حماولت عدة لإقامة تنظيمات عربية كانت اأهمها حماولة  اأي قبل عام   يف مرحلة ما بعد النكبة، 
لإقامة  اأخرى  ك�صركة. وجرت حماولت  نف�صها  ت�صجيل  ومنعت حتى من  كتنظيم،  ُحلت  ما  �صرعان  التي  الأر�ض«  »حركة 

موؤ�ص�صات حتالفية ت�صمل حزبيني وغري حزبيني ُمنعت هي الأخرى.

والداخل الفل�شطيني- �شهيونية الرتبية والتعليم يف الداخل الفل�شطيني - مدير مركز الدرا�شات املعا�شرة  الدولة  يهودية  ابو جابر  ابراهيم   -  1
48 على ال�شبكة العنكبوتية - http://www.pls48.net/?mod=articles&ID=70993 .  -  اآخر حتديث 04 /05   –  موقع فل�شطينيو 

 . 10:54 | 2011 /
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 ويف �صبعينيات القرن الع�صرين بعد ن�صوء فئات وا�صعة ن�صبياً من املتعلمني واملثقفني، ون�صوء تنظيمات طالبية، وبعد اأن 
الإ�صرائيلية، وبعد ن�صوء  اإطار اجلامعات  تبلورت قيادات وطنية من مناطق خمتلفة توا�صلت وتعارفت كحالة اغرتاب يف 
بدايات طبقة و�صطى من املهنيني و�صغار رجال الأعمال، راحت تتوّلد حركات وطنية عربية منظمة ذات خطاب قومي عربي 
اأو وطني فل�صطيني. يف هذه الفرتة ن�صاأت حركات عربية ذات طابع قطري )املق�صود غري حملي( مثل »اللجنة الُقطرية 
للطالب الثانويني العرب« عام 1974، و»احتاد جلان الطالب العرب يف اجلامعات« عام 1975، ثم »الحتاد الُقطري للطالب 
1976. وهي الفرتة نف�صها التي �صهدت قيام التنظيم العربي الأهم حتى ذلك احلني، وهو »جلنة الدفاع عن  العرب« عام 

الأرا�صي العربية«. 
  �صهدت ال�صاحة العربية ولدة حركات �صيا�صية وطنية عربية مثل »حركة اأبناء البلد« و«احلركة التقدمية لل�صالم«. 

مثل:  العمل  بحزب  املرتبطة  التقليدية  للقوائم  املنقطع  الطريق  اأكملت  منظمة  عربية  �صيا�صية  تيارات  ن�صاأت  ولحقاً   
»احلزب العربي« من جهة، و«التجمع الوطني الدميقراطي«)1(.  

ن�صاأت »احلركة الإ�صالمية« التي دعت اإىل اأ�صلمة الداخل الفل�صطيني واإف�صال خمطط »الأ�صرلة«، والوقوف بوجه م�صادرة 
اأوقاف امل�صلمني وف�صح العن�صرية الإ�صرائيلية جُتاه فل�صطينيي 1948 التي اأ�ص�صها ال�صيخ عبد اهلل نر دروي�ض، ويراأ�صها 

الآن ال�صيخ رائد �صالح )2(. 

حقائق ومعطيات
تعليمية ومناهج وم�صامني مدرو�صة )وخططاً وقوانني(، هدفها بث روح العدمية  اأهدافاً  املوؤ�ص�صة ال�صهيونية   ر�صمت 
الدينية والوطنية والقومية يف نفو�ض الأجيال ال�صابة يف الداخل الفل�صطيني، و�صلخ هوؤلء من دوائر انتماءاتهم. وتندرج 
�صيا�صة التجهيل هذه �صمن ا�صرتاتيجية اإ�صرائيلية قدمية -ثبت ف�صلها- تهدف اإىل اإيجاد عربي اإ�صرائيلي هجني، يتكّيف 

والنظام العن�صري الذي يخرّيه بني »املواطنة« وانتمائه الوطني، م�صتغاًل الأوىل لي�صاومه على الثانية.

 املوؤ�ص�صة ال�صهيونية ما زالت ترف�ض العرتاف بوجود جمتمع فل�صطيني وتعليم عربي، وما زالت تتحدث عن و�صط غري 
ق ت�صد والتق�صيمات الطائفية. يهودي واأبناء اأقليات وتعليم للعرب، وتنتهج �صيا�صة َفِرّ

 املوؤ�ص�صة ال�صهيونية يبدو اأنها غدت قلقة من من�صوب ال�صحوة يف الداخل الفل�صطيني على امل�صتوى الديني والوطني 
ثمرة  عن  عبارة  هي  التي  والإ�صالمي  والعربي  الفل�صطيني  لل�صعب  والولء  النتماء  يعلن  من  اأ�صوات  وارتفاع  والقومي، 

فعاليات وجهود كل الكيانات الإ�صالمية وال�صيا�صية الفاعلة على ال�صاحة.

�شيا�شية؟ حالة  الأخ�شر  اخلط  داخل  العرب  ي�شكل  هل  درا�شة:  ب�شارة  عزمي   -  1"
 - على ال�شبكة العنكبوتية: www.howiyya.com- امل�شدر مركز الزيتونة .  

–  2004 م-  �س 282 .  للدرا�شات  باحث  مركز  بريوت   - 1948 الهوية ، الواقع و امل�شتقبل– ط 1  فل�شطينيو  زغيب  يا�شر   -  2
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   قامت املوؤ�ص�صة ال�صهيونية بتفريغ مناهج التعليم من اأية اإ�صارة اإىل اأي رمز ميكنه ربط العربي يف البالد بتاريخه وتقوية 
انتمائه الديني اأو الوطني اأو القومي. 

الُهوية  طم�ض  اإىل  وال�صعي  التعليم،  جهاز  ل�«�صهينة«  ال�صهيونية  املوؤ�ص�صة  قبل  من  ومدرو�صة  حثيثة  حماولت  هناك   
الوطنية الفل�صطينية، وحرمان الطالب من تعلم الأدب الفل�صطيني. 

 عملت املوؤ�ص�صة ال�صهيونية على �صرقة وا�صتغالل حجارة وُمَركبات البيوت العربية املهجر اأهلها لإن�صاء وبناء امل�صتعمرات 
اليهودية التي اأقيمت على اأنقا�ض القرى العربية.  

تعترب  مد�ر�س �ليهود �ملت�سددين 
وعدد �لتالميذ فيها يفوق �ل 500 
�ألف تلميذ  �مل�ستوطنات »�أقيمت 

على �أنقا�س قرى عربية كانت د�ئما 
�أع�سا�سا للمجرمني وملجموعات عربية 

متعط�سة للدماء«
  جاء يف �لكتب �ملدر�سية 

�ل�سهيونية يف و�سف �لعرب 
بانهم »جمموعات من �أمة 

غري متح�سرة
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الاجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية

خميمات �لالجئني �لفل�سطينيني يف �ل�سفة �لغربية

�الإن�ساء��������������س������������م �مل�������خ�������ي�������مت �ملوقعتاريخ  م���������������الح���������������ظ���������������ات �مل��ح��اف��ظ��ة/ 
معرتف به من الأونروارام اهلل1949خميم الأمعري1
معرتف به من الأونروارام اهلل1949خميم اجللزون2
معرتف به من الأونروابيت حلم1949خميم الدهي�صة3
معرتف به من الأونروااخلليل1949خميم العروب4
معرتف به من الأونروانابل�ض1949خميم الفارعة5
معرتف به من الأونروااخلليل1949خميم الفوار6
معرتف به من الأونروانابل�ض1950خميم بالطة7
معرتف به من الأونروااخلليل 1950خميم بيت جربين اأو »العزة«8
معرتف به من الأونرواجنني1953خميم جنني9

معرتف به من الأونروارام اهلل1949خميم دير عمار10
معرتف به من الأونرواالقد�ض1965خميم �صعفاط 11
معرتف به من الأونرواطولكرم1950خميم طولكرم12
معرتف به من الأونروابيت حلم1950خميم عايدة13
معرتف به من الأونروانابل�ض1948خميم ع�صكر14
معرتف به من الأونروااأريحا1950خميم عقبة جرب15
معرتف به من الأونروااأريحا1948خميم عني ال�صلطان16
معرتف به من الأونروانابل�ض1950خميم عني بيت املاء17
معرتف به من الأونروا�صمال مدينة القد�ض 1949خميم قلنديا18
معرتف به من الأونروا�صرق مدينة طولكرم 1951خميم نور �صم�ض19
غري معرتف به من الأونروارام اهلل1948خميم قدورة20
غري معرتف به من الأونروارام اهلل1948خميم بري زيت21
غري معرتف به من الأونروارام اهلل170خميم �صلواد22
غري معرتف به من الأونروارام اهلل 1948عني عريك 23
غري معرتف به من الأونروانابل�ض الثمانينيات ع�صكر اجلديد 24

ثانيًا:
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خريطة تبني خميمات الالجئني الفل�صطينيني يف ال�صفة الغربية 

متتد ال�صفة الغربية على م�صاحة من الأر�ض تبلغ 5876 كيلو 
مرتاً مربعاً )1( من جمموع م�صاحة فل�صطني البالغة 27009 
فل�صطني.  م�صاحة  من   %  20 نحو  اأي  مربعة؛  كيلومرتات 
املنطقة  الغربية جبلية. يعي�ض يف هذه  اأر�ض ال�صفة  وطبيعة 
عام  نهاية  يف  لالإح�صاء  الفل�صطيني  املركز  بيانات  ح�صب 
% منهم لجئون، اأي  2011 نحو 2614594 فل�صطينياً، 29.7 
نحو)2(776854، وتفيد بيانات وكالة الغوث »اأونروا« يف �صهر 
امل�صجلني  الالجئني  عدد  باأن   2012 عام  من  الثاين  كانون 

لديها يف ال�صفة الغربية يبلغ نحو 901665 لجئاً )3(. 

�صرقي  الغربية  ال�صفة  و�صط  يف  الالجئون  متركز  لقد 
ال�صاحلية  املنطقة  �صكان  اإىل  اأ�صولهم  الأخ�صر، وتعود  اخلط 
ومنطقة الكرمل وحيفا؛ نظرا لأنها من اأقرب املناطق لل�صفة، 
القريب من قراهم ومدنهم  املكان  وقد اختار الالجئون هذا 

ليتمكنوا من مبا�صرة املقاومة والتحرير والعودة. 

بدايًة �صكن الالجئون حتت �صجر الزيتون ويف العرائ�ض وعانوا معاناة كبرية من ق�صوة املناخ الذي تعرف به ال�صفة الغربية؛ 
لأنها منطقة جبلية �صديدة الربودة يف ال�صتاء. 

م اأهايل القرى التي جلوؤوا اإليها امل�صاعدة لهوؤلء الالجئني، وقامت بع�ض الدول العربية بتقدمي امل�صاعدة لهم اإىل اأن  َقدَّ
ا�صتقر و�صعهم يف خم�صينيات القرن الع�صرين مع اإن�صاء وكالة الغوث »اأونروا« التي بداأت تقدم اأعمال الإغاثة والرعاية لهم.

ي�صكن الالجئون الفل�صطينيون يف ال�صفة الغربية يف 19 خميماً معرتفاً به من »اأونروا«، والباقون يعي�صون يف اإطار القرية 
اأو املدينة الفل�صطينية مندجمني مع ال�صكان. كذلك هناك خم�صة خميمات اأخرى غري معرتف بها من »اأونروا«؛ اأربعة منها 

يف رام اهلل هي: قدورة و�صلواد وعني عريك وبريزيت، وواحد يف منطقة نابل�ض هو خميم ع�صكر اجلديد )4(.

– �س 70 .  �شابق  – مرجع  الفل�شطينية  الق�شية  يف  منهجية  درا�شات  �شالح  حم�شن   -  1
2 -  ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني - الفل�شطينيون يف نهاية 2011. كانون الأول 2011.�ض30 مرجع �شابق .

2012 م – الونروا .   /  1  /  29 تاريخ  حتى  الح�شائية  هذه    -  3
– كتاب جملة العودة 2 - ط 1 بريوت دار العودة للدرا�شات والن�شر – 2010.  اأديب حممد زيادة اأ�شول الالجئني الفل�شطينيني يف ال�شفة الغربية   - 4
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خميم �صعفاط اإىل ال�صمال من مدينة القد�ض

خميمات ال�سفة الغربية
متتد خميمات الالجئني الفل�صطينيني يف ال�صفة الغربية على م�صاحة 6382 دوناً، يتوزع عليها 25 خميماً، منها 19 خميماً 

معرتفاً به من "اأونروا"، و6 خميمات غري معرتف بها. 

 )1(  " املخيمات املعرتف بها من "اأونروا
مت املخيمات املعرتف بها من "اأونروا" ح�صب ما ورد يف اتفاقية اأو�صلو اإىل ثالثة اأنواع:  ُق�صِّ

اأوًل: املخيمات الواقعة حتت ال�سيطرة الإ�سرائيلية

�سعفاط:  خميم   -  1
قربه  اإىل  ن�صبة  الت�صمية:  �صبب 

من قرية �صعفاط. 
تاأ�ص�ض  واملوقع:  التاأ�صي�ض  �صنة 
عام 1965 اإىل ال�صمال من مدينة 

القد�ض. 
 11384 واأ�صولهم:  �صكانه  عدد 
قرية   72 من  يتحدرون  لجئاً 
مهجرة  من قرى مناطق القد�ض 

واللد ويافا والرملة)2(.

اخلدمات املقدمة:
مدار�ض.   4 •

�صحي واحد.  • مركز 

ترتبط كافة امل�صاكن بالبنية التحتية ل�صبكة املياه العامة والكهرباء. 

 .  2009 الثالث  الربع  لغاية  الأونروا  عن  ال�شادرة  الأرقام  ح�شب  جاءت  الكتاب  من  ال�شق  هذا  يف  الواردة  الإح�شائيات    -  1
�شابق.  – مرجع  الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  اأ�شول    -  2
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ثانيا:املخيمات الواقعة حتت ال�سيطرة الإ�سرائيلية والفل�سطينية قلنديا خميم   -  2
���ص��ب��ب ال��ت�����ص��م��ي��ة: ن�����ص��ب��ة اإىل م��ط��ار ق��ل��ن��دي��ا ال����ذي ك��ان 
الربيطاين،  الن��ت��داب  ف��رتة  يف  الربيطانيون  ي�صتخدمه 
وبعدهم ا�صتخدمه الأردنيون عند اإدارتهم ال�صفة الغربية، 
فيه  وتهبط  ال�صهيوين،  الح��ت��الل  حكومة  وت�صتخدمه 

الطائرات اخلفيفة وبع�ض �صركات الطريان املحلية. 
�صنة التاأ�صي�ض واملوقع: تاأ�ص�ض عام 1949 اإىل ال�صمال من 

مدينة القد�ض.
 74 من  يتحدرون  لجئاً   11335 واأ�صولهم:  �صكانه  عدد 
قرية تابعة ملناطق: اللد والرملة وحيفا والقد�ض واخلليل، 
الإ�صرائيلية،،  الزرقاء  البطاقة  يحملون  �صكانه  بع�ض 
ولكنهم ل يعدون مواطنني، بل مقيمون؛ فال يحق لهم 

النتخاب اأو الت�صويت. 

اخلدمات املقدمة: 

- اأربع مدار�ض. 
مراكز  وخم�صة  ل�"اأونروا"،  تابع  واحد  �صحي  مركز   -

�صحية خا�صة. 
العامة،  واملياه  الكهرباء  ل�صبكة  التحتية  بالبنية  مرتبط 

كذلك معظم  املنازل مت�صلة بنظام ال�صرف ال�صحي.

العروب خميم   -  1

�صبب الت�صمية: ن�صبة اإىل عني ماء ا�صمها العروب اأو قرية 
العروب.

 15 بعد  على   1949 عام  تاأ�ص�ض  واملوقع:  التاأ�صي�ض  �صنة 
مدينة  بني  الرئي�صة  الطريق  على  حلم  بيت  جنوبي  كم 
بيت حلم واخلليل يف منطقة ت�صمى وادي ال�صقيع. وهذا 
الع�صكرية؛  باملراكز  الحتالل  قوات  من  حما�صر  املخيم 

نتيجة املقاومة الفل�صطينية التي تنبع منه.

من  يتحدرون  لجئاً،   10757 واأ�صولهم:  �صكانه  عدد 
لجئي 71 قرية من قرى اللد والرملة واخلليل وغزة.

اخلدمات املقدمة:

البتدائية  املرحلتني  ت�صمل  وبنات  بنني  مدار�ض  اأربع   -
والإعدادية.

بالبنية  مرتبط  تغذية.  ومركز  �صحي  ومركز  عيادة   -
التحتية ل�صبكة الكهرباء يف بلدية القد�ض، اأما املياه  فمن 

اأنابيب من منطقة تفوح. 
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الفوار خميم   -  2

�صبب الت�صمية: ن�صبة اإىل 7 عيون ماء / فار املاء.

�صنة التاأ�صي�ض واملوقع: تاأ�ص�ض عام 1949 على بعد 10 كم 
جنوبي مدينة اخلليل.

من  يتحدرون  لجئاً،   8391 واأ�صولهم:  �صكانه  عدد 
لجئي 47 قرية من قرى اخلليل وغزة وبئر ال�صبع. 

اخلدمات املقدمة:

- اأربع مدار�ض. 

- خم�صة مراكز �صحية. 

العامة  واملياه  للكهرباء  التحتية  بالبنية  مرتبط  املخيم 
القطرية الفل�صطينية.

اجللزون خميم   -  3

�صبب الت�صمية: عني اأو وادي اجللزون.

�صنة التاأ�صي�ض واملوقع: تاأ�ص�ض عام 1949 على م�صافة 7 
كم �صمايل مدينة رام اهلل. 

من  يتحدرون  لجئاً،   11636 واأ�صولهم:  �صكانه  عدد 
لجئي 45 قرية من قرى الرملة واللد.

اخلدمات املقدمة: 

- مدر�صة ابتدائية للذكور، ومدر�صة ابتدائية لالإناث. 

- ثالثة مراكز �صحية، واحد منها تابع ل�"اأونروا".

مرتبط ب�صبكة املياه والكهرباء العامة التابعة لبلدية رام 
اهلل.
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عمار دير  خميم   -  4

�صبب الت�صمية: لوقوعه بالقرب من قرية دير عمار.

ال�صمال  اإىل   1949 عام  تاأ�ص�ض  واملوقع:  التاأ�صي�ض  �صنة 
الغربي ملدينة رام اهلل. 

 17 من  يتحدرون  لجئاً   2455 واأ�صولهم:  �صكانه  عدد 
وحتديداً  التاريخية،  فل�صطني  مناطق  كافة  من  قرية 

الرملة واللد ويافا.

اخلدمات املقدمة:

- مدر�صتان.

- مركز �صحي واحد تابع ل�"اأونروا". 

العامة  والكهرباء  للمياه  التحتية  بالبنية  مرتبط 
الفل�صطينية ولكن يعاين من عدم وجود نظام  القطرية 

لل�صرف ال�صحي.

خميم عايدة  -  1

�صنة التاأ�صي�ض واملوقع: 1950 بني بيت حلم وبيت جال.

عدد �صكانه واأ�صولهم: 4933 يتحدرون من 20 قرية من 
قرى غربي القد�ض واخلليل. 

اخلدمات املقدمة:

الواحدة،  الفرتة  بنظام  للبنات تعمل  - مدر�صة واحدة 
اأما البنني فهم يدر�صون يف مدار�ض بيت جال. 

- وحدة عالج طبيعي طارئ واحدة. 

واملياه  الكهرباء  ب�صبكة  كامل  نحو  على  مرتبط  املخيم 
التابعة للبلدية. 

ثالثًا:املخيمات الواقعة حتت ال�سيطرة التامة لل�سلطة الفل�سطينية
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الفارعة خميم   -  2

اأم  اإىل  ن�صبًة  اأو  الفارعة،  عني  من  قربه  الت�صمية:  �صبب 
احلجاج بن يو�صف الثقفي "فارعة" التي تو�صاأت من هذه 

العني.

�صنة التاأ�صي�ض واملوقع: تاأ�ص�ض عام 1949 على م�صافة 17 
كم �صمال �صرقي مدينة نابل�ض. 

 84 من  يتحدرون  لجئاً   7886 واأ�صولهم:  �صكانه  عدد 
قرية من قرى  �صمايل يافا و�صرقها. 

اخلدمات املقدمة:

- اأربع مدار�ض ابتدائية واإعدادية. 

- ثالثة مراكز �صحية، واحد منها ل�"اأونروا". 

تقوم  واملياه  الفل�صطينية  القطرية  ال�صبكة  من  الكهرباء 
وكالة "اأونروا" بتاأمينها.

جنني خميم   -  3

خميم  وهو  جنني،  مدينة  اإىل  ن�صبة  الت�صمية:  �صبب   
ال�صمود والبطولة. 

اإىل الغرب من   1953 �صنة التاأ�صي�ض واملوقع: تاأ�ص�ض عام 
مدينة جنني.

 90 من  يتحدرون  لجئاً   16719 واأ�صولهم:  �صكانه  عدد 
قرية من قرى حيفا وجبال الكرمل.  

اخلدمات املقدمة:

- مدر�صتان. 

اإىل وحدة عالج طبيعي  - مركز �صحي واحد، بالإ�صافة 
واحدة. 

الكهرباء  ل�صبكتي  التحتية  بالبنية  امل�صاكن  كافة  تت�صل 
واملاء العامة التابعة لبلدية جنني. 
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ع�سكر خميم   -  4

�صبب الت�صمية: جبل ع�صكر/ قرية ع�صكر.

اجلنوب  اإىل   1948 عام  تاأ�ص�ض  واملوقع:  التاأ�صي�ض  �صنة 
ال�صرقي من مدينة نابل�ض. 

عدد �صكانه واأ�صولهم: 16565 لجئاً يتحدرون من 100 
قرية من قرى اللد وحيفا ويافا. 

اخلدمات املقدمة:

- ثالث مدار�ض. 

- مركز �صحي واحد تابع ل�"اأونروا". 

للكهرباء  التحتية  بالبنية  املخيم  يف  املنازل  كافة  ترتبط 
واملياه العامة.

بالطة خميم   -  5
�صبب الت�صمية: عني ماء تنبع من اأ�صفل بالطة، اأو ن�صبة 

اإىل �صجرة بلوط كانت بالقرب من النبع. 

اجلنوب  اإىل   1950 عام  تاأ�ص�ض  واملوقع:  التاأ�صي�ض  �صنة 
الغربي ملدينة نابل�ض. 

من  يتحدرون  لجئاً   24124 واأ�صولهم:  �صكانه  عدد 
لجئي 111 قرية من قرى اللد والرملة ويافا، والكثري 
خميمات  يف  خميم  اأكرب  ويعد  بدوية،  اأ�صول  من  منهم 

ال�صفة الغربية. 

اخلدمات املقدمة:

- اأربع مدار�ض. 

- مركز �صحي واحد تابع للوكالة، و8 مراكز اأخرى. 

للمياه  التحتية  بالبنية  املخيم  يف  املنازل  كافة  ترتبط 
والكهرباء التابعة لبلدية نابل�ض. 

خمّيم بالطه-نابل�ض: م�صجد عباد الرحمننابل�ض: منظر عام لل�صارع الرئي�صي يف خميم ع�صكر القدمي
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خميم الأمعري  -  6

اجلنوب  اإىل   1949 عام  تاأ�ص�ض  واملوقع:  التاأ�صي�ض  �صنة 
الغربي ملدينة رام اهلل.

 63 10891 لجئاً يتحدرون من  عدد �صكانه واأ�صولهم: 
قرية مهجرة من قرى  اللد ويافا والرملة ودير طريف 

وبيت دجن.

اخلدمات املقدمة:

- مدر�صتان. 

اإىل  بالإ�صافة  ل�"اأونروا"،  تابع  واحد  �صحي  مركز   -
وحدة عالج طبيعي واحدة. 

والكهرباء  املاء  ب�صبكتي  كامل  نحو  على  املخيم  يرتبط 
التابعتني البلدية ملدينة رام اهلل.

طولكرم خميم   -  7

�صبب الت�صمية: ن�صبة ملدينة طولكرم.

مال�صقاً  يقع   ،1950 عام  تاأ�ص�ض  واملوقع:  التاأ�صي�ض  �صنة 
ملدينة طولكرم.

عدد �صكانه واأ�صولهم: 19034 لجئاً يتحدرون من 106 
قرى من قرى حيفا ويافا وقي�صاريا.

  اخلدمات املقدمة:

- خم�ض مدار�ض. 

- مركز �صحي واحد. 

املياه  ل�صبكة  التحتية  بالبنية  امل�صاكن  كافة  ترتبط 
والكهرباء العامة. 

خمّيم طولكرم-طولكرم: منظر عام من جانب ذنابةخميم الأمعري يعانق ق�ص�ض نازحي اللد والرملة وفجة وبيت دجن
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خميم الدهي�سة  -  8

كم   3 بعد  على   1949 عام  تاأ�ص�ض  واملوقع:  التاأ�صي�ض  �صنة 
جنوبي بيت حلم.

 79 من  يتحدرون  لجئاً   13368 واأ�صولهم:  �صكانه  عدد 
قرية غربي القد�ض واخلليل.

اخلدمات املقدمة:

البتدائية  للمرحلتني  وبنات  بنني  مدار�ض  اأربع   -
والإعدادية. 

- 3 مراكز �صحية، واحدة منها للوكالة. 

مرتبط ب�صبكة املياه والكهرباء العامة التابعة لبلدية بيت 
حلم. 

 9 - خميم بيت جربين

�صبب الت�صمية: ن�صبة اإىل اأغلبية �صكانه الذين يتحدرون 
ق�صاء  يف  املهجرة  جربين  بيت  وقرية  العزة  عائلة  من 

اخلليل وهي منطقة اأثرية معروفة. 

�صنة التاأ�صي�ض واملوقع: تاأ�ص�ض عام 1950 اإىل اجلنوب من 
مدينة بيت حلم. 

 20 من  يتحدرون  لجئاً،   2149 واأ�صولهم:  �صكانه  عدد 
على  تقع  التي  جربين  لبيت  املدمرة  القرى  من  قرية 

التالل الغربية ملدينة اخلليل. 

اخلدمات املقدمة:

- يتعلم الطالب يف خميمي عايدة والدهي�صة. 

- ي�صتخدمون املراكز ال�صحية يف خميم الدهي�صة. 

مرتبط بالبنية التحتية للكهرباء واملياه العامة القطرية 
الفل�صطينية.
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ال�سلطان عني  خميم   -  10

�صبب الت�صمية: ن�صبة اإىل نبع عني ال�صلطان القريب من 
املخيم.

�صنة التاأ�صي�ض واملوقع: تاأ�ص�ض عام 1948 اإىل الغرب من 
مدينة اأريحا. 

 44 من  يتحدرون  لجئاً   2028 واأ�صولهم:  �صكانه  عدد 
قرية من كافة مناطق فل�صطني التاريخية.

اخلدمات املقدمة:

- مدر�صة واحدة. 

- مركز �صحي واحد. 

د باملياه من خالل �صخها من عني ال�صلطان.  ُزوِّ

نور �سم�س خميم   -  11

لأ�صحاب  اإجنليزي  معتقل  اإىل  ن�صبة  الت�صمية:  �صبب 
الأحكام العالية، كان مك�صوفا طوال اليوم لأ�صعة ال�صم�ض.

�صنة التاأ�صي�ض واملوقع: تاأ�ص�ض عام 1951 على 3 كم �صرقي 
مدينة طولكرم.

 59 من  يتحدرون  لجئاً   9516 واأ�صولهم:  �صكانه  عدد 
قرية من قرى حيفا، وخ�صو�صاً من قرية اجزم.

اخلدمات املقدمة:

- مدر�صتان. 

- مركز �صحي واحد. 

ترتبط كافة امل�صاكن بالبنية التحتية ل�صبكة املياه العامة 
ال�صحي  ال�صرف  بنظام  مت�صلة  اأي�صاً  وهي  والكهرباء، 

التابع للبلدية. 

خميم نور �صم�ض : م�صجد اأبو بكر ال�صديقاأريحا: نبع عني ال�صلطان
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رقم واحد »عني املاء« خميم   -  12

�صبب الت�صمية: ن�صبة اإىل عني بيت املاء، اأو لأنه اأول خميم 
اأن�صئ يف ال�صفة الغربية، وهناك روايات عن اأن هذا املكان 

كان موقعاً توراتياً.

ال�صمال  اإىل   1950 عام  تاأ�ص�ض  واملوقع:  التاأ�صي�ض  �صنة 
ال�صرقي ملدينة نابل�ض.

 60 من  يتحدرون  لجئاً   6941 واأ�صولهم:  �صكانه  عدد 
قرية من قرى عكا وحيفا ويافا واللد ويازور.

اخلدمات املقدمة:

- مدر�صتان. 

مركز  وهناك  ل�"اأونروا"،  تابع  واحد  �صحي  مركز   -
اآخر، بالإ�صافة اإىل وحدة عالج طبيعي واحدة.  �صحي 
واملخيم مرتبط بالبنية التحتية للكهرباء واملياه العامة 

القطرية. 

جرب عقبة  خميم   -  13

اجلنوب  اإىل   1950 عام  تاأ�ص�ض  واملوقع:  التاأ�صي�ض  �صنة 
الغربي ملدينة اأريحا.

 81 من  يتحدرون  لجئاً،   6736 واأ�صولهم:  �صكانه  عدد 
قرية من �صمال حيفا وغزة واخلليل.

اخلدمات املقدمة: 

- مدر�صتان. 

- مركز �صحي واحد تابع ل�"اأونروا". 

من  باملياه  لتزويده  الإ�صرائيلية  املياه  ب�صركة  مرتبط 
بحرية طربيا. 
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رابعًا :املخيمات غري املعرتف بها من "اأونروا"

املجال�ض  مع  بالتن�صيق  خدماتها  املخيمات  هذه  تتلقى 
بع�ض  اإىل  بالإ�صافة  منها،  القريبة  البلدية  اأو  القروية 
ال�صحي  الغوث يف اجلانب  وكالة  تقدمها  التي  اخلدمات 

والتعليمي.  

قدورة خميم   -  2

�صبب الت�صمية: غري معروف �صبب الت�صمية، ويعد حياً من 
اأحياء رام اهلل.

�صنة التاأ�صي�ض واملوقع: 1948 ويقع يف مدينة رام اهلل.

عدد �صكانه واأ�صولهم: 1208 من الرملة واللد وبيت نبال 
ولفتا واأبو غو�ض والقباب ويافا و�صلمة.

"اأونروا"،  من  به  معرتف  غري  عليه:  امل�صرفة  اجلهة 
الفل�صطينية و"اأونروا" على ق�صم  ال�صلطة  وت�صرف عليه 

منه.

اخلدمات املقدمة: 

- عيادة �صحية واحدة. 

املياه  ل�صبكة  التحتية  بالبنية  امل�صاكن  كافة  ترتبط 
بالبناء  املخيم  لأهل  �صمحوا  وقد  العامة،  والكهرباء 

العمراين الأفقي لأغرا�ض التو�صع.

خميم عني عريك  -  1

�صبب الت�صمية: ن�صبة اإىل قرية عني عريك القريبة. 

10 كم غربي مدينة  1948 ويقع  التاأ�صي�ض واملوقع:  �صنة 
رام اهلل. 

الرملة  ن�صمة يتحدرون من   450 واأ�صولهم:  �صكانه  عدد 
واللد ويافا. 

"اأونروا"،  من  به  معرتف  غري  عليه:  امل�صرفة  اجلهة 
الفل�صطينية و"اأونروا" على ق�صم  ال�صلطة  وت�صرف عليه 

منه. 

اخلدمات املقدمة:

- مدر�صتان تابعتان للكني�صة.

- عيادة �صحية واحدة. 

ترتبط كافة امل�صاكن بالبنية التحتية ل�صبكة املياه العامة 
والكهرباء. 
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غزة( )خميم  �سلواد  خميم   -  3

يقع بالقرب من بلدة �صل�واد على بعد نحو 20 كيلومرتاً 
اأ�ص�صته  فقد  ن�صبياً؛  الن�صاأة  حديث  وهو  اهلل.  رام  من 
الالجئني  ل�صتيعاب  الحتالل  �صلطات   1970 عام 
غزة،  قطاع  خميمات  يف  يعي�صون  الذين  الفل�صطينيني 
اأقيمت  الغربية.  ال�صفة  للعي�ض يف  النتقال  ويرغبون يف 
فيه جمموعة من الوحدات ال�صكنية )نحو 50 �صقة( وكل 

�صقة حتتوي على غرفتني ومطبخ �صغري.

يعاين املخيم م�صاكل �صيق الغرف ال�صكنية، وعدم توافر 
ل  املخيم  اأن  عن  ف�صاًل  املياه،  لت�صريف  �صحية  و�صائل 
يتلقى اأي خدمات من اأي جهة، ول يخ�صع لرعاية وكالة 
الغوث، ول تتوافر فيه اخلدمات واملرافق العامة. املدر�صة 
الوحيدة التي يدر�ض فيها الطالب موجودة يف بلدة �صلواد، 
وتبعد عنه 3 كم، ويذهب الطالب �صرياً على الأقدام، ول 

يوجد يف املخيم �صبكة للمجاري.

)ال�سقايف( زيت  بري  خميم   -  4

تاأ�ص�ض املخيم عام 1948م يف بلدة بري زيت على م�صاحة 23 
دوناً، ويتكون من خم�صة واأربعني منزًل م�صتقاًل.

يحتوي على 65 �صقة �صكنية، يوجد فيها نحو 230 لجئاً 
املخيم  يف  الفل�صطينيون  الالجئون  ويتحدر  اأكرث،  لي�ض 
من 8 مدن وقرى فل�صطينية �صلبت وهاجر اأهلها يف عام 
1948، وهي: اللد، بيت نبال، كفرعانة، العبا�صية، �صلمة، 

امل�صمية، قولية، بيت جربين.
اإدراجه  وعدم  خميماً،  به  الغوث  وكالة  اعرتاف  عدم  اإّن 
اأديا اإىل  كذلك يف وزارات ال�صلطة الفل�صطينية ودوائرها 
وجود �صعوبة يف حتديد البيانات املتعلقة باأعداد ال�صكان 

واأ�صولهم.

اخلدمات املقدمة: 
تعليمهم  الطالب  يتلقى  ابتدائية  مدر�صة  املخيم  يف   -
)الإعدادية  التعليمية  املراحل  بقية  اأما  فيها،  البتدائي 

والثانوية( فاإنها تتم يف مدار�ض بلدة بريزيت.
واملنافع  واملجاري  والكهرباء  املاء  ب�صبكات  املخيم  يرتبط 

العامة، ببلدية بريزيت.
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اجلديد ع�سكر  خميم   -  5

يقع �صرقي مدينة نابل�ض على م�صاحة 
كيلومرت مربع واحد يتوزع عليها نحو 
 30 7000 لجئ، فقد تاأ�ص�ض منذ نحو 
خميم  من  مرت   100 بعد  على  عاماً، 
ع�صكر القدمي؛ ب�صبب عدم القدرة على 
الطبيعية  ال�صكانية  الزيادة  ا�صتيعاب 

لل�صكان. 

امل�صاحة  �صيق  من  املخيم  اأهل  يعاين 
التي اأدت اإىل البناء الع�صوائي، فمعظم 
مينع  ما  ومرتا�صة؛  متال�صقة  املباين 
هذه  داخل  اإىل  ال�صم�ض  اأ�صعة  دخول 
تراجع   من  كذلك  ويعانون  املنازل، 

اخلدمات الأ�صا�صية داخل املخيم.

اخلدمات املقدمة: 

اأبناء  اأ�ص�صه  خدمات  مركز  املخيم  يف 
وُيجري  النفايات  باإزالة  يقوم  املخيم 
معظم  يف  الالزمة  الإ�صالحات 
لكان  املركز  هذا  وجود  ولول  الأحيان، 
املخيم كتلة من النفايات. كذلك يدير 
بع�ض  ويقدم  ال�صحة  اأمور  املركز  هذا 
املخيم ح�صب  اأبناء  الت�صهيالت خلدمة 

قدرته وطاقته.

ح�������ق�������ائ�������ق وم������ع������ط������ي������ات

قرى   409 من  الغربية  ال�صفة  يف  الفل�صطينيون  الالجئون  يتحدر   •
مهجرة عام 1948 )1(. 

امل�صاركني  العمل من بني  العاطلني من  اأن ن�صبة  اإىل  امل�صح  • ت�صري نتائج 
 ،% يف القوى العاملة يف الربع الأول 2010 بلغت يف ال�صفة الغربية 16.5 
2007 وفقاً لأناط  الفل�صطينية خالل عام  وبلغ معدل الفقر بني الأ�صر 
 %  47.2 اأن  حني  يف  الغربية،  ال�صفة  يف   %  23.6 احلقيقية  ال�صتهالك 
خط  عن  ال�صهري  دخلها  يقل  الغربية  ال�صفة  يف  الفل�صطينية  الأ�صر  من 
% من اأ�صر الأرا�صي الفل�صطينية يف  الفقر الوطني، كما تبني اأن نحو 13.9 
ال�صفة الغربية تعاين من الفقر ال�صديد )املدقع( وفقا لأناط ال�صتهالك 
% من  احلقيقة لالأ�صرة، اأما على م�صتوى الدخل فقد تبني اأن نحو 37.3 

الأ�صر يقل دخلها ال�صهري عن خط الفقر ال�صديد)2(.
• تنت�صر يف بع�ض املخيمات بع�ض الظواهر غري ال�صحية مثل انت�صار عمالة 
الأطفال والنفالت الأمني وانت�صار ال�صرقة والت�صرب التعليمي والإحباط 

النف�صي...

الطبية  املهن  من  وغريها  واملمر�صني  الأطباء  عدد  معدلت  تزال  ما   •
2008، كان عدد الأطباء امل�صجلني  ن�صبة اإىل عدد ال�صكان متدنية. يف عام 
و1.5  طبيب،   0.8 مبعدل   ،2941 الغربية  ال�صفة  يف  الأطباء  نقابة  لدى 

% قابلة قانونية لكل 1000 من ال�صكان.  ممر�ض/ة، و0.16 

عدد  اأّن  اىل  الفل�صطيني  لالإح�صاء  املركزي  اجلهاز  بيانات  ت�صري   •
امل�صت�صفيات قد ارتفع من 37 م�صت�صفى، ب�صعة 2886 �صريراً عام 1996 اإىل 

76 م�صت�صفى عام 2008، بواقع 52 يف ال�صفة الغربية، و24 يف قطاع غزة. 

الغربية – كتاب جملة العودة 2 - مرجع �شابق - �س 140 .  ال�شفة  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  اأ�شول  زيادة  حممد  اأديب   -  1
http://www. ال�شبكة العنكبوتية  2 - زينب عودة اإح�شائية الفل�شطينيني يف ال�شفة والقطاع -  8 متوز  )يوليو( 2010– موقع فل�شطني على 

 . falasteen.com/spip.php?article184



146

/2008، منهم 5569 من   12  / و31   2000/  9/ بلغ عدد �صهداء انتفا�صة الأق�صى 5901 �صهيد، خالل الفرتة ما بني 29 
2162 �صهيداً، بالإ�صافة اإىل عدد كبري من اجلرحى  الذكور و332 من الإناث. وبلغ عدد ال�صهداء يف ال�صفة الغربية 

وحالت الإعاقة. 

وت�صري بيانات امل�صوح ال�صحية ودرا�صات احلالة التغذوية اإىل تدهور هذه الأخرية عند الأطفال، وخ�صو�صاً دون اخلام�صة 
عام   %  7.5 اإىل   1996 عام   %  7.2 من  هوؤلء  ن�صبة  ارتفعت  فقد  املزمن.  التغذية  �صوء  يعانون من  الذين  العمر  من 
% عام 2006؛ نتيجة لالإجراءات  % عام 2004، و10.2  % عام 2002، ثم 9.9  2000، وا�صتمرت بالرتفاع لت�صل اإىل 9.0 

الإ�صرائيلية امل�صتمرة )1(. 

يبلغ عدد املدار�ض يف ال�صفة الغربية 279 مدر�صة تابعة ل�«اأونروا«، وفيها نحو 250 األف طالب وطالبة )2(. 

%؛ نتيجة الكتظاظ يف ال�صفوف، حيث اإنه يو�صع 40 طالباً يف كل �صف،  بلغت ن�صبة الت�صرب الدرا�صي بني الطالب 20 
بالإ�صافة اإىل عدم كفاية املرافق التابعة للمدار�ض...

% فقط من جمموع الطلبة  تبلغ ن�صبة الطلبة الالجئني يف ال�صفة الغربية الذين يدر�صون يف مدار�ض وكالة الغوث 39 
% فتتلقى تعليمها يف املدار�ض اخلا�صة.  %. اأما الن�صبة الباقية 12  الالجئني، بينما تغطي احلكومة 49 

للمعلومات  وفقاً   %  17 بن�صبة  الغربية  ال�صفة  الدولية يف  الغوث  وكالة  الأ�صا�صية يف مدار�ض  املرحلة  ازداد عدد طلبة 
2007م.   - ال�صادرة عن اجلهاز املركزي لالإح�صاء الفل�صطيني بني 1997 

2004م، فح�صب البيانات التي خرج بها   - 29 ( �صنة بني الأعوام 1997   - انخف�صت معدلت الأمية يف الفئة العمرية ) 15 
اجلهاز املركزي لالإح�صاء الفل�صطيني يف عام 2004م لواقع ال�صباب من زاوية معرفة القراءة والكتابة، انخف�صت ن�صبة 
% فقط. اأما املخيمات يف الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة عام 1967م  % يف عموم ال�صفة والقطاع اإىل 1.1  الأمية من 3.3 

% فقط. %، حيث انخف�صت يف عام 2004م اإىل 0.9  فقد كانت ن�صبة الأمية �صنة1997م 2.6 

1 - م�شطفى خواجة درا�شات وتقارير خمتارة - درا�شة: ال�شفة والقطاع بني 1990 و 2010 - مركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات – على 
 .  http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=201&a=133652  ال�شبكة العنكبوتية

www.unrwa.org العنكبوتية  ال�شبكة  على  الأونروا  موقع   -  2
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ثالثًا:     الاجئون الفلسطينيون في قطاع غزة

من  ال�صيق  ال�صاحلي  -ال�صريط  غزة  قطاع  اإىل  و�صل 
األف لجئ   200 1948 نحو  فل�صطني  نكبة  فل�صطني- عقب 
األف مواطن كانوا يعي�صون فيه قبل   80 اإىل نحو  لين�صموا 
 40 تتجاوز  ل  التي  للمنطقة  �صديداً  عبئاً  �صبب  ما  النكبة؛ 
12 كم عر�صاً. وي�صكل الالجئون يف هذا   - كم طوًل، ونحو 6 
ال�صريط نحو ثالثة اأرباع اإجمايل تعداد ال�صكان الذين يعي�ض 
ن�صفهم داخل خميمات قطاع غزة، فقد بلغ تعداد الالجئني 
 3 ال�صنوية  الزيادة  معدل  وبلغت  لجئاً   1.090.932 هناك 
الالجئني يف  اأو�صاط  �صكانية بني  زيادة  ن�صبة  اأعلى  % وهي 
اأي ما يقارب ن�صف مليون  %؛   46 اأن  مواقع �صتاتهم، علماً 

لجئ ما  يزالون قاطنني يف املخيمات. 

خميمات الالجئني الفل�سطينيني يف قطاع غزة

�ملنطقة/�ملوقعتاريخ �الإن�ساء��سم �ملخيمم
�صمال غزة1948خميم جباليا1
�صاطئ غزة1949خميم ال�صاطئ2

3
خميم 

الن�صريات
جنوب غزة 1948

و�صط غزة 1949خميم الربيج4
و�صط غزة1949خميم املغازي5

6
خميم دير 

البلح
1949

غرب مدينة دير 
البلح 

7
خميم خان 

يون�ض
1949

غرب مدينة خان 
يون�ض

جنوب غزة 1949خميم رفح8
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المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة)1(

من ي�سرف على �سوؤون الالجئني الفل�سطينيني يف قطاع غزة؟

 ت�صرف »اأونروا« على �صوؤون الالجئني الفل�صطينيني يف قطاع غزة من خالل تطبيق براجمها املتعلقة بال�صحة والتعليم 
والإغاثة. 

 وتقوم ال�صلطة الفل�صطينية كذلك بالدور ذاته. 

الواق�ع ال�س�كاين:

مل يجر على املخيمات منذ اأن�صئت اأي هيكلة اأو تخطيط من وكالة الغوث، ول على امل�صتوى احلكومي كي تتنا�صب مع 
ظروف الزيادة ال�صكانية املرتاكمة، ومع حمدودية امل�صاحة لتلك املخيمات، فنجد اأن الالجئني يعانون ظروف معي�صتها 
القا�صية وم�صاكنها املكتظة واملنافية الظروف واملقايي�ض ال�صحية املنا�صبة، فاأ�صبحت تكّون كتلة ب�صرية و�صكنية تفتقر 
اإىل �صبل املعي�صة ال�صحية، من حيث التهوية واملنافع العامة وال�صوارع ال�صيقة ومياه ال�صرف ال�صحي التي تعم ال�صوارع، 
وخا�صة مع ف�صل ال�صتاء، والأ�صواق املختلطة وامللت�صقة بامل�صاكن، وانعدام اأماكن اللعب لالأطفال، والأر�صفة ال�صيقة 
التي متّثل يف جمملها خماطر حقيقية على امل�صتوي ال�صحي والنف�صي لالجئني. وما زاد الأمر �صعوبة و�صيقاً حرب 
»الر�صا�ض امل�صبوب« على قطاع غزة التي كانت الأكرث عدوانية، والتي �صنها الحتالل الإ�صرائيلي على غزة يف الفرتة 

2009 واأدت اإىل تدمري اأو اإتالف ما يقرب من 60000 م�صكن )2(.  2008 و 18/1/   /  12/ ما بني 27 

الواق�ع ال�سحي

»اأونروا«  �صجالت  فح�صب  لالجئني،  ال�صحي  الو�صع  على  غزة  قطاع  على  املفرو�ض  واحل�صار  احلرب  اآثار  انعك�صت 
الإغاثية  ال�صحية  للمراكز  2009م  لعام  غزة  قطاع  يف  الالجئني  املر�صى  زيارات  جمموع  اأن  ات�صح  واأرقامها 
احلكومية.  املراكز  ملراجعات  خالف  وهذا  الالجئني،  ال�صكان  عدد  �صعف  يعادل  ما  اأي  زيارة؛   2.121.449 بلغت 
 .)3( الرئي�صة  الإغاثية  ال�صحية  املراكز  عدد  قلة  مع  املر�صية  املوؤ�صرات  كرثة  ال�صاأن  بهذا  القلق  يثري   ومما 

 الواق�ع التعليمي

هذا ال�شق من الكتاب جاءت ح�شب الأرقام ال�شادرة عن الأونروا لغاية الربع الثالث من عام 2009 .    يف  الواردة  الإح�شائيات   -1
درا�شات وتقارير خمتارة – مركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات - درا�شة: واقع الالجئني الفل�شطينيني يف  زقوت  اأبودية  حممد  عالء   -  2
 .  http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=201&a=117610   2010 – قطاع غزة ما بعد اللجوء واحل�شار واحلرب  عام 2009 
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و�ل�سار  �القت�سادي  �لو�قع  ب�سبب  وذلك  متو��ساًل؛  �نحد�رً�  غزة  قطاع  يف  �لتعليمية  �مل�ستويات  ت�سهد 
�ملفرو�س، باالإ�سافة �إل �لو�قع �لنف�سي �لذي خلفته �لرب وم�ساهد �لدمار و�لعنف �لتي حفرت يف ذ�كرة 
بعدما  لالأهايل  جلوء  مو�قع  �إل  �لتعليمية  و�ملوؤ�س�سات  �ملد�ر�س  حتولت  كيف  ين�سون  فال  و�ملعلمني،  �لطالب 

دمرت منازلهم يف �أثناء �لرب. 

هل تعلم؟

 اأن احل�صار املفرو�ض على قطاع غزة منذ عام 2007 اأدى اإىل تفاقم ماأ�صاة الالجئني.  

رت يف اأثناء حرب الفرقان  6700 منزل لالجئني يف غزة بحاجة اإىل اإعادة بناء ب�صبب العمليات الع�صكرية، منها 2،300 دمِّ
)2008 – 2009 ( و1،400 تعر�صت للتدمري قبل عملية »الر�صا�ض امل�صبوب« و3،000 منزل يف املخيمات تعد اآيلة لل�صقوط 

وغري �صحية وحتتاج اإىل اإعادة بناء، اإذ مل يح�صل حتى تاريخ اإ�صدار هذا الكتاب اأي اإعمار ب�صبب احل�صار امل�صتمر. 
 بلغ عدد املن�صاآت القت�صادية التي ت�صررت نتيجة العدوان على غزة اأكرث من 700 من�صاأة اقت�صادية، وبلغ عدد املن�صاآت 

التي ت�صررت جزئياً 432 من�صاأة، واملن�صاآت التي ت�صررت كلياً 268 من�صاأة موزعة على خمتلف القطاعات القت�صادية.
  بلغت معدلت البطالة، وخا�صة التي برزت بني ال�صباب اأعلى مما هي بني اأية فئة اأخرى لت�صل اإىل 47.5 باملئة، وقد 

بلغت معدلت بطالة ال�صباب يف غزة 63.5 باملئة، باملقارنة مع 39 باملئة يف ال�صفة الغربية.
 ثلث الالجئني امل�صجلني؛ اأي نحو 325.000، يعي�صون حتت خط الفقر املدقع، وغري قادرين على تلبية احتياجاتهم 
اإىل  اآخرين يعي�صون الآن حتت خط الفقر الر�صمي؛ وبالتايل يفتقرون   350.000 اأن  اإىل  الأ�صا�صية للغذاء، بالإ�صافة 
% من �صكان غزة يعي�صون حتت خط الفقر. بع�ض املتطلبات الأ�صا�صية لعي�ض حياة كرمية يف احلدود الدنيا. كذلك 80 

 معدل دخل الفرد دولران يومياً يف غزة، واإن قرابة مليون فل�صطيني اأ�صبحوا يعتمدون على امل�صاعدات الإغاثية. 
% من  % من م�صاكن الالجئني يف خميمات قطاع غزة غري مت�صلة مبرافق ال�صرف ال�صحي، كذلك 90   ما تزال 16 

مياه القطاع غري �صاحلة لل�صرب؛ ب�صبب التلوث باملبيدات ومياه ال�صرف ال�صحي وعدم معاجلتها بالنحو الكايف. 
 اإن 60.5 باملئة من �صكان قطاع غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي، ويفتقرون اإىل القدرة الكافية للو�صول اإىل الغذاء 

الآمن واملغذي وال�صحي. 
التغذية، واإن ن�صبة الأطفال الذين  اأمرا�ض فقر الدم و�صوء  اأطفال قطاع غزة يعانون  % من   50 اإن ما يزيد على   

.% يعانون نق�صاً يف الوزن بلغت نحو 2.9 

% من مدار�ض »اأونروا« البالغ عددها 221 مدر�صة ابتدائية واإعدادية تعمل بنظام الفرتتني)1(.   اإن نحو 90 

 . نف�شه  املرجع    -  1
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  .  2009 عام  من  الثالث  الربع  لغاية  الأونروا  عن  ال�شادرة  الأرقام  ح�شب  جاءت  الكتاب  من  ال�شق  هذا  يف  الواردة  الإح�شائيات   -  1

جباليا: خميم   -  1

يقع خميم جباليا اإىل ال�صمال من غزة بالقرب من قرية 
فيها،  الالجئني  خميمات  اأكرب  وهو  ال�صم،  ذات  حتمل 
لجئ،   35000 نحو  اإليه  جلاأ  عندما   1948 عام  اأن�صئ 
جنوب  الواقعة  القرى  من  فروا  قد  كانوا  معظمهم 
فل�صطني. ويقدر عدد �صكانه ح�صب اإح�صائية "اأونروا" 
لغاية الربع الثالث من عام 2009 بنحو 108134 لجئاً 
فقط  تبلغ  الأر�ض  من  م�صاحة  على  يعي�صون  م�صجاًل 
اكتظاظاً  املناطق  اأ�صد  من  فهو  مربع،  كيلومرت   1،4

بال�صكان.

الن�سريات: خميم   -  2

من املخيمات الكربى يف القطاع من حيث عدد ال�صكان 
وامل�صاحة، يقع على بعد 8 كم جنوبي مدينة غزة، وعلى 
من  اأكرث  فيه  يقطن  البلح،  دير  بلدة  �صمال  كم   6 بعد 
63179 لجئاً. ويعاين املخيم ارتفاعاً �صديداً يف الكثافة 
بناء  اأو  اإ�صالح  على  قادرين  غري  و�صكانه  ال�صكانية، 
ا�صترياد  على  املفرو�ض  احل�صار  ب�صبب  جديدة؛  منازل 

مواد البناء.
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ال�ساطئ: خميم   -  3

الثمانية يف قطاع  الالجئني  اأكرب خميمات  ثالث 
غزة، وواحد من اأكرث املخيمات اكتظاظاً بال�صكان. 
"ال�صاطي".  با�صم  اأي�صاً  ال�صاطئ  خميم  ويعرف 
ويقع املخيم على �صاطئ البحر الأبي�ض املتو�صط 
امليناء.  ر�صيف  من  ال�صمال  واإىل  غزة  مدينة  يف 
 23000 ال�صاطئ  خميم  ا�صت�صاف  البداية  يف 
لجئ من الذين فروا من اللد ويافا وبئر ال�صبع 
واملناطق الأخرى يف فل�صطني. واملخيم يعد م�صكناً 
يف  جميعهم  ي�صكنون  لجئاً   82929 من  لأكرث 
بقعة ل تزيد م�صاحتها على 0.52  كيلومرت مربع 

فقط.

الربيج: خميم   -  4

بجانب  غزة  قطاع  و�صط  الربيج  خميم  يقع 
�صغري  خميم  وهو  والن�صريات،  املغازي  خميمي 
القرن  من  اخلم�صينيات  يف  اأن�صئ  وقد  ن�صبياً، 
13،000 لجئ كانوا  املا�صي ل�صت�صافة ما يقارب 
اجلي�ض  ثكنات  يف  يعي�صون  اللحظة  تلك  حتى 
الربيطاين واخليام. ويقدر عدد �صكانه باأكرث من 

32059 لجئاً.



152

يون�س: خان  خميم   -  5

يقع خميم خان يون�ض على بعد نحو كيلومرتين من 
ال�صمال من رفح.  اإىل  املتو�صط  الأبي�ض  البحر  �صاطئ 
تعد  التي  يون�ض  الغرب من مدينة خان  اإىل  يقع  وهو 
يف  توقف  نقطة  كانت  والتي  رئي�صاً،  جتارياً  مركزاً 
اأعقاب حرب  الطريق التجاري القدمي اإىل م�صر. ويف 
فروا  اأن  بعد  املخيم  اإىل  35000 لجئ  1948 جلاأ  عام 
العنف، وكان معظمهم من  اأعمال  من منازلهم خالل 
ما  يون�ض  خان  خميم  يف  ويقطن  ال�صبع.  بئر  منطقة 

يزيد على 69737  لجئاً.

املغازي: خميم   -  6

يقع خميم املغازي يف و�صط قطاع غزة اإىل 
تاأ�ص�ض  وقد  الربيج.  خميم  من  اجلنوب 
اأ�صغر  من  واحد  وهو   ،1949 عام  املخيم 
حيث  من  اأكان  �صواء  غزة،  يف  املخيمات 
اأم من حيث عدد ال�صكان. ويت�صم  احلجم 
خميم املغازي ب�صيق اأزقته وارتفاع كثافته 
ال�صكانية، حيث اإن هناك اأكرث من 24376 
لجئاً ي�صكنون يف م�صاحة ل تزيد على 0.6 

كيلومرتات مربعة.
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البلح: دير  خميم   -  7

ويقع  غزة.  قطاع  يف  الالجئني  خميمات  اأ�صغر  وهو 
الغرب  اإىل  املتو�صط  الأبي�ض  البحر  �صاطئ  على  املخيم 
اإىل ب�صاتني  اإ�صارة  من املدينة التي حتمل ذات ال�صم، يف 
البلح الكثرية التي تنمو فيها. وعملت اخليام على توفري 
م�صاكن موؤقتة لالجئني الأ�صليني يف املخيم الذين كان 
بيوتهم  من  فروا  قد  كانوا  والذين   9000 يبلغ  عددهم 
نتيجة للحرب العربية ال�صهيونية عام 1967. وا�ْصُتبدلت 
ولحقاً  الطيني،  الطوب  من  مبنية  م�صاكن  باخليام 
م�صاكن اإ�صمنتية. ويوجد اأكرث من 20935 لجئاً يعي�صون 

يف املخيم.

رفح: خميم   -  8

يقع خميم رفح اإىل اجلنوب من غزة على احلدود امل�صرية. 
وقد تاأ�ص�ض املخيم عام 1949، وكان املخيم واحداً من اأكرث 
املخيمات اكتظاظاً بال�صكان من بني املخيمات الثمانية يف 
اإىل  الالجئني منه  الآلف من  انتقال  اأن  اإل  قطاع غزة، 
امل�صروع الإ�صكاين القريب يف تل ال�صلطان، جعل املخيم ل 
يكاد ميكن متييزه عن املدينة املحاذية له. وميّثل املخيم 
ال�صكانية  الكثافة  وتعد  لجئاً.   99351 لنحو  م�صكناً 
العالية م�صكلة رئي�صة حيث يعي�ض الالجئون يف م�صاكن 

مكتظة يف �صوارع �صيقة للغاية.
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رابعًا:     الاجئون الفلسطينيون في األردن

جدول باأ�سماء املخيمات والتجمعات الفل�سطينية يف الأردن

�الإن�ساء���������س�������م �مل����خ����ي����مم م����������������الح����������������ظ����������������ات�مل�����ن�����ط�����ق�����ة/ �مل�����وق�����عتاريخ 
معرتف به من الأونرواعمان1952خميم احل�صني1
معرتف به من الأونرواعمان1955خميم الوحدات2
معرتف به من الأونرواعمان1968خميم الطالبية3
معرتف به من الأونرواالزرقاء1948خميم الزرقاء4
معرتف به من الأونرواعمان 1968خميم حطني )ماركا(5
معرتف به من الأونروااإربد1951خميم اإربد6
معرتف به من الأونروااإربد1968خميم احل�صن7
معرتف به من الأونرواجر�ض1968خميم غزة8
معرتف به من الأونرواجر�ض1967خميم �صوف9

معرتف به من الأونرواالبلقاء1968خميم البقعة10
معرتف به اأردنياًماأدبا 1956 خميم ماأدبا 11
معرتف به اأردنياًعمان -خميم الأمري ح�صن 12
معرتف به اأردنياًالزرقاء -خميم ال�صخنة 13
غري معرتف بهعمان -خميم اجلوفة 14
غري معرتف بهعمان -خميم النزهة 15
غري معرتف بهعمان -خميم املحطة 16
غري معرتف بهعمان -خميم اأم تينة 17
غري معرتف بهجبل النظيف -خميم حممد اأمني 18
غري معرتف بهجنوب عمان -خميم زيزيا 19
غري معرتف بهالعقبة – جنوب الأردن -خميم ال�صاللة 20
غري معرتف بهاإربد – لواء الأغوار ال�صمالية-خميم وقا�ض 21
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الالجئون الفل�سطينيون يف الأردن

تعي�ض اأكرب جمموعة من الالجئني الفل�صطينيني يف الأردن 
من    %  41 اأو  الالجئني،  جمموع  من   %  34 ن�صبة  ومتّثل 
امل�صجلني لدى وكالة الغوث. وينق�صم الفل�صطينيون املقيمون 

يف الأردن اإىل عدة اأق�صام:

وهوؤلء   ،1948 عام  قبل  الأردن  يف  اأقاموا  فل�صطينيون   1
اأردنيون بالتاأ�صي�ض ولي�صوا من الالجئني.

هم  وهوؤلء   ،1948 عام  نكبة  اإثر  جاوؤوا  فل�صطينيون   2
الالجئون ومت منحهم اجلن�صية الأردنية. 

ال�صفة  على   1967 عدوان  جراء  جاوؤوا  فل�صطينيون   3
الغربية وقطاع غزة، وهوؤلء هم النازحون وُمنحوا اجلن�صية 

خريطة تو�صح خميمات الالجئني الفل�صطينيني يف الأردن

الأردنية.

4 فل�صطينيون جاوؤوا من قطاع غزة نتيجة احلرب العربية ال�صهيونية عام 1967، ومنحوا جوازات �صفر موؤقتة ملدة �صنتني، 
ول يتمتعون باجلن�صية الأردنية.

5 فل�صطينيون جاوؤوا اإثر احلرب العراقية الكويتية 1990، وهوؤلء �صفاتهم واأو�صاعهم القانونية متعددة وخمتلفة، منهم 
من يحمل اجلن�صية الأردنية، ومنهم من يحمل جوازات �صفر موؤقتة، فهوؤلء لي�صوا اأردنيني.

الإقامة  ب�صروط خا�صة، وفق نظام  الأردن  يقيمون يف  فل�صطينية خمتلفة، وهوؤلء  �صفر  وثائق  فل�صطينيون يحملون   6
املعمول به.

% منهم يقيمون يف  الأكرثية من الالجئني والنازحني ل تقيم يف املخيمات، فهي تقيم يف اأحياء العا�صمة عمان، ونحو 18 
ع�صرة خميمات ت�صرف عليها وكالة غوث الالجئني الفل�صطينيني  )1(.

– الدورة  املفتوحة  البحرين  – جامعة  الالجئني  درا�شات  اأكادميية  الأردن حما�شرات  الفل�شطينيني يف  الالجئني  م�شاق  عطيوي  ربحي   -  1
.2011  - الأوىل – 2010 
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كم يبلغ عدد الالجئني الفل�سطينيني يف الأردن؟
قدر عدد الفل�صطينيني يف نهاية 2010 بنحو 3.31 ماليني ن�صمة، ويعد 
الأردن من اأكرث الدول العربية امل�صيفة لالجئني الفل�صطينيني، اإذ تقدر 
اأعداد الالجئني الفل�صطينيني امل�صجلني لدى وكالة الأمم املتحدة لإغاثة 
وت�صغيل الالجئني الفل�صطينيني، بنحو 2004795 لجئاً، م�صجاًل حتى 

نهاية ال�صهر ال�صاد�ض 2010 )1(.  

كيف يتعامل القانون الأردين مع الالجئني الفل�سطينيني يف الأردن؟
الأردنيني  معاملة  مثل  الأردن  يف  الفل�صطينيني  الأردين  القانون  ُيعامل 
من اأ�صل �صرق اأردين. اأما من ناحية التطبيق العملي فالأمر خمتلف؛ اإذ 
بن�صبة تقارب  الفل�صطينيني احل�صول على وظائف حكومية  ي�صعب على 
عددهم، كذلك يقل عددهم يف الربملان، ويكاد ينعدم يف الوظائف احل�صا�صة. 

اأين ي�سكن الالجئون الفل�سطينيون يف الأردن؟

يتوزع الالجئون والنازحون على خمتلف حمافظات اململكة، وغالبيتهم ي�صكنون خارج املخيمات؛ اإذ تبلغ ن�صبة الالجئني 
% تقريباً  )2(. %، ويف املخيمات 18  امل�صجلني يف وكالة الغوث الدولية خارج املخيمات 82 

ما هي اجلهات امل�سوؤولة عن الالجئني الفل�سطينيني يف الأردن؟

ال�صوؤون  ودائرة  الفل�صطينيني  الالجئني  وت�صغيل  غوث  وكالة  من  كل  الأردن  يف  الالجئني  �صوؤون  اإدارة  يتقا�صم   -  1
الفل�صطينية.

و�صرف  واإنارة  طرقات  من  الدولة  خدمات  على  حت�صل  ولكنها  الأردنية،  البلديات  من  جزءاً  لي�صت  املخيم  اأر�ض   -  2
�صحي وغريها من خالل دائرة ال�صوؤون الفل�صطينية.

ان تتبع اأمانة عمان، وخارجها تتبع الوكالة. فهي يف خميمات َعمَّ النظافة  اأما   -  3

 . 309 – 2010 – املوؤ�شرات ال�شكانية الفل�شطينية – مركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات – بريوت لبنان – �س 308  التقرير ال�شرتاتيجي   - 1
2 - يف خميمات ال�شتات.. الالجئون الفل�شطينيون بال حقوق - خا�س- العودة-  جملة العودة - العدد الواحد واخلم�شون - ال�شنة اخلام�شة كانون 
 http://www.alawda-mag.com/default.asp?issueID=52&MenuID=113 الأول )دي�شمرب( 2011 م – حمرم 1433 هـ
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ح�������ق�������ائ�������ق وم������ع������ط������ي������ات

يعاين �صكان املخيمات يف الأردن ظروفاً معي�صية قا�صية، الأمر الذي مّثل عامل طرد لل�صكان من املخيمات، وحتدياً رئي�صاً 
جلهود التنمية، فامل�صاكن القائمة ل ي�صلح اأغلبها لل�صكن الب�صري ويفتقر معظمها اإىل ال�صروط ال�صحية ال�صرورية مثل 
% من جمموع  الإنارة والتهوية وغريها. وقد ارتفعت ن�صبة امل�صاكن التالفة وغري ال�صاحلة لال�صتخدام حيث بلغت 10.7 
املخيمات، وكانت اأكرب الن�صب يف )خميم ماأدبا 30 %، خميم الوحدات 25 %، خميم احل�صني 20 %، خميم اربد 15 %( )1(.

اأو اأكرث يف الغرفة الواحدة، واأن  3 اأفراد  % من الوحدات ال�صكنية لالجئني ت�صم   46 ت�صري الإح�صائيات اإىل اأن نحو 
معدل م�صاحة الوحدة الواحدة نحو 88،0 مرتاً مربعاً. ف�صاًل عن امل�صاكل ال�صحية الناجتة من تراكم النفايات وتكدي�ض 
اأقفا�ض الطيور واحليوانات على جانبي الأزقة واملمرات ال�صيقة، مما كان له انعكا�صاته ال�صلبية على جموع الالجئني 

% منهم اأمرا�صاً مزمنة. والنازحني يف خمتلف املناحي ال�صحية، حيث يعاين 31 

– برنامج درا�شات التنمية – مركز الأردن اجلديد – املوؤ�ش�ش�شات الأهلية و�شبه الأهلية العاملة يف خميمات الالجئني  زيت  بري  جامعة   -  1
 .www.home.birzeit.ed س 19 . املوقع على ال�شبكة العنكبوتية� pdf الفل�شطينيني يف الأردن – ت 2001 ملف
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اخلدمات الأ�سا�سية املتوفرة يف املخيمات

الأ�صا�صية  الأهلي  مبهمة تقدمي اخلدمات والحتياجات  املجتمع  الأردنية وبع�ض موؤ�ص�صات  »اأونروا« واحلكومة  تقوم 
لالجئني على ال�صعد التعليمية وال�صحية واخلدمات العامة والإغاثية، ومن اأهم هذه اخلدمات:  

التعليم
جمموعه  ما  الأردن  يف  »اأونروا«  تدير 
الأ�صا�صي  التعليم  توفر  مدر�صة   172
ال�صف  وحتى  الأول،  ال�صفوف  من 
العا�صر لنحو 115000 طالب وطالبة. 
 600 من  اأكرث  اأي�صاً  »اأونروا«  وتدرب 
امل�صتوى  على  �صنوياً  ومعلمة  معلم 
اجلامعي. ويوفر كل من مركز تدريب 
ال�صري  وادي  تدريب  ومركز  عّمان 
على  يزيد  ملا  املهني  التدريب  برامج 

1300 طالب وطالبة.

اخلدمات ال�سحية 
تقدم اخلدمات ال�صحية فقط لالجئني امل�صجلني لدى »اأونروا« با�صتثناء احلالت الطارئة، حيث ميكن اجلميع ال�صتفادة 
من خدمات »اأونروا« ال�صحية. وت�صغل »اأونروا« اأو تدير نحو 23 مركزاً �صحياً، تخدم الالجئني يف املخيمات، منها 18 
عيادة داخل 12 خميماً، وا�صتثني خميم ماأدبا حيث اأقيمت فيه عيادة حكومية واحدة. وتقدم »اأونروا« كذلك خدمات يف 

ة. بع�ض امل�صت�صفيات اخلا�صة للحالت الفقرية، حيث ت�صمح لهم بالإقامة فيها، وخ�ص�صت لذلك عدداً من الأَ�ِصرَّ
م كذلك خدمات خمربية، وت�صوير اأ�صعة واخلدمات التاأهيلية لالأطفال واملعوَّقني والإمدادات الطبية، اإ�صافة اإىل  وتقدَّ
وجود فريق اأطباء اإ�صعاف موزعني على عدة مراكز �صحية للوكالة. ورغم التقدير الإيجابي للخدمات ال�صحية التي 
تقدمها »اأونروا« لأبناء املخيمات والالجئني، ل بد من التاأكيد اأن هذه اخلدمات ل تغطى احتياجات ال�صكان؛ ب�صبب 

ارتفاع كلفة العالج والأدوية  )1(.

  . العنكبوتية  ال�شبكة  على  الونروا  موقع    -  1
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املخيمات الفل�سطينية يف الأردن

اإربد: خميم   -  1

تبلغ  الأر�ض  من  م�صاحة  فوق   1951 عام  يف  املخيم  تاأ�ص�ض 
�صمال  يف  اإربد  مدينة  من  بالقرب  مربع  كيلومرت   0.24
�صكانه  بينما يقدر عدد  4000 لجئ،  اآنذاك  و�صكنه  الأردن، 
عام  من  الثالث  الربع  اإح�صائيات  ح�صب  لجئاً  ب�25355 

.2009

البقعة: خميم   -  2

ال�صتات  الأردن، ويعتربه بع�صهم الأكرب يف  اأكرب خميم يف 
بعد  على   1968 عام  املخيم  اأن�صئ  ال�صكان،  عدد  حيث  من 
26000 لجئ. جرى  اإىل ال�صمال من عمان لإيواء  20 كم 
عدد  ويقدر  مربع،  كم   1.4 ت�صاوي  م�صاحة  على  تاأ�صي�صه 

�صكانه بنحو 94797 لجئاً م�صجاًل لدى "اأونروا".

احل�سن »عزمي املفتي«: خميم   -  3

عن  كم  و10  عمان  �صمايل  كم   80 م�صافة  على  املخيم  يقع 
لجئ.   12500 ليوؤوي   1968 عام  اأن�صئ  وقد  اإربد،  مدينة 
بينهم  من  ن�صمة،   27166 بنحو  ال�صكاين  التعداد  يقدر 

22340 لجئاً م�صجاًل.

خميم احل�صن … معاناة متجددة و�صرب على احلياة
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الزرقاء: خميم   -  4

الأر�ض  من  م�صاحة  فوق   1948 عام  الزرقاء  خميم  اأن�صئ 
�صرق  �صمال  كيلومرتاً   23 بعد  على  ويقع  دوناً،   190 تبلغ 
يقع  لكونه  الزرقاء؛  ملحافظة  اإدارياً  ويتبع  عمان  العا�صمة 
و�صط مدينة الزرقاء ثانية كربى مدن اململكة. اأقيمت على 
الوحدة  م�صاحة  تبلغ  �صكنية،  وحدة   3340 املخيم  اأرا�صي 
70 مرتاً مربعاً. وقدر عدد �صكانه ب� 12.000    - الواحدة 60 
ن�صمة ح�صب تقديرات دائرة ال�صوؤون الفل�صطينية، و18.528 

ن�صمة ح�صب اإح�صائيات وكالة الغوث. 

الطالبية:  خميم   -  5

م�صاحة  على  الالجئني  من   5000 لإقامة   1968 عام  اأن�صئ 
وهو  عمان،  جنوبي  كم   35 بعد  على  مربع،  مرت   130000
املخيم الأكرب يف الأردن من حيث م�صاحة الأر�ض. وبخالف 
باقي املخيمات الأخرى يف الأردن، فاإن �صكان خميم الطالبية 
الالجئني،  من  ولي�صوا  النازحني،  من  اأ�صا�صي  ب�صكل  هم 
ويقدر عدد �صكانه بنحو 7235 لجئاً م�صجاًل لدى "اأونروا". 

جبل احل�سني: خميم   -  6

اأن�صئ يف 1952 لإيواء 8000 لجئ على م�صاحة 421000 مرت 
مربع �صمايل غربي عمان. ويقدر عدد �صكانه بنحو 29452 

لجئاً م�صجاًل لدى "اأونروا". 
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»غزة«: جر�س  خميم   -  7

نتيجة  11500 لجئ ونازح فل�صطيني غادروا قطاع غزة؛  1968 لإيواء  تاأ�ص�ض خميم جر�ض كمخيم للطوارئ يف عام 
احلرب العربية ال�صهيونية عام 1967. ويغطي املخيم م�صاحة من الأر�ض تبلغ 0.75 كيلومرت مربع، وهو يقع على بعد 
خم�صة كيلومرتات من الآثار ال�صهرية يف مدينة جر�ض. ويقدر عدد �صكانه بنحو 24597 لجئاً م�صجاًل لدى "اأونروا".

�سوف: خميم   -  8

ال�صفة  غادروا  الذين  والنازحني  الفل�صطينيني  الالجئني  اأجل  من  تاأ�ص�صت  التي  ال�صتة  الطوارئ  خميمات  اأحد  وهو 
596187 مرتاً مربعاً، ويقع على بعد  1967. تبلغ م�صاحة املخيم  الغربية وقطاع غزة خالل العتداء ال�صهيوين عام 
اأُخلي املخيم يف ت�صرين الأول من عام  اإىل ال�صمال من عمان.  50 كيلومرتاً  اآثار جر�ض ال�صهرية وعلى بعد  5 كم من 
ت�صاعد  وبعد   1968 عام  ويف  الأمطار.  وغزارة هطل  القا�صية  اجلوية  الظروف  ب�صبب  الأردن؛  وادي  اإىل  ونقل   1967
العمليات الع�صكرية يف املنطقة اأعيد الالجئون والنازحون اإىل �صوف. ويقدر عدد �صكانه بنحو 20356 لجئاً م�صجاًل 

لدى "اأونروا".

»الوحدات«: اجلديد  عمان  خميم   -  9

تاأ�ص�ض املخيم عام 1955 جنوب �صرق العا�صمة الأردنية عمان فوق م�صاحة من الأر�ض تبلغ 048 لإيواء 5000 لجئ. 
املخيم  يف  الوكالة  من�صاآت  تقدم  عالية.  �صكانية  كثافة  ذات  مناطق  بها  حتيط  ح�صرية  �صاحية  لي�صبح  املخيم  تطور 

خدماتها اأي�صاً لالجئني الذين يعي�صون يف املناطق املحيطة باملخيم، ويقدر عدد �صكانه بنحو 51663 لجئاً م�صجاًل. 

خميم ماركا »خميم حطني«:  -  10

تاأ�ص�ض املخيم يف عام 1968 فوق اأر�ض م�صاحتها 0،92 كيلومرت مربع على م�صافة 10 كيلومرتات من ال�صمال ال�صرقي 
ملدينة عمان لإقامة 15000 لجئ، وتعود اأ�صول الالجئني فيه اإىل قطاع غزة، ويقدر عدد �صكانه ب�46288 لجئاً م�صجاًل 

لدى "اأونروا". 

واقع: يف الأردن ثالثة خميمات غري معرتف بها من "اأونروا" ومعرتف بها من احلكومة الأردنية، وهنالك جتمعات فل�صطينية 
بارزة معروفة باأنها خميمات �صعبية ل تعرتف بها اجلهتان، اأو �صبه خميمات غري معرتف بها من اأي جهة ر�صمية.
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اأما املخيمات غري املعرتف بها اأردنيًا فهي:

)حنيكني �صابقاً( منطقة جبل الن�صر و�صط العا�صمة عمان، ويبلغ عدد �صكانه نحو 10 اآلف  ح�صن  الأمري  خميم   -  1
لجئ. 

�صنة 1956 وهو يقع على بعد 12 كم من و�صط مدينة ماأدبا. ويقع املخيم على م�صاحة  املخيم  اأقيم  ماأدبا:  خميم   -  2
11.58 دوناً، ويبلغ عدد �صكانه 6245 �صخ�صاً يتوزعون على 1041 عائلة، يقيمون يف 512 وحدة �صكنية تبلغ م�صاحة 

الوحدة الواحدة 90 مرتاً مربعاً.

خميم ال�صخنة يف حمافظة الزرقاء، ويبلغ عدد �صكانه نحو 5600 ن�صمة.  -  3

وال�صتينيات ول يطلق  فيها لجئون منذ اخلم�صينيات  ويعي�ض  العا�صمة عمان،  ال�صكانية فمعظمها يف  التجمعات  اأما 
اأمني  اأم تينة، خميم حممد  عليها ر�صمياً خميمات نذكر منها : خميم اجلوفة، خميم النزهة، خميم املحطة، خميم 
يف جبل النظيف، خميم زيزيا جنوب عمان، خميم ال�صاللة جنوب الأردن مبدينة العقبة، خميم وقا�ض �صمال الأردن 

مبحافظة اإربد لواء الأغوار ال�صمالية )1(.

تنبيه هام: اإن مو�صوع العرتاف باملخيمات له اأهمية تتعلق بالرعاية وتقدمي اخلدمات والإغاثة لالجئني.

ما هي اجلهات امل�صوؤولة عن الالجئني الفل�صطينيني يف الأردن؟

ال�صوؤون  ودائرة  الفل�صطينيني  الالجئني  وت�صغيل  غوث  وكالة  من  كل  الأردن  يف  الالجئني  �صوؤون  اإدارة  يتقا�صم   -  1
الفل�صطينية.

جزءاً من البلديات الأردنية، ولكنها حت�صل على خدمات الدولة من طرقات واإنارة و�صرف  لي�صت  املخيم  اأر�ض   -  2
�صحي وغريها من خالل دائرة ال�صوؤون الفل�صطينية.

اأمانة عمان، وخارجها تتبع الوكالة. تتبع  ان  َعمَّ خميمات  يف  فهي  النظافة  اأما   -  3

. �شابق  – مرجع  الأردن   يف  الفل�شطينيني  الالجئني  م�شاق  عطيوي  ربحي    -  1
– الدورة  – جامعة البحرين املفتوحة  اأكادميية درا�شات الالجئني   ربحي عطيوي م�شاق الالجئني الفل�شطينيني يف الأردن - حما�شرات 

2011 مرجع �شابق .  - الأوىل – 2010 
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خدمة الإغاثة

توقفت »اأونروا« عام 1982 عن تقدمي خدمات الإعانات املنتظمة لالجئني، فتزايدت حدة ظاهرة الفقر وتنامي عدد 
الأ�صر املحتاجة، واأ�صبحت ظاهرة علنية، وحتولت »اأونروا« اإىل تقدمي امل�صاعدات الرمزية حلالت الع�صر ال�صديد؛ ما 

% من الأ�صر املحتاجة واملعوزة ُحرمت من خدمة الإغاثة من الهيئة الدولية املخت�صة بذلك )1(.  يعني اأن نحو 90 

اأبرز �سمات املخيمات يف الأردن

بالإ�صافة اإىل ما ذكر �صابقاً نذكر: 

عدم توافر مالعب و�صاحات ملمار�صة الفتيان الريا�صة واللعب. 1
عدم وجود حدائق عامة يف اأيٍّ من املخيمات. 2

من  بالكامل  م�صيدة  براكيات  وبع�صها  الزينكو(،   ( بال�صفيح  م�صقوفاً  املخيمات  م�صاكن  من   %  15 نحو  يزال  ما  3
% من م�صاكن املخيمات تالفة وغري �صاحلة لال�صتعمال نهائياً. ال�صفيح والكرتون املقوى وما �صابه، ونحو 11 

8 اأفراد يف وحدة �صكنية متو�صط  تقارب امل�صاكن من بع�صها واكتظاظها بال�صكان يف ظل اأ�صر متو�صط عدد اأفرادها 7 -  4
م�صاحتها 87 مرتاً مربعاً. 

 55 اأعداد الطلبة، حيث ي�صل معدل طلبة الغرفة ال�صفية الواحدة اإىل  تعاين مدار�ض الوكالة اكتظاظاً كبرياً يف  5
طالباً اأو طالبة. 

عدم وجود ممثلني حقيقيني لأبناء املخيمات يف جلان خدمات املخيمات التي تعينها اجلهات الر�صمية. 6

ما يزال هناك غياب ملنظمة م�صتقلة تدعم الالجئني يف الأردن على اأر�ض الواقع، با�صتثناء اأعمال بع�ض الأحزاب  7
والنقابات املهنية.

8 عدم كفاءة املوؤ�ص�صات ال�صحية القائمة، �صواء من ناحية الكم اأو النوعية.

1 -  ربحي عطيوي م�شاق الالجئني الفل�شطينيني يف الأردن  حما�شرات اأكادميية درا�شات الالجئني – جامعة البحرين املفتوحة – الدورة الأوىل 
2011 - مرجع �شابق.   -  2010 –
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خامسًا:    الاجئون الفلسطينيون في لبنان

املخيمات الفل�سطينية يف لبنان

�صنة ا�صم املخيمالرقم
التاأ�صي�ض

امل�صاحة 
بالدومن

الالجئون 
امل�صجلون

عدد مدار�ض 
»اأونروا«

عدد عيادات 
مالحظات»اأونروا«

خميمات منطقة �صور ) اجلنوب(
   1 4 27500 248.4 1948الر�صيدية1
   1 4 9500 194880الب�ض2 
   1 4 19500 1948134الربج ال�صمايل3 

خميمات منطقة �صيدا )اجلنوب(
   2 8 47500 1948290عني احللوة4 

 1 2 4500 195454.50املية ومية5 
دوام العيادة 3 اأيام يف 

الأ�صبوع فقط

خميمات بريوت
   1 7 16000 1948104برج الرباجنة6 
   1 1 600 19525.4مار اليا�ض7 
   1 2 8500 194939.5�صاتيال8 
   1 1 4000 195683.6�صبية9 

خميمات منطقة طرابل�ض )ال�صمال(

اأكرث من  1950200نهر البارد10 
 380003 1 

مل يجِر النتهاء من بناء 
املدار�ض الثالث والعيادة

   1 7 16500 1955200البداوي11
خميمات البقاع ) ال�صرق(

   1 2 8000 43.44 1948ويفل )اجلليل(12
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الالجئون الفل�سطينيون يف لبنان

جمموع  من   %  10 نحو  اللبنانية  اجلمهورية  يف  يعي�ض 
الالجئني الفل�صطينيني امل�صجلني لدى »اأونروا«، ميثلون 
من  اأكرث  يقيم  لبنان،  �صكان  جمموع  من   %  11 نحو 
ا�صتاأثرت  ر�صمياً،  م�صجاًل  خميماً  ع�صر  اثني  يف  ن�صفهم 
% من جمموع الالجئني يف لبنان. اأما الباقون  بنحو 53 
فيقيمون يف املدن والقرى اللبنانية، اإ�صافة اإىل جتمعات 
لبنان.   يف  الأو�صاع  تطورات  ب�صبب  ن�صاأت  جديدة   �صكنية 
تنت�صر املخيمات الفل�صطينية يف خم�ض مناطق يف لبنان؛ 
هي: منطقة طرابل�ض، بريوت، �صيدا، �صور، ثم منطقة 
البقاع، ويرجع تاريخ اإن�صاء هذه املخيمات اإىل ما قبل عام 
1967م؛ ما يعني اأن قاطنيها من الالجئني الذين هجروا 

ق�صراً من ديارهم عام 1948م.

توزيع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان البالغ عددهم 425000.

خريطة تو�صح املخيمات الفل�صطينية يف لبنان
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ما الفرق بني الالجئ امل�سجل والالجئ غري امل�سجل؟

الالجئ »غري امل�صجل« هو الالجئ امل�صّجل يف الدولة اللبنانية وغري م�صّجل يف �صجالت »اأونروا«، وقد خرج من فل�صطني 
بعد 1 /5 /1951؛ اإذ ترى »اأونروا« اأن خدماتها موجهة فقط اإىل الالجئني امل�صجلني لديها حتى ذلك التاريخ فقط ول 

ت�صمل الفل�صطينيني الذين ا�صطروا اإىل اخلروج بعد هذا التاريخ.

من هو فاقد الأوراق الثبوتية؟

لبنان  يف  يعي�صون  الذين  الفل�صطينيون  الالجئون  هم 
بطاقات  لديهم  اأن  غري  »اأونروا«،  لدى  ت�صجيل  دون 
اأولئك  اأو  فقط،  اللبنانية  ال�صلطات  عن  �صادرة  ُهوية 
املحرومون من الت�صجيل لدى »اأونروا« ومن البطاقات 
ويعترب  ال�صواء.  على  اللبنانية  ال�صلطات  عن  ال�صادرة 
عليهم  يطلق  والذين  الت�صجيلني  اإىل  يفتقرون  الذين 
غري  اأجانب  الُهوية«  ذوي  غري  »الفل�صطينيون  ا�صم 
غادروا  اإذا  للتوقيف  عر�صة  وهم  لبنان،  يف  �صرعيني 
وثائق  على  احل�صول  ميكنهم  ول  الالجئني،  خميمات 

لل�صفر اإىل اخلارج  )1(.

 1967 عام  يف  اإّما  لبنان،  اإىل  قدم  ممن  هوؤلء  ومعظم 
اإّبان النك�صة اأو يف عام 1970 اإثر اأحداث اأيلول يف الأردن، 
اأوراقه؛ وبالتايل ل يحق  اإعادة جتديد  ومل يتمكن من 
خارج  والتجول  والزواج  والعالج  التعليم  منهم  لأي 

املخيم ولي�ض لديهم اأية حقوق قانونية اأو مدنية.

www.thabit-lb.org/ 2008  1 - اأحالم ر�شدي عمر فاقدو الأوراق الثبوتية- هٌم وماأ�شاٌة.. فاإىل متى واإىل اأين؟ - منظمة "ثابت"-اأيلول
 . cms/assets/ahlam%20omar.doc
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اأين يعي�س الالجئون الفل�سطينيون يف لبنان)1(؟

1 يعي�ض ثلثا الفل�صطينيني داخل املخيمات، بينما يعي�ض ثلث الفل�صطينيني يف التجمعات، ول �صيما يف حميط املخيمات.
2 يعي�ض ن�صف الفل�صطينيني يف جنوب لبنان )�صور و�صيدا(.

3 يعي�ض ُخم�ض الفل�صطينيني يف بريوت، وُخم�صهم الآخر يف ال�صمال.
% من الفل�صطينيني يف البقاع )�صرق لبنان(. 4 يعي�ض 4 

5 ن�صف ال�صكان دون �صن ال�25 �صنة.
اأفراد.  5  - 6 متو�صط عدد اأفراد الأ�صرة 4 

% من الالجئني هم من الن�صاء.  53 7
املعّدل العمري للفل�صطينيني هو 30 �صنة. 8

% من امل�صاكن تعاين من م�صاكل الرطوبة والنفوذية.  66 9
10 معظم امل�صاكن ال�صيئة موجودة يف اجلنوب.

811 % من الأ�صر تعي�ض يف م�صاكن �صقفها اأو جدرانها م�صنوعة من الزينكو اأو اخل�صب اأو الأترنيت. 

812 % من الأ�صر تعي�ض يف م�صاكن مكتظة )اأكرث من ثالثة اأ�صخا�ض يف الغرفة الواحدة(.
1513 % من الفل�صطينيني يعانون فقداناً حاداً لالأمن الغذائي، ويحتاجون اإىل م�صاعدة غذائية ملّحة.

6314 % يعانون فقدان الأمن الغذائي اإىل حد ما.

15اأكرث من ربع الأ�صر ل يتناولون كميات منا�صبة من الفاكهة واخل�صار واللحوم ومنتجات احلليب.

16ل يح�صل ثلث الفل�صطينيني على متطلبات الغذاء الأ�صا�صية. 

 % % منهم احللويات غالباً، فيما يتناول 68  17تنت�صر بني الفل�صطينيني عادات غذائية غري �صحية، اإذ يتناول 57 
منهم امل�صروبات املحالة على نحو متكرر؛ ما يزيد من عبء الإ�صابة باأمرا�ض مزمنة.

راأفت مرة فل�شطينيو لبنان ،فقراء وعاطلون من العمل وم�شاكن غري �شحية جملة العودة - العدد الواحد والأربعون - ال�شنة الرابعة –�شباط   -  1
 . http://www.alawda-mag.com/default.asp?issueID=42&MenuID=86 - فرباير( 2011 م– �شفر 1432 ه- بريوت(
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ما الفرق بني املخيم الر�سمي والتجمع؟

املخيمات هي اأرا�ٍض �صيدت فيها منازل للفل�صطينيني بالتعاون مع »اأونروا«، والتوافق مع ال�صلطات اللبنانية. 
ملكية هذه الأرا�صي هي اإما عامة للدولة اللبنانية، واإما خا�صة للعائالت والأفراد، واإما للوقف الديني. 

وهذه املخيمات تعرف باأنها قانونية؛ اأي اأنها خميمات ر�صمية تعرتف بها ال�صلطات اللبنانية و«اأونروا«. وتوجد يف هذه 
املخيمات مراكز ل�«اأونروا« تقدم اخلدمات ال�صحية والتعليمية. 

اأما التجمعات فهي تنت�صر على طول الأرا�صي اللبنانية، وت�صم اأعداداً متفاوتة من الفل�صطينيني. وهذه التجمعات ن�صاأت 
اإما ب�صبب ا�صطرار العائالت الفل�صطينية اإىل الإقامة يف جوار الأماكن التي يعملون فيها، خا�صة الب�صاتني واحلقول 

الزراعية، واإما ب�صبب الق�صف والعدوان امل�صتمر على املخيمات التي دفعت الالجئني اإىل البحث عن الأمن والأمان. 

وهذه التجمعات مقامة على ار�ض الغري، وهي ل حتظى باعرتاف ال�صلطات اللبنانية والوكالة )اأونروا( التي مل تن�صئ 
مراكز يف هذه التجمعات تقدم اخلدمات ال�صحية والتعليمية للمقيمني فيها  )1( . 

من امل�سوؤول عن تقدمي الرعاية ال�سحية والتعليمية 
والإغاثة لالجئني يف لبنان؟

والجتماعية  التعليمية  اخلدمات  »اأونروا«  تقدم 
اخلدمات  تلك  من  وجزء  امل�صجلي،  لالجئني  والطبية 
اأقل  وخدمات  امل�صجلني  غري  الالجئني  اإىل  تقدم 
لالجئني من فاقدي الأوراق الثبوتية. تتوىل »اأونروا« 
خميمات  يف  الفل�صطينيني  لالجئني  التعليمي  اجلانب 
الفل�صطينية،  املخيمات  جميع  يف  مدار�ض  ولها  لبنان، 
البتدائية  مراحل:  الثالث  ت�صمل  املدار�ض  وهذه 
ثانوية،  مدار�ض  و�صت  مدر�صة،   75 وعددها  واملتو�صطة 
وت�صم هذه املدار�ض جمتمعة 33 األف طالب ح�صب العام 

 .2010/ الدرا�صي 2009 

 . 54  - الفل�شطينيني يف لبنان – درا�شة ميدانية 2006 – مركز العودة الفل�شطيني – لندن -  �س 53  الالجئني  دليل  مرة  فهد  راأفت    -  1

خميم الربج ال�صمايل -لبنان  
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حم�������������ط�������������ة ه�������������ام�������������ة: 

 ن�صف ال�صباب الذين هم يف �صن املرحلة الثانوية من الدرا�صة )بني 16 و18 �صنة( يرتادون املدر�صة اأو معاهد التدريب 
املهني.

 اإن املعدلت املرتفعة من الت�صّرب املدر�صي واملهارات غري الكافية، ف�صاًل عن قيود ملحوظة على �صوق العمل، تعوق 
قدرة الالجئني على اإيجاد عمل منا�صب.

ُيعّد التح�صيل العلمي موؤ�صراً جيداً على الأ�صرة؛ بحيث يوؤثر يف الو�صع القت�صادي الجتماعي وعلى الأمن الغذائي لها.

%، ويرتاجع معّدل   عندما يكون التح�صيل العلمي لرب الأ�صرة اأكرث من البتدائي، يرتاجع معّدل الفقر اإىل 60.5 
الفقر ال�صديد اإىل الن�صف.

% من الالجئني الفل�صطينيني الذين هم يف �صن الذهاب اإىل املدر�صة )بني 7 و15 �صنة( مل يرتادوا اأي مدر�صة يف عام   8
.2010

% للبنانيني(. % من الفل�صطينيني يحملون �صهادة جامعية )مقابل 20   6

 يعاين نحو ثلث ال�صكان اأمرا�صاً مزمنة.

 كل الأ�صر التي ت�صم يف اأفرادها م�صاباً باإعاقة تعي�ض يف الفقر ال�صديد.

تعاين ن�صبة ل باأ�ض بها من �صكان املخيمات يف لبنان من النهيار الع�صبي اأو القلق اأو الكاآبة.

% من الفل�صطينيني لي�ض لديهم تاأمني �صحي )تقدم »اأونروا« الرعاية ال�صحية الأولية والثانوية للفل�صطينيني جماناً(.  95

 اأي اإ�صابة مبر�ض م�صتع�ٍض قد تدفع الأ�صرة اإىل الفقر.

احلقوق املدنية والجتماعية والقانونية لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان 
هناك  اإن  اإذ  لالأجانب؛  املعطاة  احلقوق  مينحه  مل  كاأجنبي  لبنان  يف  املقيم  الفل�صطيني  اللبناين  القانون  ت�صنيف  اإن 
العديد من الأحكام القانونية التي متيل اإىل حتديد حقوقهم يف بع�ض املناطق، حيث و�صل الأمر اإىل حرمانهم من 

مكا�صب قانونية كما هو احلال يف حق التملك والعمل)1(.

اأو�شاع الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان -الواقع القانوين لالجئني الفل�شطينيني يف لبنان –  �شالح-  حم�شن  د.  – حترير:  احلنفي  حممود   -  1
 .61 الطبعة الأوىل – بريوت - مركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات– 2008– �س 
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الإقامة وال�سفر والتنقل 

 ي�صنف الالجئون الفل�صطينيون اإىل فئة �صملها اإح�صاء »اأونروا« وفئة مل ي�صملها، وفئة اأتت بعد هزمية 1967، وقد 
اإىل  حني  من  جتدد  اإقامات  وبني  الداخلية  وزارة  قيود  يف  م�صجل  بني  واإقامتهم  وجودهم  اأماكن  مع  التعامل  تفاوت 

اآخر)1(، ويحق ملن يحمل بطاقات الإقامة اخلروج والدخول مرة اأخرى للبنان.

حق العمل: 
منعت الت�صريعات والقرارات اللبنانية على الفل�صطيني العمل يف 72 مهنة، وكذلك يف املهن احلرة )طب، حماماة، هند�صة، 
�صحافة، �صيدلة )2( وا�صرتطت عليه بداية احل�صول على اإجازة عمل مع مراعاة مبداأ املعاملة باملثل؛ مما حرمه من النت�صاب 
النواب  اأن جمل�ض  اإل  ر�صومه)3(،  بدفع  اأ�صاًل  امللزم  الجتماعي وخدماته  ال�صمان  تقدميات  وال�صتفادة من  النقابات  اإىل 

العنكبوتية. ال�شبكة  لبنان-  يف  الفل�شطينيون   - املوىل  �شعود   -  1
�شدر عن وزير الداخلية القرار رقم 319 ال�شادر يف 2 اآب 1962 ون�شه: "على الرعايا غري اللبنانيني املوجودين حاليًا يف لبنان اأن ي�شححوا 
اأو�شاعهم؛ من حيث الإقامة، ويدخلوا يف اإحدى الفئات اخلم�س الآتية: "……… وقد اأدخل الفل�شطينيون يف الفئة الثالثة حيث هم اأجانب ل 
يحملون وثائق من بلدانهم الأ�شلية، ويقيمون يف لبنان مبوجب بطاقات اإقامة �شادرة عن مديرية الأمن العام، اأو بطاقات هوية �شادرة عن املديرية 

العامة لإدارة �شوؤون الالجئني يف لبنان(. 
اللبناين على الفل�شطينيني العمل يف املهن الآتية:  2 - �شعود املوىل - الفل�شطينيون يف لبنان -ال�شبكة العنكبوتية.مرجع �شابق. يحظر القانون 
�شندوق.  اأمني   )8( موظفني.  رئي�س   )7( مدير.  نائب   )6( مدير.   )5( عام.  مدير   )4( "مهند�س".  الهند�شة   )3( الطب.   )2( املحاماة.   )1(
)9( حما�شب. )10( �شكرتري. )11( موثق. )12( اأمني حمفوظات. )13( كمبيوتر. )14( مندوب جتاري. )15( مندوب ت�شويق. )16( م�شت�شار 
متديدات   )24( �شيديل.   )23( خمترب.   )22( �شاغة.   )21( �شريفة.   )20( بائع.   )19( م�شتودع.  اأمني   )18( اأ�شغال.  مراقب   )17( جتاري. 
 )31( )30( حاجب.  )29( �شيانة.  امليكانيك.   )28( الدهان.  اأعمال   )27( الإلكرتونية.  الأعمال   )26( البيوت.  تركيب زجاج   )25( كهربائية. 
ناطور. )32( حار�س. )33( �شائق. )34( طاٍه. )35( �شفرجي. )36( حالق )37( تدري�س ابتدائي )38( تدري�س تكميلي. )39( تدري�س ثانوي. 
)40( اأعمال هند�شية مبختلف الخت�شا�شات وخا�شة ر�شم هند�شي. )41( كيل وم�شاحة. )42( الأعمال التجارية على اختالفها. )43( اأعمال 
)50( �شناعة  )49( ال�شياغة.  البناء.  )48( جتارة  التعهدات.   )47( الهند�شية.  )46( الأعمال  القوم�شيون.   )45( )44( املحا�شبة.  ال�شرافة. 
الأحذية. )51( �شناعة امللبو�شات. )52( �شناعة املفرو�شات على اأنواعها وال�شناعات املتممة لها فيها. )53( جنارة. )54( قما�س. )55( اإ�شفنج 
ال�شيارات.  )61( حدادة  ال�شباغة.   )60( الكوي.   )59( والتوزيع. )58( احلالقة.  والن�شر  الطباعة  )56( �شناعة احللويات. )57(  مفرو�شات. 
)62( ميكانيك ال�شيارات. )63( تركيب زجاج ال�شيارات. )64( فر�س ال�شيارات. )65( كهرباء ال�شيارات )66(. التدري�س يف املراحل البتدائية 

واملتو�شطة والثانوية وغريها من الأعمال.
وي�شمح للفل�شطيني بالعمل يف الأعمال الآتية: )1( اأعمال البناء. )2( الزراعة. )3( عمال الدباغة واجللود. )4(عّمال احلفريات. )5( عّمال ن�شيج 
ال�شجاد. )6( عّمال �شهر املعادن. )7( عّمال التنظيفات يف الإدارات غري احلكومية. )8( املربيات. )9( املمر�شات "�شرط احل�شول على اإجازة 

عمل". )10( خدم البيوت. )11( عّمال غ�شيل وت�شحيم ال�شيارات.
3 - اإ�شكالية اإعطاء الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان حقوقهم املدنية – تقرير معلومات 18 –ق�شم الأر�شيف واملعلومات - الطبعة الأوىل- بريوت 
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/2010 فا�صتثنى الأَُجراء الفل�صطينيني امل�صّجلني وفقاً لالأ�صول يف   8/ اللبناين �صدق على تعديل هذا القانون بتاريخ 17 
�صجالت وزارة الداخلية والبلديات –مديرية ال�صوؤون ال�صيا�صية والالجئني- من �صرط املعاملة باملثل، ور�صم اإجازة العمل 
ال�صادرة عن وزارة العمل)1(. ويف 22 �صباط 2012 �صدر عن وزير العمل القرار 26 الذي اأ�صبح مبوجبه باإمكان الفل�صطيني 
احل�صول على اإجازة عمل يف لبنان دون عقد عمل، ومل يعد عليه اأن يتح�صل على موافقة م�صبقة؛ وبالتايل فهو يح�صل 
عملياً على اإجازة عمل حتى لو مل يكن لديه عمل فعلي، ل بل اإن الوعد بالعمل يتيح له التح�صل على اإجازة عمل مقابل 

الت�صريح عن مكان عمله مثل ما يفعل اأي لبناين)2(.

التملُّك وال�ستثمار:

واملحاّل  ال�صكنية  وال�صقق  والبنايات  واملزارع  واملنازل  الأرا�صي  ومتّلك  املخيمات  يف  الإعمار  اللبناين  القانون  مينع 
 التجارية، ونقل ملكية اأي مبنى اأو �صقة �صكنية، اأو قطعة اأر�ض اإىل الأبناء والأقارب والزوجة، اإذا كان املتوفى فل�صطينياً.
كما مينع تاأ�صي�ض ال�صركات على اأنواعها، ومنها التجارية، و�صركات الأعمال وال�صحن وال�صترياد والت�صدير وغريها )3(.

- مركز الزيتونة للدرا�شات و ال�شت�شارات – 2011 �س 18.
9 من قانون ال�شمان الجتماعي: ل ي�شتفيد الأجراء الأجانب الذين يعملون على اأرا�شي اجلمهورية اللبنانية  املادة  من  الرابعة  الفقرة  يف  "ورد 
من اأحكام هذا القانون يف بع�س اأو جميع فروع ال�شمان الجتماعي، اإل ب�شرط اأن تكون الدولة التي ينت�شبون اإليها تقر مببداأ امل�شاواة يف املعاملة 

مع رعاياها فيما يتعلق بال�شمان الجتماعي".
لبنان اأقل بكثري من املطلوب وخ�شية من دفن قانون التملك - جملة فل�شطني امل�شلمة  يف  الفل�شطينيني  عمل  قوانني  – تعديل  احلاج  اأحمد    -  1

2010 – متابعات - �س 38.  – ايلول  والع�شرون  الثامنة  – ال�شنة  التا�شع  – العدد 
26 الذي يتعلق بامل�شتندات املطلوبة من الالجئني الفل�شطينيني للح�شول على تراخي�س عمل، �شار باإمكان الفل�شطينيني  رقم  " القرار    -  2
احل�شول على اإجازة عمل من دون عقد عمل، وملّدة 3 �شنوات ، و�شار باإمكانهم العمل يف كل الأعمال التي تعّد حم�شورة باللبنانيني فقط )با�شتثناء 
الأعمال واملهن املنّظمة بقوانني، فاإعفاوؤهم منها يتطلب �شدور قوانني بذلك،  ووفق القرار فاإن ال�شروط وامل�شتندات الواجب تقدميها حل�شول 
الفل�شطيني على اإجازة عمل، �شارت �شكلية ومل تعد جوهرية، فاملادة الأوىل من القرار ت�شري اإىل اأنه »يق�شد بالفل�شطيني يف كل مّرة ترد يف هذا 
القرار الالجئ الفل�شطيني امل�شّجل ر�شميًا يف �شجالت وزارة الداخلية والبلديات - مديرية ال�شوؤون ال�شيا�شية والالجئني ، اأما املادة الرابعة من 
القرار فهي ت�شري اإىل منح الفل�شطيني اإجازة عمل ملّدة 3 �شنوات جتدد وفقًا لالآلية ذاتها التي منحت على اأ�شا�شها، وت�شري املادة ال�شاد�شة اإىل 
اأنه ي�شتثنى الالجئون الفل�شطينيون من القرارات اخلا�شة باملهن املح�شورة باللبنانيني، وتطبق عليهم القوانني والأنظمة اخلا�شة بكل مهنة"- 

/2012 – ن�شرة فل�شطني اليوم - مركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات– 23 �شباط 2012 .    2/ �شحيفة الأخبار، بريوت، 23 
يف لبنان اأقل بكثري من املطلوب، وخ�شية من دفن قانون التملك - جملة فل�شطني امل�شلمة  الفل�شطينيني  عمل  قوانني  – تعديل  احلاج  اأحمد    -  3

 .38 �س   - �شابق  – مرجع 
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من يدير �سوؤون الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان؟

ين�صط يف املخيمات عدد كبري من حتالف القوى الفل�صطينية وف�صائل منظمة التحرير الفل�صطينية التي تقوم على 
اإدارة �صوؤون الالجئني داخل املخيمات والتجمعات من خالل اللجان ال�صعبية املعّينة من قبلها. 

هل حرمان الالجئني الفل�صطينيني يجعلهم يقبلون بالتوطني والتنازل عن حقهم يف العودة؟

% من الالجئني الفل�صطينيني معادلة  يف ا�صتطالع للراأي اأجرته منظمة ثابت حلق العودة يف ني�صان 2009، رف�ض 87.6 
اأن توفري احلقوق املدنية والجتماعية لالجئني الفل�صطينيني يف لبنان، ي�صاهم يف تكري�ض التوطني ون�صيان حق العودة. 
ولعل الزائر للمخيمات ي�صتطيع اأن ي�صتنتج ذلك من جدرانها وبيوتها وحاراتها، اإذ ل يكاد يخلو منزل من علم فل�صطني 
ال�صهداء  �صور  عن  ف�صاًل  جدرانه،  على  املنقو�صة  والُهوية  بالأر�ض  والتم�صك  العودة  عبارات  اأو  �صطحه  على  يرفرف 

والأ�صرى واجلرحى  )1(.

املخيمات الر�سمية التي اأزيلت اأو دمرت

النبطية عام  اأولها خميم  الإ�صرائيلي، كان  والق�صف  نتيجة للحرب  اأنها دمرت  اإل  ر�صمية  كان هناك ثالثة خميمات 
1974، ومن ثم  خميما تل الزعرت وج�صر البا�صا عام 1976  )2(. 

هل تعلم؟ 

   التمديدات الهاتفية ممنوعة على املخيمات بالكامل. 

بلغ عدد  %، حيث   300 اأكرث من  اإىل  لبنان  الفل�صطينيني يف  الالجئني  ارتفع عدد   2011 عام  1948 وحتى  عام   منذ 
الالجئني امل�صجلني ر�صمياً �صنة 1950 يف �صجالت »اأونروا« 127.600 لجئ.

فق عليها بني   بعد اأكرث من 62 �صنة على نكبة فل�صطني، بقيت املخيمات الفل�صطينية على ذات امل�صاحة اجلغرافية التي اتُّ
»اأونروا« والدولة اللبنانية ول ي�صمح لالجئني بالتو�صع الفقي للعمران.

2009 (  الذي اأجراه مركز العودة   - راأي الالجئني الفل�شطينيني يف �شورية ولبنان يف الذكرى ال�شتني لتاأ�شي�س الونروا ) 1949  ا�شتطالع    -  1
الفل�شطيني يف لندن واملنظمة الفل�شطينية حلق العودة ثابت يف لبنان وجتمع العودة الفل�شطيني واجب يف �شورية.

يف لبنان – درا�شة ميدانية 2006 – مركز العودة الفل�شطيني – لندن -  مرجع �شابق  �س  الفل�شطينيني  الالجئني  دليل  مرة  فهد  راأفت   -  2
.    54
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 املعدل الو�صطي لبيوت املخيمات حتوي 22 غرفة للمنزل الواحد قائماً على م�صاحة ل تتجاوز 4 اأمتار مربعة، يقطنها 
506 اأ�صخا�ض.

القرى  با�صم  الأحياء  بع�ض  بت�صمية  وقامت  لبع�ض  بع�صها  مال�صقة  منازل  املخيمات  يف  الالجئني  عائالت  اختارت   
الفل�صطينية مثل حي �صفوري وال�صف�صاف وطيطبا يف خميم عني احللوة، حارة نحف اأو كويكات اأو علما يف خميم الر�صيدية.

% من املنازل يف املخيمات بحاجة اإىل اإعادة تاأهيل.  ن�صبة 66 

مواد  اإدخال  مبنع  يق�صي  قراراً  اللبنانية  الدولة  اتخذت   
البناء اىل خميمات اجلنوب اخلم�صة )عني احللوة، املية ومية، 
ثكنات  من  م�صبق  باإذن  اإل  والر�صيدية(  الب�ض  ال�صمايل،  برج 

اجلي�ض.  

 قانون متلك الأجانب يق�صي بحرمان الفل�صطينيني التملك 
ولو �صقة.

التجمعات الفل�سطينية يف لبنان

هنالك نوعان من التجمعات  )1(: 

جتمعات تاأ�ص�صت بني عامي 1948 و1955:

التي  الداجنة  احليوانات  ولإيواء  تكفيهم  جغرافية  م�صاحات  لوجود  نظراً  البدو؛  من  التجمعات  هذه  �صكان  معظم 
كانوا يعي�صون من خرياتها، بالإ�صافة اإىل طبيعة عي�ض البدوي املت�صفة بالتنقل يف اجلبال والوديان، وحمافظته على 

انتمائهم للع�صرية والقبيلة. 

جتمعات تاأ�س�ست بني عامي 1974 و1976:
حتديداً بعد تدمري الطريان احلربي الإ�صرائيلي خميم النبطية يف عام 1974، وتهجري الالجئني من تل الزعرت، وج�صر 
البا�صا، وجتمعات النبعة، الدكوانة، امل�صلخ، الكارانتينا، حارة الغوارنة و�صبنية يف عام 1976، اإذ نزحت تلك العائالت ب�صكل 

متدرج لت�صتقر يف النهاية يف 13 جتمعاً.

 . �شابق  – مرجع  – لبنان  ثابت  العودة  حلق  الفل�شطينية  – املنظمة  لبنان  يف  الفل�شطينية  والتجمعات  املخيمات  ن�شرة    -  1
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جتمعات الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان 

��سم �لتجمع �لرقم ��سم �لتجمع �لرقم ��سم �لتجمع  �لرقم 
منطقة �لبقاع

�صعد نايل 5 غورو 3 املرج 1 
الرو�صة 6 ثعلبايا 4 براليا�ض 2 

منطقة �ل�سمال
باب الرمل 7 باب التبانة 4 املينا 1 
مبنى اأبو نعيم )البداوي( 8 املهجرين نهر البارد 5 حميط خميم نهر البارد 2 
املنكوبني 9 الزاهرية 6املهجرين البداوي 3 

منطقة بريوت وجبل لبنان
الطريق اجلديدة 5 نعيمة 3 الداعوق 1 
جتمع �صاتيال 6 �صعيد غوا�ض 4 مبنى غزة 2 

منطقة �سيد�
وادي الزينة 17 �صيدا البلد 9 الربك�صات 1 
املدينة ال�صناعية 18 �صريوب 10 ب�صتان القد�ض 2 
العاقبية 19 ال�صكة )العودة( 11 �صحيم 3 
زاروط 20 حميط املية ومية 12 هم�صري 4 
الناعمة 21 طوارئ 13 جبل احلليب 5 
دلعة 22 الفوار 14 درب ال�صيم 6 
�صبلني 23 اأوزو 15 مزبود 7 
  الغازية 16 اجلية 8 

منطقة �سور
مع�صوق 11 جل البحر 6 عدلون 1 
قا�صمية 12 جمجيم 7 بي�صارية 2 
�صربيحا 13 كفربدة 8 برغلية 3 
وا�صطة 14 الربج ال�صمايل 9 عيتانية 4 
  امل�صاكن ال�صعبية 10 اأبو الأ�صَود 5 

58 جتمعاًالعدد الإجمايل 
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املخيمات الر�سمية يف لبنان

احللوة:  عني  خميم   -  1

يقع خميم عني احللوة اإىل جنوب مدينة �صيدا، و�صمي 
"عني احللوة" ن�صبًة اإىل املياه العذبة التي كانت موجودة 
حني اإن�صائه، وهو من اأكرب املخيمات يف لبنان من حيث 
م�صاحته  وتبلغ   ،1948 �صنة  املخيم  تاأ�ص�ض  ال�صكان.  عدد 
1000 دومن، يقطنه ما يزيد على 48274 لجئاً -ح�صب 

اإح�صائيات "اأونروا"- للربع الثالث من عام 2009. 

الر�سيدية: خميم   -  2

�صاطئها  على  يقع  وهو  كلم،   7 �صور  مدينة  عن  يبعد 
جلهة اجلنوب، يو�صف باأنه اأقرب املخيمات اإىل فل�صطني. 
1939؛  اأن�صاأت احلكومة الفرن�صية خميم الر�صيدية عام 
ل�صتيعاب الالجئني الأرمن، ويف عام 1948 بداأ ي�صتقبل 
دوناً،   248.4 م�صاحته  تبلغ  الفل�صطينيني.  الالجئني 

ويقدر عدد �صكانه بنحو 27973 ن�صمة.

ال�سمايل: الربج  خميم   -  3

على  �صور،  مدينة  من  ال�صرق  اإىل  كم   3 بعد  على  يقع 
لجئاً   20059 نحو  ويقطنه  دوناً،   134 م�صاحة 
خميمات  اأفقر  من  ال�صمايل  الربج  وخميم  فل�صطينياً. 
ال�صكاين،  بالكتظاظ  معروف  وهو  لبنان،  يف  الالجئني 
وبا�صت�صراء الأمرا�ض امل�صتع�صية فيه، وخ�صو�صاً مر�ض 

الثال�صيميا.
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الب�س: خميم   -  4

�صور،  ملدينة  ال�صرقي  املدخل  عند  الب�ض  خميم  يقع 
ويعود بناوؤه اإىل عام 1939 حيث اأن�صئ ل�صتيعاب الأرمن 
اإىل  وحتول  عاد  ثم  الفرن�صية،  احلكومة  من  مببادرة 
خميم لالجئني الفل�صطينيني يف عام 1948 على م�صاحة 
80 دوناً، ويقدر عدد �صكانه ب�9968 لجئاً م�صجاًل لدى 

"اأونروا".

الرباجنة: برج  خميم    -  5

يقع خميم برج الرباجنة يف ال�صاحية اجلنوبية لبريوت 
1948 ال�صليب  اأن�صاأه عام  بالقرب من مطارها الدويل. 
على  فل�صطينيون  لجئون  فيه  ليقيم  الدويل  الأحمر 
م�صاحة تقدر ب� 104 دونات،  ويقطنه نحو 16202 لجئ 

م�صجل لدى "اأونروا".

�ساتيال: خميم    -  6

للمدينة  ال�صرقي  الطرف  عند   1949 عام  املخيم  اأن�صئ 
يف  الكويتية،  ال�صفارة  منطقة  من  وبالقرب  الريا�صية، 
39.5 دوناً،  قلب العا�صمة بريوت، وتبلغ م�صاحته نحو 

وتعداد �صكانه 8710 لجئني م�صجلني لدى "اأونروا". 
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ومية: املية  خميم   -  7

يف  �صيدا  مدينة  من  ال�صرق  اإىل  كم   4 املخيم  يبعد 
�صغري  خميم  وهو   ،1954 عام  اأن�صئ  وقد  لبنان،  جنوب 
عدد  ويبلغ  مربعة،  كيلومرتات   0.5 نحو  م�صاحته  تبلغ 
"اأونروا" 4723  امل�صجلني لدى  املخيم  الفل�صطينيني يف 

لجئاً. 

اليا�س: مار  خميم   -  8

بريوت،  العا�صمة  من  الغربي  اجلنوب  اإىل  املخيم  يقع 
اأ�ص�صته عام 1952 رهبانية مار اليا�ض لإ�صكان الالجئني 
�صمال  اجلليل  من  القادمني  الأرثوذك�ض  الفل�صطينيني 
عدد  ويبلغ  دونات،   5.4 نحو  م�صاحته  تبلغ  فل�صطني. 
الالجئني امل�صجلني لدى "اأونروا" 613 لجئاً. جلاأ اإىل 
املخيم العديد من لجئي املخيمات التي هدمت يف ج�صر 
الزعرت؛ ما جعل منه مزيجاً من  البا�صا والنبطية وتل 
امل�صلمني وامل�صيحيني بعد اأن كانت الغالبية ال�صاحقة من 

امل�صيحيني.

�سبية: خميم   -  9

يقع على بعد 12 كم �صرقي بريوت، وقد اأن�صئ عام 1956 
الفل�صطينيني  عدد  ويبلغ  دوناً،   83.6 م�صاحته  وتبلغ 

امل�صجلني لدى "اأونروا" 4067 لجئاً. 
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»اجلليل«: ويفل  خميم   -  10

يقع املخيم عند املدخل اجلنوبي ملدينة بعلبك، ويو�صف باأنه 
اأ�صغر املخيمات الفل�صطينية يف لبنان. �صمي با�صم اجلرنال 
فرن�صية  ع�صكرية  ثكنة  عبارة عن  وكان  "ويفل"،  الفرن�صي 
هذه  حتولت  ثم  عال  �صور  ويطوقها  مداخل،  ثالثة  لها 

الثكنة اإىل خميم لالجئني الفل�صطينيني عام 1948. 

تبلغ م�صاحة املخيم نحو 43.44 دوناً، ويقدر عدد القاطنني 
فيه ب�7995  لجئاً م�صجاًل لدى "اأونروا". 

البداوي: خميم   -  11

يقع خميم البداوي على التالل املحيطة مبدينة طرابل�ض. 
16812 لجئاً  1955 و1956، وي�صم  بني املخيم بني عامي 
�صكان  معظم  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة  "اأونروا".  لدى  م�صجاًل 
البارد نزحوا لل�صكن يف خميم البداوي؛ ب�صبب  خميم نهر 

احلرب التي اندلعت يف خميم نهر البارد. 

البارد: نهر  خميم   -  12

يقع خميم نهر البارد قرب الطريق ال�صاحلي على بعد 16 كيلومرتاً من مدينة طرابل�ض اللبنانية على جمموعة من 
الأبي�ض  البحر  يف  البارد  نهر  م�صب  عند  ال�صمايل  لبنان  حمافظة  يف  عكار  ق�صاء  جنوب  اأق�صى  يف  والكثبان  التالل 
املتو�صط على م�صاحة 200 دومن، ويعد نهر البارد اأول خميم يقام لالجئني الفل�صطينيني يف املنطقة بعد النكبة، حيث 

اأن�صاأه احتاد ال�صليب الأحمر عام 1949، ويقدر عدد �صكانه باأكرث من 33766 لجئاً م�صجاًل لدى "اأونروا". 
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سادسًا:    الاجئون الفلسطينيون في سورية

خميمات وجتمعات الالجئني الفل�سطينيني يف �سورية

تاريخ �ملوقع��سم �ملخيمم
مالحظات�لتاأ�سي�س

معرتف به من الأونروا1948دم�صقخان ال�صيح1
معرتف به من الأونروا1948حم�ضالعائدين- الثكنة2
معرتف به من الأونروا1948حلبالنريب3
معرتف به من الأونروا1948حماهالعائدين4
معرتف به من الأونروا1948دم�صقخان دنون5
معرتف به من الأونروا1948درعادرعا6
معرتف به من الأونروا1967درعادرعا الطوارئ7
معرتف به من الأونروا1967دم�صقال�صيدة زينب8
معرتف به من الأونروا1967دم�صقجرمانا9

معرتف به من الأونروا1968دم�صقال�صبينة10
غري معرتف به1954دم�صقالريموك11
غري معرتف به1954دم�صقالرمدان12
غري معرتف به1956الالذقيةالرمل13
غري معرتف به1962حلبحندرات14
غري معرتف به1981دم�صقاحل�صينية15

الالجئون الفل�سطينيون يف �سورية 
عربت قوافل الالجئني الفل�صطينيني الأرا�صي اللبنانية والأردنية باجتاه �صورية كملجاأ قريب وموؤقت لهم، ليحلوا �صيوفاً 
على ال�صعب ال�صوري الذي فتح لهم البيوت وامل�صاجد واملدار�ض، وقدم لهم كل ما من �صاأنه �صون كرامتهم والتخفيف من 
عذاباتهم. وقدر عدد الالجئني الفل�صطينيني اإىل �صورية عام 1948 مبا بني 75000 و85000 لجئ  )1( يرجع معظمهم اإىل 

– 1995 ( – ط1، بريوت- دار اجلديد 1998 �س 59.  1 - حال نوفل رزق اهلل الفل�شطينيون يف لبنان و�شورية – درا�شة دميغرافية مقارنة ) 1948 

خريطة تو�صح خميمات الالجئني الفل�صطينيني 
يف �صورية
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2008 بلغ   /12 �صكان اجلزء ال�صمايل من فل�صطني، وخا�صة �صفد وحيفا ويافا )1(. ويف اآخر اإح�صائية ل�«اأونروا« بتاريخ 31/ 
% منهم يف املخيمات  )2(، فيما قدرت املوؤ�ص�صة  عدد الالجئني الفل�صطينيني امل�صجلني لديها 461897 لجئاً يعي�ض نحو 27 
اأن هناك عدداً من  اإىل  التفاوت بني الإح�صائيتني  ب�465919 لجئاً)3(، ويعود هذا  الفل�صطينيني عددهم  العامة لالجئني 

الفل�صطينيني الذين جلوؤوا اإىل �صورية بني الأعوام: 1967 و1970 مل ي�صجلوا يف �صجالت »اأونروا«  )4(. 

يف  الفل�سطينيون  الالجئون  ي�سكن  اأين 
�سورية؟

جمموع  من   %  75 نحو  اأن  املالحظ  من 
اإطار  يف  يتمركزون  �صورية  يف  الفل�صطينيني 
»اأونروا«  وتعرتف  و�صواحيها،  دم�صق  مدينة 
اخلدمات  لها  تقدم  خميمات  ع�صرة  بوجود 
تقدمها  التي  للخدمات  واملكملة  املتنوعة 
خم�صة  اإىل  بالإ�صافة  ال�صورية،  احلكومة 

جتمعات رئي�صة ل تعرتف بها »اأونروا« )5(.  

الالجئون الفل�سطينيون يف �سورية 

حم�س وحماه �جلنوب�ل�سمال دم�سق ��سم �ملنطقة 
368993343222634340373عدد الالجئين 

ما هي املوؤ�س�سات امل�سرفة على �سوؤون الالجئني الفل�سطينيني يف �سورية؟
تولت الهيئات اخلريية الإ�صراف على اخلدمات الأ�صا�صية والإن�صانية لالجئني الفل�صطينيني اإبان النكبة حتى تاأ�صي�ض وكالة 

حمد موعد الالجئون الفل�شطينيون – روؤية م�شتقبلية – طبعة اأوىل- دم�شق - دار املوعد للدرا�شات والن�شر 2006 �س 157.   -  1
2008 – بريوت مركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات - �س 284 . الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  �شالح  حم�شن   -  2

 . http://www.gapar.net l   - دم�شق  العرب  الفل�شطينيني  لالجئني  العامة  املوؤ�ش�شة  موقع   -  3
2008 م�شدر �شابق .  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير   -  4

– موقع  – لندن  الفل�شطيني  العودة  الفل�شطينيني يف �شورية- مركز  5 - درا�شة حول الأو�شاع الجتماعية والقت�شادية يف خميمات الالجئني 
http://www.prc.org.uk > r الكرتوين
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1950، ويف  الغوث الدولية، وقدمت اخلدمات الأ�صا�صية من ماأكل وم�صرب وبع�ض الألب�صة والأغطية واخليام. ومنذ عام 
�صهر اأيار بالتحديد، بداأت وكالة الغوث بالإ�صراف الكلي على املخيمات الفل�صطينية وعلى جممل الالجئني الفل�صطينيني، 
فاأخذت بتنظيم هذه املخيمات، وعينت م�صرفني عليها وعمال نظافة ووّفرت لهم اخلدمات ال�صرورية كاملاء ودورات املياه 

والقنوات العادمة، وغري ذلك من اخلدمات ال�صريعة.
بالإ�صافة اإىل ذلك، اأن�صاأت احلكومة ال�صورية الهيئة العامة لالجئني للعناية بالالجئني، وقد حر�صت على تقدمي اخلدمات 
املكملة خدمات »اأونروا«، و�صاهمت م�صاهمة فعالة يف اإن�صاء اأكرث املخيمات الفل�صطينية املعرتف بها من »اأونروا«. بالإ�صافة 

اإىل اإن�صائها  خم�صة خميمات  تكفلت يف خدمتها كاملة. 

الناحية  �صورية من  الفل�صطينيني يف  الالجئني  و�صع  متيز  �سورية)1(:  الفل�سطينيني يف  القانوين لالجئني  الو�سع 
القانونية عن باقي اأو�صاع الالجئني الفل�صطينيني يف خمتلف الدول امل�صيفة، فقد �صارعت احلكومة ال�صورية اإىل مّد يد 
العي�ض بكرامة و�صرف مع مواطنيها  الكفيلة بتمكينهم ومن  الفل�صطينيني وتهيئة الظروف  العون وامل�صاعدة لالجئني 
اأزمة الالجئني وتنظيم وجودهم على الأرا�صي ال�صورية، ف�صدر العديد من  اإىل جنب، واأخذت تعمل على احتواء  جنباً 

القوانني والت�صريعات التي ا�صتهدفت توفري 
الفل�صطينيني  لالجئني  القانونية  احلماية 
 1947 عام  منذ  البداية  وكانت  �صورية،  يف 
 8/  28 بتاريخ  �صورية  �صّدقت  حيث 
اجلمهورية  حكومة  بني  املعقودة  التفاقية 
املتحدة  الأمم  وو�صيط  ال�صورية  العربية 
الأمور  كافة  ت�صهيل  ب�صاأن  برنادوت  الكونت 

وامل�صاعدة املقدمة لالجئني الفل�صطينيني.

وبتاريخ 25 /1 /1949 اأ�صدرت القانون رقم 
العامة  املوؤ�ص�صة  باإحداث  القا�صي   )450(
بغية  العرب؛  الفل�صطينيني  لالجئني 

تنظيم �صوؤون الفل�صطينيني ومعونتهم وتوفري خمتلف حاجاتهم، واإيجاد الأعمال املنا�صبة لهم، واقرتاح التدابري لتقرير 
اأو�صاعهم يف احلا�صر وامل�صتقبل. 

اخلا�شة  املتحدة  لالأمم   1951 اتفاقية  ندوة  اأعمال  اإىل  مقدمة  قانونية  درا�شة   – �شورية  يف  الفل�شطينيون  الالجئون  دراجي  اإبراهيم   -  1
�س   )2005 اآذار   3 اإىل  �شباط   27  ( دم�شق   – الالجئني  ل�شوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�شامية  املفو�شية  نظمتها  التي  الفل�شطينيني  بالالجئني 
www.alawda-mag.com/Default. العودة  جملة  يف   - �شورية  يف  الفل�شطينيني  لالجئني  القانوين  -الو�شع  العلي  ابراهيم   17

 .  asp?ContentID=2026...8
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ثم تتابع بعد ذلك �صدور العديد من القوانني والت�صريعات 
الفل�صطينيني  ا�صتثناء  التي ت�صتهدف  والقرارات الإدارية 
اإىل ممار�صة بع�ض املهن يف  من �صرط اجلن�صية بالن�صبة 
�صورية، كمهنة ممار�صة ال�صيد يف املياه الإقليمية ال�صورية 
 /11/  22( بتاريخ  الوزراء  جمل�ض  عن   769 )القرار 
1948( والتوظيف يف اإدارات الدولة وموؤ�ص�صاتها )املر�صوم 
وممار�صة   )1949/  9/  17( بتاريخ   33 رقم  الت�صريعي 
 8/  13 51 بتاريخ  مهنة املحاماة يف �صورية )املر�صوم رقم 

/1952(، اإ�صافة اإىل العديد من املهن الأخرى. 

كذلك �صدر القانون رقم )260( بتاريخ 10 /7 /1956 ليزيد من فر�ض اندماج الفل�صطينيني يف �صورية يف احلياة الجتماعية 
والقت�صادية لهذا البلد؛ فقد ت�صمن القانون ن�صاً وا�صحاً ُيعاَمل من خالله الفل�صطينيون املقيمون يف اأرا�صي اجلمهورية 
العربية ال�صورية كال�صوريني اأ�صاًل يف جميع ما ن�صت عليه القوانني والأنظمة املتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة 

وخدمة التعليم، وذلك مع احتفاظهم بجن�صيتهم الأ�صلية. 

ويح�صب لهذا القانون اأنه عامل الفل�صطينيني كال�صوريني متاماً من جهة، ومن جهة اأخرى فقد اأكد موقف اجلمهورية 
الفل�صطينيني  احتفاظ  تاأكيد  خالل  من  جتلى  ما  وهو  و�صوره،  اأ�صكاله  بكافة  التوطني  الراف�ض  ال�صورية  العربية 

بجن�صيتهم الأ�صلية.

/1963 القرار رقم )1311( لتنظيم وثائق �صفر الالجئني الفل�صطينيني العرب يف �صوريا؛ فقد قرر وزير   10/ و�صدر يف 2 
الداخلية اآنذاك بعد الطالع على املادة )23( من القانون رقم )89( ل�صنة 1960 اإعطاء الالجئني الفل�صطينيني املقيمني 
يف  منهم  املقيمني  على  وي�صرتط  طلبهم،  على  بناًء  �صفر  وثائق  برعايتها  امل�صمولني  اأو  ال�صورية  العربية  اجلمهورية  يف 
اأن يكونوا م�صجلني لدى مديرية موؤ�ص�صة الالجئني الفل�صطينيني العرب، وحائزين تذكرة  اجلمهورية العربية ال�صورية 
وفروعها  واجلن�صية  واجلوازات  الهجرة  )اإدارة  ال�صورية  الداخلية  وزارة  وتتوىل  العام.  لالأمن  العامة  املديرية  من  اإقامة 
اإليها،  املدنية  الفل�صطينيني ومتديدها وجتديدها واإ�صافة واقعات الأحوال  ال�صفر لالجئني  اإ�صدار وثيقة  يف املحافظات( 
ومتديدها  املذكورة  الوثيقة  اإ�صدار  اخلارج  يف  ال�صورية  امل�صالح  رعاية  اإليها  ُتعَهد  جهة  اأي  اأو  القن�صلية  البعثات  وتتوىل 
وجتديدها واإ�صافة الوقوعات املدنية اإليها، وذلك بالن�صبة اإىل الفل�صطينيني امل�صمولني برعاية اجلمهورية العربية ال�صورية 

واملوجودين باخلارج، على اأن ُت�صَعر اإدارة الهجرة واجلوازات واجلن�صية بذلك.
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القرار  يت�صمنها  التي  الأخرى  املواد  اأهم  ومن 
التي   )10( رقم  املادة   ،63 ل�صنة   )1311( رقم 
لالجئني  املمنوحة  ال�صفر  وثيقة  �صاحب  تخول 
الفل�صطينيني خالل مدة �صالحيتها حق العودة 
اإىل اجلمهورية العربية ال�صورية من دون تاأ�صرية 

عودة. 

الالجئني  بحق  �صدرت  التي  القوانني  اإن 
القرارات  وكذلك  �صورية،  يف  الفل�صطينيني 
عملية  ت�صريع  يف  احلا�صم  الدور  اأدت  الأخرى، 
الندماج يف احلياة الجتماعية والقت�صادية يف 
املجتمع ال�صوري. فيحق للفل�صطيني يف �صوريا، 

ويكون  ..اإلخ(،  واملقاولني  املحامني،  الأطباء،  نقابة  )مثل  ال�صورية  النقابات  اإىل  النت�صاب  للفل�صطينيني  يحق  وكذلك 
للفل�صطيني الواجبات واحلقوق ذاتها التي تكون للمواطن ال�صوري يف النقابات ال�صورية.

ويرى البع�ض اأن هناك فجوة يف قوانني متّلك ال�صقق ال�صكنية بني الفل�صطيني واملواطن ال�صوري؛ اإذ يحق للفل�صطيني متلك 
�صقة �صكنية واحدة للعائلة )كل �صخ�ض متزوج واأ�صرته( ب�صيغة »طابو« ال�صجل العقاري، فيما يحق للمواطن ال�صوري متلك 
العديد من ال�صقق ب�صيغة »طابو«، وهو ما ميكن تف�صريه باأن الغر�ض من هذه الت�صريعات هو تي�صري اإقامة الفل�صطينيني 
املوؤقتة يف �صورية، ل ال�صتقرار النهائي الذي ل ميكن اأن يكون اإل يف وطنهم، وهو حق مكفول مبوجب قواعد القانون الدويل 

وقرارات الأمم املتحدة املختلفة.

يف مقابل ذلك، يحق للفل�صطيني اأن يتملك عدة �صقق واأرا�ٍض زراعية، لكن بعقود غري م�صجلة يف ال�صجل العقاري، اأي من 
»طابو«  ب�صيغة  املالك  على عك�ض  الأ�صعف  الطرف  املالك  يكون  امللكية  املنازعات حيال هذه  ويف  بالعدل(.  )الكاتب  طريق 

وال�صجل العقاري.

حق  من  الناجتة  النتفاع  بحقوق  كذلك  والتمتع  املتاجر(  )ملكية  جتاري  حمل  من  اأكرث  متّلك  ال�صادرة،  للقوانني  تبعاً 
الإيجار، ويف هذا املجال عومل الفل�صطيني معاملة املواطن ال�صوري يف ا�صتثمار املتاجر. 
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�صاأنه  املحامني،  توكيل  وحق  التقا�صي  �صورية حق  وللفل�صطيني يف 
يف ذلك �صاأن املواطن ال�صوري، وله مطلق احلرية يف احلرية وال�صفر 
�صورية.  مدينة  اأو  قرية  اأية  يف  وال�صكن  ال�صورية،  الأرا�صي  داخل 
الالجئ  ميتلك  باأن  �صوريا  يف  القوانني  ت�صمح  ذلك،  اإىل  اإ�صافة 
..اإلخ(  نقل  و�صائط  جرارات،  )�صيارات،  املنقول  فيها  الفل�صطيني 

بكافة عنا�صره وم�صتمالته، �صاأنه يف ذلك �صاأن املواطن ال�صوري.

�صورية،  يف  كاملة  الفل�صطيني  لالجئ  املدنية  احلقوق  تبدو  لذلك، 
فيما  والنتخابات،  ال�صعب  جمل�ض  لع�صوية  الرت�ّصح  حق  عدا  ما 
ال�صورية.  النقابات  كافة  وع�صوية  لرئا�صة  الفل�صطيني  يرت�صح 
الالجئني  ق�ّصم  ال�صوري قد  القانون  اأن  اإىل  اأخرياً  الإ�صارة  وينبغي 

الفل�صطينيني اإىل اأربع فئات ح�صب تاريخ اللجوء:

فئة �لالجئني عام 1948: ميّثل هوؤلء ال�صريحة الأكرب من الالجئني الفل�صطينيني يف �صورية. وت�صرف على �صوؤونهم 
الهيئة العامة لالجئني الفل�صطينيني العرب.

النتخاب  تخ�ض  اأمور  عدا  ما  والعلمية،  واملهنية  الوظيفية  املجالت  كافة  يف  ال�صوري  املواطن  بحقوق  هوؤلء  ويتمتع 
وفدوا  الذين  الالجئون  ويوؤدي  الفل�صطينية.  العربية  باجلن�صية  الحتفاظ  مع  ال�صعب،  جمل�ض  لع�صوية  والرت�ّصح 
�صفر خا�صة  وثائق  على  ويح�صلون  الفل�صطيني،  التحرير  ع�صكرية يف جي�ض  اإلزامية  1948 خدمة  عام  �صوريا يف  اإىل 
بالالجئني الفل�صطينيني، لت�صهيل النتقال من �صورية واإليها، ول تقييد حلركتهم داخل البلد. كذلك فاإن لهم احلق يف 
العمل والتدرج الوظيفي اإىل اأعلى الدرجات يف ال�صلم الوظيفي، ويتلقون خدمات �صحية وتعليمية تنظيمية، حيث ي�صار 

اإليهم دوماً بعبارة »من هم يف حكم ال�صوريني«، وخا�صة عند الت�صجيل يف املعاهد واجلامعات ال�صورية املختلفة. 

ل هوؤلء على قيود موؤ�ص�صة الالجئني وعلى قيود »اأونروا«، وينطبق عليهم ما ينطبق  فئة �لالجئني عام 1956: �ُصجِّ
على املنت�صبني اإىل الفئة الأوىل، ما عدا اأنهم ل ي�صتطيعون دخول �صوق العمل اإل من خالل التعاقد ب�صفة موؤقتة. ول 

يخ�صعون للخدمة الإلزامية. 

فئة �لالجئني عام 1967: بالن�صبة اإىل من ا�صتطاع الت�صجيل على قيود املوؤ�ص�صة من هوؤلء، فاإنه يعامل معاملة فئة 
الالجئني عام 1956. اأما بالن�صبة اإىل غري امل�صجلني، فاإنهم يعاملون معاملة الأجنبي، اإذا كانوا من حملة وثائق ال�صفر 

امل�صرية )قطاع غزة( ومعاملة العربي املقيم اإذا كانوا من حملة جوازات ال�صفر الأردنية )املوؤقتة(. 
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فئة �لالجئني عام 1970 )فاقدو �الأور�ق �لثبوتية(: هناك الآلف من الفل�صطينيني يف �صورية ممن ل يحملون 
 ،1967 اأي اأوراق ثبوتية على الإطالق، وهوؤلء ممن التحقوا مبكراً ب�صفوف املقاومة الفل�صطينية بعد حرب حزيران 
وتركوا مواطنهم الأوىل يف قطاع غزة وخميمات ال�صفة الغربية، وانتقلوا اإىل الأردن، ومنه اإىل �صورية، ومل يتمكنوا 
من احل�صول على جوازات �صفر اأردنية بعد اأحداث اأيلول الأ�صود 1970، اأو على وثائق �صفر م�صرية )لأبناء قطاع غزة(، 
وعا�صوا يف كنف منظمة التحرير الفل�صطينية، بالإ�صافة اإىل الفل�صطينيني الذين جلوؤوا من لبنان نتيجة احلرب الأهلية 

اللبنانية والجتياح الإ�صرائيلي للبنان وا�صتقروا يف �صورية، والذين اأُطلق عليهم يف ما بعد ا�صم املهجرين. 

اأو�صاع هذه الفئة هي الأكرث تعقيداً؛ اإذ اإن الغالبية 
العظمى منهم ل متلك وثائق، بعد اإلغاء اأو انتهاء 
يحملونها،  كانوا  التي  ال�صفر  جوازات  مفعولية 
وهوؤلء ل ي�صتفيدون من خدمات »اأونروا«؛ لأنهم 

غري م�صجلني يف لوائحها.

ف�صائلياً  حراكاً  الأخرية  الفرتة  �صهدت  لقد 
فل�صطينياً بالتن�صيق مع احلكومة ال�صورية لتنظيم 
العربية  اأرا�صي اجلمهورية  الفئة على  وجود هذه 
ال�صورية، و�صعت اإىل منحها تذكرة الإقامة املوؤقتة 
ببقية  اأ�صوة  الفل�صطينيني،  بالالجئني  اخلا�صة 
من  الالجئ  يتمكن  لكي  �صابقاً  املذكورة  الفئات 
خاللها من ال�صفر والدخول واخلروج وال�صتفادة 
من القوانني التي �صّنتها احلكومة ال�صورية لتقنني 
�صبيل  واتخذوا يف  الفل�صطينيني،  الالجئني  وجود 
الفئة  هذه  كاإح�صاء  الإجراءات،  من  العديد  ذلك 
والطلب منها تقدمي البيانات العائلية املتعلقة بها.
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فل�سطينيو �سوريا واأزمات متكررة يف عدة بلدان  )1(

اأجربت الأحداث يف �صوريا الآلف من الالجئني الفل�صطينيني يف �صوريا اإىل النزوح اإىل البلدان املجاورة، حيث ذكرت وكالة 
نزحوا  الذين  الفل�صطينيني  الالجئني  عدد  وقدرت  �صوريا  وخارج  داخل   اإىل  نزحوا  الفل�صطينيني  الالجئني  اأن  الأونروا 

داخلياً بنحو 235700 لجئ فل�صطيني توزعوا كالتايل: 

�����س����وري����ا اأح����������������داث  ب�����ع�����د  �������س������وري������ا  يف  ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ني  ال������الج������ئ������ني  ت�������وزي�������ع 

حماةالالذقيةحم�ضحلبدرعادم�صقاملدينة

202000131006600645045003050العدد

اأما من جلاأ منهم خارج �صوريا منذ بداية النزاع، ووفق اإح�صائيات الأونروا:

ال�����������������دول ال�������ت�������ي جل������������اأ ل������ه������ا ف����ل���������س����ط����ي����ن����ي����و ��������س�������وري�������ة ب������ع������د الأح�����������������داث

تركياغزةم�صرالأردنلبناناملدينة
5000010166600010001600العدد

واق����ع ال��الج��ئ��ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف ���س��وري��ة

املواطنني  �صورية كغريه من  الفل�صطيني يف  الالجئ  يعي�ض 
وامل�صوؤوليات، ويختلف  بالواجبات  ال�صوريني مت�صاوياً معهم 
الرت�صح  حق  ال�صوري  متنح  التي  املواطنة  حالة  يف  عنهم 
اأطره  يوجد  الفل�صطيني  جعلت  امليزة  وهذه  والنتخاب. 
اخلا�صة به التي ميار�ض من خاللها هذا احلق مبا ي�صمن له 
ر عن اأر�صه يريد العودة  احلفاظ على ُهويته فل�صطينياً هجِّ
اإليها. اإل اأن هذا ل يعني اأن الالجئ هناك ل يعاين، فطرده 
من اأر�صه جعله يحيا حياة ملوؤها البوؤ�ض والقهر واحلرمان. 
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الالجئون الفل�سطينيون يف �سوريا

 %  90 حوايل  اأن  �صابق  وقت  يف  الأونروا  اأعلنت 
بحاجة  �صوريا  يف  الفل�صطينيني  الالجئني  من 
الأونروا  اأن  اإىل  الإ�صارة  العاجلة، وجتدر  للم�صاعدة 
املخيمات  داخل  احلايل  الوقت  يف  خدماتها  تقدم  ل 
الفل�صطينية يف �صوريا وذلك بحجة اأنها مناطق غري 
اآمنة، فيما تقت�صر خدماتها على توزيع معونات غري 
دورية على الالجئني الفل�صطينيني يف املناطق الآمنة 
داخل �صوريا، ويذكر اأن الأونروا كانت تقدم اخلدمات 
داخل  للفل�صطينيني  والتعليمية  والطبية  ال�صحية 

خميماتهم.

الالجئون الفل�سطينيون يف الدول العربية

1965 الذي رعته جامعة الدول العربية يف ذلك التاريخ، والتي   /  9 رغم وجود بروتوكول الدار البي�صاء ال�صادر بتاريخ 11/ 
اأكدت على وجوب معاملة الفل�صطينيني يف الدول العربية معاملة رعايا الدول العربية، من حيث الإقامة وال�صفر والعمل، 

مع احتفاظهم باجلن�صية الفل�صطينية، اإل اأن هذه التفاقية مل تطبق حتى الآن.

املوؤثر  العامل  يبقى  بلد لآخر حيث  �صوريا من  الذين فروا من ويالت احلرب يف  الفل�صطينيني  الالجئني  تختلف معاناة 
فيها هو تواجد الأونروا يف هذا البلد اأو ذاك، وب�صكل عام تتلخ�ض معاناة الالجئني الفل�صطينيني بعدة نقاط اأهمها املعاناة 
و�صول  لإمكانية  اإ�صافة  ال�صحية،  اخلدمات  وتوافر  املدار�ض،  تاأمني  يف  الأطفال  ومعاناة  القانوين،  والو�صع  القت�صادية، 
القادمني من  الفل�صطينيني  الالجئني  ل�صوريا  املجاورة  البلدان  البلدان. ومتنع معظم  تلك  اإىل  الفل�صطينيني  الالجئني 
�صوريا من الدخول اإليها ب�صكل نظامي، حيث مينع الأردن ب�صكل ر�صمي دخول الالجئني الفل�صطينيني القادمني من �صوريا 
اإليه، كما توقفت تركيا عن اإ�صدار تاأ�صريات الدخول لالجئني الفل�صطينيني، وكذلك بداأ لبنان مبمار�صة �صيا�صة غري معلنة 

مبنع دخول الفل�صطينيني اإليه.
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الالجئون الفل�سطينيون يف الأردن 

عقبات  عدة  من  الأردن  يف  الفل�صطينيون  الالجئون  يعاين 
الأردنية  احلكومة  قرار  مع  خ�صو�صاً  هناك  اإقامتهم  يف 
بعدم ا�صتقبال الالجئني الفل�صطينيني القادمني من �صوريا 
الالجئني  من  العديد  ا�صطر  الذي  الأمر  اأرا�صيها  على 
الفل�صطينيني يف اجلنوب ال�صوري اإىل اإدعاء اأنهم مواطنون 
�صوريون حتى يتمكنوا من دخول الأردن مما اأ�صفر عن و�صع 
فل�صطيني  لجئ  اآلف  ع�صرة  نحو  لتواجد  قانوين  غري 
داخل  الفل�صطينيني  الالجئني  من  املئات  وهناك  �صوري، 
الفل�صطينيني  الالجئني  عدد  ويقدر  �صتي،  �صايرب  جممع 
بح�صب  وذلك  لجئ   10166 بنحو  الأردن  يف  �صوريا  من 
اإح�صائيات الأونروا، وتقت�صر خدمات الأونروا على تقدمي 

املواد الغذائية واخلدمات ال�صحية والتعليمية.

الالجئون الفل�سطينيون يف لبنان 

قدرت الأونروا عدد الالجئني الفل�صطينيني من �صوريا  يف لبنان بنحو 50 األف لجئ، حيث كان لبنان من 
�صوريا.  دخولهم عرب حدودها مع  اإجراءات  ت�صديد  قبل  الفل�صطينيني  الالجئني  دخول  ت�صهل  التي  الدول 
وبعد دخولهم اإىل لبنان �صكلوا حتدياً لالأونروا التي اقت�صر دورها يف بداية الأزمة على الإح�صاء وتقدمي 
موؤ�ص�صات  من  �صغط  وحتت  لبنان  يف  الالجئني  معاناة  تفاقم  مع  لكن  لهم،  والتعليمية  الطبية  امل�صاعدات 
اأهلية لبنانية و�ّصعت الأونروا من م�صاعداتها املقدمة لالجئني الفل�صطينيني القادمني من �صوريا لت�صمل 
بع�ض امل�صاعدات املالية. وتعاين الأونروا يف لبنان ب�صكل عام من اأزمات و�صائقة مالية زاد من تفاقمها و�صول 
نحو خم�صني األف لجئ فل�صطيني من �صوريا، مما دفع الأونروا لإطالق العديد من نداءات ال�صتغاثة لتلبية 

حاجات الفل�صطينيني النازحني من �صوريا.
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الالجئون الفل�سطينيون يف غزة

ا�صتطاعوا  �صوريا  من  فل�صطيني  لجئ   1000 نحو 
الأونروا  قامت  حيث  م�صر،  عرب  غزة  قطاع  اإىل  الو�صول 
مع  وبالتعاون  الأهلية  املوؤ�ص�صات  من  �صغوطات  وبعد 
امل�صاعدات  بع�ض  بتقدمي  هناك  الفل�صطينية  احلكومة 
لالجئني الفل�صطينيني وت�صمنت م�صاعدات مالية وعينية، 
لالجئني  امل�صاعدات  من  حزمة  غزة  حكومة  قدمت  كما 
الفل�صطينيني من �صوريا تت�صمن م�صاعدات لل�صكن والعمل 
والتعليم، ول يعاين الالجئون الفل�صطينيون هناك من اأي 

م�صكالت تتعلق بالو�صع القانوين.

الالجئون الفل�سطينيون خارج مناطق عمل الأونروا 

يعاين الآلف من الالجئني الفل�صطينيني النازحني من �صوريا اأزمات اإن�صانية وقانونية كبرية يف البلدان خارج مناطق عمل 
الأونروا حيث يتواجد 6000 لجئ فل�صطيني فروا من �صوريا اإىل م�صر، واملئات املوزعني على بلدان العامل.

تتلخ�ض م�صكلة الالجئني الفل�صطينيني بعدم وجود متثيل قانوين وا�صح لهم، خا�صة اأنهم م�صجلون لدى الأونروا والتي 
بدورها تعتذر عن تقدمي اأي م�صاعدة لهم بحجة تواجدهم خارج اأقاليم عملها، وبالتايل يجب اأن يخ�صعوا لولية املفو�صية 
لكن هذا الأمر مل يتم، بل بداأت اجلهتان بتقاذف امل�صوؤولية، حيث كانت حجة الأونروا اأنهم خارج اأماكن عملها، وبالتايل 
يجب اأن تطبق عليهم املادة 1 )د( من اتفاقية  الأمم املتحدة املتعلقة  بالالجئني  لعام 1951 وذلك بعد اأن فقدوا حماية 
الأونروا يف اأماكن تواجدهم، حيث ن�صت تلك املادة على التايل: "ل تنطبق هذه التفاقية على الأ�صخا�ض الذين يتمتعون 

حاليا بحماية اأو م�صاعدة من هيئات اأو وكالت تابعة لالأمم املتحدة غري مفو�صية الأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني".

وجتدر الإ�صارة اإىل اأن هذه املادة قد طبقت �صابقا على الالجئني الفل�صطينيني يف العراق، اإل اأن املفو�صية متتنع عن ت�صجيلهم 
يف م�صر لأنها تعتربهم م�صجلني لدى جهة دولية اأخرى )يف �صوريا( وهي الأونروا، ويف ظل هذه ال�صبابية يف املواقف، يعاين 
الالجئون من اأزمات متعددة خا�صة فيما يتعلق مبو�صوع الإقامة، فالعديد من البلدان التي جلوؤوا اإليها تقنن الإقامات 
اخلا�صة بالالجئني الفل�صطينيني ال�صوريني خوفاً من بقائهم على اأرا�صيها ومنها م�صر على وجه اخل�صو�ض، والتي �صهدت 

اأزمات �صيا�صية كبرية كان لها انعكا�صات �صلبية على اأو�صاع الالجئني الفل�صطينيني وال�صوريني هناك.



190

 ويذكر اأن معظم الالجئني الفل�صطينيني الذين يقيمون يف م�صر ل يحملون اإقامات ر�صمية يف البالد، وذلك ب�صبب عدم 
/2013( يف م�صر   6/  30 اأن احلكومة اجلديدة )بعد  املعنية، وي�صار  اإقامات لهم دون تو�صيح الأ�صباب من اجلهات  اإ�صدار 
منعت دخول الالجئني الفل�صطينيني القادمني من �صوريا، بينما كان ي�صمح لهم �صابقا بالدخول هم وعائالتهم دون تاأ�صرية. 
الت�صجيل باجلامعات امل�صرية حيث يتم  الفل�صطينيون يف م�صر من عقبات كبرية يف  التعليم يعاين الالجئون  ويف جمال 
اعتبارهم طالب عرب مما ي�صطرهم لدفع مبالغ كبرية لإمتام تعليمهم، فيما ي�صمح لطالب التعليم الثانوي بالدرا�صة يف 

املدار�ض امل�صرية لكن مع اإجراءات معقدة للت�صجيل.

وجتدر الإ�صارة اإىل اأن هناك نحو 300 لجئ فل�صطيني اعتقلوا يف ال�صجون امل�صرية بتهمة حماولة الهجرة غري ال�صرعية 
حيث ُقب�ض عليهم اأثناء حماولتهم الو�صول لأوروبا عرب ال�صواطئ امل�صرية، واأ�صارت منظمات حقوق الإن�صان ملعاناة اإن�صانية 
ال�صفارة  اأعلنت  ما  /2013 وفق   12/  10 املعتقلني يف  الإفراج عن  يتم  اأن  ال�صجون، وذلك قبل  تلك  داخل  املعتقلون  عا�صها 

الفل�صطينية يف القاهرة)1(. 

http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue21/PalestinianRefugeesinSyr -:
aCrisesandBetrayal.aspx?articleID=1125

 -  1
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واقع التعليم

فمثاًل، اإذا ما قراأنا واقع التعليم يف املخيمات الفل�صطينية نقف عند بع�ض ال�صلبيات التي تعوق الو�صول اإىل احلالة املثلى يف 
عملية التعليم، وهذه املعّوقات تتمثل مبا ياأتي:

  اكتظاظ ال�صفوف يف مدار�ض الوكالة يف املخيمات الفل�صطينية حيث ت�صل اإىل 45، واأحياناً اأكرث من خم�صني طالباً.

 العمل بنظام الفرتتني؛ ما يحرم الطالب فعلياً من ممار�صة اأية ن�صاطات. 

 اأكرث مباين املدار�ض يف املخيمات تفتقر اإىل املوا�صفات اخلا�صة باملدار�ض.

.%  تدين ن�صب النجاح يف املدار�ض، بينما بلغت يف �صورية اأعلى م�صتوى لها 91 

 ارتفاع عدد الرا�صبني يف املراحل النتقالية.

 انت�صار ظاهرة الت�صرب من املدار�ض؛ ب�صبب اجتاه الطالب اإىل العمل مبكراً.

 تراجع عدد املدر�صني قيا�صاً على عدد التالميذ من الالجئني يف املخيمات الفل�صطينية.

 عجز مراكز التاأهيل املهني عن ا�صتيعاب كافة الطالب املتقدمني لديها.

 توقف الوكالة عن �صرف جميع اأ�صكال املنح املالية )1(.

واقع ال�سحة

تعاين املخيمات واقعاً �صحياً �صعباً ورديئاً؛ ب�صبب ات�صاع 
املتوافرة،  اخلدمات  وهرم  احلاجيات  هرم  بني  الهوة 
وتنت�صر يف بع�صها اأمرا�ض �صوء التغذية وال�صطرابات 
والأمرا�ض  وم�صاعفاته  احلمل  واأمرا�ض  النف�صية 
الدم  فقر  ومر�ض  الأ�صنان  واأمرا�ض  املعوية  الطفيلية 

املنجلي  )2(.

اأحمد البا�س مو�شوعة املخيمات الفل�شطينية – جتمع العودة الفل�شطيني واجب - ) قيد الطباعة (- مرجع �شابق ..    -  1
اإبراهيم العلي الواقع ال�شحي للمخيمات الفل�شطينية يف �شورية – ط-1 دم�شق- اإ�شدار جتمع العودة الفل�شطيني واجب – دار واجب 2011- م .   - 2
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الواقع الإغاثي واخلدمي

من خالل القراءة لواقع اخلدمات الجتماعية يف املخيمات 
ل  اخلدمات  هذه  من  امل�صتفيدين  اأن  جند  الفل�صطينية، 
ن�صباً  جتد  لذلك  الالجئني.  جمموع  من   %  5 يتجاوزون 
خميم  يف  و�صلت  التي  ال�صديد  الع�صر  حلالت  جداً  عالية 
النريب اإىل ثلث الالجئني من اأبناء املخيم. كذلك ما يزال 
واقع اخلدمات يف بع�ض املخيمات ذي وترية بطيئة تنتظر 

احللول ال�صريعة  )1(. 

هل تعلم:
1 - اأن عدد الطلبة الفل�صطينيني يف جامعة دم�صق وحدها 
9000 طالب وطالبة، واأن هناك تفوقاً طالبياً   - من 8000 

فل�صطينياً يف اأغلب الكليات. 
2 - يبلغ عدد اأ�صاتذة اجلامعة من الفل�صطينيني يف جامعة 

دم�صق وحدها نحو 100 دكتور ومعيد وبروفي�صور  )2(. 

 . �شابق  مرجع   -) الطباعة  قيد   (  - واجب  الفل�شطيني  العودة  – جتمع  الفل�شطينية  املخيمات  مو�شوعة  البا�س  اأحمد   -  1
 . – �شورية  واجب  الفل�شطيني  العودة  جتمع  �شورية   يف  الفل�شطينية  الكفاءات  حمود  طارق   -  2
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�سورية)1( يف  الر�سمية  الفل�سطينية  املخيمات 

.) الطباعة  قيد   (  - واجب  الفل�شطيني  العودة  – جتمع  الفل�شطينية  املخيمات  مو�شوعة  البا�س  اأحمد   -  1

ال�ست(: )قرب  زينب  ال�سيدة  خميم   -  1

الفل�صطينية  املخيمات  اأكرب  من  هو  ال�صت  قرب  خميم 
اآخر  ح�صب  �صكانه  عدد  يبلغ  اإذ  �صورية،  يف  بها  املعرتف 
 4834 من  مكونة  ن�صمة  ل�"اأونروا" 21734   اإح�صائية 
خميم  اأن�صئ  طفل.   501 الأطفال  عدد  ويبلغ  عائلة، 
ال�صيدة زينب عام 1967 - 1968 كاأحد خميمات الطوارئ 
اإىل اجلنوب   1967 عام  بعد حرب حزيران  اأن�صئت  التي 
م�صاحة  على  منها،  كم   12 بعد  على  دم�صق  مدينة  من 

تقدر ب�23 األف مرت مربع.

�سبينة:  خميم   -  2

قع خميم �صبينة بالقرب من مدينة �صبينة على م�صافة 14 
كيلومرتاً جنوب مدينة دم�صق على م�صاحة 27000 مرت 
من  �صكانه  عدد  ويبلغ  ن�صطة.  �صناعية  منطقة  يف  مربع 
الالجئني الفل�صطينيني ح�صب اإح�صائية "اأونروا" 4913 
املخيم  هذا  ويتميز  �صخ�صاً.   21134 من  مكونة  عائلة 
باملحافظة على الطبيعة الع�صائرية والقبلية ل�صكانه، رغم 

ما بداأ ي�صهده من تو�صع �صكاين وعمراين ملحوظ. 
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جرمانا: خميم   -  3

على  دم�صق  من  كيلومرتات   8 م�صافة  على  املخيم  يقع 
عائلة   964 حالياً  وي�صكنه  الدويل،  دم�صق  مطار  طريق 
ال�صكان  النق�ض يف عدد  ويعود هذا  ن�صمة،   3711 ت�صكل 
دم�صق  مدينة  �صهدتها  التي  العمرانية  التغريات  اإىل 
اإىل  املوؤدية  الطرقات  وتو�صيع  �صق  جرى  حيث  اأخرياً، 
املطار التي كان بع�صها على ح�صاب اأر�ض املخيم، فانتقل 
الالجئون اإىل بلدة احل�صينية التي بنت لهم الدولة فيها 
م�صاكن بدًل من م�صاكنهم التي اأخذها الطريق لتملكهم 

اإياها على �صكل قر�ض طويل الأمد.  

خان دنون: خميم   -  4

اأن�صئ خميم خان دنون عام 1948 اإىل اجلنوب من مدينة 
دم�صق، حيث يبعد عن مركزها 23 كم، ويقع على الطريق 
العام القدمي الوا�صل بني دم�صق ودرعا. بني املخيم عام 
على  اخلان  يف  �صنتني  قرابة  اأبناوؤه  �صكن  اأن  بعد   1951
120000 مرت مربع. وتطورت هذه البقعة بعد  م�صاحة 
اإىل  لت�صل  املخيم  �صرقي  عمراين  بتو�صع   1966 عام 
ال�صارع الرئي�ض درعا دم�صق. ول�صيق امل�صاحة جرى تو�صع 
1974م يف املنطقة الغربية للمخيم لت�صل  اآخر بعد عام 
امل�صاحة اإىل ثالثة اأ�صعاف م�صاحة املخيم القدمي. ويبلغ 
ح�صب  الفل�صطينيني  الالجئني  من  املخيم   �صكان  عدد 
 2346 عن  عبارة  هم  ن�صمة،  "اأونروا" 9819  اإح�صائية 

عائلة فيهم من الأطفال 234 طفاًل.
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ال�سيح: خان  خميم   -  5

يقع خميم خان ال�صيح على م�صافة 27 كيلومرتاً جنوبي 
ا�صرتاحة  باأنها  التاريخ  والتي عرفت على مدار  دم�صق، 
دم�صق  الطريق بني  على  املارة  التجارية  للقوافل  ليلية 
واجلنوب الغربي. ووفر اخلان القدمي ماأوى لالجئني 
عام  املخيم  واأن�صئ   .1948 عام  فل�صطني  من  الأوائل 
من  �صكانه  عدد  ويبلغ  دوناً،   67 م�صاحة  على   1949
ما  "اأونروا"  4344 عائلة  اإح�صائيات  الالجئني ح�صب 

يعادل 19005 ن�صمة.

النريب: خميم   -  6

على   1950  -  1948 عامي  بني  ما  النريب  اأن�صئ خميم 
بعد 13 كم �صرقي مدينة حلب، و�صمي املخيم بهذا ال�صم 
م�صاحته  وتقدر  اأرا�صيها،  على  املقام  القرية  اإىل  ن�صبة 
ب�148000 مرت مربع، ويبلغ عدد �صكانه من الالجئني 
ن�صمة  "اأونروا" 19219  اإح�صائية  الفل�صطينيني ح�صب 
ت�صكلهم 4618 عائلة. ويذكر اأن املخيم  قام على خملفات 
وقوات  الفرن�صي  اجلي�ض  ثكنات  من  ع�صكرية  ثكنة 

التحالف يف اأثناء احلرب العاملية الثانية.

حماه: خميم   -  7

يقع خميم حماه داخل مدينة حماه على م�صافة 200 كيلومرت �صمايل دم�صق. واأن�صئ املخيم عام 1950 على م�صاحة 
60000 مرت مربع مطلة على نهر العا�صي، ويبلغ عدد �صكانه من الالجئني ح�صب اإح�صائيات "اأونروا" 2012  عائلة؛ 

اأي ما يعادل 8236  ن�صمة.



196

حم�س: العائدين  خميم    -  8

عامي  بني  ما  حم�ض  مدينة  يف  املخيم  اأن�صئ 
دم�صق  بني  العام  الطريق  على  و1949،   1948
وحم�ض، على بعد 3.5 كم تقريباً عن و�صط مدينة 
ال�صورية  العا�صمة  عن  كيلومرتاً  و160  حم�ض 
على  حم�ض  يف  العائدين  خميم  وميتد  دم�صق، 
�صكانه  عدد  ويبلغ  مربع،  مرت   150000 م�صاحة 
"اأونروا" 3504  اإح�صائيات  ح�صب  الالجئني  من 

عائلة؛ اأي ما يعادل 14399  ن�صمة. 

الطوارئ: ودرعا  درعا  خميم   -  9

درعا  مدينة  يف  الفل�صطينيون  الالجئون  يتوزع 
العربية  اجلمهورية  من  اجلنوب  اإىل  الواقعة 
ال�صورية على خميمني: الأول ي�صمى خميم درعا 
 ،1950 عام  الأول  اأن�صئ  الطوارئ،  درعا  والآخر 
اأما الثاين فقد اأن�صئ عام 1967 على اأثر العدوان 
من  درعا  خميم  �صكان  عدد  ويبلغ  ال�صهيوين. 
ن�صمة  "اأونروا" 5223   لدى  امل�صجلني  الالجئني 
اأما  طفاًل،   74 الأطفال  عدد  عائلة،   1259 توؤلف 
 4716 �صكانه  عدد  فيبلغ  الطوارئ  درعا  خميم 
ن�صمة، ت�صكل 1099 عائلة، وي�صكن يف خارج هذين 
لجئاً    7978 نحو   درعا  حمافظة  يف  املخيمني 
وجلني  وزيزون  املزيريب  يف  موزعني  فل�صطينياً 

وتل �صهاب واليادودة وطف�ض والعجمي.  
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امل���خ���ي���م���ات غ����ري امل����ع����رتف ب���ه���ا م����ن "اأون���������روا"

الريموك: خميم   -  1
اجلنوب  اإىل   1954  -  1953 عامي  بني  الريموك  خميم  اأن�صئ 
10 كم عن مركزها، وهو اأكرب   - من مدينة دم�صق، على بعد  8 
املخيمات الفل�صطينية يف الداخل واخلارج على حدٍّ �صواء، ورغم 
ذلك فهو غري معرتف به من "اأونروا"، رغم اأن اخلدمات فيه 
تقدم من الوكالة يف جميع النواحي ما عدا النظافة واخلدمات 
ات�صعت  مربع  مرت  ب�2110000  املخيم  م�صاحة  وتقدر  العامة. 
هذه امل�صاحة عاماً بعد عام لت�صبح حجم امل�صاحة اليوم اأ�صعاف 
عدد   2009 لعام  الر�صمية  الإح�صاءات  وتقدر  امل�صاحة.  تلك 
األف لجئ  ب�120  الريموك  الفل�صطينيني يف خميم  الالجئني 
غري  فالإح�صائيات  للحقيقة؛  جماف  الرقم  وهذا  م�صجل، 

220 األف لجئ تقريباً.  - الر�صمية تقدر عددهم مبا بني 200 

احل�سينية: خميم     -  2
يعد جتمع احل�صينية التجمع الثاين لالجئني الفل�صطينيني بعد الريموك من حيث عدد الالجئني املوجودين فيه، فقد 
بلغ عدد الالجئني فيه 47000 ح�صب اإح�صائية 2008، ويعود �صبب تفاقم عدد �صكان احل�صينية اإىل هذا العدد -رغم 
حداثة اإن�صائه- اإىل اأن معظم �صكان خميم جرمانا قد توجهوا لل�صكن فيه بعد مرور طريق املطار منه، وكذلك توجه 

فقراء الالجئني من خميم الريموك لل�صكن هناك؛ رغبة منهم يف التو�صع بعد اأن �صاقت عليهم منازلهم هناك. 

الرمدان: خميم   -  3
اأن�صئ املخيم مب�صاع من وكالة الغوث الدولية )اأونروا( وذلك يف خم�صينيات القرن املا�صي، بالقرب من بلدة ال�صمري 
على طريق دم�صق - بغداد اإىل اجلنوب ال�صرقي ملدينة دم�صق، وعلى بعد 60 كم عن مركز املدينة. ويتاألف املخيم من 
�صبعة اأحياء �صميت معظمها باأ�صماء مدن وقرى فل�صطينية، متتد على م�صاحة 2500 دومن، ويقدر عدد الالجئني فيه 

بنحو 1500 ن�صمة. 
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4 - خميم حندرات »جتمع عني التل«:

 13 م�صافة  على  التل  عني  خميم  يقع 
كيلومرتاً �صمايل �صرقي مدينة حلب، واأن�صئ 
"حندرات"  با�صم  اأي�صاً  يعرف  الذي  املخيم 
عام 1962 على م�صاحة 160000 مرت مربع. 
تعده  بل  خميماً،  به  "اأونروا"  تعرتف  ول 
تطويره  اإىل  عمدت  ولقد  لالجئني،  جتمعاً 
�صكان  لنقل  فيه  ال�صكنية  الوحدات  واإقامة 
 47 بنيت  فقد  وبالفعل  اإليه.  النريب  خميم 
35 وحدة �صكنية  �صكنية فيه، وهناك  وحدة 

جديدة قيد الإن�صاء. 

الرمل: خميم   -  5
يقع خميم الرمل بالقرب من مدينة الالذقية 
ول  املتو�صط،  الأبي�ض  البحر  �صاطئ  على 
بل  لالجئني،  خميماً  به  "اأونروا"  تعرتف 
فهو  لذلك  الفل�صطينيني.  لالجئني  جتمعاً 
من  املقدمة  اخلدمات  بكامل  يحظى  ل 
على  ي�صرف  الأخرى.  للمخيمات  "اأونروا" 
املوؤ�ص�صة  مبا�صرة  للمخيم  اخلدمات  تقدمي 
اإىل  العامة لالجئني الفل�صطينيني، بالإ�صافة 
الالجئني  من  �صكانه  عدد  ويبلغ  "اأونروا"، 
"اأونروا"  اإح�صائية  ح�صب  الفل�صطينيني 
6354 ن�صمة، ويقدر عدد الالجئني يف ال�صاحل 
فل�صطينياً  لجئاً   10448 قرابة  ال�صوري 

مق�صمني على املناطق وفق اجلدول الآتي:
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سابعًا:    الاجئون الفلسطينيون في العراق)1(

جلاأ اإىل العراق ما يقارب 4300 لجئ، بنف�ض الدوافع التي دفعت الالجئني اىل الدول املجاورة لفل�صطني مع الختالف يف 
الأعداد؛ لأن امل�صافة بعيدة. وتعود جذور الفل�صطينيني الذين توجهوا للعراق اإىل قرى املثلث: اجزم، جبع، عني غزال يف 
اجلليل الأعلى الذين ربطتهم باجلي�ض العراقي املتمرت�ض يف مواقع العمليات اآنذاك روابط الألفة واملحبة والهم امل�صرتك.

من ي�سرف على �سوؤون الالجئني الفل�سطينيني يف العراق؟
العراقية مديرية �صوؤون الالجئني  ال�صلطات  اأن تن�صئ  اأ�صرف اجلي�ض العراقي على الالجئني ملدة �صنتني قبل  البداية  يف 
الفل�صطينيني التابعة لوزراة العمل وال�صوؤون الجتماعية. اأما عن عدم خ�صوع  الالجئني الفل�صطينيني لإ�صراف »اأونروا«، 
اللجوء من  لقلتهم من ناحية، وبعدهم عن مناطق  اإ�صرافها؛ نظراً  العراق حتت  »اأونروا« رف�صت و�صع فل�صطينيي  فالأن 
ناحية اأخرى. اأما بعد الحتالل الأمريكي للعراق، فقد ا�صتحدثت وزارة املهجرين واملهاجرين يف العراق اللجنة الدائمة 
ل�صوؤون الالجئني، وهي التي ت�صدر لهم الُهويات التعريفية. كذلك هناك اإ�صراف اآخر من مديرية الإقامة، وهي امل�صوؤولة 

عن اإ�صدار وثائق ال�صفر، اإ�صافة اإىل م�صوؤوليتها عن اإثبات م�صروعية الإقامة لالجئني.

اأين �سكن الالجئون الفل�سطينيون يف العراق؟

الكليات، وجرى  العايل ويف مباين  التعليم  لوزارة  التابعة  الدوائر احلكومية  العراق يف  الفل�صطينيون يف  الالجئون  �صكن 
تغيري اأماكن �صكنهم بني املحافظات العراقية: الب�صرة، بابل، املو�صل، كركوك، ومنطقة اأبو غريب، اإىل اأن جمعوا ثانيًة يف 

مدينة بغداد )الغالبية العظمى( واملو�صل والب�صرة.

اأُ�صكن ق�صم كبري من الالجئني يف املالجئ التي تكاد تكون اأ�صبه بالقبور؛ ملا ت�صرتك معها من �صفات انعدام ال�صم�ض والتهوية 
و�صيق املكان. كذلك اأ�صكن ما يقرب من 270 عائلة يف 55 منزًل، اأي مبعدل خم�ض عائالت يف املنزل الواحد، وتوزع الباقون 
على منازل �صعبية يف حي احلرية وحي ال�صالم وتل حممد وحي الزعفرانية، وقد ُبنيت جمموعة من الأبنية ال�صكنية على 
نفقة احلكومة العراقية بني عامي 1955 و1985 يف حي البلديات �صرق بغداد ومنطقة الدورة وجممع اخلليج يف حي الأمني 
% من حاجة الالجئني اإىل ال�صكن، وخ�صو�صاً اأن احلكومة العراقية كانت متنع  واملو�صل والب�صرة، ولكنها مل تغط �صوى 15 

الالجئني من �صراء امل�صاكن، ومل تراع النمو ال�صكاين لالجئني؛ ما اأدى اىل الرتاكم ال�صكاين داخل الوحدات ال�صكنية.

البحرين  – جامعة  الالجئني  درا�شات  اأكادميية  والعراق  حما�شرات  العربي  اخلليج  الفل�شطينيني يف  الالجئني  م�شاق  م�شين�س-  حممد   -  1
املوقع  العراق   يف  الفل�شطينيني  توطني  درا�شة  العلي:  اإبراهيم  اأي�شا  وانظر   . ال�شابق  مرجع   -  2011  -  2010 – الأوىل  – الدورة  املفتوحة 

 . www.wajeb.org – الإلكرتوين لتجمع العودة الفل�شطيني واجب
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الالجئني  مع  العراقي  القانون  تعامل  كيف 
الفل�سطينيني؟

العراقية  احلكومات  عن  قوانني  عدة  �صدرت 
فيه،  الفل�صطيني  الوجود  تنظيم  ب�صاأن  املتعاقبة 
راوحت بني الت�صييق عليه لدرجة الختناق حيناً، 
والتو�صيع عليه لدرجة م�صاواته باملواطن العراقي 

حيناً اآخر. من اأهم هذه القوانني: 

 ا�صتثناء الفل�صطينيني من قانون الإقامة رقم 
64 ل�صنة 1938، �صرط ح�صولهم على ُهوية ت�صدر 

مبعرفة جلنة اإدارة �صوؤون الالجئني. 

 اإ�صدار وثيقة �صفر للفل�صطينيني بناًء على القانون رقم 25 ل�صنة 1959. 

 عام 1960 �صدر القانون 102 القا�صي بتاأ�صي�ض جي�ض التحرير الفل�صطيني يف العراق. 
الالجئني  معاملة  العراقي  الوزراء  جمل�ض  قرار  يوؤكد  الذي  املالية  وزارة  عن   15108 رقم  القرار  �صدر   1964 عام   
الفل�صطينيني معاملة املواطن العراقي؛ من حيث ت�صلم الرواتب والعالوات ال�صنوية وخم�ص�صات غالء املعي�صة والإجازات 

بتطبيق قوانني اأنظمة اخلدمة عليهم. 
 عام 1969 �صدر القرار رقم 336 القا�صي مب�صاواة الفل�صطينيني بالعراقيني عند التعيني والرتقية والتقاعد، على اأن 

يبقى م�صروطاً بالنتهاء يف حالة عودة الفل�صطينيني اإىل ديارهم وتطبيق اأنظمة اخلدمة عليهم. 
 عام 1972 �صدر قرار خا�ض باإلغاء الفيزا والإقامة للمواطنني العرب، ومنح الالجئني الفل�صطينيني اإىل العراق وثائق 

ال�صفر اخلا�صة بهم اإذا مل تكن لديهم هذه الوثائق. 
العقاري  بالتملك  فعلية  اإقامة  العراق  املقيمني يف  للفل�صطينيني  بال�صماح  القا�صي   215 رقم  القانون  1980 �صدر  عام   

امل�صروط. 
اأو  936 الذي ل ي�صمح للفل�صطيني املقيم يف العراق اإقامة دائمة بتملك اأكرث من عقار  1987 �صدر القرار رقم   يف عام 

قطعة اأر�ض واحدة.
اأو  469 القا�صي بوقف العمل بالقوانني والقرارات التي جتيز متلك غري العراقي العقار  1989 �صدر القرار رقم   عام 

ا�صتثمار اأمواله يف ال�صركات داخل العراق، وكل ما من �صاأنه التملك وال�صتثمار يف اأي وجه كان. 

جممع البلديات - بغداد  
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اإقامة دائمة بالعراقيني يف جميع احلقوق  202 القا�صي مب�صاواة الفل�صطيني املقيم يف العراق  2001 �صدر القرار   عام 
جتاه  التاأويل  يحتمل  ل  الذي  الوحيد  القرار  هو  وهذا  العراقية،  اجلن�صية  على  احل�صول  يف  احلق  با�صتثناء  والواجبات، 

التعامل مع الالجئني الفل�صطينيني يف العراق.
اإل اأن الفل�صطينيني يف العراق مل يقّدر لهم اأن يتمتعوا باأول امتياٍز قانوين وا�صح لهم منذ عام 1948، فبعد عامني فقط 

�صقطت بغداد و�صقط معها هذا القرار.

الالجئون الفل�سطينيون بعد احتالل العراق
تعر�ض  فل�صطيني،  األف  35 و40  الأمريكي ما بني  2003 قبيل الحتالل  �صنة  العراق  الفل�صطينيني يف  الالجئني  بلغ عدد 
اأكرثهم لعمليات تهجري ق�صري جديدة ات�صمت با�صتهدافهم بالقتل والختطاف والعتقال والتعذيب حتى املوت، وم�صادرة 
القتحامات  خالل  من  الفل�صطينيني  لرتهيب  اأ�صاليب  عدة  اتبعت  وقد  جتارية.  وحمال  و�صيارات  منازل  من  ممتلكاتهم 
وعمليات الدهم والق�صف للتجمعات الفل�صطينية بالهاون واملدفعية من جي�ض الحتالل الأمريكي، واأحياناً اأخرى من الفئات 

العراقية املتقاتلة؛ ما اأدى اإىل انخفا�ض العدد اىل 23000 ن�صمة يف �صهر حزيران عام 2003 وفق اإح�صائية الأمم املتحدة.

اإىل اأين غادر فل�سطينيو العراق؟
اأدت هذه الأحداث الدامية بحق الفل�صطينيني اإىل هروب الآلف منهم من بيوتهم وتوزعهم يف عدد من الدول العربية ممن 
اأن احلكومة العراقية مل ت�صدر لهم وثائق  قبلت ا�صت�صافتهم، اأو ممن متكنوا من الدخول اإليها بنحو غري قانوين، علماً 

اإثبات حتى عام 2009، بالإ�صافة اإىل اأعداد 
اإىل  الو�صول  من  متكنوا  الالجئني  من 
ال�صويد وقرب�ض والربازيل والهند وكندا 
والرنويج وال�صني ودول اأمريكا الالتينية. 
اآلف  ب�8  العراق  بقي يف  اأعداد من  وتقدر 
لالنخفا�ض؛  مر�صح  العدد  وهذا  لجئ، 
الفل�صطينيني  هجرة  ل�صتمرار  نتيجة 
بحثاً عن الأمان املفقود هناك، فقد �صجلت 
يف  فل�صطينياً   45 ا�صت�صهاد   2007 �صنة 
العراق مقارنة مع ا�صت�صهاد 101 وتهجري 

1200 يف �صنة 2006. 
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ثامنًا:      الاجئون الفلسطينيون في مصر )1(

يقدر عدد الالجئني الفل�صطينيني يف م�صر بنحو 60 األف فل�صطيني، ويرتكز معظمهم يف القاهرة والإ�صكندرية، وحمافظة 
ال�صرقية، ومنطقه القناة، و�صيناء. جلاأ اإىل م�صر عدد  كبري من الفل�صطينيني بفعل نكبة 1948، ثم خالل العدوان الثالثي 
1956، اإل اأن اأعداداً اأكرب و�صلت اإىل م�صر بعد احتالل القوات الإ�صرائيلية ال�صفة الغربية وقطاع غزة يف حرب حزيران 1967.

كيف تعاملت احلكومات امل�سرية املتعاقبة مع الالجئني الفل�سطينيني؟

ال�صلطات  جمعت   1948 عام  اللجوء  بداية  يف   1
الرب  عرب  الفل�صطينيني  من  و�صل  من  امل�صرية 
اأن  اإل  القاهرة،  �صواحي  العبا�صية  يف  مع�صكر  اإىل 
امل�صرية  والقوات  الالجئني  بني  جرت  �صدامات 
احلكومة  ف�صمحت  اآنذاك،  لهم  ح�صارها  نتيجة 
ومنحتهم  الأموال  ميلكون  الذين  بخروج  امل�صرية 
حق الإقامة يف م�صر، و�صمحت كذلك بخروج كل من 

اأتى بكفيل م�صري مقتدر.

2 يف �صنة  1958 ازداد و�صع الفل�صطينيني �صوءاً، 
ففتح جمال عبد النا�صر الأبواب اأمام الفل�صطينيني 
املوجودين يف م�صر واملقيمني يف غزة -على اعتبار 

اأن قطاع غزة واقع حتت الرعاية واحلكم امل�صريَّني- وفتح اأمامهم جمالت العمل والتعليم جماناً يف القطاع العام، وفتح باب 
الإقامة واأعطاهم وثائق م�صرية.

3 بعد جميء ال�صادات اإىل احلكم بداأ و�صع الالجئني الفل�صطينيني يتغري تدريجاً، وجاءت اأوىل الأزمات بني قيادة منظمة 
التحرير واحلكم امل�صري يف �صبتمرب 1975، مع توقيع ال�صادات اتفاقية ف�صل القوات الثانية مع »اإ�صرائيل«، ثم حني اأقدم 
منه  عانى  اآخر،  الفل�صطينيني يف م�صر منحى  معاملة  فدخلت   ،1977 عام  ديفيد«  »كامب  �صياق  »اإ�صرائيل« يف  زيارة  على 

الفل�صطينيون ما عانوا، واأخذت الأجهزة امل�صرية تتع�صف يف التعامل مع الفل�صطينيني.

عروب العابد م�شاق الالجئني الفل�شطينيني يف م�شر حما�شرات اأكادميية درا�شات الالجئني – جامعة البحرين املفتوحة – الدورة الأوىل   -  1
.2011  -  2010 –
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4 يف عام 1978، وعلى اأعقاب اغتيال منظمة فل�صطينية وزير الثقافة امل�صري يو�صف ال�صباعي يف قرب�ض، غريت م�صر كل 
القوانني امل�صرية التي كانت تن�ض على منع الأجنبي من العمل يف م�صر با�صتثناء الفل�صطيني، حيث �ُصطب ال�صتثناء واأ�صبح  

الفل�صطيني يف م�صر مثل الأجنبي ل يحق له العمل، وهذا كان اأهم حدث غرّي و�صع الفل�صطينيني املوجودين يف م�صر.

5 ويف مطلع �صنة 1984 �صدر قانون تنمية موارد الدولة، الذي عدَّ الفل�صطينيني اأجانب، وفر�صت وزارة الداخلية امل�صرية 
على الإقامة ال�صنوية لكل فل�صطيني ر�صماً قدرة 425 جنيهاً م�صرياً. 

 % 6 يف عام 1993 �صمح للفل�صطيني الذي يولد من اأم م�صرية مطلقة اأو اأرملة اأن يدخل اجلامعات احلكومية ويدفع 10 
من الق�صط.  

ما هي املربرات القانونية للوجود الفل�سطيني يف م�سر؟

يحق لالجئ الفل�صطيني الإقامة يف م�صر يف احلالت الآتية: 

  الدرا�صة: يجب اإظهار �صهادة مدر�صية اأو جامعية والعمر ل يتجاوز 21 �صنة. 

  العمل: يجب احل�صول على عقد عمل اأو �صهادة عامل بالزراعة اأو قيادة التاك�صي �صادرة عن احتاد العمال الفل�صطيني. 

  الزواج: اإظهار �صهادة زواج من م�صري والذي �صيكون ال�صامن لالإقامة يف م�صر.  

هل يخ�سع الالجئون الفل�سطينيون يف م�سر لولية »اأونروا«؟

ل يخ�صع الالجئون الفل�صطينيون يف م�صر لولية »اأونروا«؛ وبالتايل فهم ل ي�صتفيدون من خدمات الإعانة والإغاثة التي 
تقدمها »اأونروا« لالجئني يف الدول امل�صيفة، وهم بذلك ي�صبحون حتت ولية املفو�صية العليا ال�صامية ل�صوؤون الالجئني، 

وتندرج عليهم بنود التفاقية الدولية لالجئني عام 1951. 

هل تعلم؟

ويو�صف  اللجوء،  دول  بع�ض  يف  احلال  هي  كما  بها  يعرفون  جتمعات  اأو  اأحياء  يف  الفل�صطينيون  الالجئون  يعي�ض  ل   
جمتمعهم باملجتمع املبعرث. 

بالعملة  الأق�صاط  دفعوا  اإذا  اإل  احلكومية  واجلامعات  املدار�ض  يف  الدرا�صة  م�صر  يف  الفل�صطينيني  لالجئني  يحق  ل   
الربيطانية باأ�صعار باهظة، با�صتثناء من ُولد لأم م�صرية مطلقة اأو اأرملة، فيجوز له اأن يدخل اجلامعات احلكومية ويدفع 

% من الق�صط.   10
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 ل يحق حلامل الوثيقة امل�صرية 
ا�صتخدامها خارج م�صر بدون عذر اإل 
ملدة �صتة اأ�صهر، واإن جتاوز هذه املدة 
الإقامة.  يف   حقه  يفقد  واحد  بيوم 
م�صر  خارج  ال�صفر  يريد  من  اأما 
فيح�صل  عمل،  عقد  ولديه  للعمل 
على اإذن مغادرة ملدة �صنة، ول ي�صمح 

له بالعودة اإىل م�صر اإذا جتاوزها. 

  يقدر عدد الذين يحملون وثيقة 
�صفر م�صرية بنحو مليون فل�صطيني 
هذه  نتيجة  م�صر  خارج  يعي�صون 

القوانني. 

 م�صر من الدول املوقعة على اتفاقية  القانون الدويل ل�صوؤون الالجئني لعام 1951 وبروتوكول الدار البي�صاء، ولكنها 
ل تلتزم بهما من حيث تقدمي احلماية والرعاية اخلا�صة بالالجئني. 

كان ينتظر الفل�صطينيني من »الربيع العربي« يف م�صر تغيري وتعديل لكل اللوائح والقوانني اخلا�صة بهم، ليحظوا بحقوقهم 
كالجئني، ولكن الأمر مل يتم. 

وت�صديد  الفل�صطينيني،  والعداوة �صد  الكراهية  وبث  املنتخب،  الرئي�ض  اأحداث متثلت يف عزل  �صهدته م�صر من  ما  بعد   
احل�صار على اأهل غزة، والتحري�ض عليهم ليل نهار يف و�صائل الإعالم، ينتظر الفل�صطينيون اأن يراجع امل�صريون مواقفهم 

جتاه الفل�صطينيني والق�صية الفل�صطينية. 
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5
�لف�سل �خلام�س

الالجئون الفلسطينيون )قراءة إحصائية عامة( 

 املرجع لهذا الف�سل د. حم�سن �سالح، املدخل لق�سية الالجئني الفل�سطينيني �س 52 - 69 .  
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1. الفلسطينيون في العالم:

مع نهاية �صنة 2012 وبداية �صنة 2013 بلغ عدد الفل�صطينيني نحو 11 مليوناً و555 األف ن�صمة، يقيم نحو 5 ماليني و755 
%، بينما يقيم يف فل�صطني التاريخية نحو 5 ماليني و800 األف ن�صمة؛ اأي ما ن�صبته  األف ن�صمة خارج فل�صطني بن�صبة 49.8 
فل�صطني،مبنية على  تقديرية يف خارج  اأرقام  لكنها  فل�صطني،  داخل  اإىل حّد كبري يف  دقيقة  الإح�صائيات  %. وهذه   50.2

جمموعة من املعطيات واملوؤ�صرات الإح�صائية.

جدول رقم )3(: عدد الفل�سطينيني يف العامل ح�سب الإقامة نهاية �سنة 2012

الن�صبة املئوية )%(العدد )بالألف ن�صمة(مكان الإقامة

الأرا�صي املحتلة �صنة 
1967

2،70023.4ال�صفة الغربية

1،70014.7قطاع غزة

1،40012.1الأرا�صي املحتلة �صنة 1948 »اإ�صرائيل«*

3،45829.9**الأردن

1،64214.2الدول العربية الأخرى

6555.7الدول الأجنبية

11،555100املجموع الكلي

)2(* بالن�صبة للمواطنني الفل�صطينيني يف الأرا�صي املحتلة �صنة 1948،  فهي ل ت�صمل املواطنني يف الأرا�صي التي احتلت 
�صنة 1967 مبا فيها حمافظة القد�ض، ول ت�صمل العرب ال�صوريني اأو اللبنانيني اأو امل�صيحيني غري العرب اأو فئة الآخرين. 

** بالن�صبة لعدد الفل�صطينيني يف الأردن، فقد مّت تقديرهم بالعتماد على اإح�صاء نهاية �صنة 2011، وعلى تقديرات الباحث، 
.% وذلك بالعتماد على معدلت النمو ال�صنوي ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات العامة الأردنية �صنة 2011 التي تقدر ب�2.2 

)%( ن�صبة الفل�صطينيني يف العامل ح�صب الإقامة نهاية �صنة 2012 



207

). الاجئون الفلسطينيون:

اإذا ما مت احت�صاب الفل�صطينيني املقيمني يف اخلارج مع الالجئني الفل�صطينيني املقيمني داخل فل�صطني، فاإن العدد يبلغ 
% خارج   73.5 % منهم يف فل�صطني التاريخية، بينما يقيم   26.5 2012، يقيم  األف ن�صمة مع نهاية �صنة  7 ماليني و829 

فل�صطني.

% من �صعب فل�صطني هم يف حالة جلوء. وهي اأكرب ن�صبة يف الكرة الأر�صية ل�صعب  ونالحظ من هذا املجموع اأن نحو 67.8 
يف حالة جلوء.

العامل  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  اأعداد   :)4( رقم  جدول 
ح�سب تقديرات نهاية �سنة 2012

الن�صبة املئوية )%(العدد )بالألف ن�صمة(البلد

79710.2ال�صفة الغربية

1،12714.4قطاع غزة

1501.9فل�صطني املحتلة �صنة 1948 »اإ�صرائيل«

3،45844.1الأردن

4746لبنان

5296.8�صورية

6398.2باقي الدول العربية

6558.4الدول الأجنبية

7،829100املجموع
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اأعداد الالجئني الفل�سطينيني يف العامل ح�سب تقديرات نهاية �سنة 2012

3. الاجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة:

تظهر املوؤ�صرات الإح�صائية للجهاز املركزي لالإح�صاء الفل�صطيني يف رام اهلل يف نهاية �صنة 2012، اأن هناك نحو مليون و924 
% من ال�صكان. كما  األف لجئ من اأ�صل اأربعة ماليني و357 األف فل�صطيني يقيمون يف ال�صفة والقطاع، وهم ي�صكلون 44.2 
% من �صكان ال�صفة الغربية. ويالحظ اأن ثمة اختالفاً بني اإح�صائيات  % من �صكان قطاع غزة، و29.7  اأنهم ي�صكلون 67.4 
اجلهاز املركزي وبني اإح�صائيات »اأونروا« -كما �صرنى- فيما يتعلق بالالجئني يف ال�صفة والقطاع. ولعل ذلك يعود اإىل اأن 

اأعداداً من الالجئني امل�صجلني لدى »اأونروا« قد انتقلوا لالإقامة يف اخلارج.

جدول رقم )5(: مقارنة بني جمموع ال�صكان والالجئني الفل�صطينيني 

يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة نهاية �صنة 2012

الالجئونال�صكان
الن�صبة املئوية )%(العدد )بالألف ن�صمة(الن�صبة املئوية )%(العدد )بالألف ن�صمة(مكان الإقامة

2،68461.679729.7ال�صفة الغربية

1،67338.41،12767.4قطاع غزة

4،3571001،92444.2ال�صفة والقطاع
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مقارنة بني جمموع ال�صكان والالجئني الفل�صطينيني يف ال�صفة والقطاع  نهاية �صنة 2012 )بالألف ن�صمة(

4. الاجئون الفلسطينيون حسب سجات »أونروا«:

تظهر �صجالت »اأونروا« اأن عدد الالجئني امل�صجلني لديها يف نهاية �صنة 2013 بلغ 5.3 مليون �صخ�ض. وهو اإح�صاء كما 
اآخرون«، وقد  »اأ�صخا�ض م�صجلون  بند  »اأونروا« حديثاً  اأ�صافت  الفل�صطينيني. وقد  �صابقاً ل ميثل جميع الالجئني  اأ�صرنا 
فتهم باأنهم اأولئك الذين ي�صملون امل�صتحقني لتلقي خدماتها، دون اأن تو�صح معنى ذلك على موقعها الإلكرتوين بدقة.  َعرَّ
وقد ي�صمل ذلك امل�صتفيدين ممن ل ينطبق عليهم تعريف الوكالة لالجئ الفل�صطيني، وهو تعريف قا�صر ل يغطي كافة 

فئات الالجئني.

ويالحظ اأن العدد الأكرب لالجئني امل�صجلني لدى »اأونروا« موجود يف الأردن، يليه قطاع غزة، ثم ال�صفة الغربية، ثم �صورية، 
ثم لبنان.

وجتدر الإ�صارة اإىل احلالة القا�صية وانعدام الأمن التي وجد الالجئون الفل�صطينيون يف �صورية اأنف�صهم فيها، منذ اندلع 
احلراك ال�صعبي والثورة يف الن�صف الأول من �صنة 2011. وهو ما اأدى اإىل هجرة اأكرث من ن�صف الفل�صطينيني يف داخل 

�صورية نف�صها، كما غادر نحو �صتني األفاً منهم اإىل اخلارج، وخ�صو�صاً لبنان.
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يف  الفل�صطينيني  الالجئني  من  الكثري  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر  كما 
لبنان قد غادروها اإىل بلدان اخلليج اأو اأوروبا الغربية مع احتفاظهم 
العديد  ت�صري  اأ�صمائهم يف �صجالتها؛ حيث  »اأونروا«، وبقاء  ببطاقات 
من الدرا�صات والتقديرات اإىل اأن العدد الفعلي لالجئني الفل�صطينيني 

املقيمني يف لبنان هو نحو 300 األف لجئ.

الالجئني  خميمات  عدد  فاإن   ،)7( رقم  اجلدول  يو�صح  وح�صبما 
19 يف ال�صفة،  58 خميماً، منها  »اأونروا« يبلغ  الر�صمية التي ترعاها 
وثمانية يف غزة، وع�صرة يف الأردن، وت�صعة يف �صورية، و12 يف لبنان. 
املخيمات،  يف  منهم   %  28.9 �صوى  ي�صكن  ل  امل�صجلون  والالجئون 
%، واأدناها  واأعلى ن�صبة لالإقامة يف املخيمات هي يف لبنان بن�صبة 50.3 

.% يف الأردن بن�صبة 17.5 

مالحظة: يقع خميما النريب والالذقية اإىل ال�صمال من الر�صم املبني 
يف اخلريطة.

هذه اخلريطة معدلة عن امل�صدر الأ�صلي يف: 
 Site of the Palestinian Academic Society for the Study of

/International Affairs )PASSIA(، http://www.passia.org

جدول رقم )6(: عدد الفل�سطينيني امل�سجلني يف �سجالت »اأونروا« يف 1 /1 /2013 

جمموع الأ�صخا�ض امل�صجلنياأ�صخا�ض م�صجلون اآخرونالالجئون امل�صجلوناملنطقة
741،409154،294895،703ال�صفة الغربية

1،203،13560،1771،263،312قطاع غزة

441،54332،510474،053لبنان

499،18929،522528،711�صورية

2،034،64175،4732،110،114الأردن

4،919،917351،9765،271،893املجموع

خريطة رقم )8(: مناطق عمل »اأونروا« اخلم�ض
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الفل�سطينيون امل�سجلون يف �سجالت »اأونروا« يف 1 /1 /2013

  1  / جدول رقم )7(: عدد الالجئني الفل�صطينيني من الأفراد واملواليد والعائالت امل�صجلني يف »اأونروا« ح�صب املنطقة يف 2013 /1 

عدد األفراد الكليالمنطقة
 2013/  1/ في 1 

متوسط حجم العائلة
)2009/9/30(

عدد 
المخيمات

عدد األفراد في 
المخيمات

في 1/1/2013

نسبة األفراد المقيمين في
)%(2013/  1/ المخيمات في 1 

895،7033.7919216،40324.2الضفة الغربية

1،263،3124.438540،51542.8قطاع غزة

474،0533.7312238،52850.3لبنان

528،7113.999159،30330.1سورية

2،110،1144.8710369،94917.5األردن

5،271،8934.35581،524،69828.9المجموع

عدد الالجئني الفل�سطينيني امل�سجلني يف »اأونروا« ح�سب املنطقة يف 2013 /1 /1
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عدد الأفراد املقيمني يف املخيمات وامل�سجلني يف »اأونروا« ح�سب املنطقة يف 2013 /1 / 1

5. االتجاهات السكانية بين الفلسطينيين واليهود في فلسطين المحتلة:

اليهود  اأن عدد  اإىل  الر�صمية  الإ�صرائيلية  الإح�صائيات  ت�صري 
يف فل�صطني املحتلة بلغ يف نهاية �صنة 2012 نحو �صتة ماليني 
يف  يقيمون  فل�صطيني  األف  و645  مليون  مقابل  يهودي، 
فل�صطني املحتلة �صنة 1948. غري اأن الكيان ال�صهيوين ي�صم 
الكيان، على  اأعداد �صكان  اإىل  القد�ض واجلولن  �صكان �صرقي 
اأ�صا�ض قيامه ب�صم هذه املناطق ر�صمياً، مع العلم اأنه ل توجد 
دولة يف العامل تعرتف بهذا ال�صم مبا يف ذلك الوليات املتحدة. 
اأبناء �صرقي القد�ض  اأعداد  واإذا ما حذف من اإجمايل ال�صكان 
هم  فل�صطيني  األف  و400  مليون  نحو  ف�صيتبقى  واجلولن، 
�صكان ما يعرف بفل�صطينيي 1948 )من اأ�صل 7 ماليني و723 

% من ال�صكان. األف(؛ وبالتايل ت�صبح ن�صبتهم نحو 18.1 
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جدول رقم )8(: اأعداد ال�سكان يف »اإ�سرائيل« 2005 - 2012

إجمالي السنة
العرب )بمن فيهم سكان شرقي اليهود 

آخرونالقدس والجوالن( 

العدد
العددالنسبة)باأللف نسمة(

العددالنسبة)باأللف نسمة(
النسبة)باأللف نسمة(

20056،9915،314761،37719.73004.3

20067،1175،39375.81،41319.93104.4

20077،2445،47875.61،450203154.3

20087،4125،60375.61،49920.23114.2

20097،5525،70475.51،53620.33134.1

20107،6955،80375.41،57420.53184.1

20117،8375،90875.41،61120.63184.1

20127،9686،00575.41،64520.63194

اأعداد ال�سكان يف »اإ�سرائيل« 2012 - 2005



214

2000( متكن الكيان ال�صهيوين من ا�صتقدام نحو مليونني و900 األف مهاجر يهودي.   - وخالل 52 عاماً من اإن�صائه )1948 
وانهيار  ال�صوفييتي  الحتاد  �صقوط  بعد  وكذلك  مبا�صرة،   1948 حرب  بعد  اليهودية  للهجرة  كربى  موجات  هناك  وكان 
منظومة الدول ال�صرتاكية يف �صرقي اأوروبا. غري اأن خمزون الهجرة اليهودية بداأ بالن�صوب يف ال�صنوات املا�صية، واأخذت 
2012 بني نحو 23 األفاً و15 األفاً. كما ت�صري بع�ض   - اأعداد املهاجرين يف التناق�ض، وتراوح معدلها ال�صنوي يف الفرتة 2003 
�صنوياً،  �صخ�ض  اآلف  ع�صرة  بنحو  اخلارج  اإىل  نف�صها  »اإ�صرائيل«  من  ال�صلبية  اليهودية  الهجرة  معدل  ارتفاع  اإىل  امل�صادر 
/2012 نقاًل عن   1/ واأن عدد اخلارجني جتاوز عدد القادمني يف �صنة 2011، ح�صبما اأ�صارت �صحيفة ال�صفري اللبنانية يف 9 
�صحيفة معاريف الإ�صرائيلية. وت�صري م�صادر وزارة ال�صتيعاب الإ�صرائيلية ومكتب الإح�صاء املركزي الإ�صرائيلي اإىل اأن نحو 

700 األف اإ�صرائيلي يعي�صون يف الواقع خارج الكيان الإ�صرائيلي مع نهاية �صنة 2008.

جدول رقم )9(: اأعداد اليهود املهاجرين اإىل »اإ�سرائيل« 1990– 2012

1995200020012002200320042005–19901999–1994�ل�سنة

609،322346،99760،19243،58033،56723،26820،89321،180�لعدد

�ملجموع �لكلي2006200720082009201020112012�ل�سنة

19،26418،13113،69914،57216،63316،89216،5571،274،747�لعدد

اأعداد املهاجرين اليهود اإىل »اإ�سرائيل« 2002 - 2012
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اأعداد املهاجرين اليهود اإىل »اإ�سرائيل« 1990 - 2012

ت�صري م�صادر يهودية و�صهيونية اإىل اأن عدد اليهود يف العامل يبلغ نحو 13.5 مليون ن�صمة، ويبني اجلدول الآتي اأن 82 
% من يهود العامل يقيمون يف الكيان ال�صهيوين والوليات املتحدة الأمريكية. ومن اجلدير بالذكر اأن اأعداد اليهود 
اأربعني عاماً؛ حيث يعاين اليهود من انخفا�ض ن�صبة املواليد، ومن التفكك  اأكرث من  يف العامل مل ت�صهد تزايداً منذ 
الأ�صري، ومن الذوبان يف املجتمعات التي يعي�صون بينها خارج الكيان الإ�صرائيلي، ومن انت�صار قيم املنفعة واللذة ..اإلخ 

وغريها من القيم املرتبطة باحل�صارة الغربية.

جدول رقم )10(: اأعداد اليهود يف العامل ح�سب البلد 2010

الوليات»اإ�صرائيل«البلد
املجموعباقي الدولاأ�صرتاليااأملانياالأرجنتنيرو�صيابريطانياكندافرن�صااملتحدة

العدد
)باأللف 
نسمة(

5،8035،27548237529119918211910867413،508

النسبة 
)%(

42.939.13.62.82.21.51.30.90.84.9100
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ن�سبة اليهود يف العامل ح�سب البلد 2010 )%(

وتعطي املوؤ�صرات ال�صكانية لليهود والفل�صطينيني يف فل�صطني 
التاريخية دللت مهمة باأن عدد الفل�صطينيني �صيتجاوز عدد 
2016، واأن هذا العدد �صيزيد على عدد  اليهود مع نهاية �صنة 
اليهود باأكرث من 350 األفاً �صنة 2020. وهذا ي�صري اإىل مدى 
�صمود ال�صعب الفل�صطيني يف اأر�صه، وف�صل �صيا�صات التهجري 
جتب  اأنه  غري  الآن.  حتى  ال�صهيوين  الكيان  مار�صها  التي 
 %  24.1 �صوى  ي�صكلون  ل   1948 فل�صطينيي  اأن  اإىل  الإ�صارة 
)نحو 1.4 مليون( من جمموع فل�صطينيي الداخل، بينما يعي�ض 
كما  والقطاع.  ال�صفة  يف  ماليني(   4.4 )نحو  منهم   %  75.9
يجب التنبيه على �صعور ال�صهاينة مبا ي�صمونه خطر »القنبلة 
الدميوغرافية« الفل�صطينية، و�صعي بع�ض اجلهات ال�صهيونية 

اإىل الدفع باجتاه تطهري عرقي جديد للفل�صطينيني.
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جدول رقم )11(: العدد املقدر للفل�سطينيني واليهود يف فل�سطني التاريخية 2012 – 2020 )بالألف ن�سمة(

ال�صنة
عدد الفل�صطينيني

عدد اليهود
فل�صطني التاريخيةفل�صطني املحتلة �صنة 1948 »اإ�صرائيل«ال�صفة والقطاع

20124،4001،4005،8006،005

20134،5321،4355،9676،113

20144،6681،4716،1396،223

20154،8081،5086،3166،335

20164،9521،5466،4986،449

20175،1011،5856،6866،565

20185،2541،6256،8796،683

20195،4121،6667،0786،803

20205،5741،7087،2826،925
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العدد املقدر للفل�سطينيني واليهود يف فل�سطني التاريخية 2012 - 2020 )بالألف ن�سمة(
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خاتمة:
وبعد فاإن ق�صية الالجئني الفل�صطينيني تعدُّ اأحد ال�صواهد الكربى على الظلم الفادح الذي تعر�ض 
له ال�صعب الفل�صطيني، وت�صري اإىل اأن الدعم الغربي املطلق للكيان الإ�صرائيلي جعله يتغا�صى عن 
ماأ�صاة الالجئني وعن اأب�صط حقوقهم، وكان �صبباً يف تعطيل تنفيذ ع�صرات القرارات الدولية بعودة 

الالجئني اإىل اأر�صهم التي اأخرجوا منها.

اإن التم�صك بحق العودة باعتباره حقاً طبيعياً و�صرعياً وقانونياً وفردياً وجماعياً، وباعتباره ثابتاً 
جتاه  طرف  اأي  والتزام  دعم  اإثبات  يف  اأ�صا�صياً  معياراً  �صيبقى  الفل�صطينية،  الق�صية  ثوابت  من 
فل�صطني. اإنه ل بّد من عودة واإن طال الزمن، واإنه لن ي�صيع حّق وراءه ُمطالب. واإن اأ�صحاب احلق 

والعدل منت�صرون باإذن اهلل.
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