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مقدمة أكاديمية دراسات الالجئين
نعم الجئون ..ولكنْ سنعود

منذ �أكرث من �ستني عاماً ويد الظالم تعمل وحتاول تقطيع �أو�صال «فل�سطني» الإن�سانية .تلك الأر�ض اخل�صبة
نت فيها �أحالم الأطفال ،و�أ�شجار الزيتون ،وحكايات ا َ
التي مَ َ
جلدَّات ،وعبقت فيها رائحة اخلبز النا�ضج مع �أزهار
قرن الغزال ،وطيور ال�سنونو .تلك الأر�ض التي حتفظ يف �أخاديد ذاكرتها مباركة رب العاملني�( :سبحان الذي �أ�سرى
بعبده لي ً
ال من امل�سجد احلرام �إىل امل�سجد الأق�صى الذي باركنا حوله .)..
هذه الأر�ض التي حملت طعم املوا�ساة ل�سيد اخللق �صلى اهلل عليه و�سلم بالإ�سراء واملعراج ،وبالدعوة �إىل َ�ش ِّد ال ِّرحال
�إليها ،حيث قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال ت�شد الرحال �إال �إىل ثالثة م�ساجد؛ امل�سجد احلرام ،وامل�سجد الأق�صى،
وم�سجدي هذا».
هي «فلسطين» ً
إذا!

تلك الو�صلة التاريخية التي اختارها ال�صهيوين وطناً بدي ً
الُ ،م�ش ِّرداً �أهلها ،و ُمف�سدًا يف �أر�ضها ،لري�سم بذلك �أطول
ق�صة جلوء ،و�أفظع م�أ�ساة تهجري عرفتها الإن�سانية ،ليورث هذا ال�شعب جلوءاً مت�شعباً بال منافذ غالباً! ف�إن كانت
ق�ضايا اللجوء تحُ َ ُّل يف �أ�شهر �أو �سنوات ،ف�إن اللجوء هنا ال ُي َحل ،ك�أمنا هو ورم خبيث ُي�ستعاذ منه!
و�إن كانت املنظمات الدولية تحَ ُ ل �إ�شكاالت ق�ضايا اللجوء َو ْفق خطط زمنية حمددة ،ف�إن الالجئ الفل�سطيني ق�ص ٌة
ربئ املعتدي ،قافزاً
ال تنتهي! ف َث َّم حمتل غا�ش ٌم ،و َث َّم تواط�ؤ غربي ،وتخاذل عاملي ،و�صمت دويل ُيج ِّرم ال�ضحية و ُي ِّ
على كل القيم بكل ب�ساطة منحازاً! يرى بعني واحدة ،هذا � ْإن ر�أى!
ُ�ش ِّرد بعد هذه امل َ ْلحمة الفل�سطينيون « َق ْ�سراً» و« َقهْراً» ،تاركني وراءهم البيت واملال والأهل والولد؛ َعينْ ٌ ت�سعى ،و َعينْ ٌ
َت ْرقب الوطن ،قلب ينب�ض باحلياة ،وقلب ُمع َّلق بهوى فل�سطني.

6

وتتواىل الأجيال يف البعد والفراق ،مل تكتحل عيونهم بر�ؤية الوطن ،ومل َيهْد�أ َبا ُلهُم بعناق الأر�ض الولود ،وال
مب�صافحة البيت الودود .وعا�ش �شعبنا يف خيام الت�شريد ،ويف خميمات الب�ؤ�س واحلرمان والفقرَ ،
وطا َل انتظا ُرهُ م
َع ْو َد َتهم.
ي�أتي هذا الكتاب م�ساهم ًة من �أكادميية درا�سات الالجئني يف الإعداد اخلا�ص بالالجئ؛ لي�شكل لبنة يف طريق
العودة.
تقدم الأكادميية هذا الكتاب املنهجي ليكون رفيقاً لكل الجئ ،وعوناً لكل دار�س ،وهو �إ�ضافة نوعية مميزة للمكتبة
الفل�سطينية ،و�س ُي َد َّر�س يف الأكادميية؛ ل ُت َد َّرب عليه �أجيال العودة لتحقيق ر�ؤيتنا:
نحو جيل يعرف حقه..
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ت�������ق�������دي�������م
تعد ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني �أحد �أبرز ق�ضايا اللجوء يف التاريخ احلديث واملعا�صر ،فهي من �أقدم الق�ضايا التي
مل يتم حلها حتى الآن� ،إذ تعود �إىل �سنة  ،1948وهي �أكرب ق�ضايا اللجوء بالن�سبة �إىل عدد ال�سكان� ،إذ ّ
مت ت�شريد نحو
 % 58من �أبناء ال�شعب الفل�سطيني يف حرب  ،1948و�أ�ضيف �إليهم �أعداد من �أبناء فل�سطني املحتلة �سنة ( 1967ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة) ،لي�صبح جمموع الالجئني نحو  % 68من �أبناء ال�شعب الفل�سطيني ح�سب التقديرات يف �أوائل
�سنة  .2014كما �أن ق�ضية الالجئني هي �أكرث ق�ضية حظيت بقرارات متكررة يف الأمم املتحدة؛ �إذ �صدر نحو  130قراراً
حتى �سنة  2013ي�ؤيد حقهم يف العودة �إىل ديارهم.
وحق عودة الالجئني الفل�سطينيني �إىل ديارهم هو ّ
ّ
حق طبيعي و�إن�ساين متفق عليه بني الب�شر ،وم�ؤ ّكد يف �شرائعهم
حق فردي وجماعي ال ميلك �أحد �إلغاءه �أو منعه ،بالإ�ضافة �إىل �أنه ّ
حق مقدّ�س ،كما �أنه ّ
وقيمهم و�أخالقهم ،وهو ّ
حق
ممكن التنفيذ يف احلالة الفل�سطينية .والفل�سطينيون مل يتنازلوا يوماً عن هذا احلق ،و�سعيهم للعودة يزداد قوة
و�صالبة على م ّر الأيام.
ي�أتي كتاب "الالجئ الفل�سطيني" الذي �أعده الأ�ستاذ الباحث �إبراهيم العلي يف مرحلة ح�سا�سة ،حيث ي�سعى ال�صهاينة
وم�ؤيدوهم �إىل �شطب هذا احلق و�إلغائه ،و�إىل فر�ض التنازل عنه يف �أية ت�سوية �سلمية مع الفل�سطينيني ،و�إىل ت�أكيد
ما ي�سميه ال�صهاينة "يهودية �إ�سرائيل" .وقد بذل الباحث م�شكوراً جهداً كبرياً يف �إعداد الكتاب بطريقة �شاملة ،بحيث
غطى كافة جوانبه ،كما قدمه ب�أ�سلوب �سهل ومي�سر ،ومبعلومات حمدثة مفيدة لكافة الباحثني واملهتمني.
ا�س�أل اهلل �سبحانه وتعايل ان يبارك يف الباحث الواعد �إبراهيم العلي ،و�أن ينفع به وبجهوده ،و�أن نرى على يديه مزيداً
من الإنتاجات العلمية املتميزة.
د .حم�سن حممد �صالح
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م���ق���دم���ة ال���م���ؤل���ف
الالجئون الفل�سطينيون عنوان كبري ومهم ،ومي ّثل املحور الذي تدور حوله الق�ضية الفل�سطينية التي و�صفت من
حلظاتها الأوىل ب�أنها ق�ضية �شعب انتزع من �أر�ضه ،و�شرد �إىل جهات الأر�ض الأربع.
وما �إن بد�أت الظروف تتهي�أ لهذا الالجئ حتى قام يلملم جراحاته ،ويهيئ نف�سه من �أجل مرحلة جديدة من مراحل
الكفاح واجلهاد ،نحو ا�ستعادة ما �سلب منه والث�أر من غا�صبيه ،فعمل مع �إخوانه من �أهل العروبة والدين والن�سب يداً
بيد ،وخطوة خطوة جتاه فل�سطني .ولكن الإخوة َك َّلوا� ،إال �أنه ما َك َّل وال م ّل ،فا�ستمر ير�سم طريق عودته بنف�سه جاع ً
ال
من دمه حربا ً،ومن ج�سده ج�سرا ،لتعرب من خالله الأجيال القادمة نحو القد�س و�صفد ويافا ونابل�س وغزة والنقب.
مل يقت�صر �إعداده ملرحلة التحرير على الإعداد البدين والنف�سي ،بل تعداه �إىل الإعداد العلمي والفكري؛ لأنه علم
�أن من ميلك العقل ال�سليم �سيكون �أول الوا�صلني ،فافتتح مراكز الدرا�سات والبحوث ودور الن�شر املتخ�ص�صة وغري
املتخ�ص�صة ،و�صدّر �إىل العامل العديد من امل�ؤ�س�سات الثقافية والعلماء واملفكرين الذين ذاع �صيتهم يف �أ�صقاع الأر�ض،
فقد عمل على ن�شر الثقافة يف جمتمع اللجوء بالقدر الذي درب فيه على حمل ال�سالح وقتال العدو.
وي�أتي الكتاب م�ساهمة يف الإعداد اخلا�ص بالالجئ ،ليكون لبنة يف طريق التحرير والعودة؛ فبقدر ما ا�ستطاع هذا
الالجئ الإملام بق�ضيته �سي�ساهم يف الدفاع عنها ،والعمل من �أجل ا�ستعادة �أر�ضه .فال م�س ِّوغ للجهل يف زمن انت�شرت فيه
كل و�سائل االت�صاالت والإعالم من �صحف وجمالت و�شبكة عنكبوتية .لقد �أ�صبح العامل قرية �صغرية ،فحري بنا �أن
نو�صل �أ�صواتنا اىل القرية التي ن�سكن فيها ،و�أن ندح�ض الدعاية ال�صهيونية التي ما فتئت تروج للعامل �أن فل�سطني
كانت �أر�ضاً بال �شعب ،واليهود �شعب بال �أر�ض ،و�أن تاريخ بني �صهيون قد بد�أ من هناك ،و�أن و�أن....
هذا الكتاب هو خال�صة جهد العديد من الباحثني واملفكرين الذين عملوا من �أجل تو�ضيح و�شرح وبيان �أبعاد الق�ضية
الفل�سطينية عموما ،وق�ضية الالجئني خ�صو�صاً ،بلغة مب�سطة بعيدة عن التعقيد؛ لي�سهل فهم �أبعاد الق�ضية من كل
�شرائح العمل .وجاء الكتاب يف خم�سة ف�صول والعديد من املباحث التي تناولت الق�ضية التاريخية والقانونية وما نتج
منها من ت�شريد نحو مليون فل�سطيني ،وجلوئهم �إىل العديد من الدول العربية والأجنبية ،متناوال ًالتعريف ب�أو�ضاعهم
ح�سب توزعهم اجلغرايف .وكذلك يتعر�ض ملا �أحاط بق�ضية الالجئني من حماوالت لطم�سها من قبل العدو ال�صهيوين
واملجتمع الدويل ،بالإ�ضافة �إىل ف�ضح الدور الربيطاين يف ن�شوء هذه الق�ضية ،وبيان امل�س�ؤولية التي تتحملها الأمم
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املتحدة عن �صدور قرار تق�سيم فل�سطني ،ثم التق�صري يف توفري احلماية الدولية لالجئني الفل�سطينيني .وعرج
الكتاب على تعريف الالجئ وفق املعاهدات واالتفاقيات واملنظمات الدولية والإقليمية عموما ،وتو�سع قليال ًيف تعريف
اجلامعة العربية لالجئ و�أهم القرارات ال�صادرة عنها بخ�صو�صه ،وكذلك التعريف الفل�سطيني لالجئ وفق ما ورد يف
امليثاق الوطني الفل�سطيني ودائرة �ش�ؤون الالجئني يف منظمة التحرير الفل�سطينية.
بالإ�ضافة �إىل ما ذكر ،تناول الكتاب القوانني العن�صرية الإ�سرائيلية ،و�أ�شار �إىل بع�ض امل�شاريع التي وردت يف �سياق
احللول املطروحة حلل ق�ضية الالجئني ،هذا وي�شري الكتاب �إىل الدور الذي �أدته بع�ض املنظمات الدولية التي قامت
خلدمة الالجئني ورعايتهم كلجنة التوفيق الدولية ،ووكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني «�أونروا» ،وما طر�أ
عليها من تغريات �أدت �إىل انحرافها عن امل�سار الذي وجدت له.
ن�س�أل اهلل العظيم الكرمي �أن �أكون قد وفقت يف عملي هذا،
و�أن يتقبل مني� ،إنه �سميع جميب.
واحلمد هلل رب العاملني
�إبراهيم العلي
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بين يدي اللجوء

1
الف�صل الأول

�أو ًال

فل�سطني ..اجلغرافيا والتاريخ

ثاني ًا امل�شروع ال�صهيوين ون�شوء ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني
ثالث ًا امل�س�ؤولية الربيطانية يف ن�شوء ق�ضية الالجئني
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أو ً
ال
فلسطين ..جغرافيا وتاريخ
ال���م���وق���ع ال���ج���غ���راف���ي

(((

تقع فل�سطني غربي القارة الأ�سيوية بني خطي الطول
" 34ْ .15و  ،35ْ .40وبني دائرتي عر�ض 30, 29
و � 33ْ ,15شما ًال.
وهي ت�شكل ال�شطر اجلنوبي الغربي من وحدة جغرافية
كربى يف امل�شرق العربي ،هي بالد ال�شام التي ت�ضم -ف�ض ً
ال
عن فل�سطني -ك ً
ال من لبنان و�سورية والأردن ،ومن َث َّم
كانت حدودها م�شرتكة مع تلك الأقطار ،ف�ض ً
ال عن
حدودها مع م�صر.
تبلغ م�ساحة فل�سطني  27009كم ،2ويبلغ جمموع �أطوال
حدودها الربية والبحرية  949كم ،منها  719من حدود
برية و 230من حدود بحرية .وت�شغل احلدود الأردنية
الفل�سطينية �أطول حدود فل�سطني الربية؛ �إذ ي�صل طولها
�إىل  360كم ،بينما ي�صل طول احلدود مع م�صر 210كم،
ومع لبنان  ،79ومع �سورية  70كم� ،أما �سواحل فل�سطني
املطلة على البحر املتو�سط فيبلغ طولها  224كم ،بينما
يبلغ طول �سواحلها املطلة على خليج العقبة  6كم.
 - 1ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية – رئا�سة جمل�س الوزراء  -الأمانة العامة جغرافية فل�سطني على ال�شبكة العنكبوتية http://www. .
pmo.gov.ps/index.php?option=com_content&view=category&id=51&Itemid=72
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وتبد�أ حدود فل�سطني مع لبنان من
ر�أ�س الناقورة على البحر املتو�سط،
وتتجه بخط م�ستقيم �شرقاً حتى ما
وراء بلدة بنت جبيل اللبنانية عندما
ينعطف احلد الفا�صل بني القطرين
�شما ًال بزاوية تكاد تكون قائمة،
ليطوق منابع نهر الأردن ،في�ضمها
�إىل فل�سطني يف ممر �أر�ضي �ضيق،
حتده من ال�شرق الأرا�ضي ال�سورية
وبحريات احلولة ولوط وطربية.

بحرية طربيا

ومن جنوب بحرية طربية تبد�أ احلدود مع الأردن عند م�صب نهر الريموك ،لت�ساير بعد ذلك جمرى نهر الأردن ،ومن
م�صبه تتجه احلدود جنوباً عرب املنت�صف الهند�سي للبحر امليت ،فوادي عربة حتى ر�أ�س خليج العقبة.
�أما احلدود مع م�صر فهي تر�سم خطاً يكاد يكون م�ستقيماً يف�صل بني �شبه جزيرة �سيناء و�أرا�ضي �صحراء النقب ،ويبد�أ
خط احلدود من رفح على البحر املتو�سط �إىل طابا على خليج العقبة.
ويف الغرب تطل فل�سطني على املياه الدولية املفتوحة للبحر املتو�سط ،م�سافة تربو على  250كيلومرتاً فيما بني ر�أ�س
الناقورة يف ال�شمال ورفح يف اجلنوب.
وفل�سطني بحكم موقعها املتو�سط بني �أقطار عربية ت�شكل مزيجاً من عنا�صر اجلغرافيا الطبيعية والب�شرية ملجال �أر�ض
�أرحب ي�ضم بني جناحيه طابع البداوة الأ�صيل يف اجلنوب ،و�أ�سلوب اال�ستقرار العريق يف ال�شمال ،وتتميز الأر�ض الفل�سطينية
ب�أنها كانت جزءاً من الوطن الأ�صلي للإن�سان الأول ،ومهبطاً للديانات ال�سماوية ،ومكاناً لن�شوء احل�ضارات القدمية ،ومعرباً
للحركات التجارية ،والغزوات الع�سكرية عرب الع�صور التاريخية املختلفة ،وقد �أتاح لها موقعها املركزي بالن�سبة للعامل �أن
تكون عامل و�صل بني قارات العامل القدمي �آ�سيا و�إفريقية و�أوروبا ،فهي رقعة ي�سهل االنت�شار منها �إىل ما حولها من مناطق
جماورة؛ لذا �أ�صبحت ج�سر عبور للجماعات الب�شرية منذ القدم ،وهي رقعة تتمتع مبوقع ب�ؤري يجذب �إليه -لأهميته -كل
من يرغب يف اال�ستقرار والعي�ش الرغيد.
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ففي الع�صور القدمية كانت فل�سطني متثل �إحدى
الطرقات التجارية الهامة التي تربط بني مواطن
احل�ضارات يف وادي النيل وجنوب اجلزيرة العربية من
جهة ،ومواطن احل�ضارات يف بالد ال�شام ال�شمالية ويف
العراق من جهة ثانية ،وكانت فل�سطني م�سرحاً ملرور
القوافل التجارية قبل الإ�سالم وبعده ،حيث ت�سري �إليها
القوافل العربية �صيفاً قادمة من اجلزيرة العربية
كجزء من رحلة ال�شتاء وال�صيف التي ورد ذكرها يف
القر�آن الكرمي.
فهذا املوقع جعلها حمط �أنظار الطامعني لل�سيطرة عليها
واال�ستفادة من مزاياها؛ كونها موقعاً ا�سرتاتيجياً مهماً؛
فهي �صلة الو�صل بني قارتي �آ�سيا و�إفريقية ،ونقطة التقاء
جناحي العامل الإ�سالمي (((.
ت��������اري��������خ ف����ل����س����ط����ي����ن

فل�سطني يف عهد الكنعانيني
(((

�أقدم ا�سم معروف لهذا البلد هو �أر�ض كنعان؛ لأن �أول �شعب تاريخي ا�ستقر فيها هم الكنعانيون الذين جا�ؤوا من جزيرة
العرب �أوائل الألفية الثالثة قبل امليالد ،و�أن�ش�ؤوا ما ال يقل عن مئتي مدينة وقرية (بي�سان ،ع�سقالن ،عكا ،حيفا ،اخلليل،
بيت حلم  ،)...وا�سم فل�سطني م�شتق من ا�سم �أقوام بحرية لعلها جاءت من غرب �آ�سيا ال�صغرى وبحر �إيجة يف نحو القرن
الثاين ع�شر قبل امليالد ،وورد ا�سمها يف النقو�ش امل�صرية با�سم «ب ل �س ت » ،ورمبا �أ�ضيفت النون بعد ذلك �إىل اجلمع ،وقد
�سكنوا املناطق ال�ساحلية ،واندجموا بالكنعانيني ب�سرعة ،فلم يبق لهم �أثر مميز �سوى �أنهم �أعطوا الأر�ض ا�سمهم.
 - 1حم�سن �صالح �سل�سلة درا�سات فل�سطينية ( )1درا�سات منهجية يف الق�ضية الفل�سطينية ،الطبعة الأوىل -م�صر مركز الإعالم العربي
� 2003 – 1424ص  9وما بعدها.
ً
 - 2طارق حمود دليل فل�سطني العام – جتمع العودة الفل�سطيني واجب– ت  2009م �ص  - 9انظر �أي�ضا حم�سن �صالح �سل�سلة درا�سات
فل�سطينية ( )1درا�سات منهجية يف الق�ضية الفل�سطينية  -مرجع �سابق�.ص  18وما بعدها.
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ال����ق����دس م���وق���ع وت���اري���خ
تقع مدينة القد�س يف و�سط فل�سطني تقريباً� ،إىل ال�شرق
من البحر املتو�سط على �سل�سلة جبالٍ ذات �سفو ٍح متيل �إىل
الغرب ،و�إىل ال�شرق .وترتفع عن �سطح البحر املتو�سط نحو
750م ،وعن �سطح البحر امليت نحو  1150م ،وتقع على خط
طول  35درجة و 13دقيقة �شرقاً ،وخط عر�ض  31درجة و52
دقيقة �شما ًال .تبعد املدينة م�سافة  52كيلومرتاً عن البحر
املتو�سط يف خط م�ستقيم ،و 22كم عن البحر امليت ،و250
كم عن البحر الأحمر ،وتبعد عن ع ّمان  88كيلومرتاً ،وعن
بريوت  388كيلومرتاً ،وعن دم�شق  290كيلومرتاً.

جموهرات تعود �إىل ما قبل  3000عام� ،أي حوايل 1100
قبل امليالد ،يف جمدو داخل الأرا�ضي املحتلة  ،1948تعود
للع�صر الكنعاين.

متيزت مدينة القد�س مبوقع جغرايف هام؛ ب�سبب موقعها على اله�ضاب وفوق القمم اجلبلية التي متثل ال�سل�سلة الو�سطى
للأرا�ضي الفل�سطينية ،والتي بدورها مت ّثل خط تق�سيم للمياه بني وادي الأردن �شرقاً والبحر املتو�سط غرباً ،جعلت
من الي�سري عليها � ْأن تت�صل بجميع اجلهات ،وهي حلقة يف �سل�سل ٍة متت ّد من ال�شمال �إىل اجلنوب فوق القمم اجلبلية
للمرتفعات الفل�سطينية وترتبط بطرقات رئي�سية تخرتق املرتفعات من �أق�صى ال�شمال �إىل �أق�صى اجلنوب .كما � ّأن هناك
طرقات عر�ضية تقطع هذه الطرقات الرئي�سية لرتبط وادي الأردن بال�ساحل الفل�سطيني (((.
وتعد القد�س مدينة قدمية ِق َد َم التاريخ ،وي�ؤكد م�ؤ ّرخون � ّأن حتديد زمن بناء القد�س غري معروف ،وال ي�ستطيع م�ؤ ّرخ
حتديده ،وبداية وجودها مرتبط بامل�سجد الأق�صى الذي بني بعد امل�سجد احلرام بـ 40عاماً ،وتذكر امل�صادر التاريخية
�أنها كانت منذ ن�ش�أتها �صحراء خالية من �أودية وجبال ،وقد كانت �أوىل الهجرات العربية الكنعانية �إىل �شمال �شبه
اجلزيرة العربية قبل امليالد بنحو ثالثة �آالف عام ،وا�ستق ّرت على ال�ضفة الغربية لنهر الأردن ،وو�صل امتدادها �إىل
البحر املتو�سط ،و�سميت الأر�ض من النهر �إىل البحر «�أر�ض كنعان» ،و�أن�ش�أ ه�ؤالء الكنعانيون مدينة «�أور �سامل».
 - 1م�ؤ�س�سة القد�س الدولية – مدينة القد�س –تعرف على مدينة القد�س -اجلغرافية http://www.alquds-online.org/
. index.php?s=32&ss=25
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وقد ا ّتخذت القبائل العرب ّية الأوىل من املدينة مركزاً لهم ،وا�ستوطنوا فيها وارتبطوا برتابها ،وهذا ما جعل ا�سم املدينة
«يبو�س» .وقد �صدّوا عنها غارات امل�صريني ،و�صدّوا عنها �أي�ضاً قبائل العربانيني التائهة يف �صحراء �سيناء ،كما جنحوا
يف �ص ّد الغزاة عنها �أزماناً طوا ًال.
خ�ضعت مدينة القد�س للنفوذ امل�صري الفرعوين بدءاً من القرن  16ق.م ،ويف عهد امللك �أخناتون تع ّر�ضت لغزو
«اخلابريو» العربانيني ،ومل ي�ستطع احلاكم امل�صري عبدي خيبا �أن ينت�صر عليهم ،فظلت املدينة ب�أيديهم �إىل �أن عادت
مرة �أخرى للنفوذ امل�صري يف عهد امللك �سيتي الأول  1301 – 1317ق.م.
ا�ستوىل الإ�سكندر الأكرب على فل�سطني مبا فيها القد�س ،وبعد وفاته ا�ستمر خلفا�ؤه املقدونيون والبطاملة يف حكم املدينة،
وا�ستوىل عليها يف العام نف�سه بطليمو�س و�ض ّمها مع فل�سطني �إىل مملكته يف م�صر عام  323ق.م ،ثم يف عام  198ق.م
�أ�صبحت تابعة لل�سلوقيني يف �سوريا بعد � ْأن �ض ّمها �سيلوك�س نيكاتور ،وت�أثر ال�سكان يف تلك الفرتة باحل�ضارة الإغريقية.
ا�ستوىل قائد اجلي�ش الروماين بومبيجي على القد�س عام 63

ق.م و�ض ّمها �إىل الإمرباطوية الرومانية ،بعد ذلك انق�سمت
و�شرقي ،وكانت
غربي
الإمرباطورية الرومانية �إىل ق�سمني؛
ّ
ّ
فل�سطني من الق�سم ال�شرقي البيزنطي ،وقد �شهدت فل�سطني
بهذا التق�سيم فرتة ا�ستقرار دامت �أكرث من مئتي عام؛ الأمر
الذي �ساعد على من ّو وازدهار البالد اقت�صادياً وجتارياً ،وكذلك
عمرانياً ،ومما �ساعد يف ذلك موا�سم احلج �إىل الأماكن املقد�سة.

عملة تعود إلى عهد هرقل ملك الروم
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ومل يدم هذا اال�ستقرار طوي ً
ال ،فقد دخل ملك الفر�س «ك�سرى
الثاين» (برويز) �سوريا ،وامتد زحفه حتى ّ
مت احتالل القد�س
وتدمري الكنائ�س والأماكن املقد�سة ،وال�سيما كني�سة «القرب
املقد�س .و ُيذ َكر � ّأن من تبقى من اليهود ان�ضموا �إىل الفر�س
يف حملتهم هذه؛ رغب ًة منهم يف االنتقام من امل�سيحيني ،وهكذا
فقد البيزنطيون �سيطرتهم على البالد .ومل يد ْم ذلك طوي ً
ال،
�إذ �أعاد الإمرباطور «هرقل» احتالل فل�سطني �سنة  628م،
وحلق بالفر�س �إىل بالدهم وا�سرتجع ال�صليب املقد�س.

اليهودي يف فل�سطني
مما ُذ ِكر �سابق ًا ُي�ستنتج �أنّ الوجود
ّ
و ّ
يكن �إال وجود ًا طارئ ًا ،ويف
عموم ًا ،والقد�س خ�صو�ص ًا ،مل ْ
جد ًا من تاريخ القد�س الطويل.
فرتة حمدودة ّ
بد�أت مرحلة الفتح الإ�سالمي للمدينة املقدّ�سة عندما �أُ�سري
بالنبي حممد �صلى اهلل عليه و�س ّلم ،حيث جت ّلى الرابط الأول
واملعنوي بني امل�سجد الأق�صى وامل�سجد احلرام يف معجزة الإ�سراء
واملعراج ،ثم �أتى الرابط املادّي� أيام اخلليفة الرا�شدي الثاين
عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ،حيث دخل اخلليفة عمر مدينة
القد�س �سنة 636/15هـ (�أو 638م على اختالف يف امل�صادر) بعد
� ْأن انت�صر اجلي�ش الإ�سالمي بقيادة �أبي عبيدة عامر بن اجلراح،
وا�شرتط البطريرك �صفرونيو�س � ْأن يت�س ّلم عمر املدينة بنف�سه،
فكتب معهم «العهدة العمرية» ،وبقي ا�سم املدينة يف ذلك الوقت
«�إيلياء» حتى تغري �إىل «القد�س» يف زمن العبا�سيني ،حيث ظهرت
�أول عملة عبا�سية يف عهد امل�أمون حتمل ا�سم «القد�س».
واتخذت املدينة منذ ذلك احلني طابعها الإ�سالمي ،واهت ّم بها الأمويون (750 - 661م) والعبا�سيون (878 - 750م) .و�شهدت
نه�ضة علمية يف خمتلف امليادين .و�شهدت املدينة بعد ذلك عدم ا�ستقرارٍ؛ ب�سبب ال�صراعات الع�سكرية التي ن�شبت بني
العبا�سيني والفاطميني والقرامطة ،وخ�ضعت القد�س حلكم ال�سالجقة عام 1071م� ،أما يف العهود الطولوين والإخ�شيدي
والفاطمي ف�أ�صبحت القد�س وفل�سطني تابعة مل�صر.
�سقطت القد�س يف �أيدي الفرجنة بعد خم�سة قرون من احلكم الإ�سالمي؛ نتيجة �صراعات على ال�سلطة بني ال�سالجقة
والفاطميني وبني ال�سالجقة �أنف�سهم.
ا�ستطاع �صالح الدين الأيوبي ا�سرتداد القد�س من الفرجنة عام 1187م بعد معركة حطني ،وعامل �أهلها معاملة طيبة،
و�أزال ال�صليب عن قبة ال�صخرة ،واهتم بعمارة املدينة وحت�صينها ،ثم اجته �صالح الدين لتقدمي �أعظم هدية للم�سجد،
وكانت تلك الهدية هي املنرب الذي كان نور الدين حممود بن زنكي قد �أعده يف حلب ،وكان هذا املنرب �آي ًة يف الفن والروعة،
ويعدّه الباحثون حتفة �أثرية رائعة.
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ولكن الفرجنة جنحوا يف ال�سيطرة
على املدينة بعد وفاة �صالح الدين
يف عهد امللك فريدريك ملك �صقلية،
وظ ّلت ب�أيدي الفرجنة  11عاماً �إىل
� ْأن ا�سرتدّها نهائياً امللك ال�صالح جنم
الدين �أيوب عام 1244م.
وتع ّر�ضت املدينة للغزو املغويل عام
 1244 / 1243م ،لكن املماليك
هزموهم بقيادة �سيف الدين قطز
والظاهر بيرب�س يف معركة عني جالوت
عام 1259م ،و�ض ّمت فل�سطني مبا فيها
القد�س �إىل املماليك الذين حكموا
م�صر وال�شام بعد الدولة الأيوبية حتى
عام 1517م.
دخل العثمانيون القد�س بتاريخ  28دي�سمرب 1516م (الرابع من ذي احلجة 922هـ) ،وبعد هذا التاريخ بيومني قام
ال�سلطان بزيار ٍة خا�صة للمدينة املقد�سة ،حيث خرج العلماء وال�شيوخ ملالقاة ال�سلطان العثماين «�سليم الأول» ،و�س ّلموه
مفاتيح امل�سجد الأق�صى املبارك واملدينة .و�أ�صبحت القد�س مدينة تابعة للإمرباطورية العثمانية ،وظلت يف �أيديهم
�أربعة قرون تقري ًبا ،وحفظوها ب�سور القد�س الذي نعرفه اليوم ،والذي بني يف عهد ال�سلطان �سليمان القانوين وبغريه
من الأعمال املختلفة الأخرى.
�سقطت القد�س بيد اجلي�ش الربيطاين يف 1917 / 12 / 9 - 8م بعد البيان الذي �أذاعه اجلرنال الربيطاين اللنبي ،ومنحت ع�صبة
الأمم بريطانيا حق االنتداب على فل�سطني ،و�أ�صبحت القد�س عا�صمة فل�سطني حتت االنتداب الربيطاين (.)1948 - 1920
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� أعلنت بريطانيا اعتزامها االن�سحاب من فل�سطني يوم � 14أيار/مايو  ،1948وبحلول هذا التاريخ �أعلن من ُي�س ّمى «مخُ ّل�ص
الدولة امل�ؤقت الإ�سرائيلي» عن قيام «دولة �إ�سرائيل» ،الأمر الذي �أعقبه دخول وحدات من اجليو�ش العربية للقتال �إىل
جانب �سكان فل�سطني ،حيث �أ�سفرت احلرب عن وقوع غربي مدينة القد�س ،بالإ�ضافة �إىل مناطق �أخرى تقارب �أربعة �أخما�س
فل�سطني حتت �سيطرة االحتالل ال�صهيوين.

مع اندالع حرب حزيران � 1967أتيحت الفر�صة املالئمة لدولة
االحتالل الحتالل بقية املدينة؛ ففي �صبيحة ال�سابع من
حزيران/يونيو  1967بادر مناحيم بيغني �إىل اقتحام املدينة
القدمية ،حيث مت اال�ستيالء عليها بعد ظهر اليوم نف�سه،
وعلى الفور �أقيمت �إدارة ع�سكرية لل�ضفة الغربية ،وقام جي�ش
االحتالل بتنظيم وحدات احلكم الع�سكري لإدارة املناطق التي
حتتلها دولة االحتالل يف حالة ن�شوب حرب.
�ش ّكلت مدينة القد�س عنوان املقاومة الفل�سطين ّية هذه الأ ّيام،
خ�صو�صاً مع م�شاريع الت�سوية التي �أعقبت اتفاقات �أو�سلو عام
1994م .وكانت زيارة نائب رئي�س وزراء االحتالل ال�صهيو ّ
ين
ال�سابق �آرئيل �شارون وانطالقة انتفا�ضة الأق�صى �إثر ذلك،
�إثباتاً لعنوان املرحلة املقبلة للمقاومة الفل�سطين ّية.

اجلنود اليهود قرب حائط الرباق عند احتالله عام 1967

ويف املقابل تبذل �سلطات االحتالل �أق�صى اجلهد لطم�س املعامل الإ�سالمية بالقد�س؛ رغب ًة يف تهويدها ،فهي تعزلها
عن باقي املناطق املحتلة ،ومتنع الفل�سطينيني من دخولها ،وتدفع لها بع�ض اليهود ،وتقيم بها �أبنية على ن�سقٍ
مغاير للمالمح العربية والإ�سالمية ،وتحُ دِ ث باملدينة بع�ض الأعمال التي من �ش�أنها تغيري مكانة القد�س �سيا�س ّياً
ودميوجراف ّياً؛ كزرع امل�ستوطنات والت�ضييق على �سكان املدينة من العرب حتى يلج�ؤوا �إىل الهجرة .و�ستظل املعارك
دائرة بني امل�سلمني واليهود �إىل � ْأن يتم حترير الأق�صى (((.

 - 1م�ؤ�س�سة القد�س الدولية – مدينة القد�س –تاريخ مدينة القد�س .http://www.alquds-online.org/index.php?s=32&ss=24
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مكانة بيت المقدس في اإلس�لام ولدى المسلمين

(((

لكي نعرف مكانة بيت املقد�س يف الإ�سالم ،ف�إننا جند �أنف�سنا ملزمني بالرجوع �إىل امل�صادر الإ�سالمية الأ�سا�سية (القر�آن
الكرمي وال�سنة النبوية ال�شريفة).
يف القر�آن الكرمي وال�سنة:
ال َرا ِم �إِ ىَل المْ َ ْ�س ِج ِد ْ أَ
(�س ْب َحانَ ا َّل ِذي َ�أ ْ�س َرى ِب َع ْب ِد ِه َل ْيلاً مِنَ المْ َ ْ�س ِج ِد حْ َ
ن َيهُ ِم ْن
ال ْق َ�صى ا َّل ِذي َبا َر ْك َنا َح ْو َلهُ ِل رُ ِ
ُ
ري) (الإ�سراء)1:
ال�سم ُ
ِيع ا ْل َب ِ�ص ُ
�آَ َيا ِت َنا �إِنَّه هُ َو َّ
وقد �أ�سري بالر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،وعرج به �إىل ال�سماء قبل الهجرة النبوية بعام وب�ضعة �أ�شهر (عام 621م) .ويقول
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم »:ال ت�شد الرحال �إال �إىل ثالثة م�ساجد :امل�سجد احلرام ،وامل�سجد الأق�صى ،وم�سجدي» متفق
عليه ،واللفظ للبخاري.
ويقول �أي�ضا« :ف�ضلت ال�صالة يف امل�سجد احلرام على غريه مبئة �ألف �صالة ،ويف م�سجدي ب�ألف �صالة ،ويف م�سجد بيت
املقد�س بخم�سمئة �صالة» .رواه الإمام �أحمد.
وعن �أبي ذر ر�ضي اهلل عنه قال« :قلت يا ر�سول اهلل �أي م�سجد و�ضع يف الأر�ض �أو ًال؟ قال :امل�سجد احلرام .قال :قلت :ثم �أي؟
قال :امل�سجد الأق�صى ،قلت :كم كان بينهما ؟ قال� :أربعون �سنة» متفق عليه.
عن �أبي �أمامة الباهلي قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال تزال طائفة من �أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم
قاهرين ال ي�ضرهم من خالفهم �إال ما �أ�صابهم من لأواء حتى ي�أتيهم �أمر اهلل وهم كذلك» قالوا :يا ر�سول اهلل و�أين هم؟
قال :ببيت املقد�س و�أكناف بيت املقد�س»).رواه الإمام �أحمد يف امل�سند ج�/5ص.)269
�إن امل�سجد الأق�صى كما نرى يف الن�صو�ص الإ�سالمية:
م�سرى الر�سول �صلى اهلل عيه و�سلم ومنطلق عروجه.
وهو �أوىل القبلتني.
وثالث امل�ساجد التي ت�شد �إليها الرحال يف الإ�سالم.
وثاين م�سجدين و�ضعا يف الأر�ض.
وهو منزل مبارك ت�ضاعف فيه احل�سنات ،وتغفر فيه الذنوب.
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 - 1عبد احلليم عوي�س كتيب ر�سائل القد�س مكانة بيت املقد�س  ،مركز الإعالم العربي � -أيلول  2003م � -ص  18وما بعدها.

ولهذه القدا�سة ،وبنا ًء على هذه املكانة ،نظر امل�سلمون �إىل بيت املقد�س على انه مزار �شريف ،ومنزل مبارك ،ومو�ضوع مقد�س كرمي،
ف�شدوا �إليه الرحال ،و�أحرموا منه للحج والعمرة ،وزاروه لذاته؛ بغية ال�صالة والثواب ،و�أحاطوه برعايتهم الدينية الكرمية.
التق�سيم الإداري لبالد ال�شام يف العهد الإ�سالمي
ق�سم امل�سلمون بالد ال�شام �إدارياً �إىل �أجنادٍ ،كانت فل�سطني
 ّواحداً منها ،وعا�صمتها مدينة اللد ثم الرملة يف عهد �سليمان
بن عبد امللك.
 ُجند الأردن كان ي�ضم �شمال فل�سطني. كانت فل�سطني يف العهد العبا�سي والية م�ستقلة عا�صمتهاالرملة.
بالد ال�شام يف العهد العثماين
ق�سمت بالد ال�شام يف العهد العثماين �إىل ثالث واليات :دم�شق،
ّ
حلب وطرابل�س ،و�أحلقت بكل والية �سناجق ،وكانت ال�سناجق
م�شرتكة بني �شرق الأردن وفل�سطني (((.

فل�سطني يف العهد العثماين

افتراءات وردود
هناك ادعاءات �صهيونية((( لإثبات حق ال�صهاينة يف فل�سطني ،اعتمدت يف معظمها على اخلرافات التوراتية ،ن�ستطيع
ت�صنيف بع�ضها كما ي�أتي:
االدعاء الأول:
�أعطى اهلل �سبحانه وتعاىل �أر�ض فل�سطني لإبراهيم ون�سله ،وجعل تراث بني �إ�سرائيل يف الأر�ض املقد�سة.
 - 1عبد الكرمي رافق املو�سوعة الفل�سطينية – هيئة املو�سوعة الفل�سطينية  -الق�سم الثاين – املجلد الثاين الدرا�سات التاريخية الطبعة االوىل-
بريوت � - 1990ص .699
 - 2انظر يف حم�سن �صالح �سل�سلة درا�سات فل�سطينية ( )1درا�سات منهجية يف الق�ضية الفل�سطينية – مرجع �سابق � -ص  56وما بعدها.
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ال���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���رد:
• ي�ؤمن امل�سلمون بكل الأنبياء ،وهذا ركن من �أركان الإميان.
• امل�سلمون هم �أحق النا�س مبرياث الأنبياء ،مبن فيهم �أنبياء بني �إ�سرائيل؛ لأنهم يرفعون راية الأنبياء ،وهي راية
التوحيد.
• �أمة التوحيد واحدة منذ �آدم عليه ال�سالم حتى يرث اهلل الأر�ض و َمنْ عليها.
• ي�ؤمن امل�سلمون ب�أن اهلل �أعطى فل�سطني لبني �إ�سرائيل لفرتة حمدودة ،عندما كانوا م�ستقيمني على �أمر اهلل،
وارتبطت هذه ال�شرعية مبدى التزامهم بالتوحيد ومنهج اهلل� .إال �أنهم �شوهوا التوحيد ،وافرتوا على اهلل الكذب من
خالل الآتي:
ن�سبوا �إىل �سيدنا يعقوب عليه ال�سالم ال�سرقة والر�شوة واخلدعة وال�سكوت عن زنا ابنتيه! و�أنه �أ�شرك بربه .اعرتاف
اليهود باملنكرات التي فعلوها بحق اهلل والأنبياء .ي�سجل التلمود �أن �سقوط دولة اليهود وتدمريها كانا نتيجة ذنوبهم
ومعا�صيهم و�آثامهم.
لي�س اليهود وحدهم ن�سل �إبراهيم ،فالعرب العدنانيون هم ن�سله عليه ال�سالم.
�إمامة �سيدنا �إبراهيم عليه ال�سالم للم�ؤمنني من ذريته ،ولي�س للظاملني واملف�سدين.

االدعاء الثاين:
يزعم اليهود �أن فل�سطني هي �أر�ضهم التاريخية ،و�أن تاريخهم وتراثهم قد ارتبطا بها ،و�أنهم الأ�صل يف هذه البالد،
و�أن غريهم لي�سوا من �أبنائها ،بل عابري �سبيل ،وي�شريون �إىل فرتات حكم داود و�سليمان عليهما ال�سالم.
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ال���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���رد
• �سكن الإن�سان فل�سطني قبل نحو مليون عام.
• �أقدم مدينة يف العامل هي �أريحا ( 8000ق.م).
• قدم �إليها الكنعانيون من جزيرة العرب ( 2500ق.م ).و�أ�صبحوا ال�سكان الأ�سا�سيني للبالد ،و�أن�ش�ؤوا ما ال يقل عن
 200قرية ومدينة فل�سطينية ،مثل بي�سان وع�سقالن وعكا وحيفا وبئر ال�سبع وبيت حلم.
• قدم �إبراهيم عليه ال�سالم �إىل فل�سطني (نحو  1900ق.م ،).ون�شر ر�سالة التوحيد فيها �إىل �أن تويف يف مدينة اخلليل
التي حملت ا�سمه ،فجاء من بعده �أبنا�ؤه الأنبياء يف فل�سطني؛ �إ�سحق وابنه يعقوب اللذان ا�ستقرا يف فل�سطني ،بينما
ا�ستقر ابنه �إ�سماعيل يف مكة.
وملا جاء �سيدنا مو�سى عليه ال�سالم �إىل بني �إ�سرائيل يف م�صر� ،سار بهم �إىل فل�سطني لينقذهم من فرعون وطغيانه،
غري �أن بني �إ�سرائيل يف ذلك الزمان كانوا قد ُطبعوا على الذل واجلنب ،فرف�ضوا الدخول مع مو�سى عليه ال�سالم �إىل
الأر�ض املقد�سة (فل�سطني) وقالوا له} :فاذهب �أنت وربك فقاتال �إنا ها هنا قاعدون{ �سورة املائدة� ،آية  ،24وتاهوا يف
�صحراء �سيناء � 40سنة.
تويف مو�سى عليه ال�سالم قبل �أن يدخل فل�سطني ،وعندما ن�ش�أ جيل جديد من بني �إ�سرائيل بعد �أربعني �سنة ،قادهم
يو�شع بن نون وعرب بهم نهر الأردن ،وبنى قوته �شمال فل�سطني لفرتة وجيزة ،ثم �سادت النكبات والفو�ضى واالنحالل
الديني واخللقي بني بني �إ�سرائيل� ،إىل �أن جاء طالوت ملكاً عليهم ،ثم جاء داود عليه ال�سالم الذي �أعاد ن�شر ر�سالة
التوحيد ،وبنى دول ًة م�ؤمن ًة عا�صمتها القد�س ،ثم َخلَ َفه ابنه �سليمان عليه ال�سالم حيث حكم فل�سطني ثمانني عاماً
تقريباً� ،ساد فيها العدل والإميان.
وبعد وفاة �سيدنا �سليمان انق�سمت مملكته �إىل دولتني متعاديتني :مملكة «�إ�سرائيل» يف �شمال فل�سطني التي ق�ضى
عليها الآ�شوريون ،ومملكة «يهودا» يف اجلنوب التي ق�ضى عليها البابليون بقيادة نبوخذ ن�صر ،ويف هذا الوقت بقي �أبناء
فل�سطني من الكنعانيني وغريهم يف �أر�ضهم ،ومل يهجروها ّ
قط.
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حقائق
• كان الوجود اليهودي يف فل�سطني ال ُي�ؤبه له طوال
الع�صور الإ�سالمية ،ومل يزد عدد اليهود يف بداية القرن
الـ 19امليالدي على .((( 5000
• بعد ا�ضطهاد اليهود يف �أوروبا ون�شوء امل�شروع ال�صهيوين،
بد�أ اليهود بالهجرة �إىل فل�سطني ،وبد�ؤوا ب�إن�شاء
م�ستوطنات ،حتى بلغ جمموع ما �سيطروا عليه يف فل�سطني
 418000دومن يف الفرتة ما بني .((( 1914 – 1882
• بلغت م�ساحة الأرا�ضي التي مت ا�ستمالكها لغاية
الإعالن عن قرار التق�سيم ( 1734000 )1947دومن ،منها
 933000دومن مبلكية ال�صندوق القومي اليهودي؛ �أي ما
يعادل  % 6.6من م�ساحة فل�سطني (الياب�سة) (((.
• خالل حرب  1948متكنت القوات اليهودية من احتالل
 % 77من �أر�ض فل�سطني .واحتلت اجلزء الباقي منها
يف حرب  ،1967بالإ�ضافة �إىل �سيناء وه�ضبة اجلوالن
ال�سورية (((.
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 - 1حم�سن �صالح �سل�سلة درا�سات فل�سطينية ( )1درا�سات منهجية يف الق�ضية الفل�سطينية– مرجع �سابق � -ص . 69
 - 2اليا�س �شوفاين امل�شروع ال�صهيوين من املجرد �إىل امللمو�س � -إ�سرائيل يف  50عاما -ط  1-دم�شق دار جفرا للدرا�سات والن�شر � – 2002ص .207
 - 3اليا�س �شوفاين امل�شروع ال�صهيوين من املجرد اىل امللمو�س  -ا�سرائيل يف  50عاما – م�صدر �سابق �ص .233
 - 4انظر يف حم�سن �صالح �سل�سلة درا�سات فل�سطينية ( )1درا�سات منهجية يف الق�ضية الفل�سطينية– مرجع �سابق � -ص .69

ثـاني ًا:

المشروع الصهيوني ونشوء قضية الالجئين

ال�������ص���ه���ي���ون���ي���ة ..ت�����اري�����خ ون�������ش����أة
ن�ش�أت ما ت�سمى «امل�شكلة اليهودية» يف �أوروبا ال�شرقية �إثر مقتل
قي�صر رو�سيا �ألك�سندر الثاين الذي ا ُّتهم به اليهود ،ف�أخذوا على
�أثرها ،نتيجة لل�ضغط عليهم بالهجرة �إىل �أوروبا الغربية و�أمريكا
ال�شمالية واجلنوبية؛ ما �أتاح الفر�صة للحركة ال�صهيونية يف
الظهور واملطالبة ب�إن�شاء كيان �آمن م�ستقل لليهود يف فل�سطني
ح ً
ال مل�شكلتهم ،فبد�أت امل�ؤامرة لال�ستيالء على فل�سطني،
و�أخذت احلركة ال�صهيونية ب�أكاذيبها ت�ستميل عطف الكثري من
الأمريكيني والأوروبيني ،وخ�صو�صاً بعد جناحها يف �إقناع احلركة
الربوت�ستانتية القائمة على الفكر التوراتي ،ب�أن اليهود هم �أهل
فل�سطني امل�شردون على الأر�ض الذين �سوف يجمعهم اهلل يف
فل�سطني لعودة امل�سيح املنتظر((( .ن�ش�أ الكيان ال�صهيوين ليكون
حاجزاً ب�شرياً قوياً
�شرقي املتو�سط ،معادياً �شعب املنطقة ،ويف
ّ
(((
الوقت نف�سه �صديقاً للدول الأوروبية ،ومعتمداً عليها .

م�ؤ�س�سو احلركة ال�صهيونية يف امل�ؤمتر الأول يف بال
ب�سوي�سرا عام 1897

مفهوم ال�صهيونية :حركة �سيا�سية تو�سعية عدوانية عن�صرية ،هدفها توحيد اليهود يف ال�شتات ،و�إ�سكانهم يف فل�سطني(((.
�أ�س�س امل�شروع ال�صهيوين :ق��ام ال�ف�ك��ر ال���ص�ه�ي��وين ع�ل��ى جم�م��وع��ة م��ن الأ� �س����س وال��رك��ائ��ز املبنية ع�ل��ى العن�صرية،
وال �ت �ع��ايل ع �ل��ى � �ش �ع��وب الأر�� � ��ض ،ومم ��ا ي �ع��ر���ض م �ع��امل ه ��ذا اال� �س �ت �ع�لاء ق��ول �ه��م« :ال� �ع ��رب ه ��ذا ال�ع�ن���ص��ر ال �غ��ري��ب عن
ال �ب�لاد بطينته ،وال��دخ �ي��ل ع�ل��ى ر��س��ال�ت�ه��ا وت�ط�ل�ع��ات�ه��ا ،يعي�ش الآن ف��وق ت��راب�ه��ا وي�ستغل خ�يرات �ه��ا ،وال ب��د ل�ن��ا م��ن �أن
ن �ح��ارب��ه ك�م��ا ح��ارب �ن��ا م��ن ��س�ب�ق��ه م��ن ال �غ��رب��اء ال��ذي��ن ا� �س �ت��ول��وا ع�ل��ى ال �ب�ل�اد يف ال �ع �ه��ود ال �غ��اب��رة ون �ه �ب��وا ث��روات �ه��ا» (((.
 - 1حم�سن �صالح �سل�سلة درا�سات فل�سطينية ( )1درا�سات منهجية يف الق�ضية الفل�سطينية ,الطبعة الأوىل  -م�صر ,مركز الإعالم العربي-
� 2003 – 1424ص . 27 – 26
� - 2سل�سلة درا�سات فل�سطينية ( )1درا�سات منهجية يف الق�ضية الفل�سطينية ،م�صدر �سابق � .ص .28
 - 3موقع املو�سوعة احلرة (ويكيبديا) ar.wikipedia.org .
 - 4جنيب الأحمد ال�صهيونية فكر ًا وهدف ًا وممار�س ًة ،الدائرة ال�سيا�سية ملنظمة التحرير الفل�سطينية بدون تاريخ الطبع �-ص .10
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نكبة فلسطين ونشوء قضية الالجئين
توالت الهجرات اليهودية �إىل فل�سطني ،وبد�أت ع�صابات امل�ستوطنني تنظم نف�سها يف ع�صابات وت�شكيالت متعددة لر�سم
مالمح الفرتة القادمة ،وبد�أت القيام بعمليات قتل وتدمري ا�ستهدفت جميع مناحي احلياة .ويف ني�سان  1920حدثت �أوىل
الأزمات العنيفة بني العرب واليهود التي امتدت من عام � 1920إىل عام  ،1948وميكن �إجمالها(((:
ثورة القد�س :1920
يف ني�سان من هذا العام ا�صطدم العرب الفل�سطينيون مع
اليهود يف �أثناء االحتفال مبو�سم النبي مو�سى يف القد�س،
و�سميت الثورة «ثورة مو�سم النبي مو�سى».
ثورة يافا :1921
حدثت �إثر اعتداء جمموعة من اليهود على الفل�سطينيني يف
حي املن�شية يف يافا ،فهاجم الفل�سطينيون منازل املهاجرين
اليهود وقتلوا  13يهودياً ،ثم ا�ستمرت اال�شتباكات و�شملت
�أجزاء عديدة من �شمال فل�سطني لت�ستمر نحو  15يوماً يف ذلك
احلني ،وانتهت ح�سب الإح�صاءات الر�سمية مبقتل  47يهودياً،
وجرح � 147آخرين ،وا�ست�شهاد  48فل�سطينياً وجرح � 73آخرين.

ثورة يافا � 1921شارك فيها الرجال والن�ساء

ثورة الرباق :1929
يف يوم اجلمعة � 23آب�-أغ�سط�س ،وبعد �أن تناقلت الأخبار �أحداث احلرم التي وقعت يوم ال�ساد�س ع�شر من �آب ،جتمعت
ح�شود م�سلمة يف امل�سجد الأق�صى لل�صالة مبنا�سبة املولد النبوي ال�شريف ،وبعد ال�صالة خرجت اجلموع امل�سلمة بالع�صي
والهراوات وال�سكاكني وحتى ال�سيوف ،وا�شتبكت مع جمهرة من جماعة جابوتن�سكي ،وات�سعت اال�شتباكات وو�صلت �إىل
احلي اليهودي وامل�ستعمرات املحيطة بالقد�س ،وو�صلت قوات حكومية كبرية معززة بامل�صفحات ،وحلقت طائرات فوق
املدينة ،ومتت ال�سيطرة على املوقف ،وهد�أت احلالة يف القد�س ،بينما انتقلت ال�صدامات �إىل مدن وقرى فل�سطينية �أخرى.
وعمت ردود الفعل العنيفة جميع �أنحاء البالد؛ ففي اخلليل هاجم ال�سكان احلي اليهودي ،وانتهى اال�ستيطان اليهودي يف
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 - 1طارق حمود  -دليل فل�سطني العام ،ط 1مرجع �سابق� -ص .16

املدينة ،ويف نابل�س ا�شتبك الأهايل مع ال�شرطة لدى حماولتهم اال�ستيالء على الأ�سلحة يف �أحد مراكزها .هذا و�شهدت مدينة
�صفد والقرى املحيطة حالة من الغليان� ،إثر �إ�شاعة خرب �أن اليهود اعتدوا على احلرم ال�شريف وهدموه و�أحرقوه ،فهاجم
اجلمهور احلي اليهودي و�سيطروا عليه ،ونقلت ال�شرطة �سكانه �إىل ال�سرايا ،حيث مكثوا ثالثة �أيام .وو�صلت �إىل املدينة
تعزيزات ع�سكرية بريطانية ا�شتبكت مع الأهايل ف�سقط عدد من ال�شهداء ،وبعد �أن �سيطرت قوات احلكومة على املدنيني ،جل�أ
عدد من املطلوبني �إىل اجلبال وظلوا مطاردين فرتة طويلة ،وقد �أن�ش�أ ه�ؤالء بقيادة �أحمد طاف�ش �أول تنظيم عربي م�سلح يف
فل�سطني �ضد االنتداب وال�صهيونية �أطلقوا عليه ا�سم «الكف الأخ�ضر» ،وا�ستمروا يف القيام بغارات خاطفة ملدة عام تقريباً.
وا�ستمرت اال�ضطرابات حتى نهاية �شهر �آب�-أغ�سط�س  ،1929ثم بد�أت جتنح للهدوء ب�صورة عامة ،و�أدت �إىل مقتل 133

يهودياً وجرح  ،339وا�ست�شهاد  116عربياً ،وجرح  ،232معظمهم �أ�صيبوا بر�صا�ص القوات الربيطانية.
انتفا�ضة �أكتوبر :1933

وهي املظاهرات والإ�ضرابات التي تركزت يف القد�س ويافا ،وانت�شرت يف باقي فل�سطني ،و�أدّت �إىل ا�ست�شهاد الع�شرات وجرح
املئات من الفل�سطينيني على يد القوات الربيطانية.
الثورة الفل�سطينية الكربى 1939 - 1936م:
وهي من �أكرب الثورات ال�شعبية التي قادها
ال�شعب الفل�سطيني �ضد االنتداب الربيطاين
احلا�ضن للم�شروع ال�صهيوين ،وقد قامت
�إثر ا�ست�شهاد ال�شيخ عز الدين الق�سام على يد
ال�سلطات الربيطانية نهاية عام 1935م.
مثلت هذه الثورة �أهم مظهر من مظاهر اجلهاد
امل�سلح ّ
املنظم قبل عام � 1948ضد الإجنليز
الذين انهارت �إدارتهم املدنية �إثر جناح الثورة
يف ال�سيطرة على الريف الفل�سطيني؛ الأمر
الذي ا�ضطر الإجنليز �إىل اال�ستعانة بتعزيزات
ع�سكرية هائلة لإعادة احتالل فل�سطني ،كما
�أجربت الثورة االنتداب الربيطاين على �إ�صدار
«الكتاب الأبي�ض» الذي َيعِد با�ستقالل فل�سطني خالل ع�شر �سنوات ،ويرتاجع عن تق�سيمها(((.
� - 1سل�سلة درا�سات فل�سطينية ( )1درا�سات منهجية يف الق�ضية الفل�سطينية ،م�صدر �سابق � .ص  270وما بعدها.
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ما هي الر�ؤية ال�صهيونية التي عملت الع�صابات ال�صهيونية على حتقيقها ،وما هي الآليات التي اتبعتها يف
�سبيل حتقيق ذلك؟
قام الكيان ال�صهيوين على ر�ؤية �إحاللية وا�ضحة ،وعمل على تنفيذها من خالل ما ي�أتي:
�أو ًال :املجازر ال�صهيونية

(((

بد�أت املجازر ال�صهيونية بحق ال�شعب الفل�سطيني يف الع�صر
احلديث ،منذ �أن قرر امل�ؤمتر ال�صهيوين الأول الذي انعقد
يف بال يف �سوي�سرا عام � 1897إقامة وطن قومي لليهود يف
فل�سطني .منذ ذاك الوقت بد�أت التحركات الب�شرية نحو
�أر�ض الع�سل واللنب كما و�صفوها لأبناء جلدتهم ،وبد�ؤوا
يغر�سون خمالب اال�ستيطان يف �أر�ض العرب وامل�سلمني يف
فل�سطني.
وكانت امل�ؤامرة �أكرب من ال�شعب الفل�سطيني ،و�أ�ساليب
املحتل ال�صهيوين املتعددة يف اغت�صاب الأر�ض ،كانت �أب�شع
و�أفظع مما يحتمله الإن�سان ومتيزت بالقتل املمنهج،
الفردي واجلماعي مدعوماً مباكينة �إعالمية قوية
ومدرو�سة ،تركت الأثر الكبري يف ح�سم املعركة مل�صلحة
املحتل.
يقول املفكر �أني�س ال�صايغ« :ميكن لنا �أن ن�ؤرخ للإرهاب ال�صهيوين يف فل�سطني يف الع�صر احلديث بيوم ال�ساد�س ع�شر من
�أبريل عام  1936تاريخ ًا لبدء ال�سجل الأ�سود الدامي ،يوم �أن اختار الإرهابيون ال�صهاينة رجلني مدنيني عربيني كانا
ميران قرب م�ستعمرة بتاح تكفا وقتلوهما بدم بارد .وبعد هذا اليوم توالت �أعمال الإرهاب بال توقف حتى يومنا هذا».
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� - 1أحمد البا�ش درا�سة املجزرة ال�صهيونية عقيدة وممار�سة – ( بت�صرف )  -املوقع الإلكرتوين لتجمع العودة الفل�سطيني واجب – www.
 . wajeb.orgانظر �أي�ضا ً يف املراجع التي اعتمدها الباحث :ديب علي ح�سن مو�سوعة جرائم اليهود  -التطهري العرقي يف فل�سطني .ايالن بابيه
املجازر اليهودية والإرهاب ال�صهيوين  .عبد املجيد همو -زحف الطاعون املزمن .جورجي زيدان -طرد الفل�سطينيني .بني موري�س  -الكتاب الأ�سود
.املجازر الإ�سرائيلية يف القرن الع�شرين .املنظمة الفل�سطينية حلقوق الإن�سان خمي�س عي�سى جردات الإرهاب ال�صهيوين  -عمر �سعادة جمزرة جنني.

وميكن �أن ن�صنف الأعمال الإرهابية ال�صهيونية يف فل�سطني واملنطقة بثالث مراحل زمنية ،ات�سمت كل منها ب�أهدافها
وب�أ�ساليبها وبالأدوات امل�ستعملة فيها؛ وهذه املراحل هي:

1
2

بد�أت يف  1936 / 4/ 16وانتهت بقرار التق�سيم يف  1947 / 11/ 29مبا�شرة.
بد�أت من قرار التق�سيم وانتهت بانتهاء املعارك بني الكيان ال�صهيوين والدول العربية وتوقيع الهدنة بينهم يف
نهاية عام .1949

3

بد�أت منذ بداية عام  1949ومل تنته ف�صولها حتى الآن ،وهذه املرحلة ميكن تق�سيمها ح�سب جغرافية املكان �إىل
ثالثة ف�صول:

الف�صل الأول :كانت �ساحته الأرا�ضي املحتلة عام .1948
الف�صل الثاينُ :نفذ يف الأرا�ضي املحتلة عام .1967
الف�صل الثالث :ات�سعت م�ساحته لت�شمل الدول العربية واملخيمات الفل�سطينية املوجودة فيها.
المجازر التي ارتكبت أثناء أحداث النكبة عام 1948
ال��رق��م ا����������س���������م امل���������ج���������زرة ت����اري����خ����ه����ا الرقم ا����������س���������م امل���������ج���������زرة ت����اري����خ����ه����ا
1
2
3
4
5
6
7
8

ب� � ��اب ال � �ع� ��ام� ��ود يف ال �ق ��د� ��س
ب� �ل ��د ال �� �ش �ي ��خ ق� ��� �ض ��اء ح �ي �ف��ا
ط � � � � � � � � � �ي � � � � � � � � � ��رة ح � � � � �ي � � � � �ف � � � � ��ا
ي ��اف ��ا ال �ث ��ان �ي ��ة (ال� ��� �س ��راي ��ا )
ي� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��اف� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ا
م � � � � �ن � � � � �� � � � � �ص� � � � ��ورة اخل� � � �ي � � ��ط
ال � � � � � � � � � � � � � � ��رم� � � � � � � � � � � � � � � �ل � � � � � � � � � � � � � � ��ة
ف� � � � �ن � � � ��دق �� � �س� � �م �ي��رام� � �ي� � �� � ��س

1947/ 12/ 29

30

1947/ 12/ 31

31

1948/ 1/ 4

32

1948/ 1/ 4

33

1948/ 1/ 8

34

1948/ 1/ 8

35

1948/ 1/ 15

36

1948/ 1/ 15

37

خ� � � � � � � � � � � � � � � �ب� � � � � � � � � � � � � � � �ي � � � � � � � � � � � � � � ��زه
�أب � � � � � � ��و �� � �ش � ��و�� � �ش � ��ة ال � ��رم� � �ل � ��ة
م � � � � �ن � � � � �� � � � � �ص� � � � ��ورة اخل� � � �ي � � ��ط
ال� � � � � � � � � �ط� � � � � � � � � �ن� � � � � � � � � �ط � � � � � � � � ��ورة
ال � � � � � � �ك � � � � � ��اب � � � � � ��ري-ع � � � � � � �ك � � � � � ��ا
ال � � � � � � � � � � � � � � ��رم� � � � � � � � � � � � � � � �ل � � � � � � � � � � � � � � ��ة
ق� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��زازة
ال � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ل � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��د

1948/ 5/ 12
1948/ 5/ 14
1948/ 5/ 8
1948/ 5/ 21
1948 /5/ 21
1948/ 6/ 1
1948/ 7/ 9
1948/ 7/ 10
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

� �ش��ارع ��ص�لاح ال��دي��ن يف حيفا
ال � � � � �ي� � � � ��ازور ق� � ��� � �ض � ��اء ح �ي �ف ��ا
ح� � � ��ي ال � � � � �ه� � � � ��ادار يف ح �ي �ف ��ا
ط � � � � �ي � � � � ��رة ط � � � � � � � � � � ��ول ك � � � � ��رم
� � �س � �ع � �� � �س ��ع -ق � �� � �ض � ��اء � �ص �ف��د
ق� � � � � � � � �ي� � � � � � � � ��� � � � � � � � �س � � � � � � � ��اري � � � � � � � ��ة
ب �ن ��اي ��ة ال� ��� �س�ل�ام يف ال �ق��د���س
ع � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��اره
مبنى يف و��س��ط م��دي�ن��ة حيفا
احل �� �س �ي �ن �ي ��ة ق� ��� �ض ��اء � �ص �ف��د
ق � � � � � � � � � � � �ط � � � � � � � � � � ��ار ح� � � � �ي� � � � �ف � � � ��ا
ق ��ال ��ون� �ي ��ا ق� ��� �ض ��اء ال� �ق ��د� ��س
دي � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ر ي � � � � � ��ا�� � � � � � �س � � �ي� � ��ن
نا�صر ال��دي��ن -ق�ضاء طربيا
جم��زرة اللجون -ق�ضاء جنني
ح � � � � � ��وا� � � � � � � �س � � � � � ��ة وح � � � �ي � � � �ف� � � ��ا
ال � ��وع � ��رة ال � �� � �س � ��وداء ط�ب�ري��ا
ط� � � � � � � � � � � �ب � � � � � � � � � � ��ري � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ا
ح� � � ��ي ال � � � � �ه� � � � ��ادار يف ح �ي �ف ��ا
ع � �ي� ��ن ال� � � ��زي � � � �ت� � � ��ون �� �ص� �ف ��د
ب � � � � �ي� � � � ��ت دار�� � � � � � � � � � � � � � ��س غ� � � � ��زة

1948/ 1/ 16

38

1948/ 1/ 22

39

1948/ 1/ 28

40

1948/ 2/ 10

41

1948/ 2/ 14

42

1948/ 2/ 15

43

1948/ 2/ 20

44

1948/ 2/ 27

45

1948/ 3/ 2

46

1948/ 3/ 13

47

1948/ 3/ 31

48

1948/ 4/ 2

49

1948/ 4/ 9

50

1948/ 4/ 10

51

1948/ 4/ 13

52

1948/ 4/ 15

53

1948/ 4/ 8

54

1948/ 4/ 19

55

1948/ 4/ 20

56

1948/ 5/ 2

57

1948/ 5/ 11

58

ط�ي�رة ح�ي�ف��ا ال �ث��ان �ي��ة -ح��رق
ف�ن��دق امل�ل��ك داوود يف القد�س
اج � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��زم
�� � � �س � � ��وق اخل � � �� � � �ض� � ��ار ب � �ي ��اف ��ا
�� � � � � �ص� � � � � �ل� � � � � �ح � � � � ��ة � � � � �ص � � � �ف � � ��د
ب� � � �ي � � ��ت دارا�� � � � � � � � � � � � � � ��س -غ � � ��زة
امل � � � � � � � � � � � � �ج � � � � � � � � � � � � ��دل -غ � � � � � � ��زة
�أ� � � � � � � � � � � � � � � �س� � � � � � � � � � � � � � ��دود غ � � � � � � ��زة
ال � � � � � � � ��دوامي � � � � � � � ��ة اخل � � �ل � � �ي� � ��ل
اجل � � � � � � � �� � � � � � � ��ش � � � � -ص � � �ف� � ��د
جم� � � � � � � � � � � � ��د ال � � � � � � � � � � �ك � � � � � � � � � ��روم
ال � �� � �ص � �ف � �� � �ص� ��اف � � -ص �ف ��د
ال � � � � � � � � � ��زن� � � � � � � � � � �غ � � � � � � � � � ��ري � � � � � � � � � ��ة
�� � � �س� � � �ع� � � ��� � � �س � � ��ع � � �� -ص� � �ف � ��د
ال � � �� � � �ص� � ��احل � � �ي� � ��ة � �� -ص� �ف ��د
ال� � ��� � �س� � �م� � �ك� � �ي � ��ة  -ط �ب��ري � ��ا
ق � � � � � � � � ��رب � � � � � � � � ��ة � � � � � �ص� � � � ��احل� � � � ��ة
احل � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ول � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ة
دي � � � � � ��ر الأ�� � � � � � �س � � � � � ��د� �� -ص� �ف ��د
ال � � � � � � � � � � � �ب � � � � � � � � � � � �ع � � � � � � � � � � � �ن � � � � � � � � � � ��ة
اخل � � � � �� � � � � �ص� � � � ��ا�� � � � ��ص �� � �ص� � �ف � ��د

1948/ 7/ 16
1948/ 7/ 22
1948/ 7/ 24
1948/ 8/ 7
1948/ 8/ 8
1948/ 8/ 19
1948/ 10/ 17
1948/ 10/ 28
1948/ 10/ 28
1948/ 10/ 29
1948/ 10/ 29
1948/ 10/ 29
1948/ 10/ 29
1948/ 10/ 30
1949/ 10/ 30
1948/ 10/ 30
1948/ 10/ 30
1948/ 10/ 30
1948/ 10/ 31
1948/ 10/ 31
1948/ 12/ 18

ال��م��ج��ازر ال��ت��ي ارتكبت بعد ع��ام 1948
رق��م اال����������������������س���������������������م
� � � � � � 1ش � � � ��رف � � � ��ات ال� � � �ق � � ��د� � � ��س
 2ق � � � � � � � � � � � � � � �ب � � � � � � � � � � � � � � �ي� � � � � � � � � � � � � � ��ة
 3ن� � �ح � ��ال �ي��ن  -ب� � �ي � ��ت حل ��م
 4غ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��زة
 5م� � ��� � �ص� � �ن � ��ع �أب� � � � � � � ��و زع� � �ب � ��ل
 6م � ��در� � � �س � ��ة ب� � �ح � ��ر ال� �ب� �ق ��ر
 7ح � � � � � � � � � � � � ��و� � � � � � � � � � � � � �س � � � � � � � � � � � � ��ان
 8ك� � � � � � � � �ف � � � � � � � ��ر ق � � � � ��ا� � � � � � �س � � � � ��م

ال���������ت���������اري���������خ رق��م اال����������������������س���������������������م ال��������ت��������اري��������خ
9
1951/ 2/ 20
ال � � � �� � � � �س � � � �م� � � ��وع اخل � � �ل � � �ي � ��ل 1966/ 11/ 13
1953/ 10/ 14
� � � � � � � 10ص � � �ب � ��را و�� � � �ش � � ��ات� � � �ي� �ل ��ا 1982/ 9/ 16/17
1954/ 3/ 28
 11ع � �م� ��ال غ� � ��زة ع � �ي� ��ون ق � ��ارة 1990/ 5/ 20
1955/ 2/ 28
 12احلرم الإبراهيمي يف اخلليل 1992/ 2/ 25
1970/ 2/ 12
� � � � � � � � � 13ش � � � � � � � ��اط � � � � � � � ��ئ غ � � � � � � � ��زة 2006/ 6/ 9
1970/ 4/ 8
 14جم � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��زرة غ� � � � � � � � ��زة 2008 \ 12 \ 27
 15جم � � � � ��زرة غ � � � ��زة ال� �ث ��ان� �ي ��ة 2012 / 11/11
1956/ 9/ 25
1956/ 10/ 28
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ح���رب ال��ع��ص��ف ال��م��أك��ول

2014/ 7/ 8

ثاني ًا :احلرب النف�سية
مل يكن العنف امل�سلح الأداة الوحيدة التي ا�ستخدمها ال�صهاينة
فح�سب ،بل تعدى ذلك �إىل ا�ستخدام احلرب النف�سية،
ون�شر الذعر والإرهاب بني العرب ،فقد ت�صـاعدت حدتها يف
املرحلة الأخـرية؛ ففي حالة مذبحة دير يا�سني -على �سبيل
املثال -حر�ص ال�صهاينة حر�صاً �شديداً على �إطالع جميع
الفل�سطينيني على احلادث؛ ليقوموا من خالله بغر�س اخلوف
والهلع يف القلوب.
وكان �أكرث �أ�ساليب احلرب النف�سية �شيوعاً هو �أ�سلوب ا�ستخدام
مكربات ال�صوت والإذاعات خللق جو من الذعر بني ال�سكان،
ثم الق�ضاء على قياداتهم يف �أثناء الثورات املتكررة ال�سابقة،
وال�سيما بعد قمع ثورة عام  1936على يد االحتالل الربيطاين.
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فقد �أذاعت عربات مكربات ال�صوت ال�صهيونية بيانا ًباللغة العربية يف يوم � 15أيار يحث العرب على «مغادرة احلي قبل
ال�ساعة اخلام�سة والربع �صباحاً» ،ثم ن�صحهم بقوله« :ارحموا زوجاتكم و�أطفالكم ،واخرجوا من حمام الدم هذا...
اخرجوا من طريق �أريحا ،الذي ما زال مفتوحاً .و�إن مكثتم هنا ،ف�إنكم بذلك �ستجلبون على �أنف�سكم الكارثة» .وقد
جتولت �أي�ضاً مكربات ال�صوت التابعة للهاغاناه يف جميع �أنحاء حيفا ،تهدد النا�س وحتثهم على الفرار مع �أ�سرهم ((( .
ثال ًثا :تدمري القرى
مل ي�شهد التاريخ احلديث جرمية توازي جرمية تهجري الفل�سطينيني من ديارهم عام  1948على �أيدي اليهود
ال�صهاينة .لقد هاجمت �أقلية �أجنبية الأكرثية الوطنية ،وطردتها من ديارها ،وحمت �آثارها العمرانية ،وذلك بتخطيط
م�سبق ودعم �سيا�سي وع�سكري ومايل من الغرب وال�صهيونية العاملية؛ هذه هي نكبة فل�سطني عام .1948
ح�سب امللفات الإ�سرائيلية

عدد القرى

الطرد على �أيدي القوات اليهودية

122

الهجوم الع�سكري اليهودي املبا�شر

270

اخلوف من هجوم يهودي متجه نحو القرى

38

ت�أثري �سقوط مدينة قريبة

49

احلرب النف�سية

12

اخلروج االختياري

6

غري معروف

34

املجـمـوع

531

نتج من عمليات الرتحيل والتطهري العرقي التي �سلكتها الع�صابات ال�صهيونية بقوة ال�سالح تدمري وتهجري �أهايل 531

مدينة وقرية وقبيلة عام  ،1948واال�ستيالء على  % 78من م�ساحة فل�سطني ،واقرتاف ما يزيد على  35جمزرة ،واجلدول
التايل ير�صد ذلك.
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� - 1إبراهيم العلي درا�سة :يهودية الدولة بني الرتان�سفري والوطن البديل  -مفكرة العودة  – 2010جتمع العودة الفل�سطيني واجب بالإ�ضافة
�إىل املوقع الإلكرتوين لتجمع العودة الفل�سطيني واجب – .www.wajeb.org

لقد بينت امللفات الإ�سرائيلية التي فتحت �أخرياً �أن  % 89من القرى قد هُ جرت ب�سبب عمل ع�سكري �صهيوين ،و % 10ب�سبب
احلرب النف�سية (نظرية التخويف و�إثارة الرعب) ،و % 1فقط ب�سبب قرار �أهايل القرية (((.
�أفرطت الع�صابات ال�صهيونية يف تغيري اجلغرافيا ،ومل ترتك قرية عربية �إال �أقامت على �أنقا�ضها قرية يهودية .فها
هو مو�شيه دايان((( ي�صرح بذلك عندما قال« :لقد �أقيمت القرى اليهودية مكان القرى العربية� ،أنتم ال تعرفون حتى
�أ�سماء هذه القرى العربية ،و�أنا ال �ألومكم؛ لأن كتب اجلغرافيا مل تعد موجودة ،ولي�ست كتب اجلغرافيا هي وحدها التي
مل تعد موجودة ،بل القرى نف�سها زالت �أي�ضا ً،فقد قامت نهالل يف مو�ضع معلول ،وكيبوت�س غفات يف مو�ضع جباتا ...
ما من مو�ضع بني يف هذا البلد �إال كان فيه �أ�ص ً
ال �سكان عرب».
ما هو هدف قوات االحتالل من تدمير القرى الفلسطينية؟
لقد �سعت قوات االحتالل من تدمري القرى �إىل حتقيق
الأهداف الآتية:
• �إجالء ال�سكان املقيمني يف املناطق والقرى التي مت هدمها �إجال ًء
تاماً؛ حتى ال يعود ال�سكان ثانية للإقامة فيها.
• ا�ستيطان هذه املناطق بعد هدمها ،و�إعادة بنائها ب�إقامة م�ستوطنات
جديدة عليها.
لقد بررت قوات االحتالل تدمري القرى بادعاء �أن تدمريها وقع
يف �أثناء العمليات الع�سكرية قبل وقف �إطالق النار ،وما ا�ستدعته
حالة ال�ضرورة ،ولكن ت�صريح وزير احلرب ال�صهيوين �آنذاك ينفي
هذا االفرتاء الكاذب؛ فقد ذكر �أن التدمري لبع�ض القرى قد ح�صل
لأ�سباب ا�سرتاتيجية و�أمنية؛ لأنها حتتل مكاناً ا�سرتاتيجياً هاماً (((.
 - 1الالجئون الفل�سطينيون بني التوطني والعودة -بقلم� :سلمان �أبو �ستة – اجلزيرة – املعرفة – ملفات خا�صة - 2001على ال�شبكة العنكبوتية

. http://www.aljazeera.net/NR/exeres/71476094-6D61-49F2-9DD2-8C8119AC2FDD.htm

 - 2مو�شيه دايان  ،من كلمة �ألقاها يف التخنيون يف حيفا ( كما �أوردتها �صحيفة ه�آرت�س  4ني�سان  – 1969انظر وليد اخلالدي كي ال نن�سى –
قرى فل�سطني التي دمرتها �إ�سرائيل عام  1948و�أ�سماء �شهدائها ط  1بريوت – م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية –.1997
 - 3تي�سري النابل�سي �سل�سلة كتب فل�سطينية  - 62االحتالل الإ�سرائيلي للأرا�ضي العربية – درا�سة لواقع االحتالل الإ�سرائيلي يف �ضوء القانون
الدويل العام .بريوت – مركز الأبحاث يف منظمة التحرير الفل�سطينية� – 1975 ,ص .185
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ات�ضح فيما بعد �أن القرى التي دمرت مل ت�شهد معارك ،و�أنها ن�سفت بعد وقف �إطالق النار بعدة �أيام؛ ما ينفي حالة ال�ضرورة
التي ادعتها قوات االحتالل!
��������ش�������ه�������ادات ح���ي���ة
ال ميكن لمِ َن �شهد امل�أ�ساة التي حلت به وب�أبناء �أمته �أن تغيب عن ذهنه حلظة ،وال ميكننا �أن نت�صور �أياً من ه�ؤالء -رغم
تلك الويالت التي ذاقها قبل النكبة ويف �أثنائها وبعدها -يقبل بغري فل�سطني وطناً له ،فهي حا�ضرة يف ذهنه وقلبه ويف
�أذهان �أبنائه و�أحفاده وقلوبهم.
���ش��اه��د ع��ل��ى امل���ج���زرة
احلاج �أبو ماجد الذي كان يف ال�سابع ع�شرة من العمر عند �سقوط قريته ،يروي ما حدث ليلة املجزرة التي وقعت يف
قرية الطنطورة ال�ساحلية الواقعة بالقرب من مدينة حيفا قائ ً
ال« :ليلة � 23أيار (مايو) عام  ،1948كنت نائماً يف
البيت �أنا ووالدي و�شقيقتي حني ا�ستيقظت على �صوت �إطالق ر�صا�ص كثيف ي�صدر من جميع اجلهات التي حتيط
بالقرية حتى جهة البحر .وخرج والدي �إىل �أحد �أماكن احلرا�سة بينما نزلنا نحن �إىل و�سط القرية� .سمعنا منادياً
يدعو �أهايل البلدة �إىل التجمع يف بيت عقاب اليحيى ويف ال�ساحة املجاورة له ،وما �إن و�صلنا �إىل هناك حتى ر�أينا الن�ساء
ي�صرخن والأوالد يبكون مذعورين ،والرجال وال�شباب ي�صطفون يف جمموعة وحدهم .رائحة الدم والبارود ّ
تع�ش�ش
يف كل مكان ،ع�شرات اجلثث ملقاة يف الطرقات وبجانب اجلدران ،وقد نفدت الذخرية من �أيدي املدافعني عن القرية،
دخلت الع�صابات ال�صهيونية املدججة بال�سالح ،جاء ال�صهاينة بعربات م�صفحة من طريق يافا -حيفا وطوقوا البلدة
من جميع اجلهات ،و�أخذوا يطلقون النار على كل �شي يتحرك ويلقون القنابل على املنازل ،ثم ق�سموا ال�شبان والرجال
�إىل جمموعات ،و�أ�سندوا �إىل واحدة منها جمع اجلثث من الطرقات يف العربات ،و�إىل �أخرى حفر قرب جماعي لدفن
اجلثث .ما �شاهدته كان �أكرث من خم�سني جثة ،بينها ثالث ن�ساء �أُلقي بهنّ يف احلفرة».
ويتابع احلاج �أبو ماجد قائال ..« :و�شاهدت �أحد اجلنود ال�صهاينة يطلب من زميله �أن ي�سمح له بقتل اثنني من
الأهايل؛ بذريعة �أن رفيقه ُقتل يف معركة احتالل القرية ،لكن زميله رف�ض قائ ً
ال له :اقتل واحداً فقط! فينظر هذا
اجلندي القاتل �إىل �أحد ال�شابني ويراه منحنياً في�أمره بالوقوف ،يعرف ال�شاب ماذا يريد القاتل منه ويقول له :دفنت
قبل قليل �أخوين يل ومل يبق لأمي غريي ،اتركني! فريد عليه بزخة ر�صا�ص من ر�شا�شه قائ ً
ال� :إذاً لتلحق بهما،
في�سقط ال�شاب م�ضرجاً بدمائه.
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ويف �أحد بيوت القرية بقي بع�ض ال�شباب يدافعون عن قريتهم .طلب ال�صهاينة منهم اال�ست�سالم ،على �أن
يرتكوهم �أحياء .قبلت �أفراد املجموعة بذلك بعد �أن �شارفت ذخريتهم على االنتهاء ،وحني خرجوا من البيت

�أعدموا فوراً �أمام �أعني ذويهم .ويروي ال�شاهد ق�صة رجل �آخر كان يحمل طفله ال�صغري ومعه زوجته ،طلب
ال�صهاينة منه ت�سليم الطفل لأمه ،وما �إن �سلمه لها حتى ت�سارعت الر�صا�صات �إليه فقتلته �أمام زوجته وطفله.
وهناك �شاب ا�ستمر يدافع عن القرية حتى نفدت ذخريتهُ ،قب�ض عليه وو�ضعوه يف دائرة يحيطون به من كل جانب وبد�ؤوا
يطعنونه بحرابهم حتى متزق ج�سده �إىل �أ�شالء(((.
����ش���اه���د ع���ل���ى ط���ري���ق ال�����ش��ت��ات
يقول احلاج �أبو �صالح عن التغريبة واخلروج من البلد« :طلعنا من البلد بعد كم يوم من املجزرة التي ارتكبتها الع�صابات
ال�صهيونية بحق ع�شريتنا (ع�شرية عرب املوا�سي) وت�أخرنا حتى طلعنا؛ لأن الع�شرية كانت متما�سكة واليهود ما قدروا
يو�صلول ّنا بال�ساهل .طلعتنا من البلد كانت بعد الظهر من وادي الرب�ضية ،ومن َث َّم �إىل وادي عمود ومن وادي عمود �إىل
ال�سمكية ،ومن َث َّم البطيحة ،م�شينا من الع�صر �إىل ثاين يوم وبقينا ما�شيني حتى دخلنا الأر�ض ال�سورية وقعدنا حوايل
ربع �ساعة ومن ثم تابعنا ال�سري ،بقيت جماعة من الع�شرية يف عيلبون وكان اليهود ي�ضغطون عليهم حتى يبيعوا �أرا�ضيهم.
�أول منطقة دخلناها يف �سورية كانت البطيحة،
و�سكنا يف بيوت نحو �شهرين ،ومن ثم طلعنا �إىل
اجلوالن و�سكنا �أر�ض املجيدل كمان �شهرين ،ومن
ثم �سكنا �أر�ض على �شفا وادي وبقينا نحو � 4إىل 5
�سنوات ،وبعدما �صارت الوحدة �سنة � ،58أعطونا
م�ساكن يف البطيحة يف تل عامر حتى �سنة  ،67بعد
نك�سة حزيران عام � 1967سكنا يف حوران ،وكنا نتنقل
بني نوى وت�سيل و�شيخ �سعد وبقينا نحو �شهرين،
ومن ثم ذهبت �إىل خميم الريموك كان يل �صديق
هناك �أعطاين بيتاً يف الريموك ،و�سكنت نحو ثالثة
�أ�شهر وبعدين �إجينا على خميم ال�سبينة» (((.
� - 1أحمد البا�ش "نتذكر ..لنعود" ،ابن الطنطورة يروي م�شاهد من النكبة (يحيى ابو ما�ضي) جملة العودة العدد  / 39كانون الأول 2010-
�ص .35 - 34
 - 2ماهر �شاوي�ش "نتذكر ..لنعود" -بني فنجان القهوة وعرق احلبق– احلاج �أحمد �شهاب االحمد �أبو �صالح جملة العودة العدد  / 20ال�سنة
الثانية � - 2009ص .33 32-
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ثالث ًا:

المسؤولية التاريخية لبريطانيا في نشوء قضية الالجئين الفلسطينيين

اع������������������ت�����������������راف
يقول رئي�س وزراء بريطانيا «ون�ستون
ت�شر�شل»:
«ال ينبغي النظر �إىل وعد بلفور على �أنه
وعد �أعطي بدوافع عاطفية .لقد كان
خطوة عملية اتخذت يف م�صلحة ق�ضية
م�شرتكة يف حلظة مل يكن يف مقدور هذه
الق�ضية �أن تهمل �أي عن�صر من عنا�صر
امل�ساعدة املادية واملعنوية».
رئي�س وزراء بريطانيا ون�ستون ت�شر�شل

جاء اهتمام بريطانيا بفل�سطني مبكراً ،فقد جعل موقع فل�سطني اال�سرتاتيجي -كنقطة التقاء لثالث قارات – بريطانيا
تف ّكر بجدية يف ب�سط نفوذها على فل�سطني.
وبعد عقد م�ؤمتر بال يف �سوي�سرا وجد الربيطانيون �أن دعم قيام دولة يهودية على �أر�ض فل�سطني بو�صفها حاجزاً ب�شرياً
خمتلفاً يف الدين والقومية واالنتماء �سي�ؤدي �إىل عزلها عن حميطها العربي والإ�سالمي وي�سهل �سيطرتها عليها.
ويف خ�ضم احلديث عن ق�ضية الالجئني ،ال ميكن املرور من دون الإ�شارة �إىل امل�س�ؤولية التاريخية لربيطانيا العظمى عن
ن�شوء هذه اجلرمية الدولية الكربى والكارثة الإن�سانية التي ما تزال م�ستمرة منذ عقود طويلة.
م�س�ؤولية بريطانيا ع��ن وع��د بلفور
م َّثل وعد بلفور احللقة العلنية الأوىل يف م�سل�سل التواط�ؤ الربيطاين مع احلركة ال�صهيونية الذي وجد تعبرياً له
الحقاً حني جعل ع�صبة الأمم تتبنى وعد بلفور يف  1922/ 7/ 24يف �صك االنتداب الربيطاين على فل�سطني ،ثم متادت
يف هذا الغ ِِّي حني �أ�صدرت الكتاب الأبي�ض عام  1939الذي و�ضع على �أ�سا�س وعد بلفور.
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ما هي الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا لزرع الكيان ال�صهيوين يف فل�سطني؟
 - 1ا�ستجالب العمالة اليهودية �إىل فل�سطني ،وال�سماح للوكالة اليهودية ب�شراء الأرا�ضي وبناء م�ستوطنات يف املناطق
املهمة.
 - 2االتفاق مع بع�ض القيادات ال�سيا�سية العربية النافذة على �ضرورة العطف على اليهود ،والأخذ باالعتبار
وجودهم على �أنه م�ساعدة �إن�سانية.
 - 3تدريب كوادر ع�سكرية يهودية يف اجلي�ش الربيطاين يف امل�ستعمرات الربيطانية ،وخ�صو�صاً الهند.
 - 4ت�سليح التجمعات اليهودية بعتاد ثقيل؛ بذريعة حماية املمتلكات.
 - 5ك�سب ت�أييد الدول الكربى� ،سواء بال�ضغط عليها� ،أم بالتنازل لها عن بع�ض امل�ستعمرات الربيطانية ((( .

ح����ق����ائ����ق
هناك بع�ض الدوافع اخلفية لإ�صدار هذا الوعد؛ ف�آرثر بلفور كان من معتنقي العقيدة الربوت�ستنتية املرتبطة �أ�سا�ساً
بالعهد القدمي ومبا ّ
يب�شر به من خالل النبوءات التوراتية ،وقد برز هذا التوجه وا�ضحاً يف كتابه "العقيدة والإن�سانية
"بقوله� :إن اهلل منح اليهود وعداً بالعودة �إىل �أر�ض امليعاد ،و�إن هذه العودة هي �شرط م�سبق للعودة الثانية للم�سيح ،و�إن هذه
العودة الثانية حتمل معها خال�ص الإن�سانية من ال�شرور واملحن ليع ّم ال�سالم والرخاء مدة �ألف عام ،تقوم بعدها القيامة
وينتهي كل �شيء كما بد�أ".
وم�ضة :يقول الكاتب اليهودي �آرثر كو�ستلر يف و�صف وعد بلفور�« :إن �أمة وعدت �أمة ثانية ب�إعطائها وطن
�أمة ثالثة».

� - 1أحمد طربني املو�سوعة الفل�سطينية – هيئة املو�سوعة الفل�سطينية  -الق�سم الثاين – املجلد الثاين الدرا�سات التاريخية -فل�سطني يف عهد
االنتداب الربيطاين– الف�صل االول – �ص .1017 - 993
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ن���������������������ص وع�������������������د ب�������ل�������ف�������ور
عزيزي اللورد روت�شيلد:
ي�سرين جداً �أن �أبلغكم بالنيابة عن حكومة جاللته ،الت�صريح التايل الذي ينطوي على العطف على �أماين اليهود
وال�صهيونية ،وقد عر�ض على الوزارة و�أقرته:
«�إن حكومة �صاحب اجلاللة تنظر بعني العطف �إىل ت�أ�سي�س وطن قومي لل�شعب اليهودي يف فل�سطني ،و�ستبذل غاية
جهدها لت�سهيل حتقيق هذه الغاية ،على �أن يفهم جلياً �أنه لن ي�ؤتى بعمل من �ش�أنه �أن ينتق�ص من احلقوق املدنية
والدينية التي تتمتع بها الطوائف غري اليهودية املقيمة الآن يف فل�سطني ،وال احلقوق �أو الو�ضع ال�سيا�سي الذي يتمتع
به اليهود يف البلدان الأخرى».
و�س�أكون ممتناً �إذا ما �أحطتم االحتاد ال�صهيوين علماً بهذا الت�صريح.
املخل�ص �آرثر بلفور
ك���ي���ف ي���ن���ظ���ر ال����ق����ان����ون إل�����ى وع�����د ب���ل���ف���ور؟
�أجمع رجال القانون يف العامل على عدم �شرعية هذا الوعد
للأ�سباب الآتية:
�أو ًال� :إن الت�صريح لي�س معاهدة ولي�س لهذه الر�سالة �أية
قيمة قانونية؛ باعتبار �أن وعد بلفور مينح �أر�ضاً مل تكن
لربيطانيا �أية رابطة قانونية بها ،فربيطانيا مل تكن
متلك فل�سطني وقت �إ�صدارها هذا الت�صريح.
ثانياً� :إن وعد بلفور تنعدم فيه الأهلية القانونية؛ لأن من
�صحة انعقاد �أي اتفاقية �أو معاهدة دولية �أن يكون �أطراف التعاقد من الدول �أو ًال ،ثم من الدول ذات ال�سيادة ثانياً� ،أو
الكيانات ال�سيا�سية ذات ال�صفة املعنوية املعرتف لها بهذه ال�صفة قانونياً ،وهذا مل يتوافر يف وعد بلفور.
ثالثاً� :إن وعد بلفور باطل لعدم �شرعية م�ضمونه؛ �إذ �إن من �أ�س�س التعاقد الدويل عليه �أن يكون مو�ضوع االتفاق بني
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الطرفني جائزاً وتقره مبادئ الأخالق ويبيحه القانون ،وكل تعاقد يتعار�ض مع �إحدى هذه ال�شروط يعترب يف حكم امللغى
وال ميكن �أن يلزم �أطرافه ،ومو�ضوع وعد بلفور هو التعاقد مع ال�صهيونية لطرد �شعب فل�سطني من دياره و�إعطائها �إىل
غرباء؛ وبالتايل فهو ملغى.
رابعاً :وعد بلفور اتفاق غري جائز باملطلق :يرف�ض القانون الدويل انتهاك حق ال�شعوب يف احلياة والإقامة يف بالدها،
وتهجريها ق�سراً ،ووعد بلفور مهد القتالع الفل�سطينيني من �أر�ضهم (((.
مسؤولية بريطانيا عن ممارساتها الالحقة في فلسطين
انحازت بريطانيا منذ انتدابها على فل�سطني يف عام � 1922إىل �سيا�سة ت�أييد الوطن
القومي اليهودي ،وكان اختيار هربرت �صموئيل -اليهودي الأ�صل -وتعيينه ك�أول
مندوب �سامي؛ تعبريا ً مبدئيا ًيف هذا ال�سبيل .انتهج االنتداب الربيطاين وعلى نحو
ممنهج �أربعة طرق رئي�سة يف �سيا�سته لتثبيت الكيان ال�صهيوين يف فل�سطني(((:
�أو ًال انتزاع الأرا�ضي الفل�سطينية:
عمدت �إدارة االنتداب �إىل �سنّ الت�شريعات اخل�صو�صية واخلا�صة بانتزاع الأرا�ضي من اقتالعها من �أيدي مالكها و�أ�صحابها
العرب ،وا�ستولت بريطانيا من خاللها على م�ساحات كبرية و�شا�سعة من الأرا�ضي.
ثاني ًا دعم الهجرة اليهودية وت�شجيعها:
�شجعت �إدارة االنتداب الهجرة لليهود من �شتى �أنحاء العامل ،فقامت بفتح املجال وا�سعاً لقدوم املهاجرين؛ بحجة �أن �صك
االنتداب ي�شجع على الهجرة اليهودية ،وحتت ذريعة �أن اليهود القادمني ذي كفاءات فنية وعلمية وتقنية ومهنية عالية،
وبا�ستطاعتهم امل�ساهمة يف تقدم البالد ورق ّيها.
 - 1و�سام البا�ش وعد بلفور احلقائق التاريخية – �صادرة عن جتمع العودة الفل�سطيني  - 2008م – موقع جتمع العودة الفل�سطيني واجب
على ال�شبكة العنكبوتية  – . www.wajeb.orgانظر يف �سامح خليل الوادية امل�س�ؤولية الدولية عن جرائم احلرب الإ�سرائيلية – ط 1-
بريوت – مركز الزيتونة للدرا�سات و اال�ست�شارات -ت � - 2009ص  202وما بعدها.
� - 2إبراهيم دراجي -م�ساق :الالجئون الفل�سطينيون يف القانون الدويل  -حما�ضرات �أكادميية درا�سات الالجئني – جامعة البحرين
املفتوحة – الدورة الأوىل –  2011 - 2010م .انظر �أي�ضا �أحمد طربني املو�سوعة الفل�سطينية – هيئة املو�سوعة الفل�سطينية  -الق�سم
الثاين – املجلد الثاين الدرا�سات التاريخية – الف�صل الثاين  -مرجع �سابق – �ص .1030 - 1018
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ثالث ًا الت�شجيع والدعم للم�شروعات االقت�صادية اليهودية:
خ�صت �سلطة االنتداب ال�شركات واملن�ش�آت ال�صهيونية بالكثري من امتيازات امل�شروعات االقت�صادية التنموية الكربى يف
فل�سطني لت�صبح وتتحول فيما بعد �إىل ب�ؤرة القطاع التنموي واالقت�صادي والإمنائي وال�صناعي مع قيام الدولة .وبهذه
ال�صفة العن�صرية االحتكارية متكن الكيان ال�صهيوين يف النهاية من و�ضع يده على كل املوارد الطبيعية لتلك البالد.
رابع ًا قمع ال�شعب الفل�سطيني:
قمعت ال�سلطات الربيطانية املقاومة الفل�سطينية ،وت�صدت لثورة الرباق عام  ،1929وثورة الق�سام عام  ،1936و�سهّلت ارتكاب
املجازر؛ لإجبار الفل�سطينيني على النزوح عن �أرا�ضيهم وم�صادرتها ،من خالل دعمها الع�صابات ال�صهيونية.
وم�ضة :يقول امل�ؤرخ الربيطاين �آرنولد توينبي« :كمواطن من اململكة املتحدة� ،أعرب عن �شعوري بالعار
والندامة من َف ْعلة بريطانيا هذه!».
تعرف إلى
أهم العصابات الصهيونية
 1الهاغاناه (املنظمة الع�سكرية اليهودية ال�سرية):
الهاغانا تعني بالعربية (الدّفاع) تك ّتل ع�سكري �إرهابي ت�أ�س�ست يف
عام  1921يف مدينة القد�س ،كان الهدف املعلن من ت�أ�سي�سها الدفاع
عن �أرواح وممتلكات امل�ستوطنات اليهودية يف فل�سطني خارج نطاق
االنتداب الربيطاين .وبلغت املنظمة درج ًة من التنظيم؛ مما �أهّ لها
لتكون حجر الأ�سا�س للجي�ش الإ�سرائيلي احلايل.
تط ّور حال منظمة الهاجاناه ،وان�ضم اليها �آالف ّ
ال�شبان اليهود،
وقامت با�سترياد ال�سالح الأجنبي ،و�إن�شاء الور�ش لت�صنيع القنابل
اليدوية واملعدات الع�سكرية اخلفيفة ،وحتولت �إىل جي�ش نظامي
بعد �أن كانت ميلي�شيا ذات تدريب ٍّ
متدن.
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ع�صابات الهاغانا

بحلول عام � ،1936أ�صبح �أعداد الهاجاناه  10000مقاتل ،و 40000من االحتياط ،وخالل ثورة  ،1939 - 1936قامت الهاجاناه
بحماية امل�صالح الربيطانية يف فل�سطني وقمع ال ّثوار الفل�سطينيني .وبالرغم من عدم اعرتاف احلكومة الربيطانية بالهاجاناه،
�إال �أن القوات الربيطانية قامت بالتعاون وب�شكل كبري مع منظمة الهاجاناه فيما يتعلق بالق�ضايا الأمنية و�أمور القتال.

2

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

�أي :ال�سرايا ال�ضاربة ،وهو القوة املتحركة ال�ضاربة
التابعة للهاجاناه يف �أثناء االنتداب الربيطاين على
فل�سطني .ت�أ�س�س البلماح يف  ،1941 / 5/ 15ومنا حتى
حرب � 1948إىل ثالث �ألوية قتالية بالإ�ضافة �إىل
وحدات جوية وبحرية وا�ستخباراتية .وكان من �أبرز
املهام التي �أنيطت بـ«البلماح» ت�أمني الهجرة اليهودية
غري ال�شرعية �إىل فل�سطني ،كما كانت ت�شكيالته هي
القوة الرئي�سية التي قاتلت اجليو�ش العربية عام 1948
يف اجلليل الأعلى والنقب و�سيناء والقد�س.
ومن �أ�شهر رجاالته :مو�شيه دايان ،و�إ�سحق رابني.

ع�صابات البلماخ

 3منظمة الأرغون
(الإرجون) �أو «املنظمة الع�سكرية القومية» (�إرغون ت�سفائي لئومي) هي
تك ّتل ع�سكري �إرهابي ن�ش�أ يف الأرا�ضي الفل�سطينية يف عام  .1931و ُيعزى
�إليها الكثري من املجازر بحق ال�شعب الفل�سطيني.
كان �شعارها يتكون من خريطة فل�سطني والأردن ،وعليها �صورة بندقية
كتب حولها «راك كاح»؛ �أي :هكذا وح�سب.

�شعار ع�صابة الأرغون
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 4منظمة �شترين
تعرف �أي�ضاً با�سم منظمة الليحي عرفت ال�ساحة الفل�سطينية ن�ش�أة
العديد من املنظمات ال�صهيونية القتالية ،ولعل منظمة «حلمي
حريوت �إ�سرائيل» (بالعربية املحاربون من �أجل حرية �إ�سرائيل)
واملعروفة بـ«ع�صابة �شترين» تعد من �أكرث املنظمات ال�صهيونية
�شرا�سة و�شهرة.
ن�ش�أت بعد االن�شقاق الذي حدث يف �صفوف منظمة الإرجون ال�صهيونية
يف �أعقاب موت الإرهابي جابوتن�سكي يف عام  ،1940قام اليهودي �إبراهام
�شترين بت�أ�سي�س جمموعة �أطلق عليها ا�سم «املحاربون من �أجل ح ّرية
�إ�سرائيل» التي ُتعرف با�سم «�شترين» ن�سبة �إىل م�ؤ�س�سها.
 Avraham Sternم�ؤ�س�س ع�صابة �شترين

 5الوحدة :101
ع�صابة �إرهابية تر�أ�سها
�شارون ،توحدت عام  1954مع
وحدة املظليني التابعة للجي�ش
ال�صهيوين .من قادتها رفائيل
�إيتان.
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البعد القانوني لقضية الالجئين

2
الف�صل الثاين

�أو ًال

امل�س�ؤولية الدولية عن ن�شوء ق�ضية الالجئني

ثاني ًا �أهم قرارات الأمم املتحدة ذات ال�صلة بالالجئني الفل�سطينيني
ثالث ًا م�س�ؤولية «�إ�سرائيل» القانونية جتاه الالجئني الفل�سطينيني
رابع ًا حقوق الالجئني الفل�سطينيني غري القابلة للت�صرف
خام�س ًا الالجئ الفل�سطيني يف االتفاقات الدولية والإقليمية
�ساد�س ًا املنظمات الدولية العاملة مع الالجئني
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أو ً
ال:

المسؤولية الدولية عن نشوء قضية الالجئين

�إ��������ض�������اءة
امل�س�ؤولية املدنية الدولية

رف�ضت جامعة الدول العربية �ضم الالجئني الفل�سطينيني �إىل االتفاقية الدولية
لالجئني ال�صادرة عام  ،1951ور�أت �أن ق�ضيتهم تتفرد عن غريها من ق�ضايا اللجوء
يق�صد بـ»امل�س�ؤولية املدنية ب�أنها ق�ضية �سيا�سية و�إن�سانية ،ولي�ست ق�ضية �إن�سانية فح�سب ،و�أن الأمم املتحدة هي
الدولية» �إلزام دولة ما ب�أداء امل�س�ؤولة عن ن�شوء ق�ضية الالجئني.
تعوي�ض مادي �أو معنوي؛
تعد الأمم املتحدة م�س�ؤولة عن ذلك ،وما هي حدود هذه امل�س�ؤولية؟
ملاذا ّ
نتيجة الرتكابها ب�صفتها
�أو ارتكاب �أحد �أ�شخا�صها
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ال بد من التمييز بني مرحلتني �أ�سا�سيتني:
با�سمها فع ً
ال غري م�شروع يف
القانون الدويل ترتب عليه
 - 1امل�س�ؤولية ال�سيا�سية ال�سابقة للنكبة :الت�سبب بخلق امل�شكلة من خالل
�ضرر مادي �أو معنوي لدولة
�إ�صدار قرار التق�سيم .181
�أخرى �أو لرعاياها ،فقوام
هذه امل�س�ؤولية هو التعوي�ض
 - 2امل�س�ؤولية القانونية الالحقة للنكبة :التق�صري يف حماية الالجئني
و�إ�صالح ال�ضرر.
الفل�سطينيني.
ُ
ن�شوء ق�ضية الالجئني
ال�سابقة
امل�س�ؤولية ال�سيا�سية للأمم املتحدة
َ
متى ظهرت فكرة تقسيم فلسطين ألول مرة؟
ظهرت فكرة تق�سيم فل�سطني لأول مرة يف التقرير الذي و�ضعته جلنة»بيل» امللكية الربيطانية عام  ،1937فقد �أو�صت
جلنة بيل ب�إلغاء االنتداب وا�ستبدال التق�سيم به.
عادت احلكومة الربيطانية يف �أيار «مايو» � 1939إىل طرح م�شرو ٍع جديدٍ حمل ا�سم «الكتاب الأبي�ض» تعرتف فيه بحق
العرب يف فل�سطني باحلكم امل�ستقل ،وكذلك باحلد من هجرة اليهود و�شراء الأرا�ضي ،وتقرر �أن حل الق�ضية يتحقق
بجعل فل�سطني دول ًة ثنائية القومية ،ي�شرتك العرب واليهود يف حكومتها.
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1946

وعر�ضت احلكومة يف م�ؤمتر لندن عام
م�شروع «هربرت موري�سون»   Herbert Mo r
 rison Stanleyاملت�ضمن فكرة تق�سيم فل�سطني،
ووجود احتاد بني الق�سمني العربي واليهودي.
رف�ض العرب املجتمعون هذا امل�شروع وقدموا منه
م�شروعاً يق�ضي ب�إعالن فل�سطني دولة موحدة،
تتوىل �ش�ؤونها يف �أول الأمر حكومة انتقالية ،ت�ؤ َّلف
من �سبع ٍة من العرب وثالث ٍة من اليهود مع كفالة
متتع اليهود بحقوقهم امل�شروعة.
جلنة»بيل» امللكية الربيطانية عام 1937

ويف �شباط � 1947أعلنت بريطانيا م�شروعاً
جديداً با�سم  Bevin Planeيق�ضي بو�ضع فل�سطني حتت و�صاي ٍة بريطاني ٍة ملدة خم�س �سنوات ،يجري خاللها الإعداد
ال�ستقالل فل�سطني ،تكون �إدارة فل�سطني خـالل هذه املدة بتق�سيمها �إدارياً طبقاً لأغلبية ال�سكان.
بتاريخ  1947/ 4/ 2طلبت احلكومة الربيطانية من الأمني العام لهيئة الأمم املتحدة �إدراج ق�ضية فل�سطني على جدول
�أعمال اجلمعية العامة يف دورتها ال�سنوية العادية ،ولتفادي الت�أخري طلبت من الأمني العام �أن يدعو �إىل عقد دورة طارئة
للجمعية العامة لت�شكيل جلنة خا�صة بفل�سطني ،وفع ً
ال ت�شكلت جلنة الأمم املتحدة اخلا�صة بفل�سطني �سميت جلنة «ان�سكوب»
 UNSCOPلدرا�سة امل�شكلة وو�ضع احللول املنا�سبة
لها .كانت النتيجة التي انتهت �إليها االتفاق على
�إنهاء االنتداب الربيطاين ب�أ�سلوب جتلى فيه
التواط�ؤ مع ال�صهيونية بو�ضوح؛ �إذ �إن عدداً من
�أع�ضائها كانوا معروفني مبيولهم ال�صهيونية� ،أو
خ�ضوعهم لل�ضغط الأمريكي (((.
يف � 1947/ 9/ 23أن�ش�أت اجلمعية العامة العادية
جلن ًة خا�ص ًة بدرا�سة الق�ضية الفل�سطينية يف
�ضوء ما انتهت �إليه امل�شروعات الثالثة :امل�شروع
الربيطاين ،وامل�شروع العربي ،وتقرير جلنة
«ان�سكوب» .و�أ ّلفت لذلك جلنة توفيقٍ وجلنتني

م�ؤمتر لندن عام  1946م�شروع «هربرت موري�سون»
Herbert Morrison Stanleyاملت�ضمن فكرة تق�سيم فل�سطني

� - 1أحمد طربني املو�سوعة الفل�سطينية  -الق�سم الثاين – املجلد الثاين الدرا�سات التاريخية– الف�صل الرابع الثورة وم�شروع التق�سيم – �ص
 . 1044مرجع �سابق .
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فرعيتني ،فدعت اللجنة الفرعية الأوىل �إىل تبني م�شروع التق�سيم� ،أما اللجنة الفرعية الثانية فقدمت ثالثة مقرتحات؛
كان �أهمها:
دعوة اجلمعية العامة
–قبل �إ�صدار تو�صية–
�إىل �أن تطلب ر�أياً
ا�ست�شارياً من حمكمة
العدل الدولية حول
نقاط ثمانٍ ؛ �أهمها
النقطة ال�سابعة :يف ما
�إذا كان للأمم املتحدة
�صالحية بتو�صية �أي
ٍّ
حل يق�ضي بتق�سيم
�أرا�ضي فل�سطني� ،أو
بفر�ض و�صاي ٍة دائم ٍة
على �أية مدين ٍة �أو جز ٍء
من فل�سطني دون
اجلمعية العامة للأمم املتحدة
موافقة �أكرثية ال�شعب
الفل�سطيني� .أما النقطة الثامنة :يف ما �إذا كان للأمم املتحدة �أو لأية دول ٍة من الدول الأع�ضاء �صالحية تنفيذ �أو �إي�صاء
بتنفيذ �أي مقرت ٍح يتعلق بد�ستور فل�سطني امل�ستقبل �أو حكمها ،وال�سيما �أية خط ٍة للتق�سيم تتعار�ض مع �أماين �سكان فل�سطني
�أو ي�ؤخذ بها دون موافقتهم.
ولكن مقرتحات اللجنة الفرعية الثانية ،مبا فيها النقاط الثماين ،رف�ضت ب�أغلبية ب�سيطة عند الت�صويت
عليها يف اجلمعية العامة.
وجيء مب�شروع التق�سيم �إىل اجلمعية العامة لالقرتاع عليه يوم  1947/ 11/ 26حيث وافقت عليه  25دولة ،ورف�ضته 13

دولة وامتنعت عن الت�صويت  17دولة؛ �أي �أن امل�شروع ف�شل يف احل�صول على �أغلبية الثلثني الالزمة لإقراره .وبعد ثالثة
�أيا ٍم �أعيد الت�صويت عليه مر ًة �أخرى يف  1947/ 11/ 29ونال هذه املرة الأغلبية املطلوبة مبوافقة  33دولة ،ومعار�ضة 13
دولة ،وامتناع ع�شر دولٍ عن الت�صويت ،وغياب دول ٍة واحد ٍة هي �سيام «تايالند» (((.
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 - 1د�.إبراهيم دراجي -م�ساق :الالجئون الفل�سطينيون يف القانون الدويل  -مرجع �سابق .

م��ا ه��ي ال��م��واق��ف العربية م��ن ه��ذه المشاريع؟
القت هذه امل�شاريع مقاومة عربية �شديدة �آنذاك من العرب.
ملاذا نال القرار ت�صويت الأغلبية يف املرة الثانية بعد �أن ف�شل يف املرة الأوىل؟
لقد مار�ست املنظمات اليهودية على ممثلي الدول لت�أييد هذا القرار �ضغوطاً راوحت ما بني �شراء الذمم بالأموال واملغريات
وتوجيه االتهام بالال�سامية والعداء لليهود ،بالإ�ضافة �إىل الدور الكبري الذي قامت به الواليات املتحدة الأمريكية من
طريق ممار�سة ال�ضغوط وو�سائل الإكراه املعنوي بوا�سطة الرتغيب والتهديد ،حيث تركزت ال�ضغوط الأمريكية على �ست
دول هي :هاييتي وليبرييا والفليبني واحلب�شة وال�صني الوطنية واليونان ،وا�ستغلت �أمريكا نفوذها ال�سيا�سي واالقت�صادي
لدفع هذه الدول �إىل ت�أييد قرار التق�سيم(((.
ا������س�����ت�����ن�����ت�����اج:
يقول الرئي�س الأمريكي ترومان يف مذكراته ب�ش�أن قرار التق�سيم:
«احلقائق هي �أنه مل تكن هناك حركات �ضغط ونفوذ حول الأمم
املتحدة ب�شكل مل تقع عليه عني فح�سب ،بل �إن البيت الأبي�ض نف�سه
تعر�ض ل�سيل من ال�ضغط ،وال �أعتقد �أنه �سبق يل مطلقاً �أن �شهدت
هذا املقدار الهائل من ال�ضغط والدعاية ي�ستهدف البيت االبي�ض
كما كانت احلال يف هذه امل�س�ألة» (((.
ويبدو جلي ًا من كالم «ترومان» �أثر ال�سطوة الرهيبة لليهود
داخل منظومة احلكم الأمريكي.

)Harry S. Truman (1953 -1945
� - 1إبراهيم دراجي -م�ساق :الالجئون الفل�سطينيون يف القانون الدويل  -مرجع �سابق.
 - 2حممد عزيز �شكري املو�سوعة الفل�سطينية  -الق�سم الثاين – املجلد ال�ساد�س  -درا�سات يف الق�ضية الفل�سطينية  -البعد الدويل للق�ضية
الفل�سطينية – �ص . 23
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ما هي �أهم النقاط التي ت�ضمنها قرار تق�سيم فل�سطني؟
يتكون القرار من خطة لتق�سيم فل�سطني مكونة من �أربعة �أجزاء ميكن
�إيجازها مبا ي�أتي:
اجلزء الأول :يت�ضمن د�ستور فل�سطني وحكومتها ،والو�ضع القانوين للأماكن
املقد�سة واملواقع الدينية واحلقوق الدينية وحقوق الأقليات ،وخطوات
الإعداد لال�ستقالل واملواطنة ،واملواثيق وااللتزامات الدولية ،و�أحكام متنوعة
تن�صرف �إىل م�سائل االحتاد االقت�صادي واملرور بني الدولتني ،وقبولهما يف
ع�ضوية الأمم املتحدة.
اجلزء الثاين :يت�ضمن بياناً دقيقاً ب�إقليم كل من الدولتني وحدودهما
امل�شرتكة.
اجلزء الثالث :يحدد الو�ضع القانوين ملدينة القد�س؛ باعتبارها كياناً
منف�ص ً
ال يخ�ضع لنظام دويل خا�ص ،وتتوىل الأمم املتحدة �إدارتها ،ويعني
جمل�س و�صاية ليقوم ب�أعمال ال�سلطة الإدارية نيابة عن الأمم املتحدة.
اجلزء الرابع :يت�ضمن دعوة اجلمعية العامة الدول التي تتمتع بنظام
االمتيازات �إىل التخلي عنه.

خريطة تق�سيم فل�سطني

كيف نقيم دور األمم المتحدة في إصدار قرار التقسيم؟
�أ�صدرت اجلمعية العامة للأمم املتحدة قـرار التق�سيم يف مبادرة منها غري م�شـروعة ،ف�ض ً
ال عـن �أنها غـري �صحيحة ،ومل تراع
بذلك ن�صو�ص ميثاق الأمم املتحدة �إبان ت�صديها حلل الق�ضية الفل�سطينية.
ما ي�ؤخذ على الأمم املتحدة وقرار التق�سيم:
�أو ًال :قرار التق�سيم واخت�صا�ص اجلمعية العامة
جتاوزت الأمم املتحدة يف قرار تق�سيم فل�سطني حدود االخت�صا�ص والت�صرف املقررة لها ،وظهر ذلك جلياً من خالل:
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خالفت اجلمعية العامة للأمم املتحدة املادتني  10و  14من امليثاق اللتني تخوالنها حق التقدم بتو�صياتٍ من دون اتخاذ

قراراتٍ ملزمةٍ� ،إ ّال يف حاالتٍ حمددة بعينها ،ومل يكن �أمر التق�سيم منها (((.
جتاوزت اجلمعية العامة يف قرار التق�سيم حدود اخت�صا�صها عندما عمدت �إىل �إ�سناد �إدارة فل�سطني �إىل جلن ٍة قامت
بت�أليفها ،يف حني �أن �صالحياتها تقف عند تقدمي تو�صية �إىل دولة االنتداب فقط.
خالفت اجلمعية العامة امليثاق ،عندما �أعطت لنف�سها احلق يف �إن�شاء الدول �أو ق�سمة دول ٍة قائم ٍة من �أجل �إن�شاء كيانٍ جديدٍ .
�إن اجلمعية العامة ال متلك �أية �سلط ٍة لتنفيذ �أي قرارٍ ،وهي ال ت�ستطيع �أن تطلب من جمل�س الأمن اتخاذ تدابري ق�سرية،
كما فعلت يف قرار التق�سيم حينما ن�صت على اعتبار كل حماول ٍة ترمي �إىل تغيري الت�سوية التي يهدف �إليها هذا القرار بالقوة
تهديداً لل�سلم �أو قطعاً �أو خرقاً له �أو عم ً
ال من �أعمال العدوان.
ثاني ًا :قرار التق�سيم ( )181و�صك االنتداب
�صدر القرار  181ب�صورة خمالفة �أي�ضاً ل�صك االنتداب الذي كانت فل�سطني
خا�ضعة له ،وال �سيما املادة اخلام�سة من هذا ال�صك الذي ت�ضمن (عدم التنازل
أرا�ض �أو ت�أجريها � ..أو و�ضعها حتت رقابة �سلطة �أجنبية) (((.
عن � ٍ
�إن وجود هذا ال�صك يلزم اجلمعية العامة بعدم �إقرار �أية حلول ال
تتفق ون�صو�ص هذا ال�صك .وهو ما مل تلتزم به الأمم املتحدة.

 - 1املادة  : 10للجمعية العامة �أن تناق�ش �أية م�س�ألة �أو �أمر يدخل يف نطاق هذا امليثاق �أو يت�صل ب�سلطات فرع من الفروع املن�صو�ص عليها فيه
�أو وظائفه .كما �أن لها يف ما عدا ما ن�ص عليه يف املادة � 12أن تو�صي �أع�ضاء الهيئة �أو جمل�س الأمن �أو كليهما مبا تراه يف تلك امل�سائل والأمور.
املادة  : 14مع مراعاة �أحكام املادة الثانية ع�شرة ،للجمعية العامة �أن تو�صي باتخاذ التدابري لت�سوية �أي موقف ،مهما يكن من�ش�ؤه ،ت�سوية �سلمية
متى ر�أت �أن هذا املوقف قد ي�ضر بالرفاهية العامة �أو يعكر �صفو العالقات الودية بني الأمم ،ويدخل يف ذلك املواقف النا�شئة عن انتهاك �أحكام
هذا امليثاق املو�ضحة ملقا�صد الأمم املتحدة ومبادئها.
 - 2املحامي �سامر احل�سني �إ�سرائيل يف �ضوء �أحكام القانون الدويل– ط 1دم�شق �سورية  -دار كنعان للدرا�سات و الن�شر– � 2010ص .75
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حقائق ومعطيات
قرار تق�سيم فل�سطني قرار جائر وخمالف -ف�ضال ً عن عدم م�شروعيته -معطيات الأمور وحقائق الواقع؛ لأنه:
مل يراع العدد ال�سكاين يف فل�سطني بالن�سبة �إىل العرب واليهود؛ فبينما كان عرب فل�سطني ح�سب �إح�صائية  1946هو
هجروا �إىل فل�سطني تهجرياً.
 1,353,840ن�سمة ،كان عدد اليهود قد بلغ  608,023ن�سمة معظمهم ّ
كذلك مل يراع الن�سبة املئوية ملا ميلكه العرب من الأرا�ضي يف فل�سطني ،حيث بلغ جمموع ما متلكه الأقلية اليهودية يف
فل�سطني  1,491,699دومناً ،بينما كان جمموع ما ميلكه العرب  12,574,774دومناً ،ولكن عند تق�سيم فل�سطني �أعطيت
الأقلية اليهودية يف عدد ال�سكان ويف ملكية الأرا�ضي ن�سبة تعادل  % 56من جمموع �أرا�ضي فل�سطني.
موقف «�إ�سرائيل» من قرار التق�سيم ومدى التزامها به
قبلت «�إ�سرائيل» هذا القرار وتعهدت بتنفيذه �ضمن موجبات قبول ع�ضويتها يف الأمم املتحدة� .إال �أن هذا مل يعن لهم
القبول باحلدود الواردة فيه ح�سب ما ورد على ل�سان �أكرثهم ،ففي ت�صريح بن غوريون« :قبول التق�سيم ال يلزمنا ب�أن
نتنازل عن �شرق الأردن ،ال ي�ستطيع �أحد �أن يطلب من الآخرين �أن يتخلوا عن �أحالمهم� ،سوف نقبل بحدود الدولة كما
�ستحدد الآن ،ولكن حدود الآمال ال�صهيونية هي �ش�أن ال�شعب اليهودي وحده ،ولن ي�ستطيع �أي عاملٍ خارجي احلد منها».
وهو الأمر الذي م�ضى �إىل ت�أكيده مناحيم بيغن ُبعيد ذاك الإعالن عام  1948بقوله:
«جتزئة الوطن �شيء غري �شرعي لن نعرتف به �أبداً .وتوقيع امل�ؤ�س�سات والأفراد اتفاق التق�سيم باطل ،ولن يقيد ال�شعب
اليهودي .القد�س كانت و�ستبقى عا�صمتنا �إىل الأبد� .أر�ض �إ�سرائيل �سوف تعود �إىل �شعب �إ�سرائيل».
ن����������ت����������ائ����������ج:
 1يعد قرار التق�سيم باط ً
ال من الوجهة القانونية ،ال يرتتب على خمالفته �أي م�س�ؤولية قانونية دولية من الذين مل
يقبلوه.
 2يعد القرار ملزماً ملن قبله ،وبالتايل ف�إن هذا القرار يعد ملزماً لإ�سرائيل يجب عليها تنفيذه.
 3ترتتب تبعات امل�س�ؤولية الدولية عن كل ما ن�ش�أ عن خمالفة تنفيذ القرار ،وتخ�ضع «�إ�سرائيل» لأحكام امل�س�ؤولية
الدولية �إذا تخلفت عن التنفيذ.
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المسؤولية القانونية لألمم المتحدة بعد النكبة
ا�ستثنت -كما �سيمر معنا -االتفاقية الدولية لالجئني والربوتوكول امللحق بها الالجئني الفل�سطينيني من �شموليتها؛
ما �أدى �إىل حرمان الالجئني احلماية الدولية التي يتمتع بها الالجئون يف العامل ،و�إن تكليف «�أونروا» بالقيام على �ش�ؤون
الالجئني كان ملجرد تقدمي امل�ساعدة (العون والإغاثة) لهم يف ما يتعلق بحاجاتهم اليومية من م�أكل وملب�س وم�أوى.
ن�����������س�����ت�����ن�����ت�����ج:
ق�صرت يف تعاملها مع
ومن هنا ف�إن قراءة واقعية ومن�صفة حلال الالجئني الفل�سطينيني �ستك�شف �أن الأمم املتحدة قد ّ
ه�ؤالء الالجئني بالنظر �إىل �أنهم الالجئون الوحيدون يف العامل الذين ال يتمتعون بفوائد احلماية القانونية الدولية.
ماذا تعني احلماية الدولية لالجئني؟
توفري امل�ساعدات املادية مثل الأغذية وامل�أوى.
توفري الرعاية ال�صحية والتعليم وغري ذلك من اخلدمات االجتماعية.
تطوير الربامج اخلا�صة مب�ساعدة بع�ض الفئات مثل الن�ساء والأطفال وكبار ال�سن.
العودة الطوعية �إىل �أوطانهم ،و�إعادة االندماج فيها ب�شكل �آمن وبكرامة.
�أو االندماج يف البلدان التي جل�ؤوا �إليها.
�أو �إعادة التوطني يف بلد ثالث.
«وب�شكل عام ،ال مينع اخلياران الأخريان الالجئني من العودة �إىل بلدانهم الأ�صلية
�إذا كانوا يرغبون يف ذلك ،ويف حال �سمحت الظروف» (((.
 - 1الأمم املتحدة والالجئون الفل�سطينيون – االونروا مكتب الإعالم – الرئا�سة – �ص .9
ن�صت املادة الثامنة يف النظام الأ�سا�سي للمفو�ضية ،العليا ل�ش�ؤون الالجئني على حلول م�شكلة الالجئني فن�صت على�" :إن مهمة احلماية الدولية
ت�شمل منع الإعادة الق�سرية لالجئني ،وامل�ساعدة على ا�ستقرار الالجئ عرب ت�سهيل الإجراءات وتقدمي العون وامل�شورة القانونية ،والرتتيبات التي
ت�ضمن ال�سالمة والأمن ،مع الت�شجيع على العودة الطوعية الآمنة حتى اال�ستقرار.
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ثاني ًا:

أهم قرارات األمم المتحدة ذات الصلة بالالجئين الفلسطينيين

�شغلت ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني الأو�ساط ال�سيا�سية والدبلوما�سية يف هيئة الأمم املتحدة منذ حرب عام ،1948
ف�أ�صدرت ع�شرات القرارات ،ب�صدد املوقف من تلك الق�ضية التي تناولت حق عودة الالجئني الفل�سطينيني.
القرار الدولي 194
متى �صدر القرار 194؟ �صدر القرار  194بتاريخ .1948 / 12/ 11
ما هو ن�ص القرار 194؟
ن�ص القرار على العديد من النقاط ،وفيما تعلق بال�ش�أن الفل�سطيني فقد نـ�صت الفقرة
 11منه على« :يجب ال�سماح لالجئني الذين يرغبون يف العودة �إىل م�ساكنهم والعي�ش
ب�سالم مع جريانهم فعل ذلك يف �أقرب وقت ممكن ،كما يجب دفع التعوي�ضات لأولئك
الذين اختاروا عدم العودة تعوي�ضاً لهم عن خ�سارة ممتلكاتهم ح�سب مبادئ القانون
الدويل ومبادئ العدالة من قبل احلكومات �أو ال�سلطات امل�س�ؤولة»((( .
وقد �أن�ش�أ القرار جلنة التوفيق الدولية من �أجل ت�سهيل تنفيذ ذلك القرار.
أهمية القرار 194
لقد حدد القرار  194املعنى الدقيق حلق العودة بتحديده املواقع الدقيقة التي من املفرت�ض عودة الالجئني �إليها،
واملق�صود هو عودتهم �إىل منازلهم .وهذا يعني بداللة الن�ص احلق يف ا�ستعادة املمتلكات.
كذلك �أكد القرار  194حق الالجئني الفل�سطينيني يف نوعني من التعوي�ضات؛ يت�ضمن تعوي�ض الالجئني عن
اخل�سائر املادية يف الأموال واملمتلكات ،وما حلق بها من تخريب وتدمري (بدون �ضرورة ع�سكرية ملحة) وتعوي�ض
الالجئني الذين اختاروا التنفيذ بطريق التعوي�ض.
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 - 1لك�س تاكنربغ و�ضع الالجئني الفل�سطينيني يف القانون الدويل – م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية – الطبعة االوىل-
بريوت لبنان� -آب � – 2003ص . 457

�أ�شار القرار �إىل �أن هذين احلقني (حق العودة ،والتعوي�ض) غري متعار�ضني ،فمن يف�ضل عدم العودة على نحو
طوعي و�إرادي فله كامل احلق بتلقي تعوي�ض عن عدم العودة.
�إن حق التعوي�ض ع ّما حلق بالالجئ وممتلكاته من خ�سارة منف�صل متاماً عن حق التعوي�ض يف عدم العودة ،فلكل َمنْ
اختار العودة �أو اختار التعوي�ض بدي ً
ال احلق يف التعوي�ض عما حلق مبمتلكاته من خ�سارة (((.
القيمة القانونية للقرار 194
�أ�شار بع�ض احلقوقيني �إىل �أن ما ي�صدر عن
اجلمعية العامة من قرارات ما هي �إال تو�صيات
لها قيمة �أدبية فقط ،ولي�ست ملزمة قانوناً ،بينما
�أ�شار جزء �آخر �إىل �أن �أحكام امليثاق كلها ملزمة،
خا�صة فيما تكرر تبنيها والإ�شارة �إليها من ذات
اجلهة ،ليكون لها قوة العرف الدويل العاملي
الطابع� ،أي �أنه �أ�صبح ملزماً كما يف القرار .194
وال بد من الإ�شارة �إىل �أن هذا القرار هو قرار
كا�شف للحقوق غري من�شئ لها ،بل يعطيها
البعد الدويل العاملي املطلوب ال�ستقرار القواعد
القانونية الدولية ،ويظهرها للعامل �أجمع(((.
لقد و�ضعت الدائرة القانونية يف الأمانة العامة
للأمم املتحدة بني عامي  1949و � 1950ست
درا�سات حول تف�سري الفقرة  11من القرار  194وتطبيقها وال�سوابق يف القانون والعرف الدوليني؛ مل�ساعدة جلنة
التوفيق يف �سعيها لتطبيق الفقرة املذكورة التي ما تزال قائمة كت�شريع دويل.

� - 1إبراهيم دراجي -م�ساق :الالجئون الفل�سطينيون يف القانون الدويل– الإطار القانوين لالجئني الفل�سطينيني  -مرجع �سابق .
� - 2أمل اليازجي حقوق الالجئني الفل�سطينيني يف القانون الدويل -م�ساق رقم � - 105أكادميية درا�سات الالجئني – . 2011 /11 /12
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وقد عاجلت �إحدى الدرا�سات ال�ست امل�شار �إليها مبادئ العودة والتعوي�ض وال�سوابق وال�شواهد التاريخية ب�إ�سهاب قبل
احلرب العاملية الثانية وبعدها.
وت�شري هذه الدرا�سة �إىل ما مت �س َّنه وتنفيذه يف دول املحور ال�سابقة والدول التي كانت حمتلة من قبل دول املحور
(فرن�سا ،رومانيا� ،إيطاليا ،بلغاريا ،ت�شيكو�سلوفاكيا ،هولندا ويوغ�سالفيا) من قوانني بني ت�شرين الثاين (نوفمرب)
 1944و�أيار (مايو)  1945ب�ش�أن التعوي�ض عن الالجئني �أو �إعادة ملكيتهم �إليهم .كما ت�شري �إىل �أنه �أقر عام  1949يف
املنطقة اخلا�ضعة لالحتالل الأمريكي من �أملانيا قانوناً عاماً لدفع تعوي�ضات ل�ضحايا النازية الذين عانوا من �أ�ضرار
احلياة� ،أو حلقهم �أذى يف �صحتهم �أو حريتهم �أو �أمالكهم �أو ممتلكاتهم �أو يف تقدمهم االقت�صادي(((.
الموقف الصهيوني من القرار 194
ا�شرتطت الأمم املتحدة قبول ع�ضوية «�إ�سرائيل» فيها بقبول الأخرية تنفيذ القرار  194والقرار ( 181قرار التق�سيم)،
ف�أعلنت «�إ�سرائيل» قبولها بذلك يف بروتوكول لوزان عام  ،1949وما �إن مت قبول ع�ضويتها يف الأمم املتحدة حتى تنكرت
اللتزاماتها ،مدير ًة ظهرها لكل قرارات ال�شرعية الدولية.
قراءة نقدية في القرار 194

(((

ال بد من الإحاطة الكاملة بالقرار ،وال �سيما الفقرة  11منه ،فثمة العديد من االنتقادات التي وردت على هذا القرار
ميكن �إيراد بع�ضها ،لنتمكن من احلكم عليه:
�إن �إيراد كلمة الالجئني الراغبني يف العودة �إىل ديارهم من دون حتديد هويتهم �أو جن�سيتهم ،ومن دون �أن ترفق
بكلمة الفل�سطينيني ،تعني �أن املق�صود بها جميع الالجئني مبا فيهم اليهود املقيمون يف جميع دول العامل؛ باعتبار
�أنهم  -ح�سب الر�ؤية ال�صهيونية والغربية -قد حتولوا �إىل الجئني منذ نحو  2000عام.
جملة وجوب ال�سماح بالعودة تتناق�ض مع العودة كحق طبيعي ،وتظهر كمكرمة تتكرم بها «�إ�سرائيل» على
الفل�سطينيني وت�سمح لهم بالعودة؛ لأن مبد�أ ال�سماح -على حد زعمها -هو من حق الدولة ال�صهيونية.
 - 1الالجئون الفل�سطينيون وحق العودة -معت�صم حمادة  -العدد اخلام�س� -آذار (مار�س) � 2007ص  17انظر يف الهام�ش .2
 - 2فتحي ر�شيد قراءة يف القرار  - 194درا�سة �صادرة عن ق�سم الأبحاث والدرا�سات يف جتمع العودة الفل�سطيني (واجب)؛ مبنا�سبة مرور
�ستني عام ًا على �صدور القرار .194
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َت�شرتط املادة  11يف الذين يحق لهم العودة فقط،
ب�أولئك الذين يرغبون يف العودة للعي�ش ب�سالم مع من
قاموا باحتالل بلدهم ،ولي�س ب�صفتهم مواطنني كاملي
املواطنة.
التعوي�ضات �س ُتدْفع ملن يثبتوا بالوثائق والأدلة
وجود ممتلكات لهم؛ �أي مبعنى �أن من يحق لهم
احل�صول على التعوي�ض لن يتجاوزوا  % 20من
الفل�سطينيني ،باعتبار �أن ملكية  % 80من الالجئني
كانت ملكيات عامة �أو على ال�شيوع؛ مما يعني �ضياع
حقهم يف العودة والتعوي�ض.
�إذا ما دققنا يف جملة «عندما يكون من الواجب وفقاً ملبادئ القانون الدويل �أن يعو�ض عن ذلك الفقدان �أو ال�ضرر
من قبل احلكومات �أو ال�سلطات امل�س�ؤولة» ،ف�إننا نفهم �أن التعوي�ض �سيكون خا�ضعاً ملحاكم وق�ضاة وحمامني وجل�سات
ا�ستئناف وفقاً للقانون الدويل (التي تتطلب م�صاريف يعجز عنها  % 90من الالجئني) .والأهم �أن التعوي�ض لن يدفع
من قبل «�إ�سرائيل» باعتبارها امل ُ َت�سبب بالأ�ضرار ،بل من قبل احلكومات وال�سلطات املعنية� ،أي �أن الدول العربية هي
التي �ستدفع التعوي�ضات؛ لأنها م�س�ؤولة ب�شكل ما عن هجرة الفل�سطينيني.
ن�صت الفقرة الثانية من املادة  11على �أن اجلمعية العامة ت�صدر تعليماتها للجنة التوفيق لت�سهيل �إعادة الالجئني
دون �أن حتدد من تنطبق عليهم �صفة الالجئ ،ولكننا نراها تركز ب�شكل وا�ضح يف �شقها الثاين ،على �ضرورة توطينهم
من جديد و�إعادة ت�أهيلهم االقت�صادي واالجتماعي مع �شرط القبول بالت�سوية.
مما �سبق ميكننا القول �إن القرار  194غري من�صف ،ولكنه خطوة حول �إثبات جزء من احلق ُيبنى عليه
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القرار رقم  302الفقرتان  5و20
ما هو القرار 302؟
هو القرار القا�ضي بت�أ�سي�س وكالة الأمم املتحدة لإغاثة الالجئني الفل�سطينيني
يف ال�شرق الأدنى وت�شغيلهم (�أونروا) ال�صادر عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة
بتاريخ .1949 / 12 / 8
ما الذي ن�ص عليه القرار 302؟ من ن�صو�صه:
الفقرة �« 5إن اجلمعية العامة للأمم املتحدة تعرتف ب� ّأن من ال�ضروري ا�ستمرار
امل�ساعدة لإغاثة الالجئني الفل�سطينيني؛ بغية تاليف �أحوال املجاعة والب�ؤ�س
بينهم ،ودعم ال�سالم واال�ستقرار مع عدم الإخالل ب�أحكام الفقرة  11من قرار
اجلمعية العامة رقم ( )194وتعرتف �أي�ضاً ب�ضرورة اتخاذ �إجراءات فعالة يف �أقرب
وقت ممكن بغية �إنهاء امل�ساعدة الدولية للإغاثة».
الفقرة « 20يوجه وكالة هيئة الأمم املتحدة للإعانة واالعمال لالجئ فل�سطني يف ال�شرق االدنى للت�شاور مع جلنة
االمم املتحدة للتوفيق يف م�شكلة فل�سطني يف القيام بكل جهد؛ بغية �إدراك كل منهما لأكرب ق�سط من اخلري يف مهمته،
وعلى وجه اخل�صو�ص فيما يتعلق مبا ورد يف الفقرة احلادية ع�شر من قرار اجلمعية العامة رقم  3 \ 194ال�صادر بتاريخ
.((( 1948\ 12 \11
ما �أهمية هذا القرار؟ وملاذا يجب علينا التم�سك بهذه امل�ؤ�س�سة الدولية (وكالة الغوث)؟
تنبع �أهمية هذا القرار باعتباره اعرتافاً من املجتمع الدويل عن م�س�ؤوليته جتاه ن�شوء ق�ضية الالجئني � ،أي هو �شهادة
عملية من الأمم املتحدة والتم�سك بوكالة الغوث باعتبارها �شاهد ًة على جرمية ت�شريد ال�شعب الفل�سطيني ،يعني �أن ق�ضية
الالجئني باقية وحية ،وبالتايل؛ ف�إن التخلي عنها هو �إعفاء للمجتمع الدويل من م�س�ؤولياته جتاه الالجئني.
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 - 1يعقوب اخلوري وكيل �إدارة فل�سطني  -جامعة الدول العربية – الأمانة العامة – �إدارة فل�سطني – �شعبة الالجئني – الالجئون الفل�سطينيون
قرارات اجلمعية العامة للأمم املتحدة – �ص  17و . 20

القرار رقم ()3236

ال�صادر يف 1974/ 11/ 22

مما ت�ضمنه القرار �أن اجلمعية العامة للأمم املتحدة:
 - 1ت�ؤكد من جديد حقوق ال�شعب الفل�سطيني يف فل�سطني ،غري القابلة للت�صرف وخ�صو�صاً:
�أ -احلق يف تقرير م�صريه من دون تدخل خارجي.
ب -احلق يف اال�ستقالل وال�سيادة الوطنيني.
 - 2وت�ؤكد من جديد �أي�ضاً حق الفل�سطينيني غري القابل للت�صرف يف العودة �إىل ديارهم وممتلكاتهم التي �شردوا منها
واقتلعوا منها ،وتطالب ب�إعادتهم.
 - 3وت�شدد على �أن االحرتام الكلي حلقوق ال�شعب الفل�سطيني هذه غري القابلة للت�صرف و�إحقاق هذه احلقوق،
�أمران ال غنى عنهما حلل الق�ضية الفل�سطينية.
 - 4وتعرتف ب�أن ال�شعب الفل�سطيني طرف رئي�س يف �إقامة �سالم عادل و�شامل يف ال�شرق الأو�سط.
 - 5وتعرتف كذلك بحق ال�شعب الفل�سطيني يف ا�ستعادة حقوقه بكل الو�سائل وفقاً ملقا�صد ميثاق الأمم املتحدة ومبادئه
(((.
مالحظة هامة :
�إن �أغلبية القرارات ال�سابقة �صادرة عن اجلمعية
العامة للأمم املتحدة ،ال عن جمل�س الأمن الدويل،
وهو ما يثري �إ�شكالية مدى القوة القانونية امللزمة
لتلك القرارات؛ باعتبار �أن اجلمعية العامة ال ت�صدر
من حيث املبد�أ �إال تو�صيات لي�س لها �صفة القرارات
امللزمة.

 - 1حممد املجذوب املو�سوعة الفل�سطينية  -الق�سم الثاين – املجلد ال�ساد�س  -درا�سات يف الق�ضية الفل�سطينية  -الق�ضية الفل�سطينية يف
الأمم املتحدة – �ص . 198
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�أهم قرارات الأمم املتحدة ذات ال�صلة بالالجئني الفل�سطينيني
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194

اجلمعية العمومية

1948 /12 /11

الفقرة  11من القرار  194حق الالجئني بالعودة يتم تكراره �سنوياً
وا�ستعادة احلقوق واملمتلكات والتعوي�ض.

302

اجلمعية العمومية

1949 /12 /8

الفقرتان 20( :و  )5ت�أ�سي�س وكالة الأمم املتحدة
لإغاثة الالجئني الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدنى
وت�شغيلهم.

237

جمل�س الأمن

1967 /6/ 14

وت�ضمن ما ي�أتي� :أن حقوق الإن�سان غري قابلة
للت�صرف واجبة االحرتام حتى يف �أثناء تقلبات مت ت�أكيده بالقرار
احلرب ،ويدعو حكومة «�إ�سرائيل» �إىل ت�سهيل عودة رقم  2252امل�ؤرخ
ال�سكان الذين فروا من هذه املناطق منذ بدء الأعمال يف 1967 /4/11
العدوانية.

242

جمل�س الأمن

1967 /11/ 22

دعا �إىل حتقيق ت�سوية عادلة مل�شكلة الالجئني.

2535

اجلمعية العمومية

1969/ 12/ 10

2672

اجلمعية العمومية

1970/ 12/ 8

2628

اجلمعية العمومية

1970 /11/ 4

ت�أكيد احلقوق الثابتة ل�شعب فل�سطني مبوجب ميثاق
الأمم املتحدة.
االعرتاف ب�شعب فل�سطني بالت�ساوي يف احلقوق
وبحق تقرير امل�صري ،وتطلب مرة �أخرى من حكومة
«�إ�سرائيل» �أن تتخذ فوراً ودون مزيد من الت�أخري
خطوات فعالة لإعادة امل�شردين.
ن�صت الفقرة ( )3منه على �أن اجلمعية العامة تعرتف
ب�أن احرتام حقوق الفل�سطينيني عن�صر ال غنى عنه
من �أجل �إقامة �سالم عادل ودائم يف ال�شرق الأو�سط.

2649

اجلمعية العمومية

1970 /11/ 30

�شرعية ن�ضال ال�شعوب لتقرير امل�صري والتحرر من
مت ت�أكيد هذا
اال�ستعمار وال�سيطرة والت�سلط واال�ستعباد الأجنبي
الأمر بالقرار
مبا يف ذلك �شعب فل�سطني ،بكل الو�سائل املتوافرة
 2787لعام 1971
واملن�سجمة مع امليثاق.

3236

اجلمعية العمومية

1974 /11/ 22

فقرته الثانية :ت�ؤكد اجلمعية العامة من جديد
حق الفل�سطينيني الثابت يف العودة �إىل ديارهم
وممتلكاتهم التي �شردوا عنها واقتلعوا منها ،وتطلب
�إعادتهم بعد �أن �أكدت يف الفقرة الأوىل من القرار
احلقوق الثابتة لل�شعب الفل�سطيني ،وال�سيما احلق
يف اال�ستقالل وال�سيادة الوطنية ،واحلق يف تقرير
امل�صري دون تدخل خارجي.

3151

اجلمعية العمومية

1975/ 12/ 14

�شجبت فيه التحالف الأثيم الظامل بني العن�صرية يف
جنوب �إفريقية وبني ال�صهيونية.

3376

اجلمعية العمومية

1975 /11/ 10

�شكلت مبوجبه جلنة تعنى مبمار�سة ال�شعب
الفل�سطيني حلقوقه الثابتة.

1397

جمل�س الأمن

2002 / 3/ 12

�أطلق م�سمى الدولة الفل�سطينية جنباً �إىل جنب مع
«دولة �إ�سرائيل» وذلك لأول مرة من تاريخ مداوالته
ال�سيا�سية منذ ت�أ�سي�سه يف عام .1945
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ثالث ًا :مسؤولية «إسرائيل» القانونية تجاه الالجئين الفلسطينيين

يتحمل الكيان ال�صهيوين امل�س�ؤولية ال�سيا�سية والقانونية والأخالقية حلالة الت�شرد واللجوء والتمزق االجتماعي واالقتالع
من الأر�ض والإبعاد الق�سري ،الذي حلق بالغالبية العظمى من �شعب فل�سطني �أبان نكبة  1948وعلى مدار عقود م�ضت،
لإقامة كيان جمتمعي و�سيا�سي جديد على �أنقا�ضه.
ما مدى م�س�ؤولية الكيان ال�صهيوين عن ن�شوء ق�ضية الالجئني؟
يعد الكيان ال�صهيوين م�س�ؤو ًال عن ن�شوء ق�ضية الالجئني؛ ب�سبب ارتكابه املجازر وعمليات الطرد اجلماعي ،على نحو
ممنهج ومدرو�س ،فزعماء الكيان خططوا لـ»الرتحيل» ،وانتهجوا �سيا�سة ترحيل غري معلنة بني  ،1948 - 1937وو�ضعوا
اخلطط الالزمة ال�ستحالة عودة الالجئني ،نذكر منها (((:
 - 1تدمري �أكرب عدد ممكن من القرى خالل العمليات الع�سكرية.
 - 2منع العرب من العمل يف مزارعهم بعد هدم بيوتهم.
 - 3تبني خط دعائي هدفه منع الالجئني من العودة.
� - 4إ�شغال الفراغ النا�شئ عن النزوح بتوطني اليهود يف �أماكن العرب.
 - 5تبنى قوانني ملنع عودة الالجئني الفل�سطينيني.
 - 6امل�ساهمة يف توطني الفل�سطينيني يف الدول العربية عندما يحني الوقت لذلك.
هل كان رحيل الفل�سطينيني ا�ستجابة لقادتهم و�أوامر بثتها الإذاعات العربية؟
�إن ادعاء «�إ�سرائيل» وجود قرار عربي بالرحيل عا ٍر من ال�صحة ،وقد دح�ضه امل�ؤرخ الإيرلندي �أر�سكابن .ب� .شايلدرز بقوله:
«لقد افرتى الزعماء ال�صهاينة هذه الفرية؛ لت�ضليل الر�أي العام من �أجل �إعفاء �إ�سرائيل من م�س�ؤوليتها حيال ق�ضية
الطرد اجلماعية للفل�سطينيني وميالد ق�ضية الالجئني».
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 - 1جمال البابا املوقف اال�سرائيلي من ق�ضية الالجئني– مركز التخطيط الفل�سطيني على ال�شبكة العنكبوتية http://www.oppc.pna.
. net/mag/mag3/p4-3.htm

لقد اكت�شف هذا امل�ؤرخ �أن االدعاء ال�صهيوين ال �أ�سا�س له ،وذلك بعد ا�ستماعه �إىل جميع برامج الإذاعات العربية يف تلك
الفرتة التي قامت من�صتات «بي بي �سي» ووكالة الأنباء املركزية الأمريكية اخلا�صة بت�سجيل ما �أذيع يف اللغات العربية
والعربية والإجنليزية من فل�سطني والبالد املجاورة يف  1947و ،1948وقد �سجلت هذه الإذاعات يومياً يف قرب�ص (((.
ما هي الأ�سباب احلقيقية وراء قبول «�إ�سرائيل» مبد�أ عودة الالجئني الفل�سطينيني؟
جاء يف القرار  273يف الدورة الثالثة ال�صادر بتاريخ  1949/ 5/ 11املتعلق بقبول «�إ�سرائيل» يف الأمم املتحدة «�إن اجلمعية
العامة �إذ ت�أخذ علماً بالت�صريح الذي تقبل فيه �إ�سرائيل دون �أي حتفظ االلتزامات الواردة يف ميثاق الأمم املتحدة،
وتتعهد �أن حترتمها منذ اليوم الأول الذي ت�صبح فيه ع�ضواً يف الأمم املتحدة.
و�إذ تذ ّكر بقراريها ال�صادرين يف  1947 /11/ 29القا�ضي بتق�سيم فل�سطني �إىل دولتني عربية ويهودية ،ويف /11/12
 1948الذي �أُقر مبوجبه حق العودة لالجئني الفل�سطينيني ،وت�أخذ علماً بالت�صريحات والإي�ضاحات التي قدمها ممثل
حكومة �إ�سرائيل �أمام اللجنة ال�سيا�سية اخلا�صة ب�ش�أن تطبيق القرارين املذكورين  .»...تقرر �أن «�إ�سرائيل» دولة حمبة
لل�سالم تقبل بالتزامات امليثاق ،و�أهل للقيام بها ،وم�ستعدة لتنفذيها« ،وتقرر قبول �إ�سرائيل ع�ضواً يف الأمم املتحدة».(((.
قبلت «�إ�سرائيل» �شروط الأمم املتحدة ودخلتها يف �أيار  -مايو  ،1949وكان يبدو وا�ضحاً �أن االعرتاف الإ�سرائيلي
بقرارات ال�شرعية الدولية مل يكن �إال موقفاً مرحلياً؛ لإخماد الأ�صوات املعار�ضة دخول «�إ�سرائيل» امل�سرح الدويل من
�أو�سع �أبوابه؛ ورغبة يف �إ�سباغ ال�شرعية الدولية على وجودها.
فـ»�إ�سرائيل» َغيرَّ ت موقفها من ق�ضية عودة الالجئني على نحو جذري ،ففي املذكرة التي �أر�سلتها �إىل جلنة التوفيق
اخلا�صة بفل�سطني �أكدت فيها «�...أن عقارب ال�ساعة ال تعود �إىل الوراء ،و�أن عودة الالجئني العرب �إىل �أماكنهم ال�سابقة
�شيء م�ستحيل».
الوا�ضح �أن ال�صراع مع الفل�سطينيني مل يقت�صر على احلرب فقط� ،إمنا جل�أ ال�صهاينة �إىل حتقيق االنت�صار عليهم
بكل الو�سائل امل�شروعة وغري امل�شروعة كاحلرب وال�سيا�سة واخلديعة ،فالت�صميم على االنت�صار ب�أي �شكل هو الذي دفع
«�إ�سرائيل» �إىل �أن تقبل بقرار عودة الالجئني رقم  194يف بداية الأمر.
� - 1إبراهيم دراجي -م�ساق :الالجئون الفل�سطينيون يف القانون الدويل– الإطار القانوين لالجئني الفل�سطينيني  -مرجع �سابق.
 - 2حممد املجذوب املو�سوعة الفل�سطينية  -الق�سم الثاين – املجلد ال�ساد�س  -درا�سات يف الق�ضية الفل�سطينية  -الق�ضية الفل�سطينية يف
الأمم املتحدة – �ص – 152مرجع �سابق .
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رابع ًا:

حقوق الالجئين الفلسطينيين غير القابلة للتصرف

�إن حقوق الفل�سطينيني يف تقرير امل�صري والعودة وحق التعوي�ض هي �أ�سا�س ال�صراع يف املنطقة منذ ما يزيد على ن�صف قرن.
�أو ًال :حق تقرير امل�صري
يعني �إلغاء ال�سيطرة الأجنبية على ال�شعوب التابعة ،ومتكينها من نيل ا�ستقاللها وحريتها ،وكذلك متكني ال�شعب
الذي احتلت �أر�ضه �-أو �أجزاء منها– من اللجوء �إىل كافة الو�سائل مبا فيها القوة امل�سلحة التي ت�ؤدي ال�سرتداد �أر�ضه
وحقوقه املغت�صبة؛ وذلك �إعما ًال حلق هذه ال�شعوب يف تقرير م�صريها بنف�سها ،وحقها امل�شروع يف احل�صول على
اال�ستقالل وال�سيادة على �أر�ضها الوطنية دون تدخل �أجنبي (((.
فبهذا املعنى هو حق طبيعي لكل �شعب �أو �أمة؛ لأن حالة االحتالل �أو ال�سيطرة اال�ستعمارية حالة غري قانونية ،وغري
�شرعية.
ث��ان��ي�� ًا :ح���ق ال��ع��ودة
«هو حق الفل�سطيني الذي طرد �أو خرج من موطنه لأي �سبب عام 1948

�أو يف �أي وقت بعد ذلك ،يف العودة �إىل الديار �أو الأر�ض �أو البيت الذي
كان يعي�ش فيه حياة اعتيادية قبل  ،1948وهذا احلق ينطبق على كل
فل�سطيني �سواء كان رج ً
ال �أو امر�أة ،وينطبق كذلك على ذرية �أي منهما
مهما بلغ عددها و�أماكن تواجدها ومكان والدتها وظروفها ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية.
ويعترب الفل�سطينيون حق العودة مقد�ساً؛ لأنه حق تاريخي ناجت عن
وجودهم يف فل�سطني منذ الأزل وارتباطهم بالوطن؛ ولأنه حق �شرعي
لهم يف �أر�ض الرباط؛ ولأنه حق قانوين ثابت ،وحق الفل�سطينيني يف
وطنهم فل�سطني �ضارب يف �أعماق التاريخ ،وجذوره �أقدم من جذور
الربيطانيني يف بريطانيا ،وبالطبع �أقدم من الأمريكيني يف �أمريكا»(((.
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 - 1هيثم مو�سى ح�سن التفرقة بني الإرهاب الدويل ومقاومة االحتالل يف العالقات الدولية -ر�سالة دكتوراه مقدمة اىل كلية احلقوق جامعة
عني �شم�س � – 1999ص  – 372م�شار اليها يف ر�سالة �إبراهيم دراجي – جرمية العدوان ومدى امل�س�ؤولية القانونية الدولية عنها �ص . 247
� - 2سلمان �أبو �ستة �سل�سلة نداء العودة –دليل حق العودة  -ط  1م�ؤ�س�سة العودة للثقافة و الن�شر– ت � 2006ص . 7

حق العودة يف القانون الدويل:
يرتكز حق العودة على عدد من ركائز القانون الدويل؛ ومنها:
قانون اجلن�سية كما هو مط ّبق يف تعاقب الدول ،وقانون الالجئني
(كجزء من قانون حقوق الإن�سان املن�سجم والقانون الإن�ساين) .كما
ت�ؤكد العديد من قرارات الأمم املتحدة حق العودة بخ�صو�ص ق�ضايا
جلوء �أخرى يف العامل ،بالإ�ضافة �إىل ت�أكيدات القوانني والت�شريعات
الوطنية والإقليمية.
مبوجب قانون اجلن�سية :كما هو مط ّبق يف تعاقب الدول ،ف�إن
على الدول الوريثة اجلديدة والنا�شئة �أن تلتزم مبنح جن�سيتها كل املواطنني /ال�سكان يف املنطقة التي اجتازت عملية التح ّول
يف ال�سيادة ،ثم ال�سماح لهم بتطبيق حقهم بالعودة �إىل ديارهم الأ�صلية ،بغ�ض النظر يف مكان تواجدهم يف �أثناء الفرتة الزمنية
املحددة لعملية التوارث .ومبوجب قانون اجلن�سية ،ف�إن على الدول �أال جت ّرد املواطنني من جن�سيتهم يف حماولة لإق�صائهم �إىل
اخلارج .كما تطلب الدول ب�شكل خا�ص باالعرتاف بجن�سية ه�ؤالء من جديد.
مبوجب قانون الالجئني ،ف�إن هنالك حقاً عاماً بالعودة ،املط ّبق على كل الأ�شخا�ص املهجرين والنازحني ،بغ�ض النظر
عن �سبب نزوحهم �أو تهجريهم خالل فرتة ال�صراع .وعلى القوة املحتلة �أن ت�سمح لل�سكان املحت ّلني مبوا�صلة وجودهم
الطبيعي ،واحلر�ص على عدم التدخل يف �ش�ؤونهم .وي�شمل هذا ،ال�سماح لل�سكان املحليني (املحت ّلني) بالبقاء �أو بالعودة �إىل
�أماكن �سكنهم الأ�صلية فور توقف �أعمال القتال .ويح ّرم القانون الإن�ساين �صراحة عمليات الطرد الق�سري ،خا�صة تلك التي
حتدث ب�شكل جماعي (((.
حق العودة حق من حقوق الإن�سان:
حق العودة هو حق من حقوق الإن�سان الواقعة يف نطاق القانون الدويل حلقوق الإن�سان .فهو بهذا املعنى ي�صبح حقاً مطلقاً
غري قابل للت�صرف به من �شخ�ص ل�شخ�ص �آخر .كذلك ف�إنه حق غري قابل للمفاو�ضة �أو التنازل ،وال ت�سقط �أو تعدل �أو
يتغري مفهومها يف �أي معاهدة �أو اتفاق �سيا�سي من �أي نوع ،حتى لو وقعت على ذلك جهات متثل الفل�سطينيني� ،أو تدعي
�أنها متثلهم (((.
� - 1إياد عي�سى حق العودة يف القانون الدويل  ( -العام ،حقوق الإن�سان ،الإن�ساين ) -بحث مقدم �إىل �أكادميية درا�سات الالجئني – الدورة
الأوىل .
� - 2سلمان �أبو �ستة �سل�سلة نداء العودة –دليل حق العودة � -ص  – 9مرجع �سابق .
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ا��������س�������ت�������ن�������ت�������اج
٭ � ّإن من حق الفل�سطينيني تقرير م�صريهم مبوجب ن�صو�ص القانون الدويل والفقه والق�ضاء الدوليني ،فاجلمعية
العامة للأمم املتحدة �أ�صدرت عدداً كبرياً من القرارات املتعلقة بحق ال�شعب الفل�سطيني يف تقرير م�صريه؛ �إعما ًال
ملمار�سته حقوقه غري القابلة للت�صرف.
٭ ال يحق لأي �سلطة حاكمة �أو ممثل دويل التخلي عن حق �أي فرد الجئ بالعودة.
٭ �إن حق العودة حق ذو �أ�سا�س را�سخ يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان.
اقر�أ عن حق العودة ((( يف املواثيق الدولية
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ن�صت املادة  13الفقرة ( )2من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان على �أنه«:لكل �إن�سان
احلق يف مغادرة �أي بلد مبا يف ذلك بلده ،واحلق يف العودة �إىل بلده» .ون�صت املادة  17فقرة (  ) 2على �أنه «ال ميكن
حرمان �أي �شخ�ص تع�سفياً من ممتلكاته».
معاهدة جنيف الرابعة:
تن�ص املادة « :49مينع الرتحيل الفردي �أو اجلماعي ،وكذلك طرد الأ�شخا�ص املحليني -مبوجب املعاهدة -من الأرا�ضي
املحتلة لأرا�ضي القوة املحتلة �أو لأرا�ضي �أي دولة �أخرى� ،سواء �أكانت حتت االحتالل �أم ال ،بغ�ض النظر عن دوافع هذه
الأفعال».
العهد الدويل حلقوق الإن�سان املدنية وال�سيا�سية:
�أ�شار يف املادة  12فقرة ( � ) 2إىل �أنه« :ال يجوز حرمان �أحد ب�شكل تع�سفي من حق الدخول �إىل بلده».
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 - 1انظر يف جمموعة من املواثيق الدولية والإقليمية اخلا�صة بالالجئني وغريهم ممن يدخلون يف نطاق اهتمام املفو�ضية
 املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني الطبعة الثالثة  -م�صر القاهرة – املكتب الإقليمي – ابريل 2006-دي�سمرب 2007

افتراءات وردود حول حق العودة
ال ِف ْرية الأوىل:
�إن الفل�سطينيني مل يجربوا على ترك مدنهم وقراهم ،ومل يفعلوا ذلك نتيج ًة للعمليات الرتويعية التي قام بها
ال�صهاينة ،و�إمنا تركوا �أرا�ضيهم ب�أمر من القادة العرب وقادتهم املحليني.
الرد :ك�شف الباحث الفل�سطيني نور الدين م�صاحلة بعد درا�سة حتليلية للخطاب ال�صهيوين والأوامر املن�شورة والرجوع
�إىل مذكرات ال�ضباط ال�صهاينة الذين قاموا ببع�ض عمليات التهجري عن وجود خطة تف�صيلية وقرار مبدئي ا ُّتخذ من
قبل بداية العمليات الع�سكرية عام .1947
و�إذا افرت�ضنا جد ًال -على �سبيل النقا�ش -وجود �أوامر من �أحد �أو بع�ض القادة امليدانيني العرب ب�إخالء �أحد املواقع �أو
القرى ،ف�إن ذلك لي�س له �أي ت�أثري يف وجود حق العودة .لقد بينت امللفات الإ�سرائيلية التي فتحت �أخرياً �أن  % 89من
القرى قد هُجرت ب�سبب عمل ع�سكري �صهيوين ،و  % 10ب�سبب احلرب النف�سية (نظرية التخويف و�إثارة الرعب) ،و1
 %فقط ب�سبب قرار �أهايل القرية.
ال ِف ْرية الثانية:
�إن الدول العربية التي غادر �إليها الفل�سطينيون �أبقتهم عن ق�صد يف خميمات اللجوء ب�شروط حياتية �سيئة ،مع �أنه
كان بالإمكان ا�ستيعابهم على نحو كامل يف تلك الدول ،وتوفري حياة �أف�ضل لهم.
الرد :رمبا وجدت بع�ض التجاوزات يف الدول التي ا�ستقبلت الالجئني من الناحية االقت�صادية واالجتماعية ولكن ذلك:
منف�صل متاماً عن �أ�سا�س الق�ضية ،وهو تهجري الالجئني على نحو مبا�شر �أو غري مبا�شر من قبل الع�صابات ال�صهيونية
التي �أن�ش�أت يف ما بعد ما �سمي «دولة �إ�سرائيل».
ومنف�صل �أي�ضاً عن حق العودة الذي ميلكه الالجئون مبوجب القانون الدويل وقرارات الأمم املتحدة.
لقد متنى قادة ال�صهاينة ذوبان الالجئني الفل�سطينيني يف حميطهم العربي ،وبخا�صة مع مرور الوقت وا�ستمرار �أزمة
اللجوء ،ولكن هذه الآمال تبخرت؛ ب�سبب مت�سك الفل�سطينيني بهُويتهم الوطنية ،ورف�ض معظم الدول العربية تبني
امل�شروع ال�صهيوين.
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ال ِف ْرية الثالثة:
حق العودة قد �أ�صبح الغياً؛ ب�سبب قيام احلكومات العربية «بطرد» مواطنيها اليهود خارج بالدهم ،وبذلك حتقق ما
ميكن ت�سميته «تبادل ال�سكان» ما بني «�إ�سرائيل» والدول العربية املحيطة بها.
الرد :تعبرّ هذه الفرية عن ازدراء و�سخرية بالقانون الدويل لالجئني والتاريخ؛ للأ�سباب الآتية:
القانون الدويل ال يعامل الالجئني كقطيع من الكائنات عدمية الإرادة ،وال يعرتف با�ستخدامهم �أداة للم�ساومة ،بل
ينظر �إىل حقوق الالجئني كحقوق �إن�سانية فردية غري قابلة للت�صرف.
من الناحية التاريخية« ،فمن املعروف �أن يهود البالد العربية مل يغادروها مرغمني» ،بل غادروها مبح�ض �إرادتهم وبعد
ممار�سة �ضغوط على احلكومات العربية كي ال تعرقل هجرتهم �إىل «�إ�سرائيل».
ومن ناحية �أخرى ،ما يزال العديد من ه�ؤالء اليهود يعي�شون يف كنف الدول العربية والإ�سالمية كمواطنني كاملي
حقوق املواطنة ،وتعاملهم هذه الدول كمواطنني من الدرجة املمتازة؛ خ�شية اتهام الغرب لها بالتمييز ب�سبب الدين �أو
العرق �أو مبعاداة ال�سامية.
ال ِف ْرية الرابعة:
هي القول �إن �إيجاد دولة فل�سطينية �سوف يلغي حق العودة �إىل �أرا�ضي 1948؛ لأن الالجئني �سيتمكنون من العودة
�إىل الدولة الفل�سطينية الوليدة على بع�ض �أرا�ضي ال�ضفة الغربية وقطاع غزة املحتلني.
هذه املقولة هي احلجة الأكرث خطورة على حق العودة �سيا�سياً يف الزمن الراهن لعدد من الأ�سباب؛ �أهمها:
اقتناع القوى امل�ؤثرة دولياً و�إقليمياً ب�أن قبول العودة �إىل �أرا�ضي الدويلة الفل�سطينية التي قد تن�ش�أ ،ال �إىل �أرا�ضي عام
 ،1948مي ّثل �أ�سا�ساً معقو ًال حلل م�شكلة الالجئني.
مناداة عدد من «املثقفني» الفل�سطينيني و�أع�ضاء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بهذا احلل؛ باعتباره احلل العملي
الوحيد القابل للتطبيق كما يرون.
الرد� :إن قبول �أي �سلطة �سيا�سية فل�سطينية بهذا النوع من تبديل مكان العودة يف حق العودة ،هو قبول غري �شرعي وال
يعتد به .فحق العودة حق �شخ�صي وفردي م�صون بقرارات دولية وا�ضحة ،ولي�س خياراً �سيا�سياً جماعياً .بعبارة �أخرى،
ال ميكن التنازل عن حق العودة �ضمن �إطار �صفقة �سيا�سية يعر�ض يف نهايتها على الالجئني الفل�سطينيني العودة �إىل
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دويلة فل�سطينية وليدة� ،أو التوطني يف بلد اللجوء �إذا وافق على ذلك.
وال بد لإنفاذ هذا احلق من عر�ض العودة على الالجئ �إىل املكان الذي �أجرب على االبتعاد عنه� ،أو التوطني يف بلد اللجوء
�إذا وافق ذلك البلد �أو يف الدولة الفل�سطينية ليختار الالجئ ما ي�شاء.
وال بد من �أن يكون عر�ض العودة حقيقياً وقاب ً
ال للتنفيذ يف وقت العر�ض ،و�أن تكون �إرادة الالجئ حرة ليختار ما ي�شاء
�ضمن مهلة زمنية حمددة.

ث������ال������ث������ ًا :ح�������ق ال����ت����ع����وي���������ض:
يقوم مبد�أ التعوي�ض على القانون الدويل الذي يلزم الدولة التي تنتهك
حقوق امللكية �أو حقوق الأفراد الأخرى ب�إرجاع احلال �إىل ما كان عليه قبل
ارتكاب تلك الأعمال غري ال�شرعية ،وعلى تلك الدولة �أن
تزيل كل الآثار الناجتة من ذلك ،و�إعادتها �إىل الو�ضع الذي
كانت عليه� ،أو يحتمل �أنها كانت عليه ،و�إذا ا�ستحال ذلك ف�إن
للمت�ضرر احلق يف التعوي�ض املادي عن ذلك بقيمة ت�ساوي
�إ�صالح ال�ضرر �أو �إرجاع احلال كما كانت عليه.

من امل�س�ؤول عن دفع التعوي�ضات؟
ين�ص القرار � 194صراحة على �أن امل�س�ؤول عن التعوي�ض هو احلكومات وال�سلطات امل�س�ؤولة ،وقد جاء هذا التعبري
لي�شمل امل�ؤ�س�سات ال�صهيونية امل�س�ؤولة قبل �إن�شاء «دولة �إ�سرائيل» وبعده.

67

ك�����ي�����ف �����س����ي����ك����ون ال����ت����ع����وي���������ض؟
�سبق القول �إن التعوي�ض يعني �إرجاع ال�شيء �إىل �أ�صله ،وهذا ي�شمل �أربعة بنود رئي�سية:
 1املنفعة املادية ال�شخ�صية ،مثل املمتلكات املنقولة وغري املنقولة ،ومزاولة الأعمال.
 2املنفعة املادية العامة ،مثل امل�ؤ�س�سات واخلدمات والأمالك العامة وم�صادر الرثوة الطبيعية.
 3املنفعة املعنوية ال�شخ�صية مثل ال�شعور بالأمان والعي�ش بني الأهل وال�شعور بال�سعادة.
 4املنفعة املعنوية العامة ،مثل الهوية الوطنية والثقافة والتاريخ واملقد�سات.
 5ي�ضاف �إىل هذه البنود الأربعة التعوي�ض عن جرائم احلرب واملعاقبة عليها (((.
الت�أ�صيل ال�شرعي حلق عودة الالجئني (((:
تعد فل�سطني جزءاً ال يتجز�أ من �أر�ض الإ�سالم ،لذا يجب العمل على �إخراج العدو منها ،وهو معنى يف غاية العظمة،
فال�صراع الدائر على �أر�ض فل�سطني �صراع بني �أهل احلق و�أهل الباطل املغت�صبني الذين �سلبوا منا ديارنا ،فاحلق العام يف
فل�سطني غالب ،فال يجوز �أن يتمكن احلربي من �شرب واحد من ديار امل�سلمني.
 1جرمية الإخراج من الديار:
مور�ست على غالبية ر�سل اهلل عز وجل ،واهلل �سبحانه وتعاىل �أنذر امل�ستبدين الذين ميار�سون جرمية الإخراج من الديار
واعتربهم من الكافرين ،اخلارجني عن الدين.
قال اهلل تعاىل« :وقال امللأ من الذين ا�ستكربوا من قومه لنخرجنك يا �شعيب والذين �آمنوا معك من قريتنا �أو لتعودن
يف ملتنا».
هذه اجلرمية ارتكبها ه�ؤالء املجرمون بحق ر�سلهم وبحق امل�ؤمنني الذين �أمنوا بر�سلهم ،فهي جرمية يقلدون بها
جرمية �إبلي�س عندما �أخرج �أبوينا من اجلنة ،لأنها �شديدة على النف�س ،ونقول �إنها جرمية حتى ن�ؤكد �ضرورة معاقبة
من اقرتفها.

68

� - 1إبراهيم دراجي الإطار القانوين لالجئني الفل�سطينيني  -مرجع �سابق .
 - 2ابراهيم مهنا – الت�أ�صيل ال�شرعي حلق العودة – �أكادميية درا�سات الالجئني الفل�سطينيني – درا�سة غري من�شورة.

�إخراج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من مكة
ونبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم �أحب اخللق �إىل اهلل عز وجل مل ي�سلم من هذه اجلرمية ،وهناك �أدلة كثرية على هذا،
من ذلك نذكر:
قال اهلل تعاىل« :و�إذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك �أو يقتلوك �أو يخرجوك»  .معنى ليثبتوك � :أي ي�أ�سروك ،وهنا اهلل
عز وجل قرن الإخراج من الديار بالأ�سر والقتل .وقال اهلل تعاىل�« :إال تن�صروه فقد ن�صره اهلل �إذ �أخرجه الذين كفروا
ثاين اثنني �إذ هما يف الغار �إذ يقول ل�صاحبه ال حتزن �إن اهلل معنا» .قال تعاىل« :وك�أين من قرية هي �أ�شد قوة من قريتك
التي �أخرجتك ف�أهلكناهم فال نا�صر لهم».
كل هذه الآيات تبني �أن الإخراج من الديار جرمية مور�ست يف حق الأنبياء و�أتباعهم من امل�ؤمنني ،فهي جرمية ال يرتكبها
�إال كل م�ستبد �أثيم ،وهي جرمية �شيطانية ال يقرتفها �إال تابع لل�شيطان.

 2تو�صيف الإخراج من الديار
ال يخرج فعل الإخراج من الديار يف نظر الفقه الإ�سالمي
عن �صفتني �أو و�صفني� :إما �أن يكون الإخراج من الديار
عقوبة ملجرم �أو جرمية يرتكبها جمرم؛ فالإخراج من الديار
مناف للغريزة والفطرة الب�شرية ،وك�أنك تقتل الإن�سان
ٍ
وتزهق روحه.
وجوب �إخراج العدو من الأر�ض املحتلة:
يجب �أن يعاقب مرتكبو اجلرمية عليها ،ويجب الن�صرة ملن
وقع عليه اجلرم ،قال اهلل تعاىل« :واقتلوهم حيث ثقفتموهم
و�أخرجوهم من حيث �أخرجوكم» البقرة الآية  ،121ومعنى
وجوب �إخراج العدو من الأر�ض؛ �أي :وجوب بذل ما الو�سع
يف �سبيل ذلك؛ لأن ما ال يتم الواجب �إال به فهو واجب.
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القتال للعودة �إىل الديار (القتال امل�شروع):
وهو �سنة ما�ضية لي�ست يف �أمة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم فقط ،بل كان �سنة جلميع املخرجني ،قال اهلل تعاىل« :قال
هل ع�سيتم �إن كتب عليكم القتال �أال تقاتلوا قالوا وما لنا �أال نقاتل يف �سبيل اهلل وقد �أخرجنا من ديارنا و�أبنائنا  »..البقرة
الآية .246
فالقتال للعودة �إىل الديار واجب وم�شروع ،فهو �سنة ما�ضية من �سنن اهلل عز وجل ال تتبدل وال تتغري فهو قانون رباين.
القتال يف �سبيل امل�ست�ضعفني:
وجعل اهلل �سبحانه وتعاىل من �أغرا�ض احلرب القتال يف �سبيل امل�ست�ضعفني ،فديننا دين عظيم جاء لتهذيب كل �شيء
حتى يف احلرب فال جتوز احلرب بغر�ض العدوان �أو �سرقة الأموال والأرا�ضي ،واهلل عز وجل جعل من �أ�سباب القتال
امل�شروعة القتال يف �سبيل امل�ست�ضعفني من الرجال والن�ساء والأطفال ،و�أي �إن�سان م�ست�ضعف �أكرث من الذي هجر من
�أر�ضه وماله بغري حق ،فال بد �أن يتكاتف امل�سلمون لإرجاع احلق لأ�صحابه و�أهله ،قال تعاىل« :وما لكم ال تقاتلون يف
�سبيل اهلل وامل�ست�ضعفني من الرجال والن�ساء والولدان .»..
 3احلكم ال�شرعي للتنازل �أو بيع حق العودة:
بالنظر �إىل طبيعة حق عودة الالجئني الفل�سطينيني ،جند �أن حق عودة الالجئني ي�شتمل على نوعني من احلق؛ هما:
حق العبد يف �أمالكه اخلا�صة (�أر�ضه وداره) يف وطنه.
حق اهلل عز وجل الذي هو احلق العام لكل امل�سلمني ،ولي�س للفل�سطينيني فقط.
لذا ف�إن التنازل عن حق العودة �أو بيعه حرام؛ باعتبار ما ي�ؤدي �إليه من مفا�سد (تقوية العدو ،ومتكينه يف دار الإ�سالم)
وهذا ما يعرف بـ»فقه امل�آالت» ،فكل ما ي�ؤول �أو ي�ؤدي �إىل باطل يحرم ارتكابه.
ن�����ت�����ي�����ج�����ة ه�����ام�����ة
حق العودة ال ي�سقط بالتقادم هذه النتيجة النهائية �إذا قلنا �إن حق العودة يغلب فيه النفع العام على
النفع اخلا�ص ،فاحلقوق يف الإ�سالم ال ت�سقط بالتقادم ،فلو مات كل الأجداد ،ف�إن حق العودة ينتقل �إىل
�أبنائهم و�أحفادهم.
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خامس ًا:

الالجئ في االتفاقات الدولية واإلقليمية

(((

الالجئ يف االتفاقيات الدولية
 - 1اتفاقية جينيف 1949 / 8 / 12 /م:
ن�صت على �أن الالجئ هو «كل �إن�سان يخ�شى جدياً من
تعذيبه �أو ا�ضطهاده؛ ب�سبب جن�سه �أو دينه �أو جن�سيته،
ووجد خارج بالده قبل العا�شر من �شهر كانون الثاين ،1951
ب�سبب �أحداث وقعت يف البالد التي يحمل جن�سيتها».
تقومي:
هذه االتفاقية قا�صرة يف كثري من ن�صو�صها ،وال تتفق مع
حاالت اللجوء الأخرى واملعا�صرة؛ ب�سبب اعتمادها على
اال�ضطهاد �سبباً رئي�سياً للجوء.
 - 2اتفاقية عام :1951
هذه االتفاقية من �أهم االتفاقيات الدولية التي �صدرت بعد احلرب العاملية الثانية .فقد �صاغت تلك االتفاقية تعريفاً
مل�صطلح الالجئ ين�ص على �أن «كل �شخ�ص يوجد نتيجة لأحداث وقعت قبل الأول من يناير �سنة  ،1951وب�سبب تخوف
له ما يربره من التعر�ض ال�ضطهاده لأ�سباب ترجع �إىل عرقه �أو دينه �أو جن�سيته� ،أو انتمائه �إىل ع�ضوية فئة اجتماعية
معينة �أو �آرائه ال�سيا�سية ،خارج دولة جن�سيته ،وغري قادر �أو ال يريد ب�سبب ذلك التخوف �أن ي�ستظل بحماية دولته� ،أو كل
�شخ�ص ال يتمتع بجن�سية ،ويوجد خارج دولة �إقامته املعتادة ب�سبب تلك الظروف ،وال ي�ستطيع �أو غري راغب ب�سبب هذا
التخوف �أن يعود �إىل تلك الدولة».
 - 1انظر يف جمموعة من املواثيق الدولية والإقليمية اخلا�صة بالالجئني وغريهم ممن يدخلون يف نطاق اهتمام املفو�ضية  -املفو�ضية ال�سامية
للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني الطبعة الثالثة – م�صر القاهرة  -املكتب الإقليمي -ابريل  2006-دي�سمرب  – 2007مرجع �سابق .
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مالحظات وا�ستنتاج:
تعد هذه االتفاقية رغم �صفتها الدولية اتفاقية خا�صة
بالالجئني الأوروبيني الذين تركوا ديارهم نتيجة احلرب.
وبقراءة هذا التعريف جند �أنه ين�ص على حتديد زمني لتاريخ
اللجوء؛ ما يعني �أن الالجئ بعد كانون الثاين  1951ال ت�شمله
االتفاقية ،لذلك مل ت�شمل كل املهجرين والالجئني ،وخا�صة
حاالت اللجوء يف العامل الثالث ،وبع�ض دول �أوروبا ال�شرقية.
كذلك ف�إن هذه االتفاقية تعاملت مع الأفراد ال اجلماعات،
حيث ن�صت على اال�ضطهاد الواقع على ال�شخ�ص؛ ب�سبب عرقه
�أو دينه �أو جن�سيته �أو انتمائه لفئة معينة� ،أو �آرائه ال�سيا�سية،
وهذا ّ
يدل على مدى انطباقها على حاالت اللجوء ال�سيا�سي
للأفراد الذين يتعر�ضون لال�ضطهاد من قبل حكوماتهم� ،أكرث
من �شمولها حاالت اللجوء اجلماعية.
وقد �شعر خرباء القانون يف الأمم املتحدة بعجز هذه االتفاقية عن حتقيق مرادها؛ ب�سبب التحديد الزمني ،لهذا جرى
جتاوز هذا ال�شرط يف الربوتوكول اخلا�ص بالالجئني ال�صادر عن الأمم املتحدة عام  ،1967لي�صبح لفظ «الالجئ» ينطبق
على كل من تتوافر فيه ال�شروط الأخرى من دون حتديد الفرتة الزمنية ،ولكن التعريف مل جتر عليه �أية تعديالت.
هل �شملت اتفاقية عام  1951الالجئني الفل�سطينيني؟
�إذا حاولنا البحث عن تو�صيف لالجئ الفل�سطيني �ضمن هذه االتفاقية جند �أنها:
 من الناحية الزمنية :ا�ستثنت الالجئني الفل�سطينيني املطرودين من وطنهم قبل كانون الثاين  ،1951حيث كانطردهم من ديارهم بني عامي .1948 - 1947
و�صريح من دون حتديد اال�سم على ا�ستثناء الالجئني الفل�سطينيني
وا�ضح
ٍ
 من ناحية ال�شمول :ن�صت االتفاقية على نحو ٍمن �شمولية االتفاقية ،حيث ذكرت« :ال تنطبق هذه االتفاقية على الأ�شخا�ص الذين يتمتعون حالياً بحماية �أو م�ساعدة
من هيئات �أو وكاالت تابعة للأمم املتحدة ،غري مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني» .وكما هو معلوم� ،إن �إن�شاء
وكالة الغوث يف عام  1949كان خ�صي�صاّ لتقدمي خدمات لالجئني الفل�سطينيني (((.

72

 - 1الفقرة ال�سابعة من ميثاق مفو�ضية الالجئني ت�شرتط �أال "متنح �صالحية و�أهلية مندوب اللجنة� .....إىل �شخ�ص ما يزال يتلقى احلماية �أو
امل�ساعدة من �أع�ضاء �أو هيئات تابعة للأمم املتحدة".

املوقف الأوروبي من ا�ستثناء الالجئني الفل�سطينيني من هذه االتفاقية
ن�أى املجتمع الأوروبي بنف�سه عن االلتزام بهذه الق�ضية ،فكان متفقاً متام االتفاق
على ا�ستثناء الالجئني الفل�سطينيني من هذه االتفاقية ،وحتى ال يفهم املوقف
الأوروبي ب�أنه يتخلى �إن�سانياً عن ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني ،حاول �شملهم
يف ن�ص االتفاقية بطريقة التفافية تعرب عن موقف �سيا�سي م�ستقبلي؛ �إذ �أدرجت
فقرة يف مادة اال�ستثناء نف�سها تن�ص على:

�شعار االحتاد الأوربي

«�إذا توقفت هذه احلماية �أو امل�ساعدة لأي �سبب دون �أن يكون م�صري ه�ؤالء الأ�شخا�ص قد ُ�سوي نهائياً ،طبقاً ملا يت�صل
بالأمر من القرارات التي اتخذتها الأمم املتحدة ،ي�صبح ه�ؤالء الأ�شخا�ص جراء ذلك م�ؤهلني للتمتع بهذه االتفاقية».
املوقف الأمريكي من ا�ستثناء الالجئني الفل�سطينيني
من االتفاقية
دفعت الواليات املتحدة الأمريكية باجتاه ا�ستثناء الالجئني
الفل�سطينيني من هذه االتفاقية ،ومار�ست �ضغوطاً على
الأوروبيني لعدم �إدراج م�شكلة الالجئني الفل�سطينيني �ضمن
هذه االتفاقية ،وكانت حجتها �أن �إدراج مثل هذه الق�ضية غري
وا�ضحة املعامل يف االتفاقية �سي�ؤدي �إىل عزوف بع�ض الدول عن
توقيع هذه االتفاقية؛ خوفاً من التزام م�ستقبلي قد يرهقهم.
املوقف العربي من اتفاقية 1951
�أما بالن�سبة �إىل املوقف العربي ،فقد جاء خمالفاً وم�ؤيداً للموقف الأوروبي� ،إذ انطلق املوقف العربي يف رف�ض �إدماج �أو
�شمولية اتفاقية  1951لالجئني الفل�سطينيني من زاوية �أن و�ضعيتهم خمتلفة عن الآخرين؛ من حيث �إن و�ضعيات اللجوء
الأخرى تكون م�س�ؤولية الأمم املتحدة عنها م�س�ؤولية �أخالقية و�إن�سانية� .أما بالن�سبة �إىل الالجئ الفل�سطيني فامل�س�ؤولية
�سيا�سية ،حيث كان اللجوء الفل�سطيني نتيجة مبا�شرة لقرارات الأمم املتحدة ،وخا�صة القرار ( )181ل�سنة  1947الذي
منح ال�شرعية لقيام «دولة �إ�سرائيل» ،ونتيجة لقيامها كان اللجوء الفل�سطيني ،لهذا ف�إن م�س�ؤولية الأمم املتحدة تتجاوز
امل�س�ؤولية الأخالقية والإن�سانية لت�صل �إىل حد امل�س�ؤولية املبا�شرة عن احلدث نف�سه ،لذلك فهي ملزمة بحل هذه الق�ضية(((.
 - 1لك�س تاكنربغ و�ضع الالجئني الفل�سطينيني يف القانون الدويل– الف�صل الثاين �ص (  67حتى  – ) 82مرجع �سابق.
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الالجئ يف االتفاقيات الإقليمية

1

(((

الالجئون يف مفهوم منظمة الوحدة الإفريقية 1969 / 9 / -10

َع َّرفت منظمة الوحدة الإفريقية يف املعاهدة املوقعة يف  1969 / 9 /10الالجئ ب�أنه�« :أي �شخ�ص ب�سبب عدوان� ،أو
احتالل خارجي� ،أو �سيطرة �أجنبية� ،أو �أحداث تخل ب�شدة بالنظام العام� ،إما يف جزء �أو كل من الدولة التي ينتمي �إليها
ب�أ�صله �أو جن�سيته� ،أجرب على ترك مكان �إقامته املعتادة للبحث عن مكان �آخر خارج دولة �أ�صله �أو جن�سيته».
من خالل قراءة هذا التعريف يت�ضح ما ي�أتي:
رغم حديثه عن �شخ�ص �إ ّال �أنه تو�سع يف حتديد �صفة الالجئ ال�شخ�ص �أكرث مما جاء يف تعريف اتفاقية .1951
لذا منحت مفهوم الالجئ معنى �أكرث وطنية ،فهو من ي�ضطر �إىل مغادرة وطنه نظراً لعوامل احتالل �أو هيمنة خارجية،
ال اال�ضطهاد فقط.
الالجئ يف املواثيق الأوروبية
ن�ص القرار رقم  14ل�سنة  1967على منح حق امللج�أ للأ�شخا�ص املعر�ضني خلطر اال�ضطهاد.
�أ�شار االتفاق الأوروبي ل�سنة � 1980إىل نقل امل�س�ؤولية عن الالجئني.
جاءت تو�صية االحتاد الأوروبي �سنة  1981للتن�سيق بني الإجراءات الوطنية اخلا�صة مبنح حق اللجوء.
كذلك تو�صية �سنة  1984ب�ش�أن حماية الأ�شخا�ص امل�ستوفني ا�شرتاطات معاهدة جنيف ممن مل يعدوا الجئني قبل �سنة
.1984
�ألزمت معاهدة دبلن ل�سنة � 1990أية دولة ع�ضو يف االحتاد بالنظر يف طلب حق امللج�أ ،عندما يطلب الالجئ حق اللجوء
�إىل دولة �أو �أكرث من الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي.

 - 1بحث بعنوان "الالجئ يف القانون الدويل" مقدم �إىل جامعة الزقازيق – م�صر على ال�شبكة العنكبوتية .www.law-zag.com

74

مقارنة وتف�سري
عربت الن�صو�ص ال�صادرة عن االحتاد الأوروبي ب�ش�أن الالجئني عن تو�صيف �أدق و�أكرث �شمولية ملفهوم الالجئ من
اتفاقية  ،1951واملعاهدة الإفريقية عام  ،1969وجنيف عام 1949؛ حيث كان تو�صيفها ين�ص على و�سائل تعامل الالجئني.
�إن تو�صيفات الالجئ يف املواثيق الأوروبية كانت �أكرث �شمولية من التو�صيفات املطروحة يف االتفاقيات ال�سابقة� ،إ ّال �أنها
مل تتطرق لتحديد تعريف خا�ص مب�صطلح الالجئ� ،إمنا تعاملت مع عمومية اللفظ كما جاء يف اتفاقية جنيف �سنة ،1949
واتفاقية الأمم املتحدة �سنة .1951
 2الالجئون يف االتفاقيات اخلا�صة ب�أمريكا الالتينية
�إذا كان املجتمع الأوروبي قد عانى م�شكلة الالجئني بعد
احلرب العاملية الثانية ،جند �أن جمتمع �أمريكا الالتينية قد
واجه هذه املع�ضلة منذ عام  ،1889حيث كانت:
 - 1اتفاقية مونتفيديو :تعد هذه االتفاقية اخلا�صة
بالقانون اجلنائي الدويل �أول وثيقة �إقليمية تتناول اللجوء.
 - 2معاهدة كاراكا�س عام  1954ب�ش�أن حق اللجوء الإقليمي
والدبلوما�سي.
� - 3إعالن قرطاج عام َ :1984ع َّرف هذا الإعالن الالجئني
ب�أنهم «الأ�شخا�ص الفارون من بالدهم؛ ب�سبب تهديد
حياتهم �أو �أمنهم �أو حريتهم ،ب�سبب �أعمال العنف �أو عدوان
خارجي �أو نزاعات داخلية �أو خرق عام حلقوق الإن�سان� ،أو
�أية ظروف �أخرى �أخلت ب�شدة بالنظام العام يف بالدهم».
يعود الف�ضل لهذا الإعالن يف �إر�ساء الأ�سا�س القانوين ملعاملة الالجئني من �أمريكا الالتينية ،فقد وفر الأ�سا�س القانوين
و�أر�سى مبد�أ عدم �إعادة الالجئني ق�سراً �إىل ديارهم ،و�أهمية ا�ستيعابهم ومتكينهم من العمل يف البلدان التي جل�ؤوا �إليها،
مع بذل كل اجلهود لإنهاء �أ�سباب م�شكلة الالجئني (((.
 - 1امل�صدر نف�سه .
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م�ل�اح���ظ���ة م��ه��م��ة:
يعد �إعالن قرطاج رغم ا�ستناده �إىل القانون الدويل يف تعريف الالجئ ،غري ملزم للدول واحلكومات؛ لأنه
ّ
لي�س معاهدة دولية باملعنى القانوين ،بل هو جمرد �إعالن خا�ص مبكان معني وزمان حمدد ،وجمموعات
ب�شرية خا�صة.
يحمل �إعالن قرطاج �أهمية كبرية ،فهو يتحدث عن �أ�شخا�ص (�أي جمموعات) فارين من بالدهم ،ب�سبب
�أعمال عنف �أو عدوان؛ ما يعني �أن هذا الإعالن �أكرث �شمولية وحتديد ًا من االتفاقيات ال�سابقة جميعها.
سادس ًا:

دور المنظمات الدولية تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين

�أوال :جلنة الأمم املتحدة للتوفيق ب�ش�أن فل�سطني UNCCP
بعد تفاقم املقاومة العربية مل�شروع االحتالل ال�صهيوين يف فل�سطني ،على �أثر قرار التق�سيم الذي �أ�صدرته اجلمعية العامة
ملنظمة الأمم املتحدة ،وزيادة حدة اال�ضطرابات يف الأرا�ضي الفل�سطينية� ،أ�صدرت اجلمعية �أي�ضاً يف دورتها اال�ستثنائية
الثانية قراراً رقمه  186بتاريخ  1948/ 5/ 14فو�ضت مبوجبه �إىل و�سيط تابع للأمم املتحدة يف فل�سطني ،تختاره جلنة من
اجلمعية العامة� ،سلطة القيام باملهمة الآتية:
ا�ستعمال م�ساعيه احلميدة لدى ال�سلطات املحلية والطائفية يف
فل�سطني يف �سبيل �ضمان القيام باخلدمات العامة ال�ضرورية؛ ل�سالمة
�سكان فل�سطني ورفاهيتهم.
توفري حماية الأماكن املقد�سة ،واملباين واملواقع الدينية يف فل�سطني.
�إيجاد ت�سوية �سلمية للو�ضع امل�ستقبلي يف فل�سطني.
�س ّمت اللجنة املذكورة الكونت فولك برنادوت و�سيطاً للأمم املتحدة يف
دورتها الثالثة (خريف  .)1948وقبل �أن تدر�س اجلمعية التقرير اغتال
ال�صهاينة الو�سيط الدويل يوم  1948/ 9/ 17بينما كان يقوم بواجبه
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الكونت فولك برنادوت من العائلة املالكة يف ال�سويد

يف فل�سطني املحتلة .ت�ضمن تقرير برنادوت بني ما ت�ضمنه «�أن لي�س يف الإمكان التو�صل �إىل �أية ت�سوية عادلة و �شاملة ،ما
مل ُيعرتف بحق الالجئني العرب يف العودة �إىل وطنهم» ،و ذكر «�أن نزوحهم جنم عن الذعر املولد من القتال الذي ن�شب
حولهم� ،أو عن �شائعات ب�إرهاب حقيقي �أو مزعوم ،كما �أنه جنم عن الرتحيل املتعمد ،و�سيكون من الإهانة ملبادئ العدالة
الأ�سا�سية حرمانهم من حق العودة) ((( .وقد ا�ستندت اجلمعية العامة �إىل هذا التقرير ،ف�أ�صدرت يف الدورة الثالثة ذاتها
قراراً رقمه  194بتاريخ  1948/ 12/ 11ت�ضمن ت�أليف جلنة ثالثية تدعى :جلنة الأمم املتحدة للتوفيق ب�ش�أن فل�سطني،
و�أوكلت اجلمعية �إىل اللجنة عدة مهام� ،أهمها:
القيام باملهام التي �أوكلت �إىل و�سيط الأمم املتحدة لفل�سطني.
تقدمي اقرتاحات �إىل اجلمعية العامة يف دورتها الرابعة (�أي يف خريف  )1949ب�ش�أن �إقامة نظام دويل دائم ملنطقة القد�س.
ت�سهيل �إعادة الالجئني وتوطينهم من جديد ،و�إعادة ت�أهيلهم االقت�صادي واالجتماعي ،وكذلك دفع التعوي�ضات عن
ممتلكات الذين يقررون عدم العودة �إىل ديارهم ،وعن كل مفقود و�ضرر (((.
ما هي الدول التي ت�ألفت منها جلنة التوفيق الدولية؟
ت�ألفت جلنة التوفيق من ثالث دول هي :فرن�سا وتركيا والواليات
املتحدة.
ما هي �أبرز التحركات التي با�شرتها جلنة التوفيق
الدولية؟
دعت اللجنة احلكومات العربية �إىل م�ؤمتر عقد يف بريوت يوم
 1949/ 3/ 21لبحث ق�ضية فل�سطني وم�شكلة الالجئني ،وفيه
عر�ضت الوفود العربية �آراءها ومواقفها ،ثم �أخذت اللجنة تدر�س
بع�ض امل�شكالت الفرعية ك�أموال الالجئني وغريها .وا�ستطاعت
الإفراج عن جزء كبري من �أموال الالجئني املجمدة يف م�صارف
فل�سطني املحتلة.
� - 1صالح عبد ربه وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني  -االونروا – بني م�أ�ساة التاريخ وملهاة احللول – مطبعة
البطريركية الالتينية – الق�س � – 2005ص . 36
 - 2جمال البابا املوقف الإ�سرائيلي من ق�ضية الالجئني– مركز التخطيط الفل�سطيني على ال�شبكة العنكبوتية http://www.oppc.pna.
 . net/mag/mag3/p4-3.htmمرجع �سابق .
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�أقامت اللجنة عام  1952مكتباً لها يف نيويورك و�آخر يف القد�س ،وبد�أت ت�سعى لإح�صاء �أمالك الالجئني وح�صرهم.
وح�صلت من احلكومة الربيطانية -بو�صفها حكومة االنتداب ال�سابقة -على ميكروفيلم ب�صور دفاتر ال�سجل العقاري
الفل�سطيني ،وعدَّت هذه الوثيقة �ضرورية لتو�ضيح مواقع الأمالك العربية ،وم�ساحاتها و�أ�سماء مالكيها ،وح�صة كل
مالك فيها ،وغري ذلك من املعلومات املفيدة.
وبغية تنفيذ هذه الأعمال ،عينت اللجنة خبرياً بالأرا�ضي وجمموعة من املوظفني واالخت�صا�صني �أوكلت �إليهم �إجناز
برنامج حددت لهم مراحله وم�ضمونه .وقد قطعت اللجنة يف جمال حتديد الأمالك العربية �شوطاً وا�سعاً حني ذكرت يف
تقريرها امل�ؤرخ يف � 1958/ 5/ 21أن برنامج حتديد مواقع �أمالك الالجئني العرب كاد ينتهي .غري �أن اللجنة مل ت�ستطع
�أن تنجز مهمتها على نحو كامل يف جمال حتديد �أمالك العرب؛ ب�سبب موقف «�إ�سرائيل» ال�سلبي منها .زارت اللجنة «تل
�أبيب» عام  1949وتباحثت مع احلكومة الإ�سرائيلية يف طرائق تنفيذ القرار  ،194فردت احلكومة الإ�سرائيلية ب�أن حل
م�شكلة الالجئني مرتبط بالت�سوية النهائية لق�ضية فل�سطني ،و�أ�صرت على رف�ض تنفيذ القرار ما مل ي�سبقه عقد �صلح
نهائي مع العرب.
ملاذا تقل�ص عمل جلنة التوفيق الدولية؟
ال�سبب الرئي�س يف تقلي�ص عمل جلنة التوفيق الدولية هو العراقيل التي كانت ت�ضعها حكومة االحتالل ال�صهيوين
�أمام مبادراتها وتنكرها لوعودها بتطبيق القرارين  181و .194
فقد اعرتفت اللجنة بعجزها يف تقاريرها املقدمة �إىل اجلمعية العامة التي �أعلنت بدورها �أ�سفها؛ لعدم ا�ستطاعة
اللجنة �أن تنجز مهمتها مبقت�ضى قرارات اجلمعية العامة ،وطلبت منها �أن توا�صل جهودها مبا يكفل تنفيذ قرارات
اجلمعية العامة املتعلقة بفل�سطني .وقد ثابرت اجلمعية العامة كل عام منذ ذلك احلني حتى الآن على تخ�صي�ص فقرة
يف �أحد قراراتها تعلن فيها �أ�سفها ،وحتث اللجنة على موا�صلة عملها (((.
حقائق ومعطيات :مل ت�ستطع اللجنة منذ �إن�شائها وحتى الآن �-إذ ما تزال من الناحية النظرية ذات والية على املهمات
حت�صل لالجئ واحد ال يرغب يف العودة حقاً يف التعوي�ض� ،أو تتو�صل
التي �أ�شرنا �إليها� -أن تعيد الجئاً واحداً �إىل وطنه� ،أو ّ
�إىل ت�سوية �سلمية للو�ضع امل�ستقبلي لالجئني يف فل�سطني� ،أو حتقق ارتداد «�إ�سرائيل» �إىل ما وراء حدود التق�سيم .وكل
ما ا�ستطاعت فعله هو القيام ب�إجناز برنامج لإح�صاء �أمالك العرب الثابتة يف فل�سطني ،و�إثباتها وتنميتها ،والإفراج عن
بع�ض �أموالهم املجمدة يف م�صارف فل�سطني املحتلة.
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� - 1صالح عبد ربه وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني  -االونروا – بني م�أ�ساة التاريخ وملهاة احللول –مرجع �سابق
– �ص . 47 37-

ثاني ًا :املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني

(((

�أوال :ت�أ�سي�س املفو�ضية� :أ�صدرت اجلمعية العامة يف بداية
دي�سمرب  1949قرارها رقم  ،319الذي �أعلنت فيه� :إن�شاء
املفو�ضية ال�سامية ل�شئون الالجئني لفرتة ثالث �سنوات،
ابتدا ًء من �أول يناير  ،1951باعتبارها �أحد الأجهزة التابعة
للأمم املتحدة ،وفقاً للمادة  22من امليثاق .ويف  14دي�سمرب
� ،1950أقرت اجلمعية العامة النظام الأ�سا�سي للمفو�ضية
ال�سامية ب�أغلبية  36ع�ضواً  ،واعرتا�ض خم�سة �أع�ضاء ،وامتناع
�أحد ع�شر عن الت�صويت  .ويف عام  ،1954قررت اجلمعية العامة
للأمم املتحدة متديد والية املفو�ضية ملدة خم�س �سنوات ،قابلة
للتجديد ،وقد تبنت اجلمعية العامة قرارات متعاقبة بتمديد
والية املفو�ضية.

�شعار املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني

ثاني ًا:الأ�شخا�ص الذين ترعاهم املفو�ضية :ين�ص النظام الأ�سا�سي للمفو�ضية �صراحة �أن عمل املفو�ضية �إن�ساين
و�أنه غري �سيا�سي؛ و�أنه يعنى مبعاجلة �ش�ؤون جمموعات �أو فئات من الالجئني.
تعريف الالجىء يف النظام الأ�سا�سي للمفو�ضية :ع ّرف النظام الأ�سا�سي يف املادتني ال�ساد�سة وال�سابعة الالجئ ب�أنه:
«كل �شخ�ص يخ�شى ـ لدوا ٍع حقيقية ـ �أن يناله اال�ضطهاد ب�سبب العرق �أو الدين �أو اجلن�سية� ،أو الر�أي ال�سيا�سي ،ويكون خارج
البلد الذي يحمل جن�سيته ،وال ي�ستطيع �أو ال يرغب ب�سبب هذه اخل�شية� ،أو لأ�سباب �أخرى ،غري اختياره ال�شخ�صي� ،أن
يحتمي بهذا البلد» .وهذا التعريف ،الذي ي�شدد على اال�ضطهاد ال�شخ�صي ،ال يزال �أ�سا�س والية املفو�ضية ،ولكن �أدخلت عليه
معايري �إ�ضافية بالتدريج ،ال�ستيعاب تدفقات الالجئني املتغرية .وتقدم املفو�ضية حالياً احلماية وامل�ساعدة ملجموعات من
الالجئني الفارين ،من خليط اال�ضطهاد والنزاعات وانتهاكات حقوق الإن�سان ،على نطاق وا�سع.
وكانت والية املفو�ضية يف البداية ،قا�صرة على الأ�شخا�ص املوجودين خارج بلدهم الأ�صلي .ولكن مع الزمن �أ�صبحت تعمل
على م�ساعدة الالجئني العائدين �إىل بلدهم الأ�صلي وحمايتهم فيه ،وذلك �ضماناً لتنفيذ عمليات العودة ّ
الطوعية.
 - 1ح�سن �سعافني� ،أمين الدق�س .الأنروا واملفو�ضية ال�سامية منظمتان عاملتان مع الالجئني ،2011 .بحث غري من�شور
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ويف ال�سنوات الأخرية امتد عمل املفو�ضية لي�شمل امل�شردين داخل �أوطانهم ،الذين مل يعربوا حدوداً دولية� ،إ ّال �أن
�أو�ضاعهم داخل بالدهم متاثل �أو�ضاع الالجئني ،كما حدث يف يوغو�سالفيا ال�سابقة ،وجمهورية البو�سنة والهر�سك.
ثالث ًا :مهام املفو�ضية :ت�ضطلع املفو�ضية مبهمتني
�أ�سا�سيتني ،هما:
 - 1توفري احلماية الدولية لالجئني:
مبا �أن الالجئ هو ال�شخ�ص الذي فقد احلماية يف بلده ،ف�إن
هدف املفو�ضية �أن جتعل الالجئ يتمتع باحلقوق واحلريات
الأ�سا�سية املعرتف بها لكل �إن�سان� ،أينما كان ومن دون متييز،
وانطالقاً من هذا الهدف ،فتوفري احلماية يعني قيام املفو�ضية
مب�سا ٍع لدى الدول املعنية لإقناعها بالآتي:
�أ -عدم ترحيل من يطالب باللجوء �إىل بلد ميكن �أن يجد فيه
ما يدعو للخوف من اال�ضطهاد.
ب  -منحه �صفة اللجوء� ،إذا ثبت �أن حالة الالجئ تنطبق عليها
الأو�ضاع القانونية املعمول بها دولياً.
جـ  -جعل الالجئ يتمتع باحلقوق واحلريات الأ�سا�سية ،التي
يتمتع بها املواطنون عادة ،وكذلك احلقوق وال�ضمانات التي
يقرها املجتمع الدويل ل�صالح الأفراد ،خا�صة الالجئني منهم.
وت�شري املادة الثانية من النظام الأ�سا�سي ،والقرارات ذات ال�صلة ال�صادرة عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة� ،إىل جمموعة
من الإجراءات التي ي�ضطلع بها املفو�ض ال�سامي ،من �أجل تعزيز حقوق الالجئني ،منها:
ت�شجيع الدول على االن�ضمام �إىل االتفاقيات الدولية يف �ش�أن الالجئني ،و�ضمان تطبيق املعايري الواردة بها.
�ضمان فح�ص طلبات اللجوء فح�صاً عاد ًال ،واحرتام مبد�أ عدم الإبعاد.

80

�ضمان معاملة الالجئني؛ وفقاً للمعايري
الدولية ،وح�صولهم على الو�ضع القانوين
ال�سليم ،مبا يف ذلك ح�صولهم على احلقوق
االقت�صادية واالجتماعية مثل مواطني البلد،
الذي ح�صلوا فيه على حق اللجوء.
م�ساعدة الالجئني على العودة �إىل �أوطانهم
طواعية ،و �إ ّال ح�صلوا على جن�سية بلد
الإقامة.
امل�ساعدة على �إدماج الالجئني العائدين
�إىل بالدهم بالت�شاور الوثيق مع احلكومات
املعنية ،ور�صد تنفيذ �أحكام العفو� ،أو ال�ضمانات� ،أو الت�أكيدات التي عادوا �إىل بالدهم على �أ�سا�سها.
االهتمام ب�أمن الالجئني وطالبي اللجوء والعائدين ،خ�صو�صاً �سالمتهم من الهجمات الع�سكرية و�سائر �أعمال العنف.
العمل على جمع �شمل �أ�سر الالجئني.
 - 2البحث عن حلول دائمة مل�شكالت الالجئني
ويف ال�سعي لإيجاد حلول دائمة مل�شكالت الالجئني ،حتاول املفو�ضية حل ق�ضية الالجئني من خالل:
م�ساعدة الراغبني يف العودة ّ
الطوعية �إىل بالدهم.
االندماج يف بلدان اللجوء.
�إعادة توطني الالجئني يف بلدان �أخرى.
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ثالث ًا :وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيينفي ال�شرق الأدنى (�أونروا)
UNRWA : United Nation Relief and works Agency
يف �أعقاب حرب عام  1948كانت امل�ساعدات الطارئة لالجئني الفل�سطينيني ُتقدَّم من خالل
وكالة خا�صة �سابقة لـ»�أونروا» هي وكالة الأمم املتحدة لإغاثة الالجئني الفل�سطينيني التي
كانت قد
�أ�س�ست يف ت�شرين الثاين  ،1948وكانت تهدف �إىل التن�سيق يف امل�ساعدة الطارئة والإن�سانية
التي تقدمها وكاالت خريية مثل اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر وجمعية الكويكرز
الأمريكية لالجئني الفل�سطينيني ،وا�ستمر احلال كذلك من كانون الأول � 1948إىل نهاية
�آب  ،1949وبعد نحو ثالثة �أ�سابيع �صدر قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم ( 302مت
الإ�شارة �إليه �سابقاً) يف  8كانون الأول (دي�سمرب)  1949امل�ستند �إىل قرار اجلمعية العامة 194
(الدورة )3 -القا�ضي بت�أ�سي�س وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
يف ال�شرق الأدنى (�أونروا) لتعمل ب�صفة وكالة خم�ص�صة وم�ؤقتة ،على �أن تجُ دّد واليتها كل ثالث �سنوات حلني �إيجاد
حل عادل للق�ضية الفل�سطينية ((( .وبد�أت «�أونروا» عملها
يف الأول من �أيار (مايو)  ،1950حيث �أ�صبحت م�س�ؤولياتها
تقت�صر على توفري خدمات ملجموعة واحدة من الالجئني،
هم الفل�سطينيون املقيمون يف مناطق عملياتها؛ نظراً
العرتاف اجلمعية العامة للأمم املتحدة ب�أن الالجئني
الفل�سطينيني يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة واملناطق
الأخرى لعمليات الوكالة ما يزالون بحاجة متزايدة �إىل
اخلدمات .ومن هنا جرى ا�ستثناء الالجئني الفل�سطينيني
ب�صورة مق�صودة من نظام القانون الدويل لالجئني الذي
�أُق ّر مبوجب اتفاقية عام  1951املتعلقة بو�ضع الالجئني،
ومبوجب بروتوكول عام  1967املنبثق منها؛ وذلك لأنهم
يتلقون امل�ساعدات من «�أونروا».
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 - 1لك�س تاكنربغ و�ضع الالجئني الفل�سطينيني يف القانون الدويل – مرجع �سابق �ص . 29

من �أين حت�صل «�أونروا» على متويل م�شاريعها؟
حت�صل الوكالة على الأموال الالزمة لها من التربعات املقدمة لها من الدول املانحة ،ت�أتي يف
مقدمتها الواليات املتحدة الأمريكية ،تليها املفو�ضية الأوروبية ،ثم اليابان ،ويف ذيل القائمة ت�أتي
بقية الدول العربية (((.
خدمات «�أونروا»
منذ ن�ش�أتها تقدم «�أونروا» خدماتها يف �أوقات الهدوء الن�سبي يف ال�شرق الأو�سط ويف �أوقات النزاعات ،ويعرب عمل «�أونروا»
عن التزام املجتمع الدويل بالتنمية الب�شرية لالجئني الفل�سطينيني وم�ساعدتهم على:
(((

اكت�ساب املعرفة واملهارات.
عي�ش حياة طويلة و�صحية.
حتقيق م�ستويات معي�شة الئقة.
التمتع بحقوق الإن�سان �إىل �أق�صى جمال ممكن.
تتبو�أ «�أونروا» مكانة متفردة يف �إطار التزامها الدائم نحو جمموعة واحدة من الالجئني ،و�إ�سهاماتها يف حتقيق الرفاهية
والتنمية الب�شرية لأربعة �أجيال من الالجئني الفل�سطينيني.
�أين تعمل «�أونروا»؟
تو ّفر «�أونروا» خدمات التعليم وال�صحة والإغاثة واخلدمات االجتماعية لالجئني الذين ي�ستحقون تلك اخلدمات من بني
الالجئني الفل�سطينيني امل�سجلني لدى الوكالة الذين يبلغ تعدادهم  4.9ماليني الجئ يعي�شون يف مناطق عمليات الوكالة
اخلم�س ((( وهي:
الأردن			

لبنان			

				
ال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س ال�شرقية

اجلمهورية العربية ال�سورية
قطاع غزة

� - 1صالح عبد ربه وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني  -االونروا – بني م�أ�ساة التاريخ وملهاة احللول –مرجع �سابق� -ص . 77
 - 2موقع الأونروا على ال�شبكة العنكبوتية . www.unrwa.org
 - 3موقع الأونروا على ال�شبكة العنكبوتية . www.unrwa.org . UNRWA Statistics 2010
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ويعي�ش ما يزيد على  1.5مليون الجئ ،ميثلون ما ن�سبته ثلث �إجمايل الالجئني امل�سجلني يف  58خميماً معرتف بها فيما
تتوافر خدمات الوكالة يف تلك املخيمات �أو يف املناطق املجاورة لها.
َت َوزُّع الالجئني الفل�سطينيني امل�سجلني يف «�أونروا» ح�سب اجلن�س والدول امل�ضيفة
البيان

(((

الأردن

لبنان

�سوريا

ال�ضفة الغربية

غزة

جمموع/املعدل

2034641

441543

499189

741409

1203135

4919917

75473

32510

29522

154294

60177

351976

2110114

474053

528711

895703

1263312

5271893

ن�سبة الزيادة يف تعداد �أ�شخا�ص
امل�سجلني يف ال�سنة املا�ضية

%3

2%

%4

%2

%4

%3

عدد املخيمات

10

12

9

19

8

58

369949

238528

159303

216403

540515

1524698

الالجئون امل�سجلون
�أ�شخا�ص م�سجلون �آخرون
جمموع الأ�شخا�ص امل�سجلون

الأ�شخا�ص امل�سجلني يف املخيمات
ن�سبة الأ�شخا�ص امل�سجلني يف
املخيمات �إىل تعداد الأ�شخا�ص
امل�سجلني

% 18

% 50

%30

%24

%43

%29

من يدير من�ش�آت «�أونروا»؟
بخالف منظمات الأمم املتحدة الأخرى التي تعمل من خالل ال�سلطات املحلية �أو من خالل الوكاالت املنفذة ،توفر «�أونروا»
خدماتها مبا�شرة لالجئني الفل�سطينيني .وتعمل الوكالة على تخطيط وتنفيذ �أن�شطتها وم�شروعاتها ،وتقوم �أي�ضا ببناء
و�إدارة املن�ش�آت كاملدار�س والعيادات ال�صحية و�إدارة �أو رعاية ما يربو على  900من�ش�أة ،يعمل فيها ما يقارب  30000موظف
 - 1موقع االونروا http://www.unrwa.org/userfiles/20130424680.pdf : 2013
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وموظفة يف مناطق عملياتها اخلم�س .وب�سبب �أن خدمات «�أونروا» كالتعليم واخلدمات ال�صحية هي من نوعية اخلدمات
التي يكون توفريها يف العادة من خالل القطاع العام ،تعمل «�أونروا» بالتعاون الوثيق مع ال�سلطات احلكومية يف مناطق
عملياتها التي تقوم هي الأخرى بتوفري بع�ض اخلدمات لالجئني الفل�سطينيني.
ما هي الربامج التي تقدمها «�أونروا» لالجئني؟
برنامج التعليم :يعد التعليم �أكرب الربامج التابعة لـ»�أونروا»،
فهو ي�ستحوذ على �أكرث من ن�صف امليزانية العادية للوكالة،
فقد د�أبت على �أن تكون املزود الرئي�س للتعليم الأ�سا�سي
لالجئني الفل�سطينيني منذ �ستني عاماً .وتدير «�أونروا»
�أكرب نظام مدر�سي يف ال�شرق الأو�سط ،وذلك بوجود ما
يقارب  700مدر�سة.
و�إن واحداً من �أهدافها الرئي�سية يتمثل بتزويد الالجئني
باملعرفة واملهارات الالزمة؛ من خالل تعليم �أ�سا�سي عاملي
ذي جودة وحمتوى عاليني ،ا�ستناداً �إىل املعايري الدولية
واملمار�سات اجليدة ،التي يجري قيا�سها بوا�سطة املخرجات
التعليمية احلقيقية للأطفال.
وبالإ�ضافة �إىل القيام ب�إدارة املدار�س ،طورت «�أونروا» �أي�ضاً فر�صاً تعليمية �إ�ضافية؛ حيث يوجد لدى الوكالة ع�شرة
مراكز تدريب مهني مثل مركز التدريب املهني يف غزة ومركز تدريب دم�شق ،وهي توفر تدريباً مهارياً يف عدة جماالت
منها:
		
الأزياء.

		
ال�سباكة.

				
الت�صميم اجلرافيكي.

		
النجارة.

ال�صيدلة.

الإدارة واحلا�سوب.

العمارة وامل�ساحة.
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وتقوم تلك املراكز بتعليم املهارات ذات العالقة بال�سوق؛ من �أجل م�ساعدة ال�شباب من الالجئني الفل�سطينيني يف العثور على
فر�ص توظيف بعد التخرج ،وتقليل امل�ستويات العالية من البطالة بني الالجئني.
�إح�صائيات الأونروا يف جمال التعليم لعام (((:2013
الأردن

لبنان

مدار�س ابتدائية�/إعدادية

172

69

118

عدد موظفي التعليم

5522

1993

2719

3134

115803

31753

67292

51695

225098

% 50

% 53

% 48

% 58

% 48

% 49.1

682

1037

455

1010

603

758

747

1360

601

1090

1037

967

2

2

1

2

2

9

2136

1082

1132

1192

1482

7024

1

-

-

1

-

2

600

-

1600

-

518

891

عدد التالميذ
ن�سبة التالميذ الإناث
تكلفة التلميذ الواحد يف املرحلة
االبتدائية
تكلفة التلميذ الواحد يف املرحلة
الإعدادية6
مراكز التدريب املهني
التدريب املهني
كليات العلوم الرتبوية �4سنوات درا�سية

86

قبل اخلدمة

1000

تدريب املعلمني �أثناء اخلدمة

213

33

�سوريا ال�ضفة الغربية

127

غزة

املجموع/املعدل

99

245

703

9444

22812
491641

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

ويقع �ضمن برنامج التعليم برنامج
تدريب املعلمني ،من خالل معهد
الرتبية التابع لـ»�أونروا» الهادف �إىل
تدريب وتطوير الآالف من املعلمني
ومديري املدار�س ،وامل�شرفني يف
خمتلف مناطق عمليات الوكالة .وقد
ت�أ�س�س الربنامج عام  1964كم�شروع
م�شرتك بني «�أونروا» و»يون�سكو»،
وعلى مدار �أربعة عقود ا�ستجاب املعهد لالحتياجات الرتبوية املتغرية للمنطقة .ويتبع التدريب منهجية متطورة تتكيف
بنحو فعال مع املتطلبات املتغرية.
برنامج ال�صحة :تقدم «�أونروا» خدمات ال�صحة الأ�سا�سية لالجئني امل�سجلني يف مناطق عملياتها اخلم�س ،وهي م�س�ؤولة عن
توفري بيئة معي�شية لهم ،ويحكمها يف ذلك الأهداف الإمنائية للألفية اخلا�صة بال�صحة ومبعايري منظمة ال�صحة العاملية.
والهدف الأ�سمى لـ»�أونروا» هو متكني الالجئني من العي�ش حياة طويلة و�صحية ،وذلك من خالل:
�ضمان �إمكانية الو�صول العاملي خلدمات نوعية �شاملة.
منع الأمرا�ض وال�سيطرة عليها.
حماية �صحة العائلة وتعزيزها.
وتعمل �شبكة الوكالة من من�ش�آت الرعاية ال�صحية الأولية والعيادات املتنقلة على توفري الأ�سا�س خلدماتها ال�صحية ،وعلى
تقدمي اخلدمات الوقائية والرعاية الطبية العامة واملتخ�ص�صة وامل�صممة خ�صي�صاً لكل مرحلة عمرية .وعلى الرغم من �أن
الوكالة تركز على الرعاية ال�صحية الأولية ،فهي ت�ساعد الالجئني �أي�ضاً على الو�صول �إىل خدمات الرعاية ال�صحية الثانوية.
ويواجه برنامج ال�صحة حتديات خطرية ،مبا يف ذلك �ضمان �أن يتمتع الالجئون ب�سبل الو�صول �إىل الرعاية ال�صحية .وتت�أثر
�صحة النا�س كثرياً ببيئتهم املعي�شية ،ولذلك ف�إن «�أونروا» تعمل من �أجل توفري بيئة �صحية و�آمنة لالجئني ،ف�ض ً
ال عن توفري
�أعلى امل�ستويات املمكنة من الأمن االجتماعي .وقد عمل برنامج ال�صحة يف الوكالة بالتعاون مع برامج الرتبية والإغاثة
واخلدمات االجتماعية على التقليل من الفقر وزيادة الوعي ال�صحي ،ومكافحة الظروف البيئية التي ت�شجع على انت�شار
الأمرا�ض .وتفيد �إح�صائيات «�أونروا» املتعلقة بالربنامج ال�صحي لغاية  30حزيران  2013بالبيانات الآتية:
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عدد املراكز ال�صحية
عدد موظفي �صحة (ال
ت�شمل �صحة البيئة)
عدد موظفي �صحة (ت�شمل
�صحة البيئة)
مراكز �صحية تقدم خدمات
�صحة �أ�سنان (ت�شمل 10
وحدات متنقلة)
مراكز �صحية تقدم خدمات
�صحة �أ�سنان (ال ت�شمل 10
وحدات متنقلة)
مراكز تقدم خدمات رعاية
�صحية للأم والطفل
وتنظيم الأ�سرة
مراكز تقدمي خدمات
مر�ضى ال�سكري و�ضغط
الدم

الأردن

لبنان

�سوريا

ال�ضفة
الغربية

غزة

املجموع /املعدل

24

28

23

42

22

139

737

377

419

843

1037

3413

-

-

-

231

-

231

4

1

1

2

-

9

29

19

18

19

23

108

24

28

23

41

22

138

24

28

23

42

21

138

تقدمي خدمات خمربيه

24

17

21

20

41

123

جمموع زيارات املر�ضى
�سنويا ()2011

1943057

1235013

414993

1798961

4515248

9925272

برنامج الإغاثة واخلدمات االجتماعية :يقدم برنامج الإغاثة واخلدمات االجتماعية ت�شكيلة متعددة من خدمات احلماية
االجتماعية املبا�شرة وغري املبا�شرة يف مناطق عمليات الوكالة اخلم�س.
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وتركز دائرة الربامج الإغاثية واخلدمات االجتماعية على ثالثة �أهداف رئي�سية:
تزويد الالجئني الفل�سطينيني الذين يعانون الفقر مب�ساعدة �شبكة الأمان االجتماعي على �أ�سا�س دوري.
تعزيز التنمية واالعتماد على الذات للأفراد الأقل حظاً يف جمتمع الالجئني ،وخ�صو�صاً املر�أة والأطفال وال�شباب
والأ�شخا�ص الذين يعانون �إعاقات وكبار ال�سن.
املحافظة على حتديث و�صيانة �سجالت ووثائق الالجئني الفل�سطينيني امل�سجلني؛ وذلك من �أجل تقرير �أهليتهم
لتلقي خدمات «�أونروا».
خدمات الإغاثة
يعمل برنامج خدمات الإغاثة يف «�أونروا» على تخفيف حدة الفقر
عند عائالت الالجئني الفل�سطينيني ،مع �إعطاء الأولوية للأ�شد
فقراً «الفقر املدقع» .ويقدم الربنامج م�ساعدة �شبكة الأمان
االجتماعي التي ت�شتمل على الدعم الغذائي الأ�سا�سي واملعونات
النقدية ودخل الأ�سرة التكميلي لالجئني الفل�سطينيني الأ�شد
عر�ضة للمخاطر الذين يقعون يف دائرة الفقر املدقع .وكذلك
يقدم م�ساعدات نقدية وفق �أ�س�س انتقائية ،ومنحاً نقدية ملرة
واحدة لتغطية االحتياجات املنزلية الأ�سا�سية �أو لتغطية حاالت
الطوارئ الأ�سرية .ويقدم الربنامج �أي�ضاً امل�ساعدات املبا�شرة
خالل �أوقات الطوارئ التي ت�سببها �أعمال العنف واال�ضطراب ال�سيا�سي� ،إ�ضافة �إىل �إعادة ت�أهيل امل�ساكن بالتن�سيق مع دائرة
البنية التحتية وحت�سني املخيمات.
اخلدمات االجتماعية:
يعمل ق�سم اخلدمات االجتماعية يف «�أونروا» على معاجلة بع�ض االحتياجات االجتماعية االقت�صادية الأكرث �إحلاحاً ملجتمع
الالجئني الفل�سطينيني .وهو يعمل �أي�ضاً على تعزيز العمل املجتمعي الذي مي ّكن الالجئني الأ�شد عر�ضة للمخاطر على
وجه اخل�صو�ص من �أن ي�صبحوا �أكرث اعتماداً على �أنف�سهم .والربنامج ملتزم حت�سني القدرة امل�ؤ�س�سية لأكرث من 100
منظمة جمتمعية تعمل على تنظيم جمموعة وا�سعة من الن�شاطات االجتماعية والثقافية والرتفيهية ،ف�ض ً
ال عن التدريب
على املهارات وخدمات �إعادة الت�أهيل.

89

�إجنازات الربنامج :تتمثل �أحدث املنجزات التي حققها فيما ي�أتي:
توفري معونات غذائية ونقدية ف�صلية لنحو  257,000الجئ �أقل حظاً يف عام .2010
البدء بالعمل بربنامج �شبكة الأمان االجتماعي يف �إحدى مناطق �إقليم الأردن خالل �شهر ت�شرين الثاين  .2010ما
يزيد على  58,100امر�أة الجئة ت�ستفيد �سنوياً من عمل الوكالة يف تعزيز دورهن وم�شاركتهن.
م�ساعدة �أكرث من  20,000الجئ يعانون �إعاقات يح�صلون �سنوياً على خدمات �إعادة ت�أهيل مبا�شرة ،حيث قدم ما يزيد
على  80,000خدمة.
توفري التعليم والن�شاطات الرتفيهية من خالل منظمات املجتمع املحلي ،ملا يزيد على  99,500طفل و�شاب ,وذلك
متا�شياً مع �أهداف اتفاقية حقوق الطفل.
تقدمي قرو�ض بقيمة  1,4مليون دوالر مل�ساعدة �أكرث من  8,000الجئ من الالجئني الأ�شد عر�ضة للمخاطر لبناء
�أ�صول منازلهم .و�أكرث من  % 70من امل�ستفيدين كانوا من الن�ساء اللواتي ح�صلن على اخلدمة من خالل � 33صندوقاً
يديرها املجتمع املحلي.
تطوير نظام ت�سجيل لالجئني يف كافة مناطق العمليات م�ستند �إىل �شبكة الويب ،بكلفة بلغت عدة ماليني دوالر.
�إ�صدار جيل جديد من بطاقات ت�سجيل العائلة باللغتني العربية والإجنليزية.
م�سح وحفظ �أكرث من  17,5مليون وثيقة بطريقة رقمية ،مبا يف ذلك �شهادات الوالدة و�صكوك الأمالك ووثائق
الإقامة التي يعود تاريخها �إىل فل�سطني االنتداب ما قبل .1948
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�إح�صائيات الأونروا يف جمال الإغاثة واخلدمات االجتماعية حتى عام :2013
الأردن

لبنان

�سورية

ال�ضفة الغربية

غزة

جمموع/املعدل

57880

52790

36393

35712

109484

292259

ن�سبة حاالت الع�سر ال�شديد �إىل
عدد الأ�شخا�ص امل�سجلني

3%

11%

7%

4%

9%

6%

عدد مراكز برامج املر�أة

12

9

13

18

10

62

عدد مراكز الت�أهيل االجتماعي

8

1

5

15

7

36

عدد مراكز التطوير االجتماعي

3

1

3

-

-

7

�صناديق مدارة من قبل املجتمع

13

7

11

10

-

41

عدد موظفي دائرة الرعاية
واخلدمات االجتماعية

111

114

100

167

204

712

عدد حاالت الع�سر ال�شديد

برنامج الطوارئ:
على مدار ال�سنوات ال�ستني املا�ضية ،اتخذت «�أونروا» الإجراءات للتخفيف من �آثار حاالت الطوارئ يف حياة الالجئني.
وي�ضطلع العمل الذي تقوم به الوكالة على معاجلة الو�ضع ال�سيا�سي واالجتماعي االقت�صادي والأمني الذي ميتاز ب�أنه
�سريع التدهور يف غزة وال�ضفة الغربية ،وذلك منذ اندالع االنتفا�ضة الثانية يف �أواخر عام  ،2000وذلك �إ�ضافة �إىل اال�ستجابة
للأزمات يف لبنان.
غزة:
لقد ا�ستمر الو�ضع االجتماعي االقت�صادي يف غزة بالتدهور على نحو ثابت منذ عام  .2000وقد �أدت القيود ال�شديدة
املفرو�ضة على حركة الب�ضائع والأ�شخا�ص �إىل انهيار القطاع اخلا�ص ،وتركت مئات الألوف من الأ�شخا�ص عاطلني من
العمل .كذلك �أ�صبح املجتمع يت�آكل ب�سبب �أن كل �شيء يف حياة الأفراد اليومية ت�أثر �سلباً بذلك.
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ال�ضفة الغربية� :أدت الأزمة الإن�سانية التي طال �أمدها يف ال�ضفة الغربية �إىل ترك ال�سكان الفل�سطينيني على وجه
اخل�صو�ص عر�ضة للمخاطر .ويقوم عمل «�أونروا» يف حاالت الطوارئ على م�ساعدة الفئات املعر�ضة للمخاطر على وجه
اخل�صو�ص مثل املجموعات املعر�ضة للت�شريد والن�ساء.
نهر البارد :يف لبنان ،ا�ستدعت الظروف �أن تقوم «�أونروا» بالعمل يف �صيف عام  ،2007وذلك يف �أعقاب التدمري الكامل
الذي حلق مبخيم نهر البارد يف جنوب لبنان؛ نتيجة النزاع الذي دار بني القوات امل�سلحة اللبنانية وجمموعة فتح الإ�سالم
املتطرفة.
برنامج القرو�ض :يهدف برنامج القرو�ض الب�سيطة وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية �إىل:
طريق تقدمي القرو�ض لر�أ�س املال الفعال ،و�صناديق
اال�ستثمار ب�أ�سعار فائدة جتارية.
�إتاحة االئتمان للم�ؤ�س�سات يف قطاعي االقت�صاد
الر�سمي وغري الر�سمي.
ت�شجيع ا�ستبدال اال�سترياد؛ بغية حت�سني امليزان
التجاري.
حجم الإقرا�ض والتو�سع يف الربنامج لتغطية
�أولئك الذين يعدمون االئتمان؛ ب�سبب عدم �إمكان
ت�سديد الدين.
ت�شجيع م�شاركة الن�ساء يف االقت�صاد.
قدرة الربنامج على اال�ستمرار من واقع الأموال الناجتة من عملياته االئتمانية (((.

92

 - 1موقع الأونروا على ال�شبكة العنكبوتية . www.unrwa.org

«�أونروا» والتوطني :م ّثل تقرير (بعثة كالب)((( الأ�سا�س لربنامج عمل «�أونروا» الذي متحور حول حمورين
�أ�سا�سيني:
نقل عبء �إعالة الالجئني �إىل احلكومات امل�ضيفة ب�أق�صى �سرعة ممكنة.
ا�ستعمال �أموال «�أونروا» ب�صورة رئي�سية يف دمج الالجئني الفل�سطينيني يف اقت�صاديات الدول امل�ضيفة.
رف�ض الالجئون الفل�سطينيون هذا التوجه ،وعربوا عن مقاومتهم �إعادة توطينهم ب�صورة دائمة خارج فل�سطني؛ ما ا�ضطر
«�أونروا» �إىل �إغفال م�شاريعها التي �أ�صبحت تعرف فيما بعد مب�شاريع التوطني ،وركزت جهودها بد ًال من ذلك على الإغاثة
والتعليم وال�صحة (((.
م��ل�اح����ظ����ة ه����ام����ة:
�إن العالقة بني «�أونروا» والالجئني
جنحت يف خلق مفاهيم وقيم معينة
ذات �أبعاد �سيا�سية عك�ست نف�سها على
م�ستوى معي�شة الالجئني و�أمناطها،
و�أبقتهم دوم ًا يف حالة ترقب م�ؤامرة
دولية ال تتوقف ،تكون وكالة الغوث
�أداتها املموهة؛ وهو ما عقّد العالقة
بني الالجئني الفل�سطينيني و»�أونروا».
فالالجئ يتم�سك بها من جهة ،ويتمنى
زوالها من جهة �أخرى ،وينظر �إىل
قراراتها نظرة ارتياب وت�شكيك.
 - - 1هي بعثة للم�سح واال�ستك�شاف ،عملت برئا�سة اخلبري الأمريكي "غوردن كالب" رئي�س هيئة تنمية وادي التن�سي يف �أمريكا ،حيث كلفت
هذه اللجنة بدرا�سة الو�ضع االقت�صادي الذي خلفته احلرب يف ال�شرق الأدنى ،ورفع التو�صيات فيما تراه من و�سائل؛ لإعادة دمج الالجئني يف حياة
املنطقة االقت�صادية ،وتهيئة �شروط لإحالل ال�سالم الدائم .للتف�صيل ينظر� :أ� .أني�س �صايغ و�آخرون املو�سوعة الفل�سطينية  ،مج� ،3ص.60
 - 2راجع فقرة م�شاريع ت�صفية ق�ضية الالجئني يف الفقرات ال�سابقة.
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«�أونروا» واتفاق �أو�سلو ((( :ميكن ت�سجيل املالحظات الآتية على «�أونروا» بعد توقيع اتفاق �أو�سلو:
�شرعت وكالة الغوث «�أونروا» مبجموعة من اخلطوات املتدرجة ملراكمة �شروط االنتقال من منظمة لإغاثة الالجئني،
وتوظيفهم �إىل وكالة للتنمية املحلية يف �إطار �إقليمي ي�شمل مناطق عملياتها اخلم�س يف الأردن و�سوريا ولبنان� ،إىل جانب
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
تكيفت «�أونروا» مع الوجهة ال�سيا�سية لـ»عملية �أو�سلو» مب�ؤ�شراتها التوطينية ،مبا فيها ق�ضايا الت�أهيل والدمج يف
املجتمع املحلي التي تتعاطى معها جلنة الالجئني يف املفاو�ضات املتعددة ،والتي ت�شارك «�أونروا» يف �أعمالها منذ �أن
ت�أ�س�ست.
جل�أت «�أونروا» �إىل تقلي�ص خدماتها ،و�إعادة النظر يف جانب منها ويف ت�صريفاتها وحمدداتها مبا يف ذلك حتميل
الالجئني �أنف�سهم جزءاً من التكاليف املالية للخدمات.
تبنت «�أونروا» برناجماً جديداً �أُطلق عليه «برنامج تطبيق ال�سالم» �أَ ْر َ�صدت له الدول املانحة موازنات �سخية ،حيث
ا�ستهدف هذا الربنامج �إن�شاء م�شاريع الت�أهيل والتنمية ،وحتت �سقف جمموعة العمل التابعة لـ»املفاو�ضات املتعددة»،
وبهدف الرتويج التفاق �أو�سلو حتت �شعار «ال�سالم ازدهار والنزاع ندرة و َع َوز».
عمدت «�أونروا» �إىل اعتماد برنامج املواءمة بني خدماتها وخدمات الدول امل�ضيفة يف �إطار تقلي�ص الوكالة خدماتها.
�إن الإعالن املتكرر للعجز املايل من جانب «�أونروا» �إىل انتهاج �سيا�سة جديدة تقوم على �أ�سا�س تقلي�ص النفقات،
واتباع �إجراءات التق�شف التي طالت معظم برامج الوكالة واخلدمات الأ�سا�سية؛ ما انعك�س على تلبية �أب�سط احتياجات
الالجئني الفل�سطينيني مبختلف مناطق عمليات «�أونروا».
ت������ن������ب������ي������ه ه��������ام
�إن تقلي�ص موازنة «�أونروا» لي�س �أمر ًا بريئ ًا متام ًا؛ فافتعال الأزمة بات وا�ضح ًا للعيان ،وخمطط «ت�صفية
�أونروا» على نحو تدريجي ال يعك�س رغبة �إ�سرائيلية فقط ،بل يتقاطع �أي�ض ًا مع مواقف بع�ض الدول التي
تت�أثر باملوقف الإ�سرائيلي من خالل حل ق�ضية الالجئني بعيد ًا عن الدولة العربية ،وعلى ح�ساب الدول
العربية؛ من خالل العمل على توطني الالجئني ،وا�ستبدال التعوي�ض بحق العودة.
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 ( - 1قي�س عبد الكرمي و فهد �سليمان و �آخرون ) �شرم ال�شيخ  ..الالجئون  ..احلل الدائم – املكتب ال�سيا�سي للجبهة الدميقراطية لتحرير
فل�سطني � -ص  141مرجع �سابق.

الالجئ الفلسطيني
بين اختالف المفهوم ومشاريع تصفيته

3
الف�صل الثالث

�أو ًال

مفهوم الالجئ الفل�سطيني

ثاني ًا الالجئ الفل�سطيني واجلامعة العربية
ثالث ًا القوانني العن�صرية الإ�سرائيلية وم�شاريع ت�صفية ق�ضية الالجئني
رابع ًا م�شاريع ت�صفية ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني
خام�س ًا الالجئون وعملية الت�سوية
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أو ً
ال :مفهوم الالجئ الفلسطيني

يواجه الالجئون الفل�سطينيون منذ اقتالعهم عام  1948م�شكلة ،لي�ست يف كونهم الجئني طردوا من وطنهم ،ولكن تكمن
املع�ضلة يف حتديد م�صطلح «من هو الالجئ».
تعريف «�أونروا» لالجئ الفل�سطيني:
َع َّرفت «�أونروا» الالجئ الفل�سطيني ب�أنه ال�شخ�ص الذي كان مكان �إقامته العادية يف فل�سطني ملدة ال تقل عن عامني
�سابقني لن�شوب النزاع العربي -الإ�سرائيلي عام  ،1948وهو ال�شخ�ص الذي فقد جراء ذلك النزاع بيته و�سبل معي�شته،
ال لديها يف �أحد الأقطار التي متار�س فيها الوكالة عملياتها .وقد مت تو�سيع هذا التعريف الحقاّ
و�أ�صبح الجئاً وم�سج ً
لي�شمل �أبناء و�أحفاد الالجئني ،حيث ي�ستفيدون من خدمات الوكالة املقدمة� ،شرط �أن يكونوا م�سجلني لديها ،ويقطنون
يف منطقة عملياتها ،وبحاجة �إىل امل�ساعدة.
يف العمق...
يعد هذا التعريف هو الوحيد واخلا�ص
بالالجئني الفل�سطينيني� ،إ ّال �أنه ال يعد
تعريفاً دولياً �أو �إقليمياً ،رغم �صدوره عن
م�ؤ�س�سة �أو وكالة دولية.
هذا التعريف يخ�ضع يف معايريه
حل�صر نطاق عمل «�أونروا» فقط ،وال
ي�شمل عموم الالجئني الفل�سطينيني.
ومن قراءة هذا التعريف ،نالحظ
�أن الالجئ هو امل�سجل لديها ويتلقى
م�ساعدة م�شروطة ب�أن يكون بحاجة
�إليها.
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�إن التعريف ربط بني النزاع و�صفة اللجوء ،وحدد فرتة زمنية ال تقل عن عامني لل�شخ�ص الالجئ «�أن تكون فل�سطني
مكان �إقامته قبل النزاع» ،وهذه التحديدات ُت�ض ِّيق من مفهوم حق العودة؛ من حيث �إنها حترم الفل�سطينيني الذين
غادروا فل�سطني للعمل �أو الدرا�سة او العالج �..إلخ ،يف م�صر ودول اخلليج مث ً
ال قبل النزاع بفرتة طويلة من حقهم يف
العودة �إىل فل�سطني.
لقد عربت الأمم املتحدة يف قرارها اخلا�ص ب�إن�شاء الوكالة �أن مهمتها تقدمي خدمات �إن�سانية ،ولكنها ربطت هذا
القرار بالفقرة ( )11من قرار حق العودة رقم  ،194وهذا يعني �أن مهمة الوكالة لي�ست تقدمي خدمات فقط� ،إمنا
يحمل م�ضمون قرار �إن�شائها هدفاً �سيا�سياً هو ت�سهيل عودة الالجئني .و�إذا كان امل�ضمون ال�سيا�سي للوكالة يتمثل
يف عودة الالجئني وتعوي�ضهم ،فثمة م�ضمون �سيا�سي �آخر ن�ص عليه تعريف «�أونروا» لالجئ؛ ذلك �أن الوكالة تنظر
للم�شكلة الفل�سطينية على �أنها نزاع على �أر�ض ،ولي�ست �صراعاً فل�سطينياً� -إ�سرائيلياً على الوجود متثل يف طرد ه�ؤالء
الفل�سطينيني من وطنهم ،وهذا يعني �أن «�إ�سرائيل» تنازع الفل�سطينيني على �أر�ضها �أو حقها يف �إقامة وطن كما ن�ص وعد
بلفور ،و�أيده �صك االنتداب ،ومنحته الأمم املتحدة ال�صفة ال�شرعية بالقرار رقم  181ل�سنة .((( 1947
الالجئ الفل�سطيني باملفهوم الإ�سرائيلي:
حاولت «�إ�سرائيل» اال�ستفادة من ثغرات تعريف «�أونروا» ،فقامت
بتحديد مفهوم لالجئ مبن هاجروا خالل احلرب وكنتيجة مبا�شرة
لها ،ورف�ضت اعتبار مَن كانوا خارج البالد وقت احلرب الجئني ،كما
رف�ضت الوثيقة الإ�سرائيلية الر�سمية حول الالجئني مفهوم وكالة
الغوث ،واعتبارها كل من كان يف فل�سطني منذ الأول من حزيران عام
 1946وغادرها الجئاً ،وذلك بذريعة �أنه كان كثريون من العرب غري
الفل�سطينيني يف فل�سطني �آنذاك ،وغادرها يف �أثناء احلرب ،وه�ؤالء ال
ميكن اعتبارهم الجئني فل�سطينيني كما تقول الوثيقة الإ�سرائيلية،
و�إ�ضافة �إىل ذلك ترف�ض «�إ�سرائيل» رف�ضاً قاطعاً االعرتاف ب�أبناء
و�أحفاد الالجئني املولودين يف ال�شتات كالجئني (((.
� - 1سامر عبدة عقروق تعريف الالجئني الفل�سطينيني– من�سق الربنامج الأكادميي لدرا�سات الهجرة الق�سرية نابل�س – �أب  – 2006موقع
جامعة النجاح الوطنية على ال�شبكة العنكبوتية . http://www.najah.edu/ar/page/3510
 - 2االونروا بني م�أ�ساة التاريخ وملهاة احللول – مرجع �سابق – �ص . 256
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الالجئ الفل�سطيني باملفهوم الأمريكي:
�أ�شار الراعي الأمريكي يف املفاو�ضات املتعددة الأطراف �إىل الالجئ ب�أنه« :هو كل من مت اقتالعه من مكانه؛ نتيجة
لل�صراع».
يبدو �أن الواليات املتحدة الأمريكية �أرادت من هذا التعريف �أن ت�شمل اليهود الذين هاجروا من الدول العربية �إىل
«�إ�سرائيل» �ضمن مفهوم الالجئ؛ وذلك ليتم تعوي�ضهم عن ممتلكاتهم ال�سابقة� ،أو مقاي�ضتها ب�أمالك الالجئني يف
فل�سطني (((.
التعريف الفل�سطيني لالجئ الفل�سطيني
ُيعرف امليثاق الوطني الفل�سطيني (مادة :)5
الالجئون الفل�سطينيون هم «املواطنون العرب
الذين كانوا يقيمون �إقامة عادية يف فل�سطني
عام � ،1947سواء من �أُخرج منها �أو بقي فيها ،وكل
من ولد لأب عربي فل�سطيني بعد هذا التاريخ
داخل فل�سطني �أو خارجها ،هو فل�سطيني» (((.
�إ����ض���اءة ..امل��ي��ث��اق ال��وط��ن��ي الفل�سطيني
�شكل امليثاق الوطني الفل�سطيني العقيدة ال�سيا�سية لل�شعب الفل�سطيني؛ فهو الذي حدد عالقة ال�صراع
بني ال�شعب العربي الفل�سطيني وكيان االحتالل ،ور�سم �أفق ًا �سيا�سي ًا وطني ًا عرب برنامج ا�سرتاتيجي
متكامل ،ي�ضمن بقاء فل�سطني التاريخية واجلغرافية ودميومتها ل�شعبها العربي الفل�سطيني.
�ألغت منظمة التحرير معظم بنود هذا امليثاق التي تتعار�ض مع ر�سائل االعرتاف التي تبادلتها مع الكيان
ال�صهيوين يف ظل توقيع اتفاق �أو�سلو.
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 - 1املرجع نف�سه _ �ص . 256
 - 2املو�سوعة الفل�سطينية – الق�سم العام -املجلد الرابع (ل – ي )– �إ�صدار هيئة املو�سوعة الفل�سطينية– دم�شق -الطبعة االوىل ت 1984
�ص  406وما بعدها .انظر �أي�ضا ً :موقع فل�سطيني على ال�شبكة العنكبوتية .http://www.falestiny.com

تعريف دائرة �ش�ؤون الالجئني -منظمة التحرير الفل�سطينية:
الالجئ الفل�سطيني هو «�أي �شخ�ص كان يف التا�سع والع�شرين من ت�شرين الثاين � 1947أو بعد هذا التاريخ ،مواطناً
فل�سطينياً وفقاً لقانون املواطنة الفل�سطينية ال�صادر يف الرابع والع�شرين من متوز  ،1925الذي مكان �إقامته الطبيعية
يف فل�سطني يف مناطق �أ�صبحت الحقاً حتت �سيطرة دولة �إ�سرائيل بني 1948 / 5/ 15م ،و1949 / 7/ 20م ،و�أجرب على
ترك مكان الإقامة؛ ب�سبب احلرب ومل ي�ستطع العودة �إليه جراء ممار�سات ال�سلطات الإ�سرائيلية ،والذي كان خارج
مكان �إقامته يف  29ت�شرين الثاين 1947م� ،أو بعد هذا التاريخ ومل يتمكن من الرجوع �إليه؛ ب�سبب احلرب والإجراءات
الإ�سرائيلية ،وفقد م�صدر رزقه حتى  ،1948 /7/ 20لي�س ال�سبب �سواء �أكان �أحد �سكان القرى احلدودية يف ال�ضفة،
و�سلبت �أر�ضه و�أ�صبحت حتت �سيطرة �إ�سرائيل� ،أم كان �أحد �أفراد القبائل البدوية� ،أم �شبه البدوية ،و�أن�سال الالجئني
الفل�سطينيني و�أزواجهم وزوجاتهم وفق التعريف� ،سواء كان ه�ؤالء على قيد احلياة �أم ال (((.
ت�أمل..
يبدو وا�ضحاً �أن التعريف امل�شار �إليه �أعاله قد جاء يف وقت ما
بعد اتفاقية �أو�سلو؛ وبالتايل فهو ين�سجم مع ما جاء يف هذه
االتفاقية مثل ا�ستخدام «دولة �إ�سرائيل» يف التعريف ،وك�أن
التعريف يلمز م�س�ألة الالجئني ممن طردوا بالقوة من �أرا�ضي
 1948ب�صورة ال حتمل معاين القوة يف م�ضامني حق العودة.
مل يت�ضمن التعريف �أي �إ�شارة �إىل حق هذه املجموعات يف
العودة وتقرير امل�صري ،وال يف «العودة» و»التعوي�ض».
هناك اختالف وا�ضح بني تعريف امليثاق الوطني الفل�سطيني،
والتعريف ال�صادر عن دائرة �ش�ؤون الالجئني يف منظمة
التحرير؛ ما يرتك جما ًال لالجتهاد يف �أن هناك اختالفات
داخلية فل�سطينية يف حتديد ماهية الالجئ الفل�سطيني.
� - 1سامر عبدة عقروق تعريف الالجئني الفل�سطينيني– من�سق الربنامج الأكادميي لدرا�سات الهجرة الق�سرية نابل�س – �أب  – 2006موقع
جامعة النجاح الوطنية على ال�شبكة العنكبوتية . http://www.najah.edu/ar/page/3510
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التعريف املختار لالجئ الفل�سطيني:
قدم الباحث الفل�سطيني ع�صام عدوان �إىل املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني الثاين تعريفاً لالجئ الفل�سطيني الذي قام
()1
باعتماده بعد �إدخال بع�ض التعديالت الطفيفة عليه ،و�أقره فيما �سمي «قانون حق العودة لالجئني الفل�سطينيني» رقم
ل�سنة  2008ب�أن الالجئ الفل�سطيني هو:
كل فل�سطيني حال و � /أو يحول االحتالل ال�صهيوين دون متتعه و � /أو ذريته بحق الإقامة الدائمة يف بلدته الأ�صلية من
فل�سطني التاريخية ،وبكامل حقوق املواطنة فيها ،دون النظر �إىل تاريخ بدء حرمانه من هذا احلق� ،أو طريقة حرمانه
باللجوء �أو النزوح �أو التهجري �أو الطرد �أو الإبعاد �أو التغييب �أو التجني�س� ،أو املنع �أو ا�ستخدام �أي و�سيلة حترمه من حقه
يف العودة (((.
النازحون:
«ظهر هذا امل�صطلح ال�سيا�سي على �أثر الهجرة الثانية التي
تع ّر�ض لها الفل�سطينيون بعد حرب  ،1967و�أطلق عليهم هذا
التعبري؛ لتمييزهم عن الذين هجروا خالل �سنوات 1946
  ،1948وهناك من �أ�صبح منهم الجئاً ونازحاً ،فمنهم منكان مقيما يف �أرا�ضي  1948وهاجر للإقامة يف �أرا�ضي ،1967
وا�ضطروا بعد � 1967إىل الهجرة اجلديدة ،ومنهم من ا�ضطر
�إىل النزوح من القرى واملناطق احلدودية �إىل مناطق داخلية.
وقدمت الأدبيات التعريف الآتي للنازحني ،علماً �أن القرارات
واملواثيق الدولية مل تتطرق للنازحني يف �أيٍّ منها� ،أما
التعريف فهو« :املواطنون الذين �ش ّردوا من �أبناء ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة؛ نتيجة القتال عام  ،1967وهم من غري
الجئي  ،1948ومل يتمكنوا من العودة �إىل ديارهم بعد عام
.»1967
 - 1ع�صام حممد علي عدوان الالجئ الفل�سطيني –�إ�شكاالت التعريف واحللول الواجبة �أكادميية درا�سات الالجئني–مايو – �أيار 2011
– غزة فل�سطني – �ص .20
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بناء على هذا التعريف ،ف�إنه ميكن �إدراج الفئات الآتية حتت هذا البند ،وهم جميع ًا لهم احلق يف العودة �إىل
ً
�أماكن �سكنهم الأ�صلية ،وهم:
الأفراد واجلماعات الذين نزحوا عن �أماكن �سكنهم على �أثر حرب  ،1967وحتى مت �أول �إح�صاء يف الأرا�ضي املحتلة.
الأفراد واجلماعات الذين كان مكان �إقامتهم الطبيعي والدائم يف ال�ضفة الغربية ،وقطاع غزة ،والقد�س ،وذلك حتى
اندالع احلرب يف عام  ،1967وحدث �أن كانوا خارج الوطن للعالج� ،أو التعليم� ،أو العمل� ،أو الدرا�سة� ،أو الزيارة عند وقوع
احلرب.
الأفراد واجلماعات الذين حالت الأوامر الع�سكرية والإدارية الإ�سرائيلية دون عودتهم �إىل مناطق �سكنهم.
الأفراد �أو اجلماعات الذين �أُبعدوا ق�سراً عن �أماكن �إقامتهم؛ لأ�سباب �أمنية ح�سب االحتالل.
�أبناء و�أحفاد ون�سل كل من يتحدر ممن تنطبق عليهم واحدة من التعريفات ال�سابقة (((.
ثانيا :الالجئ الفلسطيني وجامعة الدول العربية

�إ�ضاءة ..جامعة الدول العربية
هي منظمة دولية �إقليمية قامت تثبيت ًا للعالقات الوثيقة والروابط العديدة بني الدول العربية على
�أ�سا�س احرتام ا�ستقالل تلك الدول و�سيادتها وتوجيهها وت�أمني م�ستقبلها وحتقيق �أمانيها و�آمالها.
وقد تكونت يف � 22آذار من �سبع دول تتمتع باال�ستقالل وقتذاك هي :م�صر� ،سوريا ،الأردن ،لبنان ،العراق،
اليمن ال�سعودية.
ال توجد اتفاقية عربية جماعية على غرار االتفاقيات الدولية �أو الإقليمية لتنظيم الأو�ضاع اخلا�صة بالالجئني يف الوطن
العربي ،لي�س فقط الالجئني الفل�سطينيني� ،إمنا كل الالجئني ،حيث يوجد يف البلدان العربية ما يقدر بـ 1400000الجئ
من جنوب غرب �آ�سيا والقرن الإفريقي وال�شرق الأو�سط ((( ،فقد �شهد عام  1993حماولة عربية لتنظيم �أو�ضاع الالجئني،
� - 1سامر عبدة عقروق تعريف الالجئني الفل�سطينيني– من�سق الربنامج الأكادميي لدرا�سات الهجرة الق�سرية نابل�س – �أب  – 2006موقع
جامعة النجاح الوطنية على ال�شبكة العنكبوتية http://www.najah.edu/ar/page/3510
� - 2إبراهيم د ّراجي م�شكالت الالجئني و�سبل حلها– ورقة مقدّمة �إىل امللتقى العلمي الذي تنظمه جامعة نايف للعلوم الأمنية -كلية العلوم
اال�سرتاتيجية -بعنوان "الالجئون يف املنطقة العربية ..ق�ضاياهم ومعاجلتها" –� 2011/ 10/ 4 - 11ص  . 42هذا قبل �أحداث �سوريا وعدا
الالجئني الفل�سطينيني
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و�ضعت �أ�س�سها العامة جامعة الدول العربية؛ بغية حتديد مفهوم اللجوء يف العامل العربي ،وترتيب �أطر قانونية و�سيا�سية
تنظم و�ضع الالجئني� ،إال �أنه ورغم مرور ت�سعة ع�شر عاماً على و�ضع االتفاقية املذكورة ف�إنها بقيت حرباً على ورق؛ وذلك
لعدم م�صادقة معظم الدول العربية عليها ،حيث � ّإن م�صر كانت الدولة العربية الوحيدة التي �صادقت ر�سمياً على االتفاقية
يف عام  ،1994لكن مل يلم�س تطبيق االتفاقية على �أر�ض الواقع.
�أما بخ�صو�ص الالجئ الفل�سطيني ،فبعد مراجعة معظم القرارات والت�شريعات التي و�ضعتها اجلامعة
العربية ،تبني �أنها مل تخرج عن كونها جمموعة قرارات وت�شريعات ب�ش�أن:
جمع �شمل الأ�سر الفل�سطينية امل�شتتة ومنحهم وثائق �سفر موحدة.
ت�سهيل �سفر و�إقامة الفل�سطينيني ومعاملتهم يف الدول العربية.
منح جن�سية بع�ض الدول العربية لبع�ض الالجئني الفل�سطينيني.
منح جوازات �سفر م�ؤقتة (((.
قرارات جامعة الدول العربية املتعلقة بالالجئني الفل�سطينيني
�صدر عن جامعة الدول العربية الكثري من القرارات؛ لتقنني و�ضع
الالجئني الفل�سطينيني يف الدول العربية.
�أهم هذه القرارات:
عام � 1952صدر القرار رقم ( )424عن جمل�س اجلامعة بال�سماح بل ِّم
�شمل �أ�سر الالجئني امل�شتتني و�إ�صدار وثائق �سفر موحدة.
يف عام  1954اتخذ املجل�س قراراً ب�إ�صدار وثائق �سفر ال�ستخدامها يف
ال�سفر والتنقل بني الدول العربية وغريها.
يف عام  1964جرى االعرتاف مبنظمة التحرير الفل�سطينية ممث ً
ال
�شرعياً للفل�سطينيني يف اجلامعة العربية.

�شعار جامعة الدول العربية

 - 1مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني – وفا – الالجئ يف القانون الدويل وكالة الأنباء واملعلومات الفل�سطينية على ال�شبكة العنكبوتية
. http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3928
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يف عام � 1965صدر بروتوكول الدار البي�ضاء اخلا�ص مبعاملة الالجئني الفل�سطينيني يف الدول العربية.
يف عام � 1991صدر القرار  5093الذي ا�شرتط معاملة الفل�سطينيني ح�سب الأحكام والقوانني املعمول بها يف كل دولة (((.
يف �آذار2001م �صدر القرار  /6053د الذي �أكد جمدداً �ضمان حقوق ال�شعب الفل�سطيني ،وال �سيما حق العودة والتم�سك
بتنفيذ قرار الأمم املتحدة رقم .((( 194
يف �آذار  2007تبنى جمل�س اجلامعة املبادرة العربية لل�سالم التي دعت املبادرة العربية لل�سالم �إىل �إنهاء ال�صراع العربي
ال�صهيوين على �أ�سا�س ان�سحاب العدو ال�صهيوين �إىل حدود ما قبل حرب ،1967واعرتاف العرب بـ»�إ�سرائيل» والتطبيع
معها ،و�إخ�ضاع ق�ضية عودة الالجئني الفل�سطينيني للتفاو�ض بني الفل�سطينيني وال�صهاينة (((.
بروتوكول الدار البي�ضاء -

1965 / 9/ 10م

عقدت اجلامعة العربية م�ؤمتر امل�شرفني على �ش�ؤون الفل�سطينيني يف الدول العربية امل�ضيفة الذي كان من �أهم ما
�أجنزه بخ�صو�ص الالجئني الفل�سطينيني «بروتوكول معاملة الفل�سطينيني يف الدول العربية» الذي عرف بربوتوكول
الدار البي�ضاء ،و�أهم بنوده:
ا�ستناداً �إىل ميثاق جامعة الدول العربية وملحقه اخلا�ص بفل�سطني و�إىل قرار جمل�س جامعة الدول العربية ب�ش�أن
الق�ضية الفل�سطينية ،وعلى اخل�صو�ص �إىل القرار اخلا�ص باملحافظة على الكيان الفل�سطيني ،فقد وافق جمل�س وزراء
خارجية الدول الأع�ضاء يف اجتماعه بالدار البي�ضاء يوم  1965 /9/ 10على الأحكام الآتية ،ودعا الدول الأع�ضاء �إىل
اتخاذ الإجراءات الالزمة لو�ضعها مو�ضع التنفيذ:
مع االحتفاظ بجن�سيتهم الفل�سطينية ،يكون للفل�سطينيني املقيمني حالياً يف �أرا�ضي ...احلق يف العمل واال�ستخدام
�أ�سوة باملواطنني.
يكون للفل�سطينيني املقيمني حالياً يف �أرا�ضي ...ومتى اقت�ضت م�صلحتهم ذلك ،احلق يف اخلروج منها والعودة �إليها.

 - 1لك�س تاكنربغ و�ضع الالجئني الفل�سطينيني يف القانون الدويل � -ص - 469مرجع �سابق.
� - 2سارة خالد حممد �أحمد الليثى .جامعة الدول العربية ودورها يف الق�ضية الفل�سطينية �إ�شراف :حممد �أحمد على العدوي -جـامعة
�أ�سيوط كليــة الآداب ق�ســم الإعالم 11كانون الأول (دي�سمرب)  – 2010على ال�شبكة العنكبوتية www.elaphblog.com/posts. -
. aspx?u=3801&A=71018
 - 3دائرة �ش�ؤون املفاو�ضات يف منظمة التحرير الفل�سطينية – مبادرة ال�سالم العربية – على ال�شبكة العنكبوتية
. http://www.nad-plo.org/userfiles/file/arabic-factsheets/API%20FAQ%20Arabic.pdf
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يكون للفل�سطينيني املقيمني يف �أرا�ضي الدول العربية الأخرى احلق يف الدخول �إىل �أرا�ضي ...واخلروج منها متى
اقت�ضت م�صلحتهم ذلك .وال يرتتب على حقهم يف الدخول احلق يف الإقامة �إال للمدة املرخ�ص لهم بها ،وللغر�ض الذي
دخلوا من �أجله ،ما مل توافق ال�سلطات املخت�صة على غري ذلك.
مينح الفل�سطينيون حالياً يف �أرا�ضي ...كذلك من كانوا يقيمون فيها و�سافروا �إىل املهاجر متى رغبوا يف ذلك وثائق
�صاحلة ل�سفرهم ،وعلى ال�سلطات املخت�صة �أينما ُوجدت �صرف هذه الوثائق �أو جتديدها بغري ت�أخري.
يعامل حا�صلو هذه الوثيقة يف �أرا�ضي دول اجلامعة العربية معاملة رعايا دول اجلامعة ب�ش�أن الت�أ�شريات والإقامة(((.
مواقف الدول العربية من بروتوكول الدار البي�ضاء :انق�سم املوقف العربي حيال مواد الربوتوكول بني م�ؤيد لها ت�أييداً
كام ً
ال ،ومتحفظ على بع�ض املواد (((.
ما هي الدول التي �أيدت الربوتوكول من دون حتفظ؟
�أيدت الدول العربية الآتي ذكرها الربوتوكول من دون حتفظ ،وهي� :سورية والأردن واجلزائر وال�سودان والعراق وم�صر
واليمن.
من هي الدول التي حتفظت على الربوتوكول ،وعلى �أي مواد منه؟ الدول التي حتفظت على بع�ض مواد الربوتوكول
هي :الكويت وليبيا ولبنان.
الكويت وليبيا حتفظتا على املادة الأوىل:
فالكويت حتفظت على �أال ت�شمل املادة الأوىل العمل احلر �أ�سوة باملواطنني؛ نظراً �إىل خ�صو�صية العمل احلر فيها،
وخ�ضوعه لبنود خا�صة.
�أما ليبيا فقد ر�أت �أن يخ�ضع الفل�سطينيون ل�شروط الإقامة التي تكون لبقية مواطني الدول العربية نف�سها.
ويف لبنان جرى التحفظ على املادة الأوىل والثانية والثالثة لت�صبح كما ي�أتي:
 - 1لك�س تاكنربغ و�ضع الالجئني الفل�سطينيني يف القانون الدويل– م�صدر �سابق – امللحق الثالث �ص .472
� - 2إبراهيم العلي بروتوكول الدار البي�ضاء بني النظرية والتطبيق ق�سم الدرا�سات والأبحاث – جتمع العودة الفل�سطيني واجب.
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�أ�ضافت �إىل املادة الأوىل عبارة« :وبقدر ما ت�سمح به �أحوال اجلمهورية اللبنانية االجتماعية واالقت�صادية» .كما �أ�ضافت
�إليها عبارة« :وذلك �أ�سوة باللبنانيني و�ضمن نطاق القوانني والأنظمة املرعية الإجراء».
�أما املادة الثالثة ،فقد �أ�ضافت بعد عبارة «متى اقت�ضت م�صلحتهم ذلك»« :وي�شرتط حلق الدخول �إىل الأرا�ضي اللبنانية
احل�صول م�سبقاً على �سمة دخول من ال�سلطات اللبنانية املخت�صة».
ماذا عن بقية الدول العربية؟
ال�سعودية واملغرب :مل تودع الربوتوكول.
تون�س :مل حت�ضر اجتماع الر�ؤ�ساء وامللوك العرب.
�أما بقية الدول العربية التي �أ�صبحت ع�ضواً يف اجلامعة العربية بعد توقع الربوتوكول يف الفرتة ما بني  1967و1977
فلم تبدِ موقفها من الربوتوكول (((.
ما مدى التزام الدول العربية بتطبيق بنود الربوتوكول؟
تباينت مواقف احلكومات العربية يف تطبيق بروتوكول الدار
البي�ضاء ،فقد عمدت دولتان عربيتان فقط ،فيهما وجود
كبري لالجئني هما �سورية والأردن� ،إىل تنفيذ جميع بنود
الربوتوكول ،بينما مل تنفذها الكويت ولبنان قط ،ونفذتها
م�صر وليبيا ب�صورة غري من�سقة ،وبقي و�ضع الالجئني حكراً
على الأو�ضاع ال�سيا�سية ال�سائدة يف املقام الأول (((.
هل �شملت قرارات اجلامعة العربية جميع الالجئني الفل�سطينيني يف الدول العربية؟
هناك فئة كبرية من الفل�سطينيني �أو�ضاعها مزرية ،وما تزال تراوح مكانها بانتظار ت�سوية �ش�ؤونها يف بع�ض الدول العربية،
فهي مل تتعر�ض لو�ضع الالجئني الفل�سطينيني الذين هُ ّجروا لأول م ّرة يف عام  ،1967وكذلك لو�ضعية الالجئني الذين ال
يندرجون حتت م�صنفات الجئي عام  ،1948وال للمهجرين الفل�سطينيني يف الداخل(((.
 - 1هذه الدول هي البحرين – قطر – �سلطنة عمان – الإمارات العربية املتحدة – موريتانيا – ال�صومال – جيبوتي – جمهورية اليمن
الدميقراطية ال�شعبية.
 - 2لك�س تاكنربغ و�ضع الالجئني الفل�سطينيني يف القانون الدويل –م�صدر �سابق – �ص .178
� - 3إبراهيم العلي بروتوكول الدار البي�ضاء بني النظرية والتطبيق  -مرجع �سابق .
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ثالثا:

القوانين العنصرية اإلسرائيلية ومشاريع تصفية قضية الالجئين

قامت «�إ�سرائيل» منذ ت�أ�سي�سها ب�سنّ �سل�سلة من القوانني امللتوية التي ال تتحدث عن الفل�سطينيني �إطالقاً ،مع �أنها ت�صب
كلها يف هدف مقد�س -من وجهة نظرها� -أال وهو �إ�ضفاء الهُوية اجلديدة على املكان؛ من خالل ت�شريعات عن�صرية �أهمها:
 1قانون العودة الإ�سرائيلي � :1950أ�صدر الكيان ال�صهيوين يف  1950/ 7/ 5قانون العودة ،و�أ�صبح �ساري املفعول
يف اليوم التايل لإ�صداره ،وقد خ�ضع هذا القانون لتعديلني الحقني؛ �أحدهما ح�صل يف �آب  ،1954وثانيهما يف �آذار
 ،1970وجاء يف الفقرة الأوىل من هذا القانون« :يحق لكل يهودي الهجرة �إىل البلد» ،لقد ر�أى مفكروهم �أن «�إ�سرائيل»
�أ�س�ست لإعادة ال�شعب اليهودي من ال�شتات �إىل الوطن ،وملنح كل يهودي �أينما كان يف العامل خيار العودة �إىل �أر�ض �آبائه،
وبنا ًء عليه ف�إن منح «�إ�سرائيل» حق العودة لغري اليهود� ،أو لغري ذوي ال�صلة اليهودية ،هو �أمر غري منطقي ويتعار�ض
مع الق�صد املبدئي من وراء �إقامة دولة يهودية� ،أدى هذا القانون دوراً مركزياً يف تهيئة الأر�ضية الفكرية والقانونية
للت�ضييق على الفل�سطينيني الباقني على �أر�ضهم يف الدولة العربية ،و�إبقائهم كمواطنني درجة ثانية ،وكثرياً ما �أوحى
للعرب ب�أن بقاءهم على �أر�ضهم لي�س حقاً ،بل مِ َّنة من الدولة اليهودية التي �سمحت لهم بالبقاء ومل تطردهم ك�إخوانهم
الذين باتوا الجئني يف ال�ضفة والقطاع �أو يف ال�شتات الفل�سطيني؛ وبالتايل ف�إن هذا القانون م ّثل الآلية النقي�ضة حلق
العودة الفل�سطيني الذي كفلته القوانني والقرارات الدولية (((.
 2قانون �أمالك الغائبني :يت�ألف قانون �أمالك الغائبني من ت�سع وثالثني مادة ،وقد �أقره الكني�ست الإ�سرائيلي يف
 1950/ 3/ 14ون�شر يف كتاب القوانني يف  ،1950/ 3/ 30وع ّد قانوناً معد ًال لأنظمة الطوارئ (�أمالك الغائبني)
ال�صادرة يف  1948/ 12/ 12وبدي ً
ال لها ابتداء من  .1950/ 3/ 31ويعد هذا القانون من �أغرب القوانني يف العامل؛
فهو الوحيد الذي ي�سمح لل�سلطات املحتلة مب�صادرة جميع �أمالك �أولئك الذين تركوا �أر�ضهم خوفاً من احلرب ،حتى
و�إن كانوا قد غابوا عنها لب�ضع �ساعات فقط ،وانتقلوا �إىل قرية جماورة ،وحتى الذين ما يزالون يعي�شون كمواطنني
�شرعيني يف دولة االحتالل .ويحتوي القانون على عدد من املواد التع�سفية التي تعطي احلار�س حرية �شبه مطلقة يف
و�ضع اليد على الأرا�ضي ،وجتعل االعرتا�ض على �إجراءاته �أمراً بالغ ال�صعوبة (((.

 - 1داود عبد اهلل قانون العودة الإ�سرائيلي – – 04 - 03 - 2010موقع �أ�سوار بر�س على ال�شبكة العنكبوتية . www.aswarpress.com
� - 2إبراهيم العلي درا�سة – الإرهاب ال�صهيوين جتاه الأر�ض الفل�سطينية – قانون �أمالك الغائبني منوذجا ً – جتمع العودة الفل�سطيني
واجب .
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 3قانون «�سلطة التطوير» ل�سنة �ُ :1950سنَّ هذا القانون بهدف حتويل ممتلكات الغائبني لتطوير البالد ،فبد�أت
عملية نقل الأرا�ضي التي �سجلت على ا�سم الق ّيم على �أمالك الغائبني مل�صلحة «�سلطة التطوير» التي قامت بدورها
بتحويل كميات كبرية مل�صلحة ال�صندوق القومي اليهودي؛ فاملادة  19من قانون �أمالك الغائبني منعت الوكيل
الإ�سرائيلي من �أن ينقل ملكية هذه العقارات �إىل �أي �شخ�ص �آخر غري �سلطة التطوير الإ�سرائيلية ،ففي معر�ض تطبيق
هذه املادة بتاريخ � 1953/ 9/ 29أبرم اتفاق بني الوكيل على �أمالك الغائبني و»�سلطة التطوير» ،ين�ص على حتويل كل
ما بقي من �أمالك الغائبني الواقعة حتت ت�صرفه واملقدر عددها بـ� 69ألف عقار مل�صلحة «�سلطة التطوير» التي قامت
الأخرى بدورها بتحويل �أغلبية هذه الأمالك مل�صلحة ال�صندوق القومي اليهودي من �أجل الت�صرف بها (((.
 4قانون ا�ستمالك الأرا�ضي  :1953جرى مبوجب قانون ا�ستمالك الأرا�ضي لعام  1953منح «�سلطة التطوير»
�صالحيات خا�صة متكنها من نقل ملكية الأرا�ضي التي ا�ستويل عليها ر�سمياً بعد حتويلها عملياً �إىل الكيان ال�صهيوين
ب�أجهزته املختلفة ،و�أعطى وزير املال ال�صالحيات الالزمة لتنفيذ ذلك وت�صفية م�شكلة ا�ستمالك الأرا�ضي العربية
ب�صورة نهائية ،و�إزالة �أي عقبات قانونية قد تعرت�ض يف امل�ستقبل �سبيل هذه الغاية .ومن امل�ؤكد �أن ا�شرتاط ا�ستغالل
الأرا�ضي من قبل �أ�صحابها �أو وقوعها يف حيازتهم ال�ستبعادها من �شبح امل�صادرة� ،أدى �إىل ال�سيطرة على م�ساحات �شا�سعة
من الأرا�ضي قدرت بنحو  250قرية مهجورة ،وم�ساحات قدرت بنحو  1250000دومن .كذلك ن�ص هذا القانون على
عر�ض تعوي�ض لـ»الغائبني» من �أ�صحاب الأرا�ضي الذين نقلت �أموالهم للق ّيم على �أمالك الغائبني ،ليبدو �أن اال�ستيالء
عليها قد ح�صل مبوجب هذا القانون؛ وبالتايل �إعفاء «�سلطة التطوير» من �أية م�س�ؤولية قانونية م�ستقبلية (((.
ن�������ت�������ي�������ج�������ة م�������ه�������م�������ة:
ي�ؤكد قانون العودة الإ�سرائيلي ودون نقا�ش �أن فل�سطني وطن قومي ليهود العامل ،ال يعودون �إليه بفعل
وعد �إلهي فقط و�إمنا مبوجب حق قانوين.
أ�صر على �أن
و ّفر هذا القانون الأ�سا�س احلقوقي للتمييز جتاه الفل�سطينيني الباقني على �أر�ضهم؛ لأنه � ّ
هذه دولـــة اليهود يف العامل مبن فيهم َمن ال يريدون الهجرة �إىل «�إ�سرائيل».
ً
م�ستدركة يف ذلك النقاط التي
ال�سمة البارزة يف الت�شريعات ال�صهيونية �أنها جاءت مكم ًال بع�ضها لبع�ض،
متكنها من ال�سيطرة على الأرا�ضي الفل�سطينية على نحو قانوين ر�سمي ونهائي.
 - 1املرجع نف�سه .
 - 2املرجع نف�سه .
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رابع ًا:

مشاريع تصفية قضية الالجئين الفلسطينيين

�أعلن الكيان ال�صهيوين قيام دولته على ثرى فل�سطني يف اخلام�س ع�شر من �أيار (مايو) عام �ألف وت�سعمائة وثمانية و�أربعني
 1948بعد تدمري ع�صاباته الع�سكرية خم�سمائة وثالثني قرية ومدينة وارتكاب مذابح وعمليات تهجري طالت نحو �سبعمئة
وخم�سني �ألف فل�سطيني ميثلون ن�سبة ثمانني باملئة من ال�سكان .وتوجه الفل�سطينيون �إىل الدول القريبة من مناطق
�سكناهم يف ال�ضفة الغربية وغزة والأردن ولبنان و�سورية ،فيما جل�أ عدد منهم �إىل مناطق داخل فل�سطني لي�صبحوا الجئني
م�شردين.
�إال �أن الكيان ال�صهيوين مل ينته الأمر به �إىل هنا ،ف�شرع باتخاذ اخلطوة التالية من خمططه العدواين العن�صري كتوطني
الالجئني الفل�سطينيني يف الدول التي �صاروا �إليها ،فبد�أت امل�شاريع الداعية �إىل ذلك تتواىل الواحدة تلو الأخرى مر ًة
ب�أ�سماء عربية و�أخرى ب�أ�سماء دولية �أو �صهيونية ،وللأ�سف مرة ب�أ�سماء فل�سطينية حتى بلغت قرابة خم�سني م�شروعاً.
وميكننا �إلقاء ال�ضوء على بع�ض هذه امل�شاريع من خالل العر�ض الآتي (((:
مشاريع التوطين الدولية
م�شروع ماك غي:
قدّم هذا امل�شروع «جلنة التوفيق الدولية» عرب م�ست�شار وزير
اخلارجية الأمريكي ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط ماك غي يف �آذار ،1949
وم�ؤداها �أن تقدّم فرن�سا وبريطانيا والواليات املتحدة امل�ساعدات
الكفيلة ب�إن�شاء م�شاريع تنموية ،تعمل على احتواء الالجئني،
وتوطينهم مع االكتفاء ب�إعادة مئة �ألف منهم �إىل فل�سطني،
وا�شرتطت «�إ�سرائيل» للقبول ب�إعادتهم اعرتاف الدول العربية بها،
مع توطينهم حيثما يتفق وم�صالح «�إ�سرائيل »،واعتباراتها الأمنية.
� - 1إبراهيم العلي الالجئون الفل�سطينيون -بني الرتان�سفري ويهودية الدولة ق�سم الدرا�سات والأبحاث  -جتمع العودة الفل�سطيني واجب -
درا�سة من�شورة يف مفكرة العودة  – 2010وانظر �أي�ضا ماهر �شاوي�ش م�شاريع ت�صفية ق�ضية الالجئني –مفكرة العودة  – 2009وعدنان �أبو عامر
املوقف الإ�سرائيلي من ق�ضية الالجئني – الر�ؤية التاريخية وال�سلوك ال�سيا�سي .
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بعثة غوردن كالب:
�أر�سلت الأمم املتحدة عام  1949بعثة للأبحاث لدرا�سة احلالة االقت�صادية لعدد من البلدان العربية وقدرتها على
ا�ستيعاب الالجئني الفل�سطينيني ،وقدمت اللجنة التي �سميت با�سم رئي�سها غوردن كالب تقريرها للأمم املتحدة عام
 ،1949حيث �أو�صت اجلمعية العامة ب�إيجاد برنامج للأ�شغال العامة مثل الري وبناء ال�سدود و�شق الطرقات وحِ َر ٍف
�أخرى لالجئني ،وقد �شرعت بت�أ�سي�س �صندوق لدجمهم بكلفة بلغت  49مليون دوالر ،ت�ساهم فيها الواليات املتحدة
بن�سبة �سبعني باملئة لإقامة م�شاريع تنموية.
م�شروع جون بالند فورد:
تقدم جون بالندفورد املفو�ض العام الأ�سبق لوكالة الغوث التابعة للأمم املتحدة �إىل اجلمعية العامة للأمم املتحدة
مب�شروع من عدة جوانب ،من بينها ما اقرتحه �ضمن تقريره ب�ش�أن تخ�صي�ص ميزانية قوامها  250مليون دوالر لدمج
الالجئني يف املجتمعات العربية.
م�شروع �إريك جون�ستون:
قدم �إريك جون�ستون مبعوث الرئي�س الأمريكي �أيزنهاور �إىل ال�شرق الأو�سط يف الفرتة ما بني عامي  1953و1955م
م�شروعاً لتوطني الفل�سطينيني على ال�ضفة ال�شرقية للأردن� ،أطلق عليه م�شروع الإمناء املوحد ملوارد مياه نهر الأردن،
ين ّفذ على خم�س مراحل ،ت�ستغرق كل مرحلة �سنتني �أو ثالثاً ،وتخ�صي�ص م�ساحات كبرية من الأرا�ضي املروية يف الأردن
لالجئني الفل�سطينيني.
درا�سة �سميث وبروتي:
�أر�سلت جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية ملجل�س النواب الأمريكي بعثة ا�ستق�صاء �إىل ال�شرق الأو�سط بداية عام �ألف وت�سعمئة
و�أربعة وخم�سني  ،1954و�أ�صدر ع�ضوا البعثة النائبان �سميث وبروتي من والية فريمونت تقريراً يف �أواخر �شباط
 ،1954يو�صي مبمار�سة ال�ضغط على الدول العربية لتفتح �أبوابها �أمام ا�ستيعاب الالجئني ،و�أو�صت البعثة بتحديد
�سقف زمني لوقف معونة الأمم املتحدة لالجئني لتقدّم الواليات املتحدة املعونة �إىل الدول التي توفر م�ساكن لالجئني،
ومتنحهم حق املواطنة.
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م�شروع جون فو�سرت داال�س:
اقرتح وزير خارجية �أمريكا عام � 1955إعادة بع�ض الفل�سطينيني �إىل فل�سطني ب�شرط �إمكان ذلك ،وتعو�ض «�إ�سرائيل»
بع�ض الالجئني ،وتوطني العدد الباقي يف البلدان العربية يف �أرا�ض م�ست�صلحة من طريق م�شاريع متولها الواليات
املتحدة .وقد لقي امل�شروع معار�ضة من دول عربية مثل م�صر و�سورية.
م�شروع بريطاين (م�شروع توطني الفل�سطينيني يف العراق):
�أعدت وزارة اخلارجية الربيطانية عام - 1955ح�سب ما
ورد يف بع�ض وثائقها -تقريراً طوي ً
ال عن ق�ضية الالجئني
الفل�سطينيني نوق�ش مع احلكومة الأمريكية .وت�ضمن التقرير
عدداً من م�شاريع التوطني ،وخ�صو�صاً يف العراق ،وذلك
بالتن�سيق مع ال�سفارة الربيطانية يف بغداد ،وق�سم التطوير يف
املكتب الربيطاين يف ال�شرق الأو�سط يف بريوت ،و»�أونروا» ،وبقية
ال�سفارات الربيطانية يف املنطقة ح�سب ما ورد يف الوثيقة التي
حملت الرقم (.)115625/ 37/
م�شروع جون كينيدي:
�ألقى الرئي�س الأمريكي جون كينيدي خالل امل�ؤمتر القومي للم�سيحيني واليهود خطاباً عام  ،1957اقرتح فيه عودة
من يرغب من الالجئني ليعي�ش يف ظل احلكومة الإ�سرائيلية با�سم ال�صداقة الوفية ،وتعوي�ض من ال يرغب منهم يف
العودة ،وتوطني الالجئني الآخرين عرب القيام مب�شروعات اقت�صادية يف املنطقة.
درا�سة هيوبرت همفري:
�أعد ع�ضو الكونغر�س الأمريكي هيوبرت همفري درا�سة توثيقية عام  1957من خالل جولة يف ال�شرق الأو�سط ،زار فيها عدداً
من خميمات الالجئني ،و�أكد �أن حق العودة يجب تر�سيخه وم�ساواته بحق التعوي�ض .و�أو�صت الدرا�سة بال�شروع يف مهمات
وم�شاريع لت�سهيل �إعادة توطني الالجئني يف بع�ض الدول العربية املحيطة بـ»�إ�سرائيل» .وخل�ص همفري �إىل القول ب�إعادة
التوطني والتعوي�ض ،و�أن و�ضع برنامج للتنمية االقت�صادية هو ال�سبيل الواقعي حلل م�شكلة الالجئني الفل�سطينيني.

110

م�شروع داغ همر�شولد:
قدم الأمني العام للأمم املتحدة داغ همر�شولد ورقة �إىل اجلمعية العامة يف دورتها الرابعة ع�شرة عام  1959وحتمل
الرقم (�أ )4121 -تت�ضمن مقرتحات ب�ش�أن ا�ستمرار الأمم املتحدة يف م�ساعدة الالجئني الفل�سطينيني ،واقرتح فيها
توطينهم يف الأماكن التي يقيمون فيها ،مع منا�شدة الدول العربية امل�ضيفة لالجئني بالتعاون مع الوكالة الدولية.
م�شروع جوزيف جون�سون:
قدم جوزيف جون�سون رئي�س م�ؤ�س�سة كارنيجي لل�سالم
العاملي عام  1962م�شروعاً كلفته �إياه ر�سمياً احلكومة وجلنة
التوفيق الدولية التابعة للأمم املتحدة عام  1961يهتم بدرا�سة
م�شكلة الالجئني ،وقد ت�ض ّمن �إعطاء كل �أ�سرة من الالجئني
فر�صة االختيار بني العودة �أو التعوي�ض ،مع اعتبار قيمة
التعوي�ضات الكبرية التي �ستتلقاها بدي ً
ال �إذا اختارت البقاء
حيث هي ،ومن ناحية �أخرى ي�ستفيد الالجئون الذين مل
يكن لهم ممتلكات يف فل�سطني من تعوي�ض مايل مقطوع؛
مل�ساعدتهم على االندماج يف املجتمعات التي يختارون التوطن
فيها ،وقد رف�ضت «�إ�سرائيل» على ل�سان وزيرة خارجيتها غولدا
مائري م�شروع جون�سون ال�ستحالة عودة الالجئني؛ لأن احلل
ح�سب قولها -هو يف توطينهم يف البلدان امل�ضيفة.م�شروع مارك بريون:
طرح الدبلوما�سي الكندي مارك بريون عام 1993م لدى تر�ؤ�سه االجتماع اخلام�س يف تون�س ملجموعة عمل الالجئني،
التو�صل �إىل ما �سماه �شرق �أو�سط جديد من دون الجئني؛ من
ر�ؤية كندا حلل �أزمة الالجئني يف ال�شرق الأو�سط عرب
ّ
خالل منح الهُوية ملن ال هُ وية لهم ،وتوطني الفل�سطينيني يف دول اللجوء احلالية بحيث يتمتعون باحلقوق االقت�صادية
واملدنية كاملة.
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درا�سة دونا �آرزت:
تقدمت املحامية الأمريكية -الرو�سية الأ�صل -دونا �آرزت بح�ضور م�ساعد وزير اخلارجية الأمريكي ال�سابق ريت�شارد
مور بدرا�سة يف كانون الثاين � 1997أمام جمل�س ال�ش�ؤون اخلارجية يف الكونغر�س ،وطرحت �آرزت اقرتاحات ت�شمل
توطني الفل�سطينيني حيث يقيمون ،وعلى لبنان توطني نحو خم�سة و�سبعني �ألف فل�سطيني ،مع منح كل فل�سطيني
�أينما كان جوازاً يتيح له زيارة دولة فل�سطني التي �ستقام يف امل�ستقبل.
ر�ؤية بيل كلينتون:
طرح الرئي�س الأمريكي الأ�سبق بيل كلينتون �أواخر عام
 2000فكرة توطني الفل�سطينيني يف اخلارج يف �أماكن
�إقامتهم �ضمن ر�ؤيته حلل هذه الإ�شكالية ،يف �سياق
حلول �أخرى مثل توطينهم يف دولة فل�سطينية جديدة،
وتوطينهم يف الأرا�ضي التي �ستنقل من «�إ�سرائيل»
�إىل الفل�سطينيني� ،أو توطينهم يف الدول امل�ضيفة لهم،
وتوطني ق�سم �آخر يف دولة ثالثة تقبل بذلك.
م�شروع �إلينا روز ل�شتاين:
قدمت �إلينا روز ل�شتاين ع�ضو جمل�س النواب الأمريكي
ورئي�سة اللجنة الفرعية ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط وو�سط
�آ�سيا مع عدد من �أع�ضاء جمل�س النواب م�شروعاً
للكونغر�س عام  ،2006يف حماولة ل�صناعة قرار يدعو
الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش �إىل مطالبة الدول العربية
با�ستيعاب الفل�سطينيني املقيمني على �أر�ضها.
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مشاريع التوطين الصهيونية
جلنة ديفيد بن غوريون:
عني رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي الأ�سبق ديفيد بن غوريون جلنة يف �آب عام  1948كانت مهمتها منع
عودة الفل�سطينيني ،و�أو�صت يف تقريرها الأول بتوطني الالجئني يف البلدان امل�ضيفة ك�سورية
والأردن مب�ساعدة من الأمم املتحدة ،ويف�ضل يف العراق.
م�شروع ليفي �أ�شكول:
تقدم رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي الأ�سبق ليفي �أ�شكول يف �إحدى جل�سات الكني�ست عام  1965مب�شروع
ن�ص على توجيه جزء من املوارد الكبرية للمنطقة يف اجتاه �إعادة توطني الالجئني ،ودجمهم يف
ّ
بيئتهم الوطنية الطبيعية ،قا�صداً بذلك الدول العربية ،وا�ستعداد «�إ�سرائيل» للم�ساهمة املالية
�إىل جانب الدول الكربى يف عملية �إعادة توطني الالجئني ليكون ح ً
ال منا�سباً لهم ولـ»�إ�سرائيل».
م�شروع �إيغال �ألون:
طرح �إيغال �ألون وزير العمل يف حكومة ليفي �أ�شكول م�شروعاً متكام ً
ال للت�سوية مع الأردن عام
�ألف وت�سعمئة وثمانية و�ستني  ،1968وقال �ألون يف م�شروعه�« :إن �إ�سرائيل وحدها ال ت�ستطيع
حل امل�شكلة ب�أ�سرها� ،أو اجلزء الأكرب منها اقت�صادياً و�سيا�سياً ودميوغرافياً» .وامل�شكلة كما يراها
�ألون تقع يف خانة تبادل ال�سكان ،فقد ا�ستوعبت «�إ�سرائيل» اليهود ،والدول العربية ت�ستوعب
الالجئني العرب بالعدد نف�سه.
درا�سة �شلومو غازيت:
�أ�صدر مركز جايف للدرا�سات اال�سرتاتيجية يف جامعة تل �أبيب عام  1994درا�سة ل�شلومو غازيت
رئي�س اال�ستخبارات الإ�سرائيلية الأ�سبق بعنوان «ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني ..ق�ضايا احلل
الدائم من منظور �إ�سرائيلي» .وتناولت الدرا�سة حل ق�ضية الالجئني من خالل عودة بع�ض
الجئي عام �ألف وت�سعمئة وثمانية و�أربعني 1948م ،ونازحي عام � ،1967إىل مناطق احلكم الذاتي
وفقاً لالتفاقات املو ّقعة بني منظمة التحرير الفل�سطينية واحلكومة الإ�سرائيلية ،ويجري
ا�ستيعاب الباقني يف الدول العرب ّية امل�ضيفة.
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م�شاريع التوطني العربية
م�شروع اجلزيرة� :أعلن ح�سني الزعيم يف عام  1949قبوله
توطني ثالثمئة �ألف الجئ يف منطقة اجلزيرة يف �شمال �سورية،
وكان م�شروع منطقة اجلزيرة الذي اتفقت عليه وكالة الغوث
الدولية مع احلكومة ال�سورية  1952يحمل مقاربة اقت�صادية
مل�س�ألة توطني الفل�سطينيني املقيمني يف تلك املنطقة .وقد
رف�ض بن غوريون هذا امل�شروع؛ لأن ح�سني الزعيم ربط ذلك
باملطالبة بتعوي�ض الالجئني وتقدمي م�ساعدة لهم .وي�ضاف
�إىل ذلك اتفاق �آخر �أبرم بداية عام  1953بني الواليات املتحدة
وحكومة �أديب ال�شي�شكلي لتوطني الفل�سطينيني يف �سورية.

ح�سني الزعيم

م�شروع �سيناء :وافقت احلكومة امل�صرية على م�شروع توطني ق�سم من الجئي قطاع غزة يف �سيناء يف الفرتة ما بني 1951

و ،1953وعقدت اتفاقاً مع وكالة الغوث مينحها �إمكان �إجراء اختبارات على مئتني وخم�سني �ألف فدان يقام عليها عدد من
امل�شاريع ،وقد واجهت احلكومة امل�صرية مقاومة �شعبية للم�شروع لت�صدر بياناً عام  1953ترتاجع من خالله عن مو�ضوع
التوطني .وهذا امل�شروع من �أهم امل�شاريع التي قدمت لتوطني الالجئني الفل�سطينيني من مدخل اقت�صادي.
م�شاريع التوطني الفل�سطينية ال�صهيونية
وثيقة �أبو مازن -بيلني :جمعت مباحثات بني كل من حممود عبا�س ويو�سي بيلني وزير العدل يف حكومة �إ�سحق رابني،
و�صفت بكونها غري ر�سمية عقب توقيع اتفاق �أو�سلو ،ومتخ�ض عن االجتماع وثيقة حملت ا�سميهما وجاء فيها :تعرتف
«�إ�سرائيل» ب�أن العودة حق مبدئي للفل�سطينيني ،بالإ�ضافة �إىل التعوي�ض عن اخل�سائر الناجتة من حربي  1967و1948
لكن ب�شرط اعرتاف اجلانب الفل�سطيني ب�أن العودة كما ن�ص عليها القرار (� )194صارت �أمراً غري عملي ،وكذلك جرت
الإ�شارة �إىل ت�أليف جلنة دولية للإ�شراف على ت�أهيل الالجئني ودجمهم حيث يكونون.
م�شروع �سري ن�سيبة وعامي �إيالون :ا�ست�ضافت وزارة اخلارجية اليونانية عام  2002مباحثات بني اجلانب الفل�سطيني
ممث ً
ال ب�سري ن�سيبة م�س�ؤول ملف القد�س يف منظمة التحرير الفل�سطينية ،ومن اجلانب الإ�سرائيلي عامي �إيالون الرئي�س
ال�سابق جلهاز الأمن الداخلي يف «�إ�سرائيل» ،وح�ضرها �إىل جانب ه�ؤالء م�س�ؤول العالقات اخلارجية يف االحتاد الأوروبي
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خافيري �سوالنا ،وجنم عن اللقاء و�ضع وثيقة حملت �أ�سماء احلا�ضرين عرفت با�سم وثيقة ن�سيبة �أيالون ،و�أهم ما ورد فيها
�إقامة دولة فل�سطينية منزوعة ال�سالح على �أجزاء من ال�ضفة وغزة ،و�إ�سقاط حق عودة الالجئني وحقوقهم املرتتبة على
تهجريهم ،والبحث عن �أماكن لإيواء الالجئني بتوطينهم يف مكان �إقامتهم �أو يف بلد ثالث �أو بعودة حمدودة ملن يتاح لهم
العودة �إىل الدولة الفل�سطينية.
م�شروع يو�سي بيلني ووثيقة جنيف� :أعلن يو�سي بيلني برفقة
يا�سر عبد ربه ت�صوراً للحل النهائي لإ�شكالية الالجئني عام
 ،2003من خالل وثيقة جنيف التي اعترب �أنها �ستكون مرجعاً
مهماً للمفاو�ضني ال�سيا�سيني حول احلل النهائي .ومن �ضمن
ما تناولته الوثيقة �أن حتل هيئة دول ّية جديدة حمل وكالة غوث
الالجئني ،و�إعادة ت�أهيل الالجئني وا�ستيعابهم يف دول �إقامتهم
و�أمكنتهم.
وثيقة �إك�س �آن بروفان�س :وثيقة �إ�سرائيلية فل�سطينية وقعها
عن اجلانب الفل�سطيني امل�ست�شار االقت�صادي لالحتاد العام
لل�صناعات الفل�سطينية �صائب بامية ،وعن اجلانب ال�صهيوين
الربوفي�سور �أرييه �أرنون يف مكتب اجلرنال عامو�س جلعاد ،حيث
عر�ض االثنان ملفاً �ضخماً يت�ضمن اقرتاحات حللول �سيا�سية-
اقت�صادية لق�ضيتي الالجئني الفل�سطينيني والقد�س ،واقرتحت
ح ً
ال مل�شكلة عودة الالجئني الفل�سطينيني ،يتمثل يف �إ�سقاط هذا
احلق مقابل التعوي�ض .وبح�سب الوثيقة ،تراوحت تكلفة حل
م�س�ألة العودة بني  55و 85مليار دوالر .ومن بني ما تقرتحه
الوثيقة ،توطني ن�سبة من الالجئني يف الأماكن التي يكونون
فيها حالياً مع تلقيهم تعوي�ضات مالية.

يو�سي بيلني برفقة يا�سر عبد ربه

اجلرنال عامو�س جلعاد
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خامس ًا:

الالجئون وعملية التسوية

الالجئون الفل�سطينيون يف ظل مفاو�ضات ال�سالم
متثل ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني جوهر ولب ال�صراع مع الكيان ال�صهيوين الذي �أعلن عرب حكوماته املتتالية
احلرب الع�سكرية ال�شاملة على الفل�سطينيني ،وعمل على طم�س هُويتهم وم�سحهم عن اخلريطة ال�سيا�سية يف العامل،
�إال �أن حماوالته باءت بالف�شل ،فلج�أ �إىل حتقيق ذلك عرب املفاو�ضات وامل�شاريع الت�صفوية.
الالجئون واتفاق �إعالن املبادئ «�أو�سلو»:
30

انطلقت عملية ال�سالم يف م�ؤمتر مدريد بتاريخ
ت�شرين الأول عام  ،1991و�أدت �إىل توقيع اتفاق ال�سالم
الذي �أطلق عليه �إعالن املبادئ يف البيت الأبي�ض
بوا�شنطن يوم � 13أيلول  .1993وا�ستناداً �إىل �إعالن
املبادئ ،يع ّد قرار جمل�س الأمن  242ال�صادر بتاريخ
 22ت�شرين الثاين  ،1967وقرار  338ال�صادر بتاريخ
 22ت�شرين الأول  1973مرجعية عملية ال�سالم .لقد
اقت�صر �إعالن املبادئ املوقع بني احلكومة الإ�سرائيلية
ومنظمة التحرير الفل�سطينية على االتفاق بت�أجيل
مناق�شة وتداول ق�ضية الالجئني وغريها من الق�ضايا
احليوية �إىل مفاو�ضات احلل النهائي (((.
وبالتايل ووفق ًا لهذا االتفاق� ،ستناق�ش ق�ضية الالجئني و ُتداول عرب م�سارين هما:
م�سار املفاو�ضات املتعددة (جلنة الالجئني املتعددة التي تر�أ�سها كندا).
امل�سار التفاو�ضي الثنائي.
 - 1طالل ناجي فل�سطني ونهج الت�سوية – خطوات يف املجهول ط  1-دار �إىل الأمام للدرا�سات والتوثيق والن�شر 2009 -م – �ص . 268
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الالجئون والنازحون وفق االتفاق الإ�سرائيلي -الأردين
ُوقع االتفاق الإ�سرائيلي الأردين يف  26ت�شرين الأول  ،1994وجاءت املادة الثامنة منه على مو�ضوع الالجئني والنازحني
حيث ن�صت على:
اعرتاف الطرفني بامل�شكالت الب�شرية الكبرية التي ي�سببها النزاع يف ال�شرق الأو�سط بالن�سبة �إىل الطرفني ،ومبا
لهما من �إ�سهام يف التخفيف من �شدة املعاناة الإن�سانية ،ف�إنهما ي�سعيان �إىل حتقيق مزيد من التخفيف من حدة امل�شكالت
الناجمة على �صعيد ثنائي.
اعرتاف من الطرفني ب�أن امل�شاكل الب�شرية امل�شار �إليها �أعاله التي ي�سببها النزاع يف ال�شرق الأو�سط ،ال ميكن ت�سويتها
بنحو كامل على ال�صعيد الثنائي ،وي�سعى الطرفان �إىل ت�سويتها يف املحافل واملنابر املنا�سبة ،مبقت�ضى �أحكام القانون
الدويل ،مبا يف ذلك ما ي�أتي:
بقدر تعلق الأمر بالنازحني� ،ضمن �إطار جلنة رباعية باال�شرتاك مع م�صر والفل�سطينيني.
يف ما يتعلق بالالجئني:
 - 1من �ضمن �إطار عمل املجموعة املتعددة الأطراف حول الالجئني.
 - 2من خالل �إجراء حوار ثنائي �أو غري ذلك ،يكون �ضمن �إطار يتفق عليه ،وي�أتي مقرتناً باملفاو�ضات اخلا�صة
بالو�ضع القانوين الدائم �أو متزامناً معها ،وذلك يف ما يتعلق باملناطق امل�شار �إليها يف املادة الثالثة من هذه املعاهدة.
 - 3من خالل تطبيق برامج الأمم املتحدة املتفق عليها ،مبا يف ذلك امل�ساعدة يف م�ضمار العمل على توطينهم (((.
املفاو�ضات املتعددة :جمموعة عمل الالجئني
بد�أت املفاو�ضات املتعددة التي تر�أ�سها كندا �أعمالها يف �أيار  ،1992وركزت يف تداولها على امل�شاريع الإن�سانية؛ بهدف حت�سني
الظروف املعي�شية لالجئني((( ،وجتاهلت القرار � 194أ�سا�ساً حلل ق�ضية الالجئني .وتقدم جلنة الالجئني نف�سها عملياً ب�أنها
�آلية للحوار باجتماعات تن�سيق ت�شارك فيها �أكرث من  40دولة لتحقيق (((:
( - 1قي�س عبد الكرمي وفهد �سليمان و�آخرون ) �شرم ال�شيخ  ..الالجئون  ..احلل الدائم – ط 1املكتب ال�سيا�سي للجبهة الدميقراطية لتحرير
فل�سطني– �شركة دار التقدم العربي لل�صحافة والطباعة والن�شر –  – 2000الالجئون وحق العودة – مالحق – ملحق رقم � 3ص . 209
( - 2قي�س عبد الكرمي وفهد �سليمان و�آخرون) �شرم ال�شيخ  ..الالجئون  ..احلل الدائم – املكتب ال�سيا�سي للجبهة الدميقراطية لتحرير
فل�سطني  -مرجع �سابق – �ص .93
" - 3زكريا الآغا ق�ضية الالجئيـن الفل�سطينيني ومفاو�ضات ال�سالم  2006 / 6 /27م موقع املجموعة  194على ال�شبكة العنكبوتية.
www.group194.net.
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تطوير البنية االجتماعية واالقت�صادية لتجمعات الالجئني بالتعاون معهم ومع الدول امل�ضيفة.
دعم حل �سلمي عرب توفري مقومات الت�أهيل والتوطني حيثما يتفق عليه.
وهذا يبني �أن عمل املفاو�ضات املتعددة هو الت�أهيل االجتماعي واالقت�صادي ،وتوفري مقومات التوطني ،ال �إيجاد �آلية لعودة
الالجئني الفل�سطينيني �إىل �أرا�ضيهم طبقاً للقرار .194
ومل حتقق املفاو�ضات املتعددة �أي �إجناز على ال�صعيد ال�سيا�سي؛ وذلك لوجود خالفات حادة بني الطرف الفل�سطيني
والأطراف العربية من جهة ،والطرف الإ�سرائيلي من جهة �أخرى ،ونتيجة لهذه اخلالفات املتباينة واحلادة جرت بلورة
�سبع �أفكار من قبلها لتتمحور نقا�شاتها ومداوالتها حولها ،تتمثل يف:
 - 11قاعدة املعلومات :وترعاها الرنويج ،حيث �أجرى مركز فافو للدرا�سات عدة درا�سات تر�صد امل�ؤ�شرات الإح�صائية
لالجئني يف العديد من املجاالت؛ وذلك بهدف توفري املعطيات الالزمة ل�صانعي القرار ال�سيا�سي عندما يتطلب الأمر
ذلك.
 -22ال�صحة العامة :وترعاها �إيطاليا ،وقامت مبجهودات ملحوظة يف م�ساعدة اجلانب الفل�سطيني يف هذا املجال.
 -33رفاه الطفل :وترعاها ال�سويد.
 -44التدريب املهني وخلق فر�ص عمل :وترعاها الواليات املتحدة الأمريكية.
 -55تنمية املوارد الب�شرية :وهي على �صلة وثيقة بالفكرة الرابعة ال�سابقة ،وترعاها �أي�ضاً الواليات املتحدة الأمريكية.
 -66البنية التحتية االجتماعية واالقت�صادية :وترعاها املجموعة الأوروبية ،وقامت بعدة حماوالت للمقارنة بني ما
هو موجود وما هو مطلوب؛ بهدف التمهيد جل�سر الهوة.
 -77لمَ ّ �شمل العائالت :وترعاها فرن�سا ،وهي الفكرة الوحيدة التي متخ�ضت عنها منجزات ملمو�سة ،وكان من �أهمها
�إعالن ا�ستعداد «�إ�سرائيل» يف اجلولة الرابعة يف تون�س ب�شهر ت�شرين الأول عام َ 1993ق ُبول  2000حالة لمَ ّ �شمل �سنوياً.
ويف �إطار متابعة هذه امل�س�ألة ،عقدت عدة اجتماعات و�سيطة يف باري�س وتون�س لتحديد مفهوم العائلة ،و�صو ًال �إىل معايري
تعالج على �أ�سا�سها طلبات لمَ ّ ال�شمل ،ولكن «�إ�سرائيل» ما تزال تتمل�ص من حتديد املعايري ،وتف�ضل معاجلة كل طلب على
حدة ،ووفقاً ملزاجها يف ذلك احلني؛ ما يعني تراجعها الفعلي عن ا�ستعدادها النظري ال�سابق حتى �أوائل .1997
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املفاو�ضات الثنائية
على ال�صعيد الثنائي ،بد�أت مفاو�ضات الو�ضع النهائي بني الطرفني الفل�سطيني والإ�سرائيلي يف الثامن من ت�شرين الثاين
عام 1999م ،وهي �ستناق�ش �أكرث الق�ضايا ح�سا�سية واملتمثلة يف :القد�س ،الالجئني ،امل�ستوطنات ،الرتتيبات الأمنية ،احلدود،
العالقات والتعاون مع اجلريان الآخرين ،و�أية ق�ضايا �أخرى ذات اهتمام م�شرتك بني اجلانبني .مل تتكلل هذه املفاو�ضات
بالنجاح؛ نتيجة التعنت الإ�سرائيلي يف رف�ضه عودة الالجئني الفل�سطينيني �إىل �أرا�ضي الـ .48وبعد عدة جوالت من مفاو�ضات
احلل النهائي ،بد�أت معامل احللول الإ�سرائيلية املطروحة لق�ضايا احلل النهائي تت�ضح وتتبلور حول ت�صفية ق�ضية الالجئني؛
عرب �إلغاء حق العودة ،والرتكيز على التوطني ،والعودة �إىل �أرا�ضي الدولة الفل�سطينية.
مفاو�ضات كامب ديفيد الثانية

(((

عقد لقاء قمة كامب ديفيد الثانية يف  25 - 11متوز 2000

الذي جمع يا�سر عرفات ورئي�س الوزراء ال�صهيوين �أيهود
باراك بح�ضور الرئي�س الأمريكي بيل كلينتون .ولقد عقد
الرئي�س الأمريكي عدة لقاءات مع اجلانب الفل�سطيني
والإ�سرائيلي -كل منهما على حدة -لو�ضع حل و�سط يتوافق
مع الطرفني ،ولقد و�صفت هذه املفاو�ضات باملعقدة؛ نظراً
�إىل تعنت الإ�سرائيلي ورف�ضه االعرتاف بحقوق ال�شعب
الفل�سطيني التي �أقرتها ال�شرعية الدولية ،وعدم التجاوب مع
مقت�ضيات احلل النهائي.
يا�سر عرفات وبيل كلينتون ورئي�س الوزراء الإ�سرائيلي �إيهود باراك
مفاو�ضات طابا

(((

«يف ظل الأجواء امل�شحونة بني الطرفني الفل�سطيني والإ�سرائيلي بعد ف�شل مفاو�ضات كامب ديفيد ،وما رافق ذلك من
اندالع انتفا�ضة الأق�صى ،وما جنم عن ذلك من تدهور يف الأو�ضاع الأمنية وال�سيا�سية الذي �أنذر بانهيار عملية ال�سالم
برمتها ،ظهرت امل�ساعي الدولية والدبلوما�سية لو�ضع حد لهذا التدهور التي كان من نتائجها املفاو�ضات التي عقدت بني
الطرفني يف طابا .وا�ستناداً �إىل الوثيقة غري الر�سمية لالحتاد الأوروبي التي �أعدّها ممثله اخلا�ص مل�سرية ال�سالم يف ال�شرق
الأو�سط ميغال موراتينو�س ،وطاقمه بعد الت�شاور مع املمثلني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني الذين كانوا يف طابا يف كانون
 - 1طالل ناجي فل�سطني ونهج الت�سوية – خطوات يف املجهول – مرجع �سابق – �ص . 43 - 41
 - 2زكريا الآغا ق�ضية الالجئيـن الفل�سطينيني ومفاو�ضات ال�سالم – مرجع �سابق .
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الثاين � ،2001أعلن كال الطرفني يف �أثناء تداولهما �أن ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني هي الق�ضية املركزية يف عالقات
الفل�سطينيني والإ�سرائيليني ،و�أن احلل العادل لق�ضية الالجئني ح�سب قرار جمل�س الأمن  242يجب �أن يقود �إىل تطبيق
القرار  194ال�صادر عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة� .إال �أن الطرف الإ�سرائيلي قدم تف�سرياً حلق العودة الذي يتطرق
�إليه القرار  194يف �إطار �إحدى اخلطط الآتية:
الرجوع والعودة للوطن( :لإ�سرائيل ،للمنطقة التي �ست�سلم للفل�سطينيني يف �إطار مبادلة الأرا�ضي ،للدولة الفل�سطينية).
�إعادة الت�أهيل والتوطني :ويكون الت�أهيل يف دولة م�ضيفة� ،أما التوطني ف�سيكون يف دولة ثالثة.
ويرى اجلانب الإ�سرائيلي �أن متنح الأف�ضلية يف كل هذه اخلطط لل�سكان الفل�سطينيني يف لبنان,
فيما �أكد اجلانب الفل�سطيني �أن اخلطط املذكورة �ستكون خا�ضعة الختيار الالجئني احلر ،و�أال مي�س حقهم يف العودة �إىل
منازلهم ح�سب تف�سريهم القرار .194
�أما بخ�صو�ص التعوي�ض ،فقد اتفق الطرفان على �ضرورة �إن�شاء جلنة و�صندوق دوليني ،ملعاجلة ق�ضية الالجئني مبظاهرها
املختلفة ،واتفقا على �إعطاء الالجئني تعوي�ضاً مببلغ �صغري من خالل �إجراءات خمت�صرة .ور�أى الطرفان �أي�ضاً �أن مطالب
التعوي�ض عن فقدان الأمالك التي ال تزيد على مبلغ معني �ستبحث هي �أي�ضاً يف جمريات خمت�صرة .كذلك كان االتفاق على
دفع «�إ�سرائيل» مبلغاً �شام ً
ال �أو مبلغاً ي ّتفق عليه وي�سلم لل�صندوق الدويل� .أما فيما يتعلق بوكالة الغوث ،فاتفق الطرفان على
وقف عمل الوكالة بالتدريج وفقاً جلدول زمني متفق
عليه خلم�س �سنوات ،و�أ�ضاف الطرف الفل�سطيني
تعدي ً
ال يتيح متديد هذه الفرتة؛ ل�ضمان بنود االتفاق
الأخرى املتعلقة.
وبخ�صو�ص تعوي�ض اليهود ،طلب الطرف الإ�سرائيلي
�أن تقوم الدول العربية باالعرتاف مب�س�ألة التعوي�ض
لالجئني اليهود ال�سابقني ،معرتفاً ب�أن هذه لي�ست
م�س�ؤولية فل�سطينية �أو م�س�ألة ثنائيـة� ،إال �أن اجلـانب
الفل�سطينـي قـال �إن هـذه امل�سـ�ألة ال تتعلـق باالتفـاق
الفل�سطيني الإ�سرائيلي.
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ا�ستنتاجات هامة
يت�ضح من خالل العر�ض ال�سابق:
احلكومة الإ�سرائيلية ترف�ض التعامل مع ق�ضية الالجئني على قاعدة القرار  ،194وترف�ض االعرتاف بحق العودة
لالجئني الفل�سطينيني �إىل �أرا�ضي الـ 48التي طردوا منها ،ولن جتد يف َج ْعبتها وبراجمها ال�سيا�سية �سوى التوطني يف
الدول العربية املقيمني فيها ،وعودة حمدودة �إىل �أرا�ضي الدولة الفل�سطينية .وهذا املوقف املتعنت كان �سبباً يف ف�شل
كافة اجلوالت التفاو�ضية بني الطرفني ،وجعل هذه املفاو�ضات عقيمة لن ت�ؤدي �إىل �أية نتائج �إيجابية.
عدم وجود قوة رادعة ت�ضغط على احلكومة الإ�سرائيلية لتطبيق قرارات ال�شرعية الدولية.
االنحياز الأمريكي ال�سافر �إىل الإ�سرائيليني ،وتبنيه كافة الأفكار الإ�سرائيلية الذي دفع احلكومة الإ�سرائيلية �إىل
املماطلة واملراوغة ،والتن�صل من تنفيذ ما �أقرته ال�شرعية الدولية ويف مقدمتها القرار .194
حتى ال نن�سى
ما هو اتفاق �أو�سلو((( ؟ :هو �أول اتفاق وقعه قادة م.ت.ف مع ال�صهاينة �سنة  ،1993وفيه تعرتف املنظمة مبا ُي�سمى حق
«�إ�سرائيل» يف الوجود على  % 78من �أر�ض فل�سطني ،وعدم اللجوء �إىل الكفاح امل�سلح و�سيل ًة للتحرير ،و�إقامة حكم ذاتي
على �أجزاء من ال�ضفة والقطاع ،مع �إرجاء بتّ كافة الق�ضايا اجلوهرية.
ميثل هذا االتفاق �أكرب تراجع للم�شروع الوطني الفل�سطيني القائم على �أ�سا�س حترير كامل فل�سطني.
يعرف االتفاق با�سم «اتفاق �إعالن املبادئ الفل�سطيني -الإ�سرائيلي» �أو باتفاق غزة �أريحا �أو ًال.
�أبرز نقاط هذا االتفاق:
�إقامة �سلطة حكم ذاتي حمدود يف ال�ضفة والقطاع ملدة � 5سنوات.
تبد�أ قبل نهاية العام الثالث مفاو�ضات الو�ضع النهائي لل�ضفة وقطاع غزة؛ بحيث ت�ؤدي �إىل ت�سوية دائمة قائمة على
�أ�سا�س قراري جمل�س الأمن .338 - 242
خالل �شهرين من دخول االتفاق حيز التنفيذ ،يتو�صل الطرفان �إىل االتفاق على ان�سحاب «�إ�سرائيل» من غزة و�أريحا،
وت�شمل نق ً
ال حمدوداً لل�صالحيات �إىل الفل�سطينيني.
 - 1طارق حمود دليل فل�سطني العام – مرجع �سابق – �ص . 59
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�إن�شاء �سلطة فل�سطينية انتقالية ذاتية ت�شمل ال�ضفة والقطاع ال ت�شمل �صالحياتها الأمن اخلارجي وال امل�ستوطنات
الإ�سرائيلية ،وال العالقات اخلارجية ،وال القد�س وال الإ�سرائيليني يف تلك الأرا�ضي.
لـ»�إ�سرائيل» حق نق�ض �أي ت�شريعات ت�صدرها ال�سلطة الفل�سطينية خالل املرحلة االنتقالية.
�أكد االتفاق نبذ م.ت.ف وال�سلطة الفل�سطينية للإرهاب والعنف واحلفاظ على الأمن ومنع العمل امل�سلح �ضد الكيان
ال�صهيوين.
لقد مت �إرجاء �أكرب الق�ضايا و�أخطرها (الالجئون ،القد�س ،امل�ستوطنات ،احلدود ،حق تقرير امل�صري و�سيادة الدولة ،م�صادر
املياه).
ميثل هذا االتفاق خرقاً وا�ضحاً مليثاق املنظمة ،وجتاوزاً لل�شعب الفل�سطيني وت�ضحياته ولدماء �شهدائه ،وي�سمي املقاومة
عنفاً.
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التوزيع الجغرافي لالجئين

4
الف�صل الرابع

�أو ًال

الالجئون الفل�سطينيون داخل اخلط الأخ�ضر

ثاني ًا الالجئون الفل�سطينيون يف ال�ضفة الغربية
ثالث ًا الالجئون الفل�سطينيون يف قطاع غزة
رابع ًا الالجئون الفل�سطينيون يف الأردن
خام�س ًا الالجئون الفل�سطينيون يف لبنان
�ساد�س ًا الالجئون الفل�سطينيون يف �سورية
�سابع ًا الالجئون الفل�سطينيون يف العراق
ثامن ًا الالجئون الفل�سطينيون يف م�صر
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جغرافيا توزع الالجئني الفل�سطينيني يف فل�سطني
اندلعت حرب � 1948إثر �إعالن قيام الكيان ال�صهيوين يف 15

�أيار ،وبد�أت مع هذه الهزمية ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني،
وانتهت احلرب باحتالل  % 77من �أر�ض فل�سطني ،وتهجري
 800و�أربعة �آالف الجئ فل�سطيني خارج فل�سطني بعد ارتكاب
 34جمزرة ،وتدمري ما يقرب من  478قرية من �أ�صل ،585
وتهجري �سكان  531قرية ((( ،بالإ�ضافة �إىل نحو ثالثني �ألفاً
�آخرين هجروا من قراهم �إىل مناطق �أخرى ال تبتعد �سوى
ب�ضعة كيلومرتات عنها� ،إال �أنهم ال ي�ستطيعون الرجوع �إليها؛
فالع�صابات ال�صهيونية عمدت �إىل تطبيق الفكر ال�صهيوين
الذي ينفي عالقة الفل�سطيني ب�أر�ضه ويعدّه عن�صراً متحركاً
ميكن �إجال�ؤه عنها ((( ،ب�أي وقت و�إىل �أي مكان.
وتفيد بيانات مركز الإح�صاء الفل�سطيني ب�أن عدد الفل�سطينيني يف
العامل قدر يف نهاية عام  2012بنحو  11.5مليون ن�سمة ،يتوزعون
ح�سب مكان الإقامة بواقع  4.23ماليني يف الأرا�ضي الفل�سطينية؛
�أي ما ن�سبته  % 37.7من �إجمايل عدد الفل�سطينيني يف العامل،
و نحو  1.37مليون فل�سطيني داخل الكيان ال�صهيوين؛ �أي بن�سبة
 ،% 12.2وبلغ عدد الفل�سطينيني يف الدول العربية  4.99ماليني فل�سطيني (�أي :بن�سبة  ،)% 44.4يف حني بلغ عدد
الفل�سطينيني يف الدول الأجنبية نحو � 636ألفاً؛ �أي :ما ن�سبته  % 5.7من �إجمايل عدد الفل�سطينيني يف العامل.
يتوزع الفل�سطينيون يف الأرا�ضي الفل�سطينية بواقع  2.6مليون يف ال�ضفة الغربية ( )61.8و 1.6مليون فرد ( )38.2يف قطاع
غزة.
بلغت ن�سبة الأفراد دون الـ 15من العمر املقيمني يف �سورية  ،% 33.1مقارنة مع  % 30.4يف لبنان(((.
 - 1مرمي عيتاين ومعني مناع -حترير حم�سن �صالح معاناة الالجئ الفل�سطيني  -ط  1بريوت مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات  2010م �ص .22
 - 2اليا�س �شوفاين �إ�سرائيل يف خم�سني عاما – امل�شروع ال�صهيوين من املجرد �إىل امللمو�س الطبعة الأوىل ،دار جفرا للدرا�سات والن�شر 2002
م اجلزء � 3ص .160
 - 3ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني  -الفل�سطينيون يف نهاية  .2011كانون الأول �.2011ص.19
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�أين توجه الفل�سطينيون بعد النكبة؟
أو ً
ال:

الالجئون الفلسطينيون داخل الخط األخضر

يقدر عدد من بقي بعد النكبة من الفل�سطينيني داخل حدود الهدنة عام  1949بنحو مئة وخم�سني �ألف عربي مل يك ِّونوا
�شعباً متما�سكاً ،بل ك َّونوا جتمعات �سكانية متناثرة ،فما بقي هو قرى وبلدات �صغرية �ضعيفة اقت�صادياً ومعزولة عن �شعبها
و�أمتها ،م�شغولة بالبقاء وغري قادرة �سيا�سياً وح�ضارياً على ا�ستيعاب التحوالت الوجودية الكربى التي ع�صفت بها.
ويبلغ تعداد ال�سكان العرب الفل�سطينيني يف الداخل
ح�سب اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ل�سنة
 2012نحو  1.5مليون ن�سمة ،وتظهر البيانات املتوفرة
حول الفل�سطينيني املقيمني يف الأرا�ضي املحتلة عام
 1948لعام � 2010أن ن�سبة الأفراد دون الـ 15من العمر
قد بلغت  ،% 37.5يف حني بلغت ن�سبة الذين تبلغ
�أعمارهم � 65سنة ف�أكرث . ((( % 3.9
من املتوقع �أن يت�ساوى عدد ال�سكان الفل�سطينيني
واليهود يف فل�سطني التاريخية مع نهاية عام ،2016
يف حني �ست�صبح ن�سبة ال�سكان اليهود نحو  % 48.7من
ال�سكان بحلول نهاية عام  ،2020حيث �سي�صل عددهم
�إىل  6.8ماليني ،مقابل  7.2ماليني فل�سطيني (((.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن لي�س كل العرب الفل�سطينيني
املوجودين يف الداخل ي�سكنون يف قراهم ،فهناك ن�سبة تقدر مبا بني  % 30 - 25مهجرين عن قراهم رغم وجودهم داخل
فل�سطني (((.
 - 1ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني  -الفل�سطينيون يف نهاية  .2011كانون الأول � 2011-ص .21
 - 2ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني  -الفل�سطينيون يف نهاية  .2011كانون الأول .2011ملخ�ص تنفيذي
مرجع �سابق .
املهجرون الفل�سطين ّيون يف �أر�ضهم :معطيات دميوغرافية  -جملة فل�سطني العدد  - 12ال�سبت  16ني�سان  - 2011ال�سنة
� - 3أريج �ضباغ – خوري َّ
الأوىل-على ال�شبكة العنكبوتية . http://palestine.assafir.com/article.asp?aid=600
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ومل تتوقف م�شاريع م�صادرة الأرا�ضي بحق القلة الفل�سطينية التي بقيت يف �أر�ضها ،والتي تعرف با�سم فل�سطينيي الداخل �أو
(فل�سطينيي الـ )48فاملحاوالت العديدة لل�سيطرة على �أر�ضهم والت�ضييق عليهم ما زالت م�ستمرة من خالل عدة طرق وو�سائل
نذكر منها (((:
م�صادرة الأرا�ضي بحجج �أمنية ،ثم و�ضع اليد عليها.
بذريعة امل�شاريع التنظيمية التي حولت القرى والبلدات العربية �إيل �أ�شبه بالـ»جيتوات»((( .حما�صرة من كافة اجلهات
لي�س مبقدورها االت�ساع حيث مت خنق القرى والبلدات العربية من خالل الطرقات االلتفافية و�شبكات ال�سكة احلديدية
وخطوط الكهرباء.
بناء امل�ستوطنات والبلدات اليهودية وتو�سيعها على ح�ساب البلدات العربية.
م�صادرة الأرا�ضي من خالل حتويلها �إىل مناطق خ�ضراء.
�شراء الأرا�ضي من طريق الو�سطاء (ال�سما�سرة).
مل يكتف الكيان ب�إزالة القرى العربية ،بل عمد �إىل طم�س �آثار هذه القرى؛ وذلك من خالل عدة �أمور:
حتريف اخلرائط :قامت امل�ؤ�س�سة الإ�سرائيلية ب�إزالة �أ�سماء
البلدات العربية املهجرة عن اخلرائط ومل ت�سجل على الالفتات
لتحل مكانها �أ�سماء امل�ستوطنات اليهودية التي �أقيمت على
�أنقا�ض القرى العربية.
حتريف الأ�سماء :قامت امل�ؤ�س�سة الإ�سرائيلية بتغيري �أو
حتريف الأ�سماء العربية (قرى ،بلدات� ،شوارع ،وديان �..إلخ) ويف
املقابل قامت بت�سميتها بالأ�سماء ال�صهيونية �أو التوراتية.
�إقامة امل�ستوطنات والتجمعات واملن�ش�آت اليهودية مكان القرى
املهجرة ،و�إخفاء معاملها بالكامل.
�إقامة الغابات واحلدائق الوطنية لتخفي �آثار القرى وركامها.
 - 1عبد الرازق متاين طم�س االثار العربية واال�سالمية يف فل�سطني -باحث يف مركز الدرا�سات املعا�صرة موقع فل�سطينيو  48على ال�شبكة
العنكبوتية �  http://www.pls48.net/?mod=articles&ID=70759 . 27/04/2011 09:10آخر حتديث .
ُ
 - 2اجليتو :قطاع من مدينة �أوروبية ت�سكنه �أَقلية عرقية� ،أو دينية� ،أو جمموعة قومية .وامل�صطلح �أ�ص ًال ي�شري �إىل قطاعات يف املدن الأوروبية،
ا�ستوطن فيها اليهود� ،أو �أُجربوا على العي�ش فيها .ويطلق امل�صطلح على املناطق الفقرية حيث �أُجربت الأَقليات القومية على العي�ش فيها؛ ب�سبب
ال�ضغوط االجتماعية واالقت�صادية.
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�أما الو�سائل التي اتبعتها امل�ؤ�س�سة ال�صهيونية لتهويد تاريخ �أر�ض فل�سطني فنجملها يف النقاط الآتية:
�إزالة الآثار العربية الإ�سالمية وطم�سها من مواقع عديدة ،وخ�صو�صاً الآثار التي تعود �إىل الفرتة اململوكية
والعثمانية.
انتحال التاريخ من خالل ت�صوير تاريخ اليهود على �أنه تاريخ �أر�ض فل�سطني� ،أو �أن اليهود كانوا العن�صر واملركب
الأ�سا�س يف التاريخ الفل�سطيني.
�إن�شاء «تر�سانة علمية» جمندة ت�سعى �إىل تهويد التاريخ وت�صويره وفق الرواية التوراتية ،بل حتقيق هذه الرواية
وتنفيذها على �أر�ض الواقع من خالل �إ�صدارات بحثية وم�شاريع تهويدية (((.
املمار�سات العن�صرية ال�صهيونية
يعاين الفل�سطينيون يف الكيان ال�صهيوين من حماوالت التفتيت والتهويد والتمييز العن�صري التي د�أبت عليها حكومات
االحتالل املتعاقبة يف �شتى املجاالت كالتعليم وال�صحة واخلدمات االجتماعية والبنية التحتية ،مقارنة مع املواطنني
اليهود يف الكيان ال�صهيوين.
�إن الناظر �إىل ممار�سات ال�سلطة يف الكيان ال�صهيوين يدرك متاماً �أن النهج العن�صري هو ال�سائد ،وانعدم امل�ساواة بني
املواطنني العرب واليهود هو مخ العالقة بني الطرفني ،ومن جملة هذه املمار�سات(((:
هدم املنازل والبيوت العربية.
عدم االعرتاف بقرى وجتمعات �سكنية كانت قائمة قبل قيام الدولة.
التمييز يف امليزانيات املخ�ص�صة لل�سلطات املحلية والبلدية العربية.
التمييز يف املخ�ص�صات والرفاه االجتماعي.
التمييز يف التوظيف.
التعامل اليومي املهني مع العرب يف املطارات واملعابر و�أماكن الت�سوق.
 - 1عبد الرازق متاين طم�س الآثار العربية والإ�سالمية يف فل�سطني  -مرجع �سابق .
� - 2إبراهيم� أبو جابر اخلدمة املدنية و�إ�سقاطاتها الرتبو ّية والقيم ّية على ال�شباب العربي  -موقع فل�سطينيو  48على ال�شبكة العنكبوتية http://
� . www.pls48.net/?mod=articles&ID=69667آخر حتديث .11:11 28/03/2011
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م�شاريع قوانني �صهيونية عن�صرية
قانون النكبة :احلكم بال�سجن � 3سنوات على كل من يحيي ذكرى النكبة.
احلكم بال�سجن عاماً واحداً على من ين�شر دعوة لإلغاء قيام دولة «�إ�سرائيل» كدولة يهودية دميقراطية.
ك�شرط للح�صول على اجلن�سية الإ�سرائيلية (املواطنة) ،يجب �إعالن الوالء لدولة «�إ�سرائيل» كدولة يهودية �صهيونية
ودميقراطية ،ولرموزها وقيمها ،وخدمة الدولة ح�سبما يطلب� ،سواء �أكانت خدمة ع�سكرية �أم �أي خدمة بديلة.
م�شروع تعديل قانون �أ�سا�س الكني�ست ،بحيث ي�شمل �إعالن �أع�ضائه خالل �أداء ميني الق�سم ك�أع�ضاء ووزراء �صيغة
ت�شبه هذه اجلملة «�إ�سرائيل دولة يهودية� ،صهيونية ،دميقراطية».
ال�سماح لوزير الداخلية ب�سحب اجلن�سية الإ�سرائيلية عن �أي فرد دومنا �إذن من امل�ست�شار القانوين واملحاكم.
فر�ض �ضريبة بقيمة  % 1من �إجمايل دخل كل َمن مل ي�ؤد اخلدمة الع�سكرية �أو املدنية ،حتى عمر � 41سنة.
اقرتاح قانون ي�شرتط اخلدمة الع�سكرية قبل احل�صول على ال�شهادة اجلامعية ،يلزم كل �إ�سرائيلي دون �سن 22

احل�صول على �إعفاء من اجلي�ش قبل ال َق ُبول للدرا�سة اجلامعية (((.
النهو�ض الوطني وال�سيا�سي

ُمنح العرب الباقون يف الداخل املواطنة الإ�سرائيلية بعد انتهاء احلرب ،و�شكلوا يف تلك الأيام  % 124من املواطنني .ثم
�شاركوا يف انتخابات الكني�ست الأول عام  1949بن�سب عالية ازدادت يف انتخابات عام  1951مع ا�ستقرار الأو�ضاع �أكرث
قلي ً
ال.
وميكن تو�ضيح احلراك ال�سيا�سي الفل�سطيني يف الداخل ح�سب الت�سل�سل الزمني الآتي:
يف مرحلة ما بعد النكبة� ،أي قبل عام  ،1967قامت حماوالت عدة لإقامة تنظيمات عربية كانت �أهمها حماولة �إقامة
«حركة الأر�ض» التي �سرعان ما ُحلت كتنظيم ،ومنعت حتى من ت�سجيل نف�سها ك�شركة .وجرت حماوالت �أخرى لإقامة
م�ؤ�س�سات حتالفية ت�شمل حزبيني وغري حزبيني ُمنعت هي الأخرى.
 - 1ابراهيم ابو جابر يهودية الدولة والداخل الفل�سطيني� -صهيونية الرتبية والتعليم يف الداخل الفل�سطيني  -مدير مركز الدرا�سات املعا�صرة
– موقع فل�سطينيو  48على ال�شبكة العنكبوتية � - . http://www.pls48.net/?mod=articles&ID=70993 -آخر حتديث 05/ 04
. 10:54 | 2011 /
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ويف �سبعينيات القرن الع�شرين بعد ن�شوء فئات وا�سعة ن�سبياً من املتعلمني واملثقفني ،ون�شوء تنظيمات طالبية ،وبعد �أن
تبلورت قيادات وطنية من مناطق خمتلفة توا�صلت وتعارفت كحالة اغرتاب يف �إطار اجلامعات الإ�سرائيلية ،وبعد ن�شوء
بدايات طبقة و�سطى من املهنيني و�صغار رجال الأعمال ،راحت تتو ّلد حركات وطنية عربية منظمة ذات خطاب قومي عربي
�أو وطني فل�سطيني .يف هذه الفرتة ن�ش�أت حركات عربية ذات طابع قطري (املق�صود غري حملي) مثل «اللجنة ال ُقطرية
للطالب الثانويني العرب» عام  ،1974و«احتاد جلان الطالب العرب يف اجلامعات» عام  ،1975ثم «االحتاد ال ُقطري للطالب
العرب» عام  .1976وهي الفرتة نف�سها التي �شهدت قيام التنظيم العربي الأهم حتى ذلك احلني ،وهو «جلنة الدفاع عن
الأرا�ضي العربية».
�شهدت ال�ساحة العربية والدة حركات �سيا�سية وطنية عربية مثل «حركة �أبناء البلد» و»احلركة التقدمية لل�سالم».
والحقاً ن�ش�أت تيارات �سيا�سية عربية منظمة �أكملت الطريق املنقطع للقوائم التقليدية املرتبطة بحزب العمل مثل:
«احلزب العربي» من جهة ،و»التجمع الوطني الدميقراطي»(((.
ن�ش�أت «احلركة الإ�سالمية» التي دعت �إىل �أ�سلمة الداخل الفل�سطيني و�إف�شال خمطط «الأ�سرلة» ،والوقوف بوجه م�صادرة
�أوقاف امل�سلمني وف�ضح العن�صرية الإ�سرائيلية تجُ اه فل�سطينيي  1948التي �أ�س�سها ال�شيخ عبد اهلل منر دروي�ش ،وير�أ�سها
الآن ال�شيخ رائد �صالح (((.
حقائق ومعطيات
ر�سمت امل�ؤ�س�سة ال�صهيونية �أهدافاً تعليمية ومناهج وم�ضامني مدرو�سة (وخططاً وقوانني) ،هدفها بث روح العدمية
الدينية والوطنية والقومية يف نفو�س الأجيال ال�شابة يف الداخل الفل�سطيني ،و�سلخ ه�ؤالء من دوائر انتماءاتهم .وتندرج
�سيا�سة التجهيل هذه �ضمن ا�سرتاتيجية �إ�سرائيلية قدمية -ثبت ف�شلها -تهدف �إىل �إيجاد عربي �إ�سرائيلي هجني ،يتك ّيف
والنظام العن�صري الذي يخيرّ ه بني «املواطنة» وانتمائه الوطني ،م�ستغ ً
ال الأوىل لي�ساومه على الثانية.
امل�ؤ�س�سة ال�صهيونية ما زالت ترف�ض االعرتاف بوجود جمتمع فل�سطيني وتعليم عربي ،وما زالت تتحدث عن و�سط غري
يهودي و�أبناء �أقليات وتعليم للعرب ،وتنتهج �سيا�سة َف ِّرق ت�سد والتق�سيمات الطائفية.
امل�ؤ�س�سة ال�صهيونية يبدو �أنها غدت قلقة من من�سوب ال�صحوة يف الداخل الفل�سطيني على امل�ستوى الديني والوطني
والقومي ،وارتفاع �أ�صوات من يعلن االنتماء والوالء لل�شعب الفل�سطيني والعربي والإ�سالمي التي هي عبارة عن ثمرة
فعاليات وجهود كل الكيانات الإ�سالمية وال�سيا�سية الفاعلة على ال�ساحة.
 - "1عزمي ب�شارة درا�سة :هل ي�شكل العرب داخل اخلط الأخ�ضر حالة �سيا�سية؟
 على ال�شبكة العنكبوتية -www.howiyya.com :امل�صدر مركز الزيتونة . - 2يا�سر زغيب فل�سطينيو  1948الهوية  ،الواقع و امل�ستقبل– ط  - 1بريوت مركز باحث للدرا�سات –  2004م� -ص . 282
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قامت امل�ؤ�س�سة ال�صهيونية بتفريغ مناهج التعليم من �أية �إ�شارة �إىل �أي رمز ميكنه ربط العربي يف البالد بتاريخه وتقوية
انتمائه الديني �أو الوطني �أو القومي.
هناك حماوالت حثيثة ومدرو�سة من قبل امل�ؤ�س�سة ال�صهيونية لـ»�صهينة» جهاز التعليم ،وال�سعي �إىل طم�س الهُوية
الوطنية الفل�سطينية ،وحرمان الطالب من تعلم الأدب الفل�سطيني.
عملت امل�ؤ�س�سة ال�صهيونية على �سرقة وا�ستغالل حجارة و ُم َركبات البيوت العربية املهجر �أهلها لإن�شاء وبناء امل�ستعمرات
اليهودية التي �أقيمت على �أنقا�ض القرى العربية.

تعترب مدار�س اليهود املت�شددين
وعدد التالميذ فيها يفوق ال 500
�ألف تلميذ امل�ستوطنات «�أقيمت
على �أنقا�ض قرى عربية كانت دائما
�أع�شا�شا للمجرمني وملجموعات عربية
متعط�شة للدماء»
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جاء يف الكتب املدر�سية
ال�صهيونية يف و�صف العرب
بانهم «جمموعات من �أمة
غري متح�ضرة

ثاني ًا:

الالجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية

خميمات الالجئني الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية
ت ا�������������س������������م امل�������خ�������ي�������م تاريخ الإن�شاء امل��ح��اف��ظ��ة /املوقع م�������ل�������اح���������������ظ���������������ات
1949
معرتف به من الأونروا
رام اهلل
 1خميم الأمعري
1949
معرتف به من الأونروا
رام اهلل
 2خميم اجللزون
1949
معرتف به من الأونروا
بيت حلم
 3خميم الدهي�شة
1949
معرتف به من الأونروا
اخلليل
 4خميم العروب
1949
معرتف به من الأونروا
نابل�س
 5خميم الفارعة
1949
معرتف به من الأونروا
اخلليل
 6خميم الفوار
1950
معرتف به من الأونروا
نابل�س
 7خميم بالطة
1950
معرتف به من الأونروا
اخلليل
 8خميم بيت جربين �أو «العزة»
1953
معرتف به من الأونروا
جنني
 9خميم جنني
1949
معرتف به من الأونروا
رام اهلل
 10خميم دير عمار
1965
معرتف به من الأونروا
القد�س
 11خميم �شعفاط
1950
معرتف به من الأونروا
طولكرم
 12خميم طولكرم
1950
معرتف به من الأونروا
بيت حلم
 13خميم عايدة
1948
معرتف به من الأونروا
نابل�س
 14خميم ع�سكر
1950
معرتف به من الأونروا
�أريحا
 15خميم عقبة جرب
1948
معرتف به من الأونروا
�أريحا
 16خميم عني ال�سلطان
1950
معرتف به من الأونروا
نابل�س
 17خميم عني بيت املاء
1949
�شمال مدينة القد�س معرتف به من الأونروا
 18خميم قلنديا
1951
�شرق مدينة طولكرم معرتف به من الأونروا
 19خميم نور �شم�س
1948
غري معرتف به من الأونروا
رام اهلل
 20خميم قدورة
1948
غري معرتف به من الأونروا
رام اهلل
 21خميم بري زيت
170
غري معرتف به من الأونروا
رام اهلل
 22خميم �سلواد
1948
غري معرتف به من الأونروا
رام اهلل
 23عني عريك
غري معرتف به من الأونروا
نابل�س
الثمانينيات
 24ع�سكر اجلديد
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متتد ال�ضفة الغربية على م�ساحة من الأر�ض تبلغ  5876كيلو
مرتاً مربعاً ((( من جمموع م�ساحة فل�سطني البالغة 27009
كيلومرتات مربعة؛ �أي نحو  % 20من م�ساحة فل�سطني.
وطبيعة �أر�ض ال�ضفة الغربية جبلية .يعي�ش يف هذه املنطقة
ح�سب بيانات املركز الفل�سطيني للإح�صاء يف نهاية عام
 2011نحو  2614594فل�سطينياً % 29.7 ،منهم الجئون� ،أي
نحو((( ،776854وتفيد بيانات وكالة الغوث «�أونروا» يف �شهر
كانون الثاين من عام  2012ب�أن عدد الالجئني امل�سجلني
لديها يف ال�ضفة الغربية يبلغ نحو  901665الجئاً (((.
لقد متركز الالجئون يف و�سط ال�ضفة الغربية �شرقي
اخلط الأخ�ضر ،وتعود �أ�صولهم �إىل �سكان املنطقة ال�ساحلية
ومنطقة الكرمل وحيفا؛ نظرا لأنها من �أقرب املناطق لل�ضفة،
وقد اختار الالجئون هذا املكان القريب من قراهم ومدنهم
ليتمكنوا من مبا�شرة املقاومة والتحرير والعودة.

خريطة تبني خميمات الالجئني الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية

بداي ًة �سكن الالجئون حتت �شجر الزيتون ويف العرائ�ش وعانوا معاناة كبرية من ق�سوة املناخ الذي تعرف به ال�ضفة الغربية؛
لأنها منطقة جبلية �شديدة الربودة يف ال�شتاء.
َقدَّم �أهايل القرى التي جل�ؤوا �إليها امل�ساعدة له�ؤالء الالجئني ،وقامت بع�ض الدول العربية بتقدمي امل�ساعدة لهم �إىل �أن
ا�ستقر و�ضعهم يف خم�سينيات القرن الع�شرين مع �إن�شاء وكالة الغوث «�أونروا» التي بد�أت تقدم �أعمال الإغاثة والرعاية لهم.
ي�سكن الالجئون الفل�سطينيون يف ال�ضفة الغربية يف  19خميماً معرتفاً به من «�أونروا» ،والباقون يعي�شون يف �إطار القرية
�أو املدينة الفل�سطينية مندجمني مع ال�سكان .كذلك هناك خم�سة خميمات �أخرى غري معرتف بها من «�أونروا»؛ �أربعة منها
يف رام اهلل هي :قدورة و�سلواد وعني عريك وبريزيت ،وواحد يف منطقة نابل�س هو خميم ع�سكر اجلديد (((.
 - 1حم�سن �صالح درا�سات منهجية يف الق�ضية الفل�سطينية – مرجع �سابق – �ص . 70
 - 2ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني  -الفل�سطينيون يف نهاية  .2011كانون الأول �.2011ص 30مرجع �سابق .
 - 3هذه االح�صائية حتى تاريخ  2012 / 1 / 29م – االونروا .
� - 4أديب حممد زيادة �أ�صول الالجئني الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية – كتاب جملة العودة  - 2ط  1بريوت دار العودة للدرا�سات والن�شر – .2010
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خميمات ال�ضفة الغربية
متتد خميمات الالجئني الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية على م�ساحة  6382دومناً ،يتوزع عليها  25خميماً ،منها  19خميماً
معرتفاً به من "�أونروا" ،و 6خميمات غري معرتف بها.
املخيمات املعرتف بها من "�أونروا"
ُق ِّ�سمت املخيمات املعرتف بها من "�أونروا" ح�سب ما ورد يف اتفاقية �أو�سلو �إىل ثالثة �أنواع:
(((

�أو ًال :املخيمات الواقعة حتت ال�سيطرة الإ�سرائيلية
 - 1خميم �شعفاط:
�سبب الت�سمية :ن�سبة �إىل قربه
من قرية �شعفاط.
�سنة الت�أ�سي�س واملوقع :ت�أ�س�س
عام � 1965إىل ال�شمال من مدينة
القد�س.
عدد �سكانه و�أ�صولهم11384 :
الجئاً يتحدرون من  72قرية
مهجرة من قرى مناطق القد�س
واللد ويافا والرملة(((.
اخلدمات املقدمة:

•  4مدار�س.
• مركز �صحي واحد.

خميم �شعفاط �إىل ال�شمال من مدينة القد�س

ترتبط كافة امل�ساكن بالبنية التحتية ل�شبكة املياه العامة والكهرباء.

 - 1الإح�صائيات الواردة يف هذا ال�شق من الكتاب جاءت ح�سب الأرقام ال�صادرة عن الأونروا لغاية الربع الثالث . 2009
� - 2أ�صول الالجئني الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية – مرجع �سابق.
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 - 2خميم قلنديا

ثانيا:املخيمات الواقعة حتت ال�سيطرة الإ�سرائيلية والفل�سطينية

��س�ب��ب ال�ت���س�م�ي��ة :ن���س�ب��ة �إىل م �ط��ار ق�ل�ن��دي��ا ال� ��ذي ك��ان
ي�ستخدمه الربيطانيون يف ف�ترة االن�ت��داب الربيطاين،
وبعدهم ا�ستخدمه الأردنيون عند �إدارتهم ال�ضفة الغربية،
وت�ستخدمه حكومة االح�ت�لال ال�صهيوين ،وتهبط فيه
الطائرات اخلفيفة وبع�ض �شركات الطريان املحلية.
�سنة الت�أ�سي�س واملوقع :ت�أ�س�س عام � 1949إىل ال�شمال من
مدينة القد�س.
عدد �سكانه و�أ�صولهم 11335 :الجئاً يتحدرون من 74
قرية تابعة ملناطق :اللد والرملة وحيفا والقد�س واخلليل،
بع�ض �سكانه يحملون البطاقة الزرقاء الإ�سرائيلية,،
ولكنهم ال يعدون مواطنني ،بل مقيمون؛ فال يحق لهم
االنتخاب �أو الت�صويت.

 - 1خميم العروب

اخلدمات املقدمة:

 �أربع مدار�س. مركز �صحي واحد تابع لـ"�أونروا" ،وخم�سة مراكز�صحية خا�صة.
مرتبط بالبنية التحتية ل�شبكة الكهرباء واملياه العامة،
كذلك معظم املنازل مت�صلة بنظام ال�صرف ال�صحي.

134

�سبب الت�سمية :ن�سبة �إىل عني ماء ا�سمها العروب �أو قرية
العروب.
15

�سنة الت�أ�سي�س واملوقع :ت�أ�س�س عام  1949على بعد
كم جنوبي بيت حلم على الطريق الرئي�سة بني مدينة
بيت حلم واخلليل يف منطقة ت�سمى وادي ال�صقيع .وهذا
املخيم حما�صر من قوات االحتالل باملراكز الع�سكرية؛
نتيجة املقاومة الفل�سطينية التي تنبع منه.
عدد �سكانه و�أ�صولهم 10757 :الجئاً ،يتحدرون من
الجئي  71قرية من قرى اللد والرملة واخلليل وغزة.
اخلدمات املقدمة:

 �أربع مدار�س بنني وبنات ت�شمل املرحلتني االبتدائيةوالإعدادية.
 عيادة ومركز �صحي ومركز تغذية .مرتبط بالبنيةالتحتية ل�شبكة الكهرباء يف بلدية القد�س� ،أما املياه فمن
�أنابيب من منطقة تفوح.

 - 2خميم الفوار

 - 3خميم اجللزون

�سبب الت�سمية :ن�سبة �إىل  7عيون ماء  /فار املاء.

�سبب الت�سمية :عني �أو وادي اجللزون.

�سنة الت�أ�سي�س واملوقع :ت�أ�س�س عام  1949على بعد  10كم
جنوبي مدينة اخلليل.

�سنة الت�أ�سي�س واملوقع :ت�أ�س�س عام  1949على م�سافة 7

كم �شمايل مدينة رام اهلل.

عدد �سكانه و�أ�صولهم 8391 :الجئاً ،يتحدرون من
الجئي  47قرية من قرى اخلليل وغزة وبئر ال�سبع.

عدد �سكانه و�أ�صولهم 11636 :الجئاً ،يتحدرون من
الجئي  45قرية من قرى الرملة واللد.

اخلدمات املقدمة:

اخلدمات املقدمة:

� -أربع مدار�س.

 -مدر�سة ابتدائية للذكور ،ومدر�سة ابتدائية للإناث.

 -خم�سة مراكز �صحية.

 -ثالثة مراكز �صحية ،واحد منها تابع لـ"�أونروا".

املخيم مرتبط بالبنية التحتية للكهرباء واملياه العامة
القطرية الفل�سطينية.

مرتبط ب�شبكة املياه والكهرباء العامة التابعة لبلدية رام
اهلل.
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 - 4خميم دير عمار

ثالث ًا:املخيمات الواقعة حتت ال�سيطرة التامة لل�سلطة الفل�سطينية

�سبب الت�سمية :لوقوعه بالقرب من قرية دير عمار.

 - 1خميم عايدة

�سنة الت�أ�سي�س واملوقع :ت�أ�س�س عام
الغربي ملدينة رام اهلل.

1949

�إىل ال�شمال

عدد �سكانه و�أ�صولهم 2455 :الجئاً يتحدرون من
قرية من كافة مناطق فل�سطني التاريخية ،وحتديداً
الرملة واللد ويافا.
17

اخلدمات املقدمة:

 مدر�ستان. مركز �صحي واحد تابع لـ"�أونروا".مرتبط بالبنية التحتية للمياه والكهرباء العامة
القطرية الفل�سطينية ولكن يعاين من عدم وجود نظام
لل�صرف ال�صحي.
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�سنة الت�أ�سي�س واملوقع 1950 :بني بيت حلم وبيت جاال.
عدد �سكانه و�أ�صولهم 4933 :يتحدرون من  20قرية من
قرى غربي القد�س واخلليل.
اخلدمات املقدمة:

 مدر�سة واحدة للبنات تعمل بنظام الفرتة الواحدة،�أما البنني فهم يدر�سون يف مدار�س بيت جاال.
 وحدة عالج طبيعي طارئ واحدة.املخيم مرتبط على نحو كامل ب�شبكة الكهرباء واملياه
التابعة للبلدية.

 - 2خميم الفارعة

 - 3خميم جنني

�سبب الت�سمية :قربه من عني الفارعة� ،أو ن�سب ًة �إىل �أم
احلجاج بن يو�سف الثقفي "فارعة" التي تو�ض�أت من هذه
العني.

�سبب الت�سمية :ن�سبة �إىل مدينة جنني ،وهو خميم
ال�صمود والبطولة.

�سنة الت�أ�سي�س واملوقع :ت�أ�س�س عام  1949على م�سافة 17

كم �شمال �شرقي مدينة نابل�س.

عدد �سكانه و�أ�صولهم 7886 :الجئاً يتحدرون من
قرية من قرى �شمايل يافا و�شرقها.
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اخلدمات املقدمة:

� -أربع مدار�س ابتدائية و�إعدادية.

�سنة الت�أ�سي�س واملوقع :ت�أ�س�س عام � 1953إىل الغرب من
مدينة جنني.
عدد �سكانه و�أ�صولهم 16719 :الجئاً يتحدرون من 90
قرية من قرى حيفا وجبال الكرمل.
اخلدمات املقدمة:

 -مدر�ستان.

 -ثالثة مراكز �صحية ،واحد منها لـ"�أونروا".

 مركز �صحي واحد ،بالإ�ضافة �إىل وحدة عالج طبيعيواحدة.

الكهرباء من ال�شبكة القطرية الفل�سطينية واملياه تقوم
وكالة "�أونروا" بت�أمينها.

تت�صل كافة امل�ساكن بالبنية التحتية ل�شبكتي الكهرباء
واملاء العامة التابعة لبلدية جنني.
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 - 4خميم ع�سكر

 - 5خميم بالطة

�سبب الت�سمية :جبل ع�سكر /قرية ع�سكر.

�سبب الت�سمية :عني ماء تنبع من �أ�سفل بالطة� ،أو ن�سبة
�إىل �شجرة بلوط كانت بالقرب من النبع.

�سنة الت�أ�سي�س واملوقع :ت�أ�س�س عام � 1948إىل اجلنوب
ال�شرقي من مدينة نابل�س.
عدد �سكانه و�أ�صولهم 16565 :الجئاً يتحدرون من 100
قرية من قرى اللد وحيفا ويافا.
اخلدمات املقدمة:

 -ثالث مدار�س.

�سنة الت�أ�سي�س واملوقع :ت�أ�س�س عام � 1950إىل اجلنوب
الغربي ملدينة نابل�س.
عدد �سكانه و�أ�صولهم 24124 :الجئاً يتحدرون من
الجئي  111قرية من قرى اللد والرملة ويافا ،والكثري
منهم من �أ�صول بدوية ،ويعد �أكرب خميم يف خميمات
ال�ضفة الغربية.

 -مركز �صحي واحد تابع لـ"�أونروا".

اخلدمات املقدمة:

ترتبط كافة املنازل يف املخيم بالبنية التحتية للكهرباء
واملياه العامة.

 �أربع مدار�س. مركز �صحي واحد تابع للوكالة ،و 8مراكز �أخرى.ترتبط كافة املنازل يف املخيم بالبنية التحتية للمياه
والكهرباء التابعة لبلدية نابل�س.

نابل�س :منظر عام لل�شارع الرئي�سي يف خميم ع�سكر القدمي
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خميّم بالطه-نابل�س :م�سجد عباد الرحمن

 - 6خميم الأمعري

 - 7خميم طولكرم

�سنة الت�أ�سي�س واملوقع :ت�أ�س�س عام � 1949إىل اجلنوب
الغربي ملدينة رام اهلل.

�سبب الت�سمية :ن�سبة ملدينة طولكرم.

عدد �سكانه و�أ�صولهم 10891 :الجئاً يتحدرون من 63

قرية مهجرة من قرى اللد ويافا والرملة ودير طريف
وبيت دجن.
اخلدمات املقدمة:

 -مدر�ستان.

�سنة الت�أ�سي�س واملوقع :ت�أ�س�س عام  ،1950يقع مال�صقاً
ملدينة طولكرم.
عدد �سكانه و�أ�صولهم 19034 :الجئاً يتحدرون من 106

قرى من قرى حيفا ويافا وقي�ساريا.
اخلدمات املقدمة:

 -خم�س مدار�س.

 مركز �صحي واحد تابع لـ"�أونروا" ،بالإ�ضافة �إىلوحدة عالج طبيعي واحدة.

 -مركز �صحي واحد.

يرتبط املخيم على نحو كامل ب�شبكتي املاء والكهرباء
التابعتني البلدية ملدينة رام اهلل.

ترتبط كافة امل�ساكن بالبنية التحتية ل�شبكة املياه
والكهرباء العامة.

خميم الأمعري يعانق ق�ص�ص نازحي اللد والرملة وفجة وبيت دجن

خميّم طولكرم-طولكرم :منظر عام من جانب ذنابة
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 - 8خميم الدهي�شة

 - 9خميم بيت جربين

�سنة الت�أ�سي�س واملوقع :ت�أ�س�س عام  1949على بعد  3كم
جنوبي بيت حلم.

�سبب الت�سمية :ن�سبة �إىل �أغلبية �سكانه الذين يتحدرون
من عائلة العزة وقرية بيت جربين املهجرة يف ق�ضاء
اخلليل وهي منطقة �أثرية معروفة.

عدد �سكانه و�أ�صولهم 13368 :الجئاً يتحدرون من
قرية غربي القد�س واخلليل.

79

اخلدمات املقدمة:

 �أربع مدار�س بنني وبنات للمرحلتني االبتدائيةوالإعدادية.
  3مراكز �صحية ،واحدة منها للوكالة.مرتبط ب�شبكة املياه والكهرباء العامة التابعة لبلدية بيت
حلم.

�سنة الت�أ�سي�س واملوقع :ت�أ�س�س عام � 1950إىل اجلنوب من
مدينة بيت حلم.
عدد �سكانه و�أ�صولهم 2149 :الجئاً ،يتحدرون من
قرية من القرى املدمرة لبيت جربين التي تقع على
التالل الغربية ملدينة اخلليل.
20

اخلدمات املقدمة:

 يتعلم الطالب يف خميمي عايدة والدهي�شة. ي�ستخدمون املراكز ال�صحية يف خميم الدهي�شة.مرتبط بالبنية التحتية للكهرباء واملياه العامة القطرية
الفل�سطينية.
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 - 10خميم عني ال�سلطان

 - 11خميم نور �شم�س

�سبب الت�سمية :ن�سبة �إىل نبع عني ال�سلطان القريب من
املخيم.

�سبب الت�سمية :ن�سبة �إىل معتقل �إجنليزي لأ�صحاب
الأحكام العالية ،كان مك�شوفا طوال اليوم لأ�شعة ال�شم�س.

�سنة الت�أ�سي�س واملوقع :ت�أ�س�س عام � 1948إىل الغرب من
مدينة �أريحا.

�سنة الت�أ�سي�س واملوقع :ت�أ�س�س عام  1951على  3كم �شرقي
مدينة طولكرم.

عدد �سكانه و�أ�صولهم 2028 :الجئاً يتحدرون من
قرية من كافة مناطق فل�سطني التاريخية.

44

عدد �سكانه و�أ�صولهم 9516 :الجئاً يتحدرون من
قرية من قرى حيفا ،وخ�صو�صاً من قرية اجزم.

59

اخلدمات املقدمة:

اخلدمات املقدمة:

 -مدر�سة واحدة.

 -مدر�ستان.

 -مركز �صحي واحد.

 -مركز �صحي واحد.

ُز ِّود باملياه من خالل �ضخها من عني ال�سلطان.

ترتبط كافة امل�ساكن بالبنية التحتية ل�شبكة املياه العامة
والكهرباء ،وهي �أي�ضاً مت�صلة بنظام ال�صرف ال�صحي
التابع للبلدية.

�أريحا :نبع عني ال�سلطان

خميم نور �شم�س  :م�سجد �أبو بكر ال�صديق
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 - 12خميم رقم واحد «عني املاء»

 - 13خميم عقبة جرب

�سبب الت�سمية :ن�سبة �إىل عني بيت املاء� ،أو لأنه �أول خميم
�أن�شئ يف ال�ضفة الغربية ،وهناك روايات عن �أن هذا املكان
كان موقعاً توراتياً.

�سنة الت�أ�سي�س واملوقع :ت�أ�س�س عام
الغربي ملدينة �أريحا.

�سنة الت�أ�سي�س واملوقع :ت�أ�س�س عام
ال�شرقي ملدينة نابل�س.

1950

�إىل ال�شمال

عدد �سكانه و�أ�صولهم 6941 :الجئاً يتحدرون من
قرية من قرى عكا وحيفا ويافا واللد ويازور.

عدد �سكانه و�أ�صولهم 6736 :الجئاً ،يتحدرون من
قرية من �شمال حيفا وغزة واخلليل.

81

اخلدمات املقدمة:
60

اخلدمات املقدمة:

 مدر�ستان. مركز �صحي واحد تابع لـ"�أونروا" ،وهناك مركز�صحي �آخر ،بالإ�ضافة �إىل وحدة عالج طبيعي واحدة.
واملخيم مرتبط بالبنية التحتية للكهرباء واملياه العامة
القطرية.
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1950

�إىل اجلنوب

 مدر�ستان. مركز �صحي واحد تابع لـ"�أونروا".مرتبط ب�شركة املياه الإ�سرائيلية لتزويده باملياه من
بحرية طربيا.

رابع ًا :املخيمات غري املعرتف بها من "�أونروا"

 - 2خميم قدورة

تتلقى هذه املخيمات خدماتها بالتن�سيق مع املجال�س
القروية �أو البلدية القريبة منها ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض
اخلدمات التي تقدمها وكالة الغوث يف اجلانب ال�صحي
والتعليمي.

�سنة الت�أ�سي�س واملوقع 1948 :ويقع يف مدينة رام اهلل.

 - 1خميم عني عريك

عدد �سكانه و�أ�صولهم 1208 :من الرملة واللد وبيت نباال
ولفتا و�أبو غو�ش والقباب ويافا و�سلمة.

�سبب الت�سمية :ن�سبة �إىل قرية عني عريك القريبة.
�سنة الت�أ�سي�س واملوقع 1948 :ويقع  10كم غربي مدينة
رام اهلل.
عدد �سكانه و�أ�صولهم 450 :ن�سمة يتحدرون من الرملة
واللد ويافا.
اجلهة امل�شرفة عليه :غري معرتف به من "�أونروا"،
وت�شرف عليه ال�سلطة الفل�سطينية و"�أونروا" على ق�سم
منه.

�سبب الت�سمية :غري معروف �سبب الت�سمية ،ويعد حياً من
�أحياء رام اهلل.

اجلهة امل�شرفة عليه :غري معرتف به من "�أونروا"،
وت�شرف عليه ال�سلطة الفل�سطينية و"�أونروا" على ق�سم
منه.
اخلدمات املقدمة:

 عيادة �صحية واحدة.ترتبط كافة امل�ساكن بالبنية التحتية ل�شبكة املياه
والكهرباء العامة ،وقد �سمحوا لأهل املخيم بالبناء
العمراين الأفقي لأغرا�ض التو�سع.

اخلدمات املقدمة:

 مدر�ستان تابعتان للكني�سة. عيادة �صحية واحدة.ترتبط كافة امل�ساكن بالبنية التحتية ل�شبكة املياه العامة
والكهرباء.
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 - 3خميم �سلواد (خميم غزة)

 - 4خميم بري زيت (ال�سقايف)

يقع بالقرب من بلدة �سلـواد على بعد نحو  20كيلومرتاً
من رام اهلل .وهو حديث الن�ش�أة ن�سبياً؛ فقد �أ�س�سته
عام � 1970سلطات االحتالل ال�ستيعاب الالجئني
الفل�سطينيني الذين يعي�شون يف خميمات قطاع غزة،
ويرغبون يف االنتقال للعي�ش يف ال�ضفة الغربية� .أقيمت
فيه جمموعة من الوحدات ال�سكنية (نحو � 50شقة) وكل
�شقة حتتوي على غرفتني ومطبخ �صغري.

ت�أ�س�س املخيم عام 1948م يف بلدة بري زيت على م�ساحة 23

يعاين املخيم م�شاكل �ضيق الغرف ال�سكنية ،وعدم توافر
و�سائل �صحية لت�صريف املياه ،ف�ض ً
ال عن �أن املخيم ال
يتلقى �أي خدمات من �أي جهة ،وال يخ�ضع لرعاية وكالة
الغوث ،وال تتوافر فيه اخلدمات واملرافق العامة .املدر�سة
الوحيدة التي يدر�س فيها الطالب موجودة يف بلدة �سلواد،
وتبعد عنه  3كم ،ويذهب الطالب �سرياً على الأقدام ،وال
يوجد يف املخيم �شبكة للمجاري.

144

دومناً ،ويتكون من خم�سة و�أربعني منز ًال م�ستق ً
ال.
يحتوي على � 65شقة �سكنية ،يوجد فيها نحو  230الجئاً
لي�س �أكرث ،ويتحدر الالجئون الفل�سطينيون يف املخيم
من  8مدن وقرى فل�سطينية �سلبت وهاجر �أهلها يف عام
 ،1948وهي :اللد ،بيت نباال ،كفرعانة ،العبا�سية� ،سلمة،
امل�سمية ،قولية ،بيت جربين.
� ّإن عدم اعرتاف وكالة الغوث به خميماً ،وعدم �إدراجه
كذلك يف وزارات ال�سلطة الفل�سطينية ودوائرها �أديا �إىل
وجود �صعوبة يف حتديد البيانات املتعلقة ب�أعداد ال�سكان
و�أ�صولهم.
اخلدمات املقدمة:

 يف املخيم مدر�سة ابتدائية يتلقى الطالب تعليمهماالبتدائي فيها� ،أما بقية املراحل التعليمية (الإعدادية
والثانوية) ف�إنها تتم يف مدار�س بلدة بريزيت.
يرتبط املخيم ب�شبكات املاء والكهرباء واملجاري واملنافع
العامة ،ببلدية بريزيت.

 - 5خميم ع�سكر اجلديد

ح�������ق�������ائ�������ق وم������ع������ط������ي������ات

يقع �شرقي مدينة نابل�س على م�ساحة
كيلومرت مربع واحد يتوزع عليها نحو
 7000الجئ ،فقد ت�أ�س�س منذ نحو 30
عاماً ،على بعد  100مرت من خميم
ع�سكر القدمي؛ ب�سبب عدم القدرة على
ا�ستيعاب الزيادة ال�سكانية الطبيعية
لل�سكان.

• يتحدر الالجئون الفل�سطينيون يف ال�ضفة الغربية من
مهجرة عام .((( 1948

يعاين �أهل املخيم من �ضيق امل�ساحة
التي �أدت �إىل البناء الع�شوائي ،فمعظم
املباين متال�صقة ومرتا�صة؛ ما مينع
دخول �أ�شعة ال�شم�س �إىل داخل هذه
املنازل ،ويعانون كذلك من تراجع
اخلدمات الأ�سا�سية داخل املخيم.
اخلدمات املقدمة:

يف املخيم مركز خدمات �أ�س�سه �أبناء
املخيم يقوم ب�إزالة النفايات و ُيجري
الإ�صالحات الالزمة يف معظم
الأحيان ،ولوال وجود هذا املركز لكان
املخيم كتلة من النفايات .كذلك يدير
هذا املركز �أمور ال�صحة ويقدم بع�ض
الت�سهيالت خلدمة �أبناء املخيم ح�سب
قدرته وطاقته.
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قرى

• ت�شري نتائج امل�سح �إىل �أن ن�سبة العاطلني من العمل من بني امل�شاركني
يف القوى العاملة يف الربع الأول  2010بلغت يف ال�ضفة الغربية ،% 16.5
وبلغ معدل الفقر بني الأ�سر الفل�سطينية خالل عام  2007وفقاً لأمناط
اال�ستهالك احلقيقية  % 23.6يف ال�ضفة الغربية ،يف حني �أن % 47.2
من الأ�سر الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية يقل دخلها ال�شهري عن خط
الفقر الوطني ،كما تبني �أن نحو  % 13.9من �أ�سر الأرا�ضي الفل�سطينية يف
ال�ضفة الغربية تعاين من الفقر ال�شديد (املدقع) وفقا لأمناط اال�ستهالك
احلقيقة للأ�سرة� ،أما على م�ستوى الدخل فقد تبني �أن نحو  % 37.3من
الأ�سر يقل دخلها ال�شهري عن خط الفقر ال�شديد(((.
• تنت�شر يف بع�ض املخيمات بع�ض الظواهر غري ال�صحية مثل انت�شار عمالة
الأطفال واالنفالت الأمني وانت�شار ال�سرقة والت�سرب التعليمي والإحباط
النف�سي...
• ما تزال معدالت عدد الأطباء واملمر�ضني وغريها من املهن الطبية
ن�سبة �إىل عدد ال�سكان متدنية .يف عام  ،2008كان عدد الأطباء امل�سجلني
لدى نقابة الأطباء يف ال�ضفة الغربية  ،2941مبعدل  0.8طبيب ،و1.5
ممر�ض/ة ،و % 0.16قابلة قانونية لكل  1000من ال�سكان.
• ت�شري بيانات اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني اىل � ّأن عدد
امل�ست�شفيات قد ارتفع من  37م�ست�شفى ،ب�سعة � 2886سريراً عام � 1996إىل
 76م�ست�شفى عام  ،2008بواقع  52يف ال�ضفة الغربية ،و 24يف قطاع غزة.

� - 1أديب حممد زيادة �أ�صول الالجئني الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية – كتاب جملة العودة  - 2مرجع �سابق � -ص . 140
 - 2زينب عودة �إح�صائية الفل�سطينيني يف ال�ضفة والقطاع  8 -متوز (يوليو)  –2010موقع فل�سطني على ال�شبكة العنكبوتية http://www.
. falasteen.com/spip.php?article184
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بلغ عدد �شهداء انتفا�ضة الأق�صى � 5901شهيد ،خالل الفرتة ما بني  2000/ 9/ 29و ،2008/ 12 / 31منهم  5569من
الذكور و 332من الإناث .وبلغ عدد ال�شهداء يف ال�ضفة الغربية � 2162شهيداً ،بالإ�ضافة �إىل عدد كبري من اجلرحى
وحاالت الإعاقة.
وت�شري بيانات امل�سوح ال�صحية ودرا�سات احلالة التغذوية �إىل تدهور هذه الأخرية عند الأطفال ،وخ�صو�صاً دون اخلام�سة
من العمر الذين يعانون من �سوء التغذية املزمن .فقد ارتفعت ن�سبة ه�ؤالء من  % 7.2عام � 1996إىل  % 7.5عام
 ،2000وا�ستمرت باالرتفاع لت�صل �إىل  % 9.0عام  ،2002ثم  % 9.9عام  ،2004و % 10.2عام 2006؛ نتيجة للإجراءات
الإ�سرائيلية امل�ستمرة (((.
يبلغ عدد املدار�س يف ال�ضفة الغربية  279مدر�سة تابعة لـ»�أونروا» ،وفيها نحو � 250ألف طالب وطالبة (((.
بلغت ن�سبة الت�سرب الدرا�سي بني الطالب % 20؛ نتيجة االكتظاظ يف ال�صفوف ،حيث �إنه يو�ضع  40طالباً يف كل �صف،
بالإ�ضافة �إىل عدم كفاية املرافق التابعة للمدار�س...
تبلغ ن�سبة الطلبة الالجئني يف ال�ضفة الغربية الذين يدر�سون يف مدار�س وكالة الغوث  % 39فقط من جمموع الطلبة
الالجئني ،بينما تغطي احلكومة � .% 49أما الن�سبة الباقية  % 12فتتلقى تعليمها يف املدار�س اخلا�صة.
ازداد عدد طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف مدار�س وكالة الغوث الدولية يف ال�ضفة الغربية بن�سبة  % 17وفقاً للمعلومات
ال�صادرة عن اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني بني 2007 - 1997م.
انخف�ضت معدالت الأمية يف الفئة العمرية ( � ) 29 - 15سنة بني الأعوام 2004 - 1997م ،فح�سب البيانات التي خرج بها
اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني يف عام 2004م لواقع ال�شباب من زاوية معرفة القراءة والكتابة ،انخف�ضت ن�سبة
الأمية من  % 3.3يف عموم ال�ضفة والقطاع �إىل  % 1.1فقط� .أما املخيمات يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة عام 1967م
فقد كانت ن�سبة الأمية �سنة1997م  ،% 2.6حيث انخف�ضت يف عام 2004م �إىل  % 0.9فقط.

 - 1م�صطفى خواجة درا�سات وتقارير خمتارة  -درا�سة :ال�ضفة والقطاع بني  1990و  - 2010مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات – على
ال�شبكة العنكبوتية . http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=201&a=133652
 - 2موقع الأونروا على ال�شبكة العنكبوتية www.unrwa.org
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ثالث ًا:

الالجئون الفلسطينيون في قطاع غزة

و�صل �إىل قطاع غزة -ال�شريط ال�ساحلي ال�ضيق من
فل�سطني -عقب نكبة فل�سطني  1948نحو � 200ألف الجئ
لين�ضموا �إىل نحو � 80ألف مواطن كانوا يعي�شون فيه قبل
النكبة؛ ما �سبب عبئاً �شديداً للمنطقة التي ال تتجاوز 40
كم طو ًال ،ونحو  12 - 6كم عر�ضاً .وي�شكل الالجئون يف هذا
ال�شريط نحو ثالثة �أرباع �إجمايل تعداد ال�سكان الذين يعي�ش
ن�صفهم داخل خميمات قطاع غزة ،فقد بلغ تعداد الالجئني
هناك  1.090.932الجئاً وبلغت معدل الزيادة ال�سنوية 3
 %وهي �أعلى ن�سبة زيادة �سكانية بني �أو�ساط الالجئني يف
مواقع �شتاتهم ،علماً �أن % 46؛ �أي ما يقارب ن�صف مليون
الجئ ما يزالون قاطنني يف املخيمات.
خميمات الالجئني الفل�سطينيني يف قطاع غزة
م ا�سم املخيم تاريخ الإن�شاء املنطقة/املوقع
1948
�شمال غزة
 1خميم جباليا
1949
�شاطئ غزة
 2خميم ال�شاطئ
خميم
1948
3
جنوب غزة
الن�صريات
1949
و�سط غزة
 4خميم الربيج
1949
و�سط غزة
 5خميم املغازي
غرب مدينة دير
خميم دير
1949
6
البلح
البلح
غرب مدينة خان
خميم خان
1949
7
يون�س
يون�س
1949
جنوب غزة
 8خميم رفح
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المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة

(((

من ي�شرف على �ش�ؤون الالجئني الفل�سطينيني يف قطاع غزة؟
ت�شرف «�أونروا» على �ش�ؤون الالجئني الفل�سطينيني يف قطاع غزة من خالل تطبيق براجمها املتعلقة بال�صحة والتعليم
والإغاثة.
وتقوم ال�سلطة الفل�سطينية كذلك بالدور ذاته.
الواقـع ال�سـكاين:
مل يجر على املخيمات منذ �أن�شئت �أي هيكلة �أو تخطيط من وكالة الغوث ،وال على امل�ستوى احلكومي كي تتنا�سب مع
ظروف الزيادة ال�سكانية املرتاكمة ،ومع حمدودية امل�ساحة لتلك املخيمات ،فنجد �أن الالجئني يعانون ظروف معي�شتها
القا�سية وم�ساكنها املكتظة واملنافية الظروف واملقايي�س ال�صحية املنا�سبة ،ف�أ�صبحت تك ّون كتلة ب�شرية و�سكنية تفتقر
�إىل �سبل املعي�شة ال�صحية ،من حيث التهوية واملنافع العامة وال�شوارع ال�ضيقة ومياه ال�صرف ال�صحي التي تعم ال�شوارع،
وخا�صة مع ف�صل ال�شتاء ،والأ�سواق املختلطة وامللت�صقة بامل�ساكن ،وانعدام �أماكن اللعب للأطفال ،والأر�صفة ال�ضيقة
التي مت ّثل يف جمملها خماطر حقيقية على امل�ستوي ال�صحي والنف�سي لالجئني .وما زاد الأمر �صعوبة و�ضيقاً حرب
«الر�صا�ص امل�صبوب» على قطاع غزة التي كانت الأكرث عدوانية ،والتي �شنها االحتالل الإ�سرائيلي على غزة يف الفرتة
ما بني  2008 / 12/ 27و  2009 /18/1و�أدت �إىل تدمري �أو �إتالف ما يقرب من  60000م�سكن (((.
الواقـع ال�صحي
انعك�ست �آثار احلرب واحل�صار املفرو�ض على قطاع غزة على الو�ضع ال�صحي لالجئني ،فح�سب �سجالت «�أونروا»
و�أرقامها ات�ضح �أن جمموع زيارات املر�ضى الالجئني يف قطاع غزة لعام 2009م للمراكز ال�صحية الإغاثية
بلغت  2.121.449زيارة؛ �أي ما يعادل �ضعف عدد ال�سكان الالجئني ،وهذا خالف ملراجعات املراكز احلكومية.
ومما يثري القلق بهذا ال�ش�أن كرثة امل�ؤ�شرات املر�ضية مع قلة عدد املراكز ال�صحية الإغاثية الرئي�سة (((.
الواقـع التعليمي
 -1الإح�صائيات الواردة يف هذا ال�شق من الكتاب جاءت ح�سب الأرقام ال�صادرة عن الأونروا لغاية الربع الثالث من عام . 2009
 - 2عالء حممد �أبودية زقوت درا�سات وتقارير خمتارة – مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات  -درا�سة :واقع الالجئني الفل�سطينيني يف
قطاع غزة ما بعد اللجوء واحل�صار واحلرب عام . http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=201&a=117610 2010 – 2009
 - 3املرجع نف�سه.
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ت�شهد امل�ستويات التعليمية يف قطاع غزة انحدار ًا متوا�ص ًال؛ وذلك ب�سبب الواقع االقت�صادي واحل�صار
املفرو�ض ،بالإ�ضافة �إىل الواقع النف�سي الذي خلفته احلرب وم�شاهد الدمار والعنف التي حفرت يف ذاكرة
الطالب واملعلمني ،فال ين�سون كيف حتولت املدار�س وامل�ؤ�س�سات التعليمية �إىل مواقع جلوء للأهايل بعدما
دمرت منازلهم يف �أثناء احلرب.
هل تعلم؟
�أن احل�صار املفرو�ض على قطاع غزة منذ عام � 2007أدى �إىل تفاقم م�أ�ساة الالجئني.
 6700منزل لالجئني يف غزة بحاجة �إىل �إعادة بناء ب�سبب العمليات الع�سكرية ،منها  2,300دمِّرت يف �أثناء حرب الفرقان
( ) 2009 – 2008و 1,400تعر�ضت للتدمري قبل عملية «الر�صا�ص امل�صبوب» و 3,000منزل يف املخيمات تعد �آيلة لل�سقوط
وغري �صحية وحتتاج �إىل �إعادة بناء� ،إذ مل يح�صل حتى تاريخ �إ�صدار هذا الكتاب �أي �إعمار ب�سبب احل�صار امل�ستمر.
بلغ عدد املن�ش�آت االقت�صادية التي ت�ضررت نتيجة العدوان على غزة �أكرث من  700من�ش�أة اقت�صادية ،وبلغ عدد املن�ش�آت
التي ت�ضررت جزئياً  432من�ش�أة ،واملن�ش�آت التي ت�ضررت كلياً  268من�ش�أة موزعة على خمتلف القطاعات االقت�صادية.
بلغت معدالت البطالة ،وخا�صة التي برزت بني ال�شباب �أعلى مما هي بني �أية فئة �أخرى لت�صل �إىل  47.5باملئة ،وقد
بلغت معدالت بطالة ال�شباب يف غزة  63.5باملئة ،باملقارنة مع  39باملئة يف ال�ضفة الغربية.
ثلث الالجئني امل�سجلني؛ �أي نحو  ،325.000يعي�شون حتت خط الفقر املدقع ،وغري قادرين على تلبية احتياجاتهم
الأ�سا�سية للغذاء ،بالإ�ضافة �إىل �أن � 350.000آخرين يعي�شون الآن حتت خط الفقر الر�سمي؛ وبالتايل يفتقرون �إىل
بع�ض املتطلبات الأ�سا�سية لعي�ش حياة كرمية يف احلدود الدنيا .كذلك  % 80من �سكان غزة يعي�شون حتت خط الفقر.
معدل دخل الفرد دوالران يومياً يف غزة ،و�إن قرابة مليون فل�سطيني �أ�صبحوا يعتمدون على امل�ساعدات الإغاثية.
ما تزال  % 16من م�ساكن الالجئني يف خميمات قطاع غزة غري مت�صلة مبرافق ال�صرف ال�صحي ،كذلك  % 90من
مياه القطاع غري �صاحلة لل�شرب؛ ب�سبب التلوث باملبيدات ومياه ال�صرف ال�صحي وعدم معاجلتها بالنحو الكايف.
�إن  60.5باملئة من �سكان قطاع غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي ،ويفتقرون �إىل القدرة الكافية للو�صول �إىل الغذاء
الآمن واملغذي وال�صحي.
�إن ما يزيد على  % 50من �أطفال قطاع غزة يعانون �أمرا�ض فقر الدم و�سوء التغذية ،و�إن ن�سبة الأطفال الذين
يعانون نق�صاً يف الوزن بلغت نحو .% 2.9
�إن نحو  % 90من مدار�س «�أونروا» البالغ عددها  221مدر�سة ابتدائية و�إعدادية تعمل بنظام الفرتتني(((.
 - 1املرجع نف�سه .
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 - 1خميم جباليا:
يقع خميم جباليا �إىل ال�شمال من غزة بالقرب من قرية
حتمل ذات اال�سم ،وهو �أكرب خميمات الالجئني فيها،
�أن�شئ عام  1948عندما جل�أ �إليه نحو  35000الجئ،
معظمهم كانوا قد فروا من القرى الواقعة جنوب
فل�سطني .ويقدر عدد �سكانه ح�سب �إح�صائية "�أونروا"
لغاية الربع الثالث من عام  2009بنحو  108134الجئاً
م�سج ً
ال يعي�شون على م�ساحة من الأر�ض تبلغ فقط
 1,4كيلومرت مربع ،فهو من �أ�شد املناطق اكتظاظاً
بال�سكان.
 - 2خميم الن�صريات:
من املخيمات الكربى يف القطاع من حيث عدد ال�سكان
وامل�ساحة ،يقع على بعد  8كم جنوبي مدينة غزة ،وعلى
بعد  6كم �شمال بلدة دير البلح ،يقطن فيه �أكرث من
 63179الجئاً .ويعاين املخيم ارتفاعاً �شديداً يف الكثافة
ال�سكانية ،و�سكانه غري قادرين على �إ�صالح �أو بناء
منازل جديدة؛ ب�سبب احل�صار املفرو�ض على ا�سترياد
مواد البناء.

 - 1الإح�صائيات الواردة يف هذا ال�شق من الكتاب جاءت ح�سب الأرقام ال�صادرة عن الأونروا لغاية الربع الثالث من عام . 2009
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 - 3خميم ال�شاطئ:
ثالث �أكرب خميمات الالجئني الثمانية يف قطاع
غزة ،وواحد من �أكرث املخيمات اكتظاظاً بال�سكان.
ويعرف خميم ال�شاطئ �أي�ضاً با�سم "ال�شاطي".
ويقع املخيم على �شاطئ البحر الأبي�ض املتو�سط
يف مدينة غزة و�إىل ال�شمال من ر�صيف امليناء.
يف البداية ا�ست�ضاف خميم ال�شاطئ 23000
الجئ من الذين فروا من اللد ويافا وبئر ال�سبع
واملناطق الأخرى يف فل�سطني .واملخيم يعد م�سكناً
لأكرث من  82929الجئاً ي�سكنون جميعهم يف
بقعة ال تزيد م�ساحتها على  0.52كيلومرت مربع
فقط.

 - 4خميم الربيج:
يقع خميم الربيج و�سط قطاع غزة بجانب
خميمي املغازي والن�صريات ،وهو خميم �صغري
ن�سبياً ،وقد �أن�شئ يف اخلم�سينيات من القرن
املا�ضي ال�ست�ضافة ما يقارب  13,000الجئ كانوا
حتى تلك اللحظة يعي�شون يف ثكنات اجلي�ش
الربيطاين واخليام .ويقدر عدد �سكانه ب�أكرث من
 32059الجئاً.

151

 - 5خميم خان يون�س:
يقع خميم خان يون�س على بعد نحو كيلومرتين من
�شاطئ البحر الأبي�ض املتو�سط �إىل ال�شمال من رفح.
وهو يقع �إىل الغرب من مدينة خان يون�س التي تعد
مركزاً جتارياً رئي�ساً ،والتي كانت نقطة توقف يف
الطريق التجاري القدمي �إىل م�صر .ويف �أعقاب حرب
عام  1948جل�أ  35000الجئ �إىل املخيم بعد �أن فروا
من منازلهم خالل �أعمال العنف ،وكان معظمهم من
منطقة بئر ال�سبع .ويقطن يف خميم خان يون�س ما
يزيد على  69737الجئاً.

 - 6خميم املغازي:
يقع خميم املغازي يف و�سط قطاع غزة �إىل
اجلنوب من خميم الربيج .وقد ت�أ�س�س
املخيم عام  ،1949وهو واحد من �أ�صغر
املخيمات يف غزة� ،سواء �أكان من حيث
احلجم �أم من حيث عدد ال�سكان .ويت�سم
خميم املغازي ب�ضيق �أزقته وارتفاع كثافته
ال�سكانية ،حيث �إن هناك �أكرث من 24376
الجئاً ي�سكنون يف م�ساحة ال تزيد على 0.6
كيلومرتات مربعة.
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 - 7خميم دير البلح:
وهو �أ�صغر خميمات الالجئني يف قطاع غزة .ويقع
املخيم على �شاطئ البحر الأبي�ض املتو�سط �إىل الغرب
من املدينة التي حتمل ذات اال�سم ،يف �إ�شارة �إىل ب�ساتني
البلح الكثرية التي تنمو فيها .وعملت اخليام على توفري
م�ساكن م�ؤقتة لالجئني الأ�صليني يف املخيم الذين كان
عددهم يبلغ  9000والذين كانوا قد فروا من بيوتهم
وا�س ُتبدلت
نتيجة للحرب العربية ال�صهيونية عام ْ .1967
باخليام م�ساكن مبنية من الطوب الطيني ،والحقاً
م�ساكن �إ�سمنتية .ويوجد �أكرث من  20935الجئاً يعي�شون
يف املخيم.

 - 8خميم رفح:
يقع خميم رفح �إىل اجلنوب من غزة على احلدود امل�صرية.
وقد ت�أ�س�س املخيم عام  ،1949وكان املخيم واحداً من �أكرث
املخيمات اكتظاظاً بال�سكان من بني املخيمات الثمانية يف
قطاع غزة� ،إال �أن انتقال الآالف من الالجئني منه �إىل
امل�شروع الإ�سكاين القريب يف تل ال�سلطان ،جعل املخيم ال
يكاد ميكن متييزه عن املدينة املحاذية له .ومي ّثل املخيم
م�سكناً لنحو  99351الجئاً .وتعد الكثافة ال�سكانية
العالية م�شكلة رئي�سة حيث يعي�ش الالجئون يف م�ساكن
مكتظة يف �شوارع �ضيقة للغاية.
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رابع ًا:

الالجئون الفلسطينيون في األردن

جدول ب�أ�سماء املخيمات والتجمعات الفل�سطينية يف الأردن
م ا��������س�������م امل����خ����ي����م تاريخ الإن�شاء امل�����ن�����ط�����ق�����ة /امل�����وق�����ع م��������ل�������اح����������������ظ����������������ات
1952
معرتف به من الأونروا
عمان
 1خميم احل�سني
1955
 2خميم الوحدات
معرتف به من الأونروا
عمان
1968
 3خميم الطالبية
معرتف به من الأونروا
عمان
1948
 4خميم الزرقاء
معرتف به من الأونروا
الزرقاء
1968
 5خميم حطني (ماركا)
معرتف به من الأونروا
عمان
1951
 6خميم �إربد
معرتف به من الأونروا
�إربد
1968
 7خميم احل�صن
معرتف به من الأونروا
�إربد
1968
 8خميم غزة
معرتف به من الأونروا
جر�ش
1967
 9خميم �سوف
معرتف به من الأونروا
جر�ش
1968
 10خميم البقعة
معرتف به من الأونروا
البلقاء
معرتف به �أردنياً
1956
 11خميم م�أدبا
م�أدبا
معرتف به �أردنياً
عمان
 12خميم الأمري ح�سن
معرتف به �أردنياً
الزرقاء
 13خميم ال�سخنة
غري معرتف به
عمان
 14خميم اجلوفة
غري معرتف به
عمان
 15خميم النزهة
غري معرتف به
عمان
 16خميم املحطة
غري معرتف به
عمان
 17خميم �أم تينة
غري معرتف به
جبل النظيف
 18خميم حممد �أمني
غري معرتف به
جنوب عمان
 19خميم زيزيا
غري معرتف به
العقبة – جنوب الأردن
 20خميم ال�شاللة
�إربد – لواء الأغوار ال�شمالية غري معرتف به
 21خميم وقا�ص
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الالجئون الفل�سطينيون يف الأردن
تعي�ش �أكرب جمموعة من الالجئني الفل�سطينيني يف الأردن
ومت ّثل ن�سبة  % 34من جمموع الالجئني� ،أو  % 41من
امل�سجلني لدى وكالة الغوث .وينق�سم الفل�سطينيون املقيمون
يف الأردن �إىل عدة �أق�سام:
 1فل�سطينيون �أقاموا يف الأردن قبل عام  ،1948وه�ؤالء
�أردنيون بالت�أ�سي�س ولي�سوا من الالجئني.
 2فل�سطينيون جا�ؤوا �إثر نكبة عام  ،1948وه�ؤالء هم
الالجئون ومت منحهم اجلن�سية الأردنية.
 3فل�سطينيون جا�ؤوا جراء عدوان  1967على ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ،وه�ؤالء هم النازحون و ُمنحوا اجلن�سية
الأردنية.

خريطة تو�ضح خميمات الالجئني الفل�سطينيني يف الأردن

 4فل�سطينيون جا�ؤوا من قطاع غزة نتيجة احلرب العربية ال�صهيونية عام  ،1967ومنحوا جوازات �سفر م�ؤقتة ملدة �سنتني،
وال يتمتعون باجلن�سية الأردنية.
 5فل�سطينيون جا�ؤوا �إثر احلرب العراقية الكويتية  ،1990وه�ؤالء �صفاتهم و�أو�ضاعهم القانونية متعددة وخمتلفة ،منهم
من يحمل اجلن�سية الأردنية ،ومنهم من يحمل جوازات �سفر م�ؤقتة ،فه�ؤالء لي�سوا �أردنيني.
 6فل�سطينيون يحملون وثائق �سفر فل�سطينية خمتلفة ،وه�ؤالء يقيمون يف الأردن ب�شروط خا�صة ،وفق نظام الإقامة
املعمول به.
الأكرثية من الالجئني والنازحني ال تقيم يف املخيمات ،فهي تقيم يف �أحياء العا�صمة عمان ،ونحو  % 18منهم يقيمون يف
ع�شرة خميمات ت�شرف عليها وكالة غوث الالجئني الفل�سطينيني (((.
 - 1ربحي عطيوي م�ساق الالجئني الفل�سطينيني يف الأردن حما�ضرات �أكادميية درا�سات الالجئني – جامعة البحرين املفتوحة – الدورة
الأوىل – .2011 - 2010
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كم يبلغ عدد الالجئني الفل�سطينيني يف الأردن؟
قدر عدد الفل�سطينيني يف نهاية  2010بنحو  3.31ماليني ن�سمة ،ويعد
الأردن من �أكرث الدول العربية امل�ضيفة لالجئني الفل�سطينيني� ،إذ تقدر
�أعداد الالجئني الفل�سطينيني امل�سجلني لدى وكالة الأمم املتحدة لإغاثة
وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني ،بنحو  2004795الجئاً ،م�سج ً
ال حتى
نهاية ال�شهر ال�ساد�س .((( 2010
كيف يتعامل القانون الأردين مع الالجئني الفل�سطينيني يف الأردن؟
يُعامل القانون الأردين الفل�سطينيني يف الأردن مثل معاملة الأردنيني
من �أ�صل �شرق �أردين� .أما من ناحية التطبيق العملي فالأمر خمتلف؛ �إذ
ي�صعب على الفل�سطينيني احل�صول على وظائف حكومية بن�سبة تقارب
عددهم ،كذلك يقل عددهم يف الربملان ،ويكاد ينعدم يف الوظائف احل�سا�سة.
�أين ي�سكن الالجئون الفل�سطينيون يف الأردن؟
يتوزع الالجئون والنازحون على خمتلف حمافظات اململكة ،وغالبيتهم ي�سكنون خارج املخيمات؛ �إذ تبلغ ن�سبة الالجئني
امل�سجلني يف وكالة الغوث الدولية خارج املخيمات  ،% 82ويف املخيمات  % 18تقريباً (((.
ما هي اجلهات امل�س�ؤولة عن الالجئني الفل�سطينيني يف الأردن؟
 - 1يتقا�سم �إدارة �ش�ؤون الالجئني يف الأردن كل من وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني ودائرة ال�ش�ؤون
الفل�سطينية.
� - 2أر�ض املخيم لي�ست جزءاً من البلديات الأردنية ،ولكنها حت�صل على خدمات الدولة من طرقات و�إنارة و�صرف
�صحي وغريها من خالل دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية.
� - 3أما النظافة فهي يف خميمات َع َّمان تتبع �أمانة عمان ،وخارجها تتبع الوكالة.
 - 1التقرير اال�سرتاتيجي  – 2010امل�ؤ�شرات ال�سكانية الفل�سطينية – مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات – بريوت لبنان – �ص . 309 – 308
 - 2يف خميمات ال�شتات ..الالجئون الفل�سطينيون بال حقوق  -خا�ص -العودة -جملة العودة  -العدد الواحد واخلم�سون  -ال�سنة اخلام�سة كانون
الأول (دي�سمرب)  2011م – حمرم  1433هـ http://www.alawda-mag.com/default.asp?issueID=52&MenuID=113
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ح�������ق�������ائ�������ق وم������ع������ط������ي������ات
يعاين �سكان املخيمات يف الأردن ظروفاً معي�شية قا�سية ،الأمر الذي م ّثل عامل طرد لل�سكان من املخيمات ،وحتدياً رئي�ساً
جلهود التنمية ،فامل�ساكن القائمة ال ي�صلح �أغلبها لل�سكن الب�شري ويفتقر معظمها �إىل ال�شروط ال�صحية ال�ضرورية مثل
الإنارة والتهوية وغريها .وقد ارتفعت ن�سبة امل�ساكن التالفة وغري ال�صاحلة لال�ستخدام حيث بلغت  % 10.7من جمموع
املخيمات ،وكانت �أكرب الن�سب يف (خميم م�أدبا  ،% 30خميم الوحدات  ،% 25خميم احل�سني  ،% 20خميم اربد .((( )% 15
ت�شري الإح�صائيات �إىل �أن نحو  % 46من الوحدات ال�سكنية لالجئني ت�ضم � 3أفراد �أو �أكرث يف الغرفة الواحدة ،و�أن
معدل م�ساحة الوحدة الواحدة نحو  88,0مرتاً مربعاً .ف�ض ً
ال عن امل�شاكل ال�صحية الناجتة من تراكم النفايات وتكدي�س
�أقفا�ص الطيور واحليوانات على جانبي الأزقة واملمرات ال�ضيقة ،مما كان له انعكا�ساته ال�سلبية على جموع الالجئني
والنازحني يف خمتلف املناحي ال�صحية ،حيث يعاين  % 31منهم �أمرا�ضاً مزمنة.

 - 1جامعة بري زيت – برنامج درا�سات التنمية – مركز الأردن اجلديد – امل�ؤ�س�س�سات الأهلية و�شبه الأهلية العاملة يف خميمات الالجئني
الفل�سطينيني يف الأردن – ت  2001ملف � pdfص  . 19املوقع على ال�شبكة العنكبوتية .www.home.birzeit.ed
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اخلدمات الأ�سا�سية املتوفرة يف املخيمات
تقوم «�أونروا» واحلكومة الأردنية وبع�ض م�ؤ�س�سات املجتمع الأهلي مبهمة تقدمي اخلدمات واالحتياجات الأ�سا�سية
لالجئني على ال�صعد التعليمية وال�صحية واخلدمات العامة والإغاثية ،ومن �أهم هذه اخلدمات:
التعليم
تدير «�أونروا» يف الأردن ما جمموعه
 172مدر�سة توفر التعليم الأ�سا�سي
من ال�صفوف الأول ،وحتى ال�صف
العا�شر لنحو  115000طالب وطالبة.
وتدرب «�أونروا» �أي�ضاً �أكرث من 600
معلم ومعلمة �سنوياً على امل�ستوى
اجلامعي .ويوفر كل من مركز تدريب
ع ّمان ومركز تدريب وادي ال�سري
برامج التدريب املهني ملا يزيد على
 1300طالب وطالبة.
اخلدمات ال�صحية
تقدم اخلدمات ال�صحية فقط لالجئني امل�سجلني لدى «�أونروا» با�ستثناء احلاالت الطارئة ،حيث ميكن اجلميع اال�ستفادة
من خدمات «�أونروا» ال�صحية .وت�شغل «�أونروا» �أو تدير نحو  23مركزاً �صحياً ،تخدم الالجئني يف املخيمات ،منها 18
عيادة داخل  12خميماً ،وا�ستثني خميم م�أدبا حيث �أقيمت فيه عيادة حكومية واحدة .وتقدم «�أونروا» كذلك خدمات يف
بع�ض امل�ست�شفيات اخلا�صة للحاالت الفقرية ،حيث ت�سمح لهم بالإقامة فيها ،وخ�ص�صت لذلك عدداً من الأَ�سِ َّرة.
وتقدَّم كذلك خدمات خمربية ،وت�صوير �أ�شعة واخلدمات الت�أهيلية للأطفال واملع َّوقني والإمدادات الطبية� ،إ�ضافة �إىل
وجود فريق �أطباء �إ�سعاف موزعني على عدة مراكز �صحية للوكالة .ورغم التقدير الإيجابي للخدمات ال�صحية التي
تقدمها «�أونروا» لأبناء املخيمات والالجئني ،ال بد من الت�أكيد �أن هذه اخلدمات ال تغطى احتياجات ال�سكان؛ ب�سبب
ارتفاع كلفة العالج والأدوية (((.

 - 1موقع االونروا على ال�شبكة العنكبوتية .
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املخيمات الفل�سطينية يف الأردن
 - 1خميم �إربد:
ت�أ�س�س املخيم يف عام  1951فوق م�ساحة من الأر�ض تبلغ
 0.24كيلومرت مربع بالقرب من مدينة �إربد يف �شمال
الأردن ،و�سكنه �آنذاك  4000الجئ ،بينما يقدر عدد �سكانه
بـ 25355الجئاً ح�سب �إح�صائيات الربع الثالث من عام
.2009
 - 2خميم البقعة:
�أكرب خميم يف الأردن ،ويعتربه بع�ضهم الأكرب يف ال�شتات
من حيث عدد ال�سكان� ،أن�شئ املخيم عام  1968على بعد
 20كم �إىل ال�شمال من عمان لإيواء  26000الجئ .جرى
ت�أ�سي�سه على م�ساحة ت�ساوي  1.4كم مربع ،ويقدر عدد
�سكانه بنحو  94797الجئاً م�سج ً
ال لدى "�أونروا".
 - 3خميم احل�صن «عزمي املفتي»:
يقع املخيم على م�سافة  80كم �شمايل عمان و 10كم عن
مدينة �إربد ،وقد �أن�شئ عام  1968لي�ؤوي  12500الجئ.
يقدر التعداد ال�سكاين بنحو  27166ن�سمة ،من بينهم
 22340الجئاً م�سج ً
ال.
خميم احل�صن … معاناة متجددة و�صرب على احلياة
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 - 4خميم الزرقاء:
�أن�شئ خميم الزرقاء عام  1948فوق م�ساحة من الأر�ض
تبلغ  190دومناً ،ويقع على بعد  23كيلومرتاً �شمال �شرق
العا�صمة عمان ويتبع �إدارياً ملحافظة الزرقاء؛ لكونه يقع
و�سط مدينة الزرقاء ثانية كربى مدن اململكة� .أقيمت على
�أرا�ضي املخيم  3340وحدة �سكنية ،تبلغ م�ساحة الوحدة
الواحدة  70 - 60مرتاً مربعاً .وقدر عدد �سكانه بـ 12.000
ن�سمة ح�سب تقديرات دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية ،و18.528
ن�سمة ح�سب �إح�صائيات وكالة الغوث.
 - 5خميم الطالبية:
�أن�شئ عام  1968لإقامة  5000من الالجئني على م�ساحة
 130000مرت مربع ،على بعد  35كم جنوبي عمان ،وهو
املخيم الأكرب يف الأردن من حيث م�ساحة الأر�ض .وبخالف
باقي املخيمات الأخرى يف الأردن ،ف�إن �سكان خميم الطالبية
هم ب�شكل �أ�سا�سي من النازحني ،ولي�سوا من الالجئني،
ويقدر عدد �سكانه بنحو  7235الجئاً م�سج ً
ال لدى "�أونروا".
 - 6خميم جبل احل�سني:
�أن�شئ يف  1952لإيواء  8000الجئ على م�ساحة  421000مرت
مربع �شمايل غربي عمان .ويقدر عدد �سكانه بنحو 29452
الجئاً م�سج ً
ال لدى "�أونروا".
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 - 7خميم جر�ش «غزة»:
ت�أ�س�س خميم جر�ش كمخيم للطوارئ يف عام  1968لإيواء  11500الجئ ونازح فل�سطيني غادروا قطاع غزة؛ نتيجة
احلرب العربية ال�صهيونية عام  .1967ويغطي املخيم م�ساحة من الأر�ض تبلغ  0.75كيلومرت مربع ،وهو يقع على بعد
خم�سة كيلومرتات من الآثار ال�شهرية يف مدينة جر�ش .ويقدر عدد �سكانه بنحو  24597الجئاً م�سج ً
ال لدى "�أونروا".
 - 8خميم �سوف:
وهو �أحد خميمات الطوارئ ال�ستة التي ت�أ�س�ست من �أجل الالجئني الفل�سطينيني والنازحني الذين غادروا ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة خالل االعتداء ال�صهيوين عام  .1967تبلغ م�ساحة املخيم  596187مرتاً مربعاً ،ويقع على بعد
 5كم من �آثار جر�ش ال�شهرية وعلى بعد  50كيلومرتاً �إىل ال�شمال من عمان� .أُخلي املخيم يف ت�شرين الأول من عام
 1967ونقل �إىل وادي الأردن؛ ب�سبب الظروف اجلوية القا�سية وغزارة هطل الأمطار .ويف عام  1968وبعد ت�صاعد
العمليات الع�سكرية يف املنطقة �أعيد الالجئون والنازحون �إىل �سوف .ويقدر عدد �سكانه بنحو  20356الجئاً م�سج ً
ال
لدى "�أونروا".
 - 9خميم عمان اجلديد «الوحدات»:
ت�أ�س�س املخيم عام  1955جنوب �شرق العا�صمة الأردنية عمان فوق م�ساحة من الأر�ض تبلغ  048لإيواء  5000الجئ.
تطور املخيم لي�صبح �ضاحية ح�ضرية حتيط بها مناطق ذات كثافة �سكانية عالية .تقدم من�ش�آت الوكالة يف املخيم
خدماتها �أي�ضاً لالجئني الذين يعي�شون يف املناطق املحيطة باملخيم ،ويقدر عدد �سكانه بنحو  51663الجئاً م�سج ً
ال.
 - 10خميم ماركا «خميم حطني»:
ت�أ�س�س املخيم يف عام  1968فوق �أر�ض م�ساحتها  0,92كيلومرت مربع على م�سافة  10كيلومرتات من ال�شمال ال�شرقي
ملدينة عمان لإقامة  15000الجئ ،وتعود �أ�صول الالجئني فيه �إىل قطاع غزة ،ويقدر عدد �سكانه بـ 46288الجئاً م�سج ً
ال
لدى "�أونروا".
واقع :يف الأردن ثالثة خميمات غري معرتف بها من "�أونروا" ومعرتف بها من احلكومة الأردنية ،وهنالك جتمعات فل�سطينية
بارزة معروفة ب�أنها خميمات �شعبية ال تعرتف بها اجلهتان� ،أو �شبه خميمات غري معرتف بها من �أي جهة ر�سمية.
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�أما املخيمات غري املعرتف بها �أردني ًا فهي:
 - 1خميم الأمري ح�سن (حنيكني �سابقاً) منطقة جبل الن�صر و�سط العا�صمة عمان ،ويبلغ عدد �سكانه نحو � 10آالف
الجئ.
 - 2خميم م�أدبا� :أقيم املخيم �سنة  1956وهو يقع على بعد  12كم من و�سط مدينة م�أدبا .ويقع املخيم على م�ساحة
 11.58دومناً ،ويبلغ عدد �سكانه � 6245شخ�صاً يتوزعون على  1041عائلة ،يقيمون يف  512وحدة �سكنية تبلغ م�ساحة
الوحدة الواحدة  90مرتاً مربعاً.
 - 3خميم ال�سخنة يف حمافظة الزرقاء ،ويبلغ عدد �سكانه نحو  5600ن�سمة.
�أما التجمعات ال�سكانية فمعظمها يف العا�صمة عمان ،ويعي�ش فيها الجئون منذ اخلم�سينيات وال�ستينيات وال يطلق
عليها ر�سمياً خميمات نذكر منها  :خميم اجلوفة ،خميم النزهة ،خميم املحطة ،خميم �أم تينة ،خميم حممد �أمني
يف جبل النظيف ،خميم زيزيا جنوب عمان ،خميم ال�شاللة جنوب الأردن مبدينة العقبة ،خميم وقا�ص �شمال الأردن
مبحافظة �إربد لواء الأغوار ال�شمالية (((.
تنبيه هام� :إن مو�ضوع االعرتاف باملخيمات له �أهمية تتعلق بالرعاية وتقدمي اخلدمات والإغاثة لالجئني.
ما هي اجلهات امل�س�ؤولة عن الالجئني الفل�سطينيني يف الأردن؟
 - 1يتقا�سم �إدارة �ش�ؤون الالجئني يف الأردن كل من وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني ودائرة ال�ش�ؤون
الفل�سطينية.
� - 2أر�ض املخيم لي�ست جزءاً من البلديات الأردنية ،ولكنها حت�صل على خدمات الدولة من طرقات و�إنارة و�صرف
�صحي وغريها من خالل دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية.
� - 3أما النظافة فهي يف خميمات َع َّمان تتبع �أمانة عمان ،وخارجها تتبع الوكالة.
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 - 1ربحي عطيوي م�ساق الالجئني الفل�سطينيني يف الأردن – مرجع �سابق .
ربحي عطيوي م�ساق الالجئني الفل�سطينيني يف الأردن  -حما�ضرات �أكادميية درا�سات الالجئني – جامعة البحرين املفتوحة – الدورة
الأوىل –  2011 - 2010مرجع �سابق .

خدمة الإغاثة
توقفت «�أونروا» عام  1982عن تقدمي خدمات الإعانات املنتظمة لالجئني ،فتزايدت حدة ظاهرة الفقر وتنامي عدد
الأ�سر املحتاجة ،و�أ�صبحت ظاهرة علنية ،وحتولت «�أونروا» �إىل تقدمي امل�ساعدات الرمزية حلاالت الع�سر ال�شديد؛ ما
يعني �أن نحو  % 90من الأ�سر املحتاجة واملعوزة ُحرمت من خدمة الإغاثة من الهيئة الدولية املخت�صة بذلك (((.
�أبرز �سمات املخيمات يف الأردن
بالإ�ضافة �إىل ما ذكر �سابقاً نذكر:
 1عدم توافر مالعب و�ساحات ملمار�سة الفتيان الريا�ضة واللعب.
 2عدم وجود حدائق عامة يف �أيٍّ من املخيمات.
 3ما يزال نحو  % 15من م�ساكن املخيمات م�سقوفاً بال�صفيح ( الزينكو) ،وبع�ضها براكيات م�شيدة بالكامل من
ال�صفيح والكرتون املقوى وما �شابه ،ونحو  % 11من م�ساكن املخيمات تالفة وغري �صاحلة لال�ستعمال نهائياً.
 4تقارب امل�ساكن من بع�ضها واكتظاظها بال�سكان يف ظل �أ�سر متو�سط عدد �أفرادها � 8 - 7أفراد يف وحدة �سكنية متو�سط
م�ساحتها  87مرتاً مربعاً.
 5تعاين مدار�س الوكالة اكتظاظاً كبرياً يف �أعداد الطلبة ،حيث ي�صل معدل طلبة الغرفة ال�صفية الواحدة �إىل 55

طالباً �أو طالبة.

 6عدم وجود ممثلني حقيقيني لأبناء املخيمات يف جلان خدمات املخيمات التي تعينها اجلهات الر�سمية.
 7ما يزال هناك غياب ملنظمة م�ستقلة تدعم الالجئني يف الأردن على �أر�ض الواقع ،با�ستثناء �أعمال بع�ض الأحزاب
والنقابات املهنية.
 8عدم كفاءة امل�ؤ�س�سات ال�صحية القائمة� ،سواء من ناحية الكم �أو النوعية.
 - 1ربحي عطيوي م�ساق الالجئني الفل�سطينيني يف الأردن حما�ضرات �أكادميية درا�سات الالجئني – جامعة البحرين املفتوحة – الدورة الأوىل
–  - 2011 - 2010مرجع �سابق.
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خامس ًا :الالجئون الفلسطينيون في لبنان

املخيمات الفل�سطينية يف لبنان
الرقم

ا�سم املخيم

1
2

�سنة امل�ساحة الالجئون عدد مدار�س عدد عيادات
«�أونروا»
الت�أ�سي�س بالدومن امل�سجلون «�أونروا»

مالحظات

خميمات منطقة �صور ( اجلنوب)

3

الر�شيدية
الب�ص
الربج ال�شمايل

1948

248.4

27500

4

1

1948

80

9500

4

1

1948

134

19500

4

1

  
  
  

خميمات منطقة �صيدا (اجلنوب)
4

عني احللوة

1948

290

47500

8

2

5

املية ومية

1954

54.50

4500

2

1

6

  
دوام العيادة � 3أيام يف
الأ�سبوع فقط

خميمات بريوت
7
8
9

برج الرباجنة
مار اليا�س
�شاتيال
�ضبية

1948

104

16000

7

1

1952

5.4

600

1

1

1949

39.5

8500

2

1

1956

83.6

4000

1

1

  
  
  
  

خميمات منطقة طرابل�س (ال�شمال)
10

نهر البارد

1950

200

�أكرث من
38000

3

1

11

البداوي

1955

200

16500

7

1

12

ويفل (اجلليل)

1948

43.44

مل يج ِر االنتهاء من بناء
املدار�س الثالث والعيادة
  

خميمات البقاع ( ال�شرق)
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8000

2

1

  

الالجئون الفل�سطينيون يف لبنان
يعي�ش يف اجلمهورية اللبنانية نحو  % 10من جمموع
الالجئني الفل�سطينيني امل�سجلني لدى «�أونروا» ،ميثلون
نحو  % 11من جمموع �سكان لبنان ،يقيم �أكرث من
ن�صفهم يف اثني ع�شر خميماً م�سج ً
ال ر�سمياً ،ا�ست�أثرت
بنحو  % 53من جمموع الالجئني يف لبنان� .أما الباقون
فيقيمون يف املدن والقرى اللبنانية� ،إ�ضافة �إىل جتمعات
�سكنية جديدة ن�ش�أت ب�سبب تطورات الأو�ضاع يف لبنان.
تنت�شر املخيمات الفل�سطينية يف خم�س مناطق يف لبنان؛
هي :منطقة طرابل�س ،بريوت� ،صيدا� ،صور ،ثم منطقة
البقاع ،ويرجع تاريخ �إن�شاء هذه املخيمات �إىل ما قبل عام
1967م؛ ما يعني �أن قاطنيها من الالجئني الذين هجروا
ق�سراً من ديارهم عام 1948م.
خريطة تو�ضح املخيمات الفل�سطينية يف لبنان

توزيع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان البالغ عددهم .425000
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ما الفرق بني الالجئ امل�سجل والالجئ غري امل�سجل؟
م�سجل يف �سجالت «�أونروا» ،وقد خرج من فل�سطني
امل�سجل يف الدولة اللبنانية وغري ّ
الالجئ «غري امل�سجل» هو الالجئ ّ
بعد 1951/ 5/ 1؛ �إذ ترى «�أونروا» �أن خدماتها موجهة فقط �إىل الالجئني امل�سجلني لديها حتى ذلك التاريخ فقط وال
ت�شمل الفل�سطينيني الذين ا�ضطروا �إىل اخلروج بعد هذا التاريخ.
من هو فاقد الأوراق الثبوتية؟
هم الالجئون الفل�سطينيون الذين يعي�شون يف لبنان
دون ت�سجيل لدى «�أونروا» ،غري �أن لديهم بطاقات
هُوية �صادرة عن ال�سلطات اللبنانية فقط� ،أو �أولئك
املحرومون من الت�سجيل لدى «�أونروا» ومن البطاقات
ال�صادرة عن ال�سلطات اللبنانية على ال�سواء .ويعترب
الذين يفتقرون �إىل الت�سجيلني والذين يطلق عليهم
ا�سم «الفل�سطينيون غري ذوي الهُوية» �أجانب غري
�شرعيني يف لبنان ،وهم عر�ضة للتوقيف �إذا غادروا
خميمات الالجئني ،وال ميكنهم احل�صول على وثائق
لل�سفر �إىل اخلارج (((.
1967

ومعظم ه�ؤالء ممن قدم �إىل لبنان� ،إ ّما يف عام
�إ ّبان النك�سة �أو يف عام � 1970إثر �أحداث �أيلول يف الأردن،
ومل يتمكن من �إعادة جتديد �أوراقه؛ وبالتايل ال يحق
لأي منهم التعليم والعالج والزواج والتجول خارج
املخيم ولي�س لديهم �أية حقوق قانونية �أو مدنية.

� - 1أحالم ر�شدي عمر فاقدو الأوراق الثبوتية -ه ٌم وم�أ�سا ٌة ..ف�إىل متى و�إىل �أين؟  -منظمة "ثابت"�-أيلول www.thabit-lb.org/ 2008
. cms/assets/ahlam%20omar.doc
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�أين يعي�ش الالجئون الفل�سطينيون يف لبنان(((؟
 1يعي�ش ثلثا الفل�سطينيني داخل املخيمات ،بينما يعي�ش ثلث الفل�سطينيني يف التجمعات ،وال �سيما يف حميط املخيمات.
 2يعي�ش ن�صف الفل�سطينيني يف جنوب لبنان (�صور و�صيدا).

 3يعي�ش ُخم�س الفل�سطينيني يف بريوتُ ،
وخم�سهم الآخر يف ال�شمال.
 4يعي�ش  % 4من الفل�سطينيني يف البقاع (�شرق لبنان).
 5ن�صف ال�سكان دون �سن الـ� 25سنة.
 6متو�سط عدد �أفراد الأ�سرة � 5 - 4أفراد.
 % 53 7من الالجئني هم من الن�ساء.
 8املعدّل العمري للفل�سطينيني هو � 30سنة.
 % 66 9من امل�ساكن تعاين من م�شاكل الرطوبة والنفوذية.
 10معظم امل�ساكن ال�سيئة موجودة يف اجلنوب.
 % 811من الأ�سر تعي�ش يف م�ساكن �سقفها �أو جدرانها م�صنوعة من الزينكو �أو اخل�شب �أو الأترنيت.
 % 812من الأ�سر تعي�ش يف م�ساكن مكتظة (�أكرث من ثالثة �أ�شخا�ص يف الغرفة الواحدة).
ملحة.
 % 1513من الفل�سطينيني يعانون فقداناً حاداً للأمن الغذائي ،ويحتاجون �إىل م�ساعدة غذائية ّ
 % 6314يعانون فقدان الأمن الغذائي �إىل حد ما.

�15أكرث من ربع الأ�سر ال يتناولون كميات منا�سبة من الفاكهة واخل�ضار واللحوم ومنتجات احلليب.
16ال يح�صل ثلث الفل�سطينيني على متطلبات الغذاء الأ�سا�سية.
17تنت�شر بني الفل�سطينيني عادات غذائية غري �صحية� ،إذ يتناول  % 57منهم احللويات غالباً ،فيما يتناول % 68

منهم امل�شروبات املحالة على نحو متكرر؛ ما يزيد من عبء الإ�صابة ب�أمرا�ض مزمنة.

 - 1ر�أفت مرة فل�سطينيو لبنان ،فقراء وعاطلون من العمل وم�ساكن غري �صحية جملة العودة  -العدد الواحد والأربعون  -ال�سنة الرابعة –�شباط
(فرباير)  2011م– �صفر  1432ه -بريوت . http://www.alawda-mag.com/default.asp?issueID=42&MenuID=86 -
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ما الفرق بني املخيم الر�سمي والتجمع؟
أرا�ض �شيدت فيها منازل للفل�سطينيني بالتعاون مع «�أونروا» ،والتوافق مع ال�سلطات اللبنانية.
املخيمات هي � ٍ
ملكية هذه الأرا�ضي هي �إما عامة للدولة اللبنانية ،و�إما خا�صة للعائالت والأفراد ،و�إما للوقف الديني.
وهذه املخيمات تعرف ب�أنها قانونية؛ �أي �أنها خميمات ر�سمية تعرتف بها ال�سلطات اللبنانية و»�أونروا» .وتوجد يف هذه
املخيمات مراكز لـ»�أونروا» تقدم اخلدمات ال�صحية والتعليمية.
�أما التجمعات فهي تنت�شر على طول الأرا�ضي اللبنانية ،وت�ضم �أعداداً متفاوتة من الفل�سطينيني .وهذه التجمعات ن�ش�أت
�إما ب�سبب ا�ضطرار العائالت الفل�سطينية �إىل الإقامة يف جوار الأماكن التي يعملون فيها ،خا�صة الب�ساتني واحلقول
الزراعية ،و�إما ب�سبب الق�صف والعدوان امل�ستمر على املخيمات التي دفعت الالجئني �إىل البحث عن الأمن والأمان.
وهذه التجمعات مقامة على ار�ض الغري ،وهي ال حتظى باعرتاف ال�سلطات اللبنانية والوكالة (�أونروا) التي مل تن�شئ
مراكز يف هذه التجمعات تقدم اخلدمات ال�صحية والتعليمية للمقيمني فيها ((( .
من امل�س�ؤول عن تقدمي الرعاية ال�صحية والتعليمية
والإغاثة لالجئني يف لبنان؟
تقدم «�أونروا» اخلدمات التعليمية واالجتماعية
والطبية لالجئني امل�سجلي ،وجزء من تلك اخلدمات
تقدم �إىل الالجئني غري امل�سجلني وخدمات �أقل
لالجئني من فاقدي الأوراق الثبوتية .تتوىل «�أونروا»
اجلانب التعليمي لالجئني الفل�سطينيني يف خميمات
لبنان ،ولها مدار�س يف جميع املخيمات الفل�سطينية،
وهذه املدار�س ت�شمل الثالث مراحل :االبتدائية
واملتو�سطة وعددها  75مدر�سة ،و�ست مدار�س ثانوية،
وت�ضم هذه املدار�س جمتمعة � 33ألف طالب ح�سب العام
الدرا�سي .2010/ 2009

خميم الربج ال�شمايل -لبنان

 - 1ر�أفت فهد مرة دليل الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان – درا�سة ميدانية  – 2006مركز العودة الفل�سطيني – لندن � -ص . 54 - 53
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حم�������������ط�������������ة ه�������������ام�������������ة:
ن�صف ال�شباب الذين هم يف �سن املرحلة الثانوية من الدرا�سة (بني  16و� 18سنة) يرتادون املدر�سة �أو معاهد التدريب
املهني.
�إن املعدالت املرتفعة من الت�س ّرب املدر�سي واملهارات غري الكافية ،ف�ض ً
ال عن قيود ملحوظة على �سوق العمل ،تعوق
قدرة الالجئني على �إيجاد عمل منا�سب.
ُيع ّد التح�صيل العلمي م�ؤ�شراً جيداً على الأ�سرة؛ بحيث ي�ؤثر يف الو�ضع االقت�صادي االجتماعي وعلى الأمن الغذائي لها.
عندما يكون التح�صيل العلمي لرب الأ�سرة �أكرث من االبتدائي ،يرتاجع معدّل الفقر �إىل  ،% 60.5ويرتاجع معدّل
الفقر ال�شديد �إىل الن�صف.
 % 8من الالجئني الفل�سطينيني الذين هم يف �سن الذهاب �إىل املدر�سة (بني  7و� 15سنة) مل يرتادوا �أي مدر�سة يف عام
.2010
 % 6من الفل�سطينيني يحملون �شهادة جامعية (مقابل  % 20للبنانيني).
يعاين نحو ثلث ال�سكان �أمرا�ضاً مزمنة.
كل الأ�سر التي ت�ضم يف �أفرادها م�صاباً ب�إعاقة تعي�ش يف الفقر ال�شديد.
تعاين ن�سبة ال ب�أ�س بها من �سكان املخيمات يف لبنان من االنهيار الع�صبي �أو القلق �أو الك�آبة.
 % 95من الفل�سطينيني لي�س لديهم ت�أمني �صحي (تقدم «�أونروا» الرعاية ال�صحية الأولية والثانوية للفل�سطينيني جماناً).
م�ستع�ص قد تدفع الأ�سرة �إىل الفقر.
�أي �إ�صابة مبر�ض
ٍ
احلقوق املدنية واالجتماعية والقانونية لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان
�إن ت�صنيف القانون اللبناين الفل�سطيني املقيم يف لبنان ك�أجنبي مل مينحه احلقوق املعطاة للأجانب؛ �إذ �إن هناك
العديد من الأحكام القانونية التي متيل �إىل حتديد حقوقهم يف بع�ض املناطق ،حيث و�صل الأمر �إىل حرمانهم من
مكا�سب قانونية كما هو احلال يف حق التملك والعمل(((.
 - 1حممود احلنفي – حترير :د .حم�سن �صالح� -أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان -الواقع القانوين لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان –
الطبعة الأوىل – بريوت  -مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات– � –2008ص .61
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الإقامة وال�سفر والتنقل
ي�صنف الالجئون الفل�سطينيون �إىل فئة �شملها �إح�صاء «�أونروا» وفئة مل ي�شملها ،وفئة �أتت بعد هزمية  ،1967وقد
تفاوت التعامل مع �أماكن وجودهم و�إقامتهم بني م�سجل يف قيود وزارة الداخلية وبني �إقامات جتدد من حني �إىل
�آخر((( ،ويحق ملن يحمل بطاقات الإقامة اخلروج والدخول مرة �أخرى للبنان.
حق العمل:
منعت الت�شريعات والقرارات اللبنانية على الفل�سطيني العمل يف  72مهنة ،وكذلك يف املهن احلرة (طب ،حماماة ،هند�سة،
�صحافة� ،صيدلة ((( وا�شرتطت عليه بداية احل�صول على �إجازة عمل مع مراعاة مبد�أ املعاملة باملثل؛ مما حرمه من االنت�ساب
�إىل النقابات واال�ستفادة من تقدميات ال�ضمان االجتماعي وخدماته امللزم �أ�ص ً
ال بدفع ر�سومه(((� ،إال �أن جمل�س النواب
� - 1سعود املوىل  -الفل�سطينيون يف لبنان -ال�شبكة العنكبوتية.
�صدر عن وزير الداخلية القرار رقم  319ال�صادر يف � 2آب  1962ون�صه" :على الرعايا غري اللبنانيني املوجودين حالي ًا يف لبنان �أن ي�صححوا
�أو�ضاعهم؛ من حيث الإقامة ،ويدخلوا يف �إحدى الفئات اخلم�س الآتية ………" :وقد �أدخل الفل�سطينيون يف الفئة الثالثة حيث هم �أجانب ال
يحملون وثائق من بلدانهم الأ�صلية ،ويقيمون يف لبنان مبوجب بطاقات �إقامة �صادرة عن مديرية الأمن العام� ،أو بطاقات هوية �صادرة عن املديرية
العامة لإدارة �ش�ؤون الالجئني يف لبنان).
� - 2سعود املوىل  -الفل�سطينيون يف لبنان -ال�شبكة العنكبوتية.مرجع �سابق .يحظر القانون اللبناين على الفل�سطينيني العمل يف املهن الآتية:
( )1املحاماة )2( .الطب )3( .الهند�سة "مهند�س" )4( .مدير عام )5( .مدير )6( .نائب مدير )7( .رئي�س موظفني� )8( .أمني �صندوق.
( )9حما�سب� )10( .سكرتري )11( .موثق� )12( .أمني حمفوظات )13( .كمبيوتر )14( .مندوب جتاري )15( .مندوب ت�سويق )16( .م�ست�شار
جتاري )17( .مراقب �أ�شغال� )18( .أمني م�ستودع )19( .بائع� )20( .صريفة� )21( .صاغة )22( .خمترب� )23( .صيديل )24( .متديدات
كهربائية )25( .تركيب زجاج البيوت )26( .الأعمال الإلكرتونية� )27( .أعمال الدهان )28( .امليكانيك� )29( .صيانة )30( .حاجب)31( .
ناطور )32( .حار�س� )33( .سائق )34( .طاهٍ� )35( .سفرجي )36( .حالق ( )37تدري�س ابتدائي ( )38تدري�س تكميلي )39( .تدري�س ثانوي.
(� )40أعمال هند�سية مبختلف االخت�صا�صات وخا�صة ر�سم هند�سي )41( .كيل وم�ساحة )42( .الأعمال التجارية على اختالفها� )43( .أعمال
ال�صرافة )44( .املحا�سبة )45( .القوم�سيون )46( .الأعمال الهند�سية )47( .التعهدات )48( .جتارة البناء )49( .ال�صياغة� )50( .صناعة
الأحذية� )51( .صناعة امللبو�سات� )52( .صناعة املفرو�شات على �أنواعها وال�صناعات املتممة لها فيها )53( .جنارة )54( .قما�ش� )55( .إ�سفنج
مفرو�شات� )56( .صناعة احللويات )57( .الطباعة والن�شر والتوزيع )58( .احلالقة )59( .الكوي )60( .ال�صباغة )61( .حدادة ال�سيارات.
( )62ميكانيك ال�سيارات )63( .تركيب زجاج ال�سيارات )64( .فر�ش ال�سيارات )65( .كهرباء ال�سيارات ( .)66التدري�س يف املراحل االبتدائية
واملتو�سطة والثانوية وغريها من الأعمال.
وي�سمح للفل�سطيني بالعمل يف الأعمال الآتية� )1( :أعمال البناء )2( .الزراعة )3( .عمال الدباغة واجللود)4( .ع ّمال احلفريات )5( .ع ّمال ن�سيج
ال�سجاد )6( .ع ّمال �صهر املعادن )7( .ع ّمال التنظيفات يف الإدارات غري احلكومية )8( .املربيات )9( .املمر�ضات "�شرط احل�صول على �إجازة
عمل" )10( .خدم البيوت )11( .ع ّمال غ�سيل وت�شحيم ال�سيارات.
� - 3إ�شكالية �إعطاء الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان حقوقهم املدنية – تقرير معلومات – 18ق�سم الأر�شيف واملعلومات  -الطبعة الأوىل -بريوت
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امل�سجلني وفقاً للأ�صول يف
اللبناين �صدق على تعديل هذا القانون بتاريخ  2010/ 8/ 17فا�ستثنى الأُ َجراء الفل�سطينيني ّ
�سجالت وزارة الداخلية والبلديات –مديرية ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والالجئني -من �شرط املعاملة باملثل ،ور�سم �إجازة العمل
ال�صادرة عن وزارة العمل((( .ويف � 22شباط � 2012صدر عن وزير العمل القرار  26الذي �أ�صبح مبوجبه ب�إمكان الفل�سطيني
احل�صول على �إجازة عمل يف لبنان دون عقد عمل ،ومل يعد عليه �أن يتح�صل على موافقة م�سبقة؛ وبالتايل فهو يح�صل
عملياً على �إجازة عمل حتى لو مل يكن لديه عمل فعلي ،ال بل �إن الوعد بالعمل يتيح له التح�صل على �إجازة عمل مقابل
الت�صريح عن مكان عمله مثل ما يفعل �أي لبناين(((.
التم ُّلك واال�ستثمار:
ّ
واملحال
مينع القانون اللبناين الإعمار يف املخيمات ومت ّلك الأرا�ضي واملنازل واملزارع والبنايات وال�شقق ال�سكنية
التجارية ،ونقل ملكية �أي مبنى �أو �شقة �سكنية� ،أو قطعة �أر�ض �إىل الأبناء والأقارب والزوجة� ،إذا كان املتوفى فل�سطينياً.
كما مينع ت�أ�سي�س ال�شركات على �أنواعها ،ومنها التجارية ،و�شركات الأعمال وال�شحن واال�سترياد والت�صدير وغريها (((.

 مركز الزيتونة للدرا�سات و اال�ست�شارات – � 2011ص .18"ورد يف الفقرة الرابعة من املادة  9من قانون ال�ضمان االجتماعي :ال ي�ستفيد الأجراء الأجانب الذين يعملون على �أرا�ضي اجلمهورية اللبنانية
من �أحكام هذا القانون يف بع�ض �أو جميع فروع ال�ضمان االجتماعي� ،إال ب�شرط �أن تكون الدولة التي ينت�سبون �إليها تقر مببد�أ امل�ساواة يف املعاملة
مع رعاياها فيما يتعلق بال�ضمان االجتماعي".
� - 1أحمد احلاج – تعديل قوانني عمل الفل�سطينيني يف لبنان �أقل بكثري من املطلوب وخ�شية من دفن قانون التملك  -جملة فل�سطني امل�سلمة
– العدد التا�سع – ال�سنة الثامنة والع�شرون – ايلول  – 2010متابعات � -ص .38
 " - 2القرار رقم  26الذي يتعلق بامل�ستندات املطلوبة من الالجئني الفل�سطينيني للح�صول على تراخي�ص عمل� ،صار ب�إمكان الفل�سطينيني
احل�صول على �إجازة عمل من دون عقد عمل ،وملدّة � 3سنوات  ،و�صار ب�إمكانهم العمل يف كل الأعمال التي تع ّد حم�صورة باللبنانيني فقط (با�ستثناء
الأعمال واملهن ّ
املنظمة بقوانني ،ف�إعفا�ؤهم منها يتطلب �صدور قوانني بذلك ،ووفق القرار ف�إن ال�شروط وامل�ستندات الواجب تقدميها حل�صول
الفل�سطيني على �إجازة عمل� ،صارت �شكلية ومل تعد جوهرية ،فاملادة الأوىل من القرار ت�شري �إىل �أنه «يق�صد بالفل�سطيني يف كل م ّرة ترد يف هذا
امل�سجل ر�سمي ًا يف �سجالت وزارة الداخلية والبلديات  -مديرية ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والالجئني � ،أما املادة الرابعة من
القرار الالجئ الفل�سطيني ّ
القرار فهي ت�شري �إىل منح الفل�سطيني �إجازة عمل ملدّة � 3سنوات جتدد وفق ًا للآلية ذاتها التي منحت على �أ�سا�سها ،وت�شري املادة ال�ساد�سة �إىل
�أنه ي�ستثنى الالجئون الفل�سطينيون من القرارات اخلا�صة باملهن املح�صورة باللبنانيني ،وتطبق عليهم القوانني والأنظمة اخلا�صة بكل مهنة"-
�صحيفة الأخبار ،بريوت – 2012/ 2/ 23 ،ن�شرة فل�سطني اليوم  -مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات– � 23شباط . 2012
� - 3أحمد احلاج – تعديل قوانني عمل الفل�سطينيني يف لبنان �أقل بكثري من املطلوب ،وخ�شية من دفن قانون التملك  -جملة فل�سطني امل�سلمة
– مرجع �سابق � -ص .38
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من يدير �ش�ؤون الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان؟
ين�شط يف املخيمات عدد كبري من حتالف القوى الفل�سطينية وف�صائل منظمة التحرير الفل�سطينية التي تقوم على
�إدارة �ش�ؤون الالجئني داخل املخيمات والتجمعات من خالل اللجان ال�شعبية املع ّينة من قبلها.
هل حرمان الالجئني الفل�سطينيني يجعلهم يقبلون بالتوطني والتنازل عن حقهم يف العودة؟
يف ا�ستطالع للر�أي �أجرته منظمة ثابت حلق العودة يف ني�سان  ،2009رف�ض  % 87.6من الالجئني الفل�سطينيني معادلة
�أن توفري احلقوق املدنية واالجتماعية لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ،ي�ساهم يف تكري�س التوطني ون�سيان حق العودة.
ولعل الزائر للمخيمات ي�ستطيع �أن ي�ستنتج ذلك من جدرانها وبيوتها وحاراتها� ،إذ ال يكاد يخلو منزل من علم فل�سطني
يرفرف على �سطحه �أو عبارات العودة والتم�سك بالأر�ض والهُوية املنقو�شة على جدرانه ،ف�ض ً
ال عن �صور ال�شهداء
والأ�سرى واجلرحى (((.
املخيمات الر�سمية التي �أزيلت �أو دمرت
كان هناك ثالثة خميمات ر�سمية �إال �أنها دمرت نتيجة للحرب والق�صف الإ�سرائيلي ،كان �أولها خميم النبطية عام
 ،1974ومن ثم خميما تل الزعرت وج�سر البا�شا عام .((( 1976
هل تعلم؟
التمديدات الهاتفية ممنوعة على املخيمات بالكامل.
منذ عام  1948وحتى عام  2011ارتفع عدد الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان �إىل �أكرث من  ،% 300حيث بلغ عدد
الالجئني امل�سجلني ر�سمياً �سنة  1950يف �سجالت «�أونروا»  127.600الجئ.
بعد �أكرث من � 62سنة على نكبة فل�سطني ،بقيت املخيمات الفل�سطينية على ذات امل�ساحة اجلغرافية التي ا ُّتفق عليها بني
«�أونروا» والدولة اللبنانية وال ي�سمح لالجئني بالتو�سع االفقي للعمران.
 - 1ا�ستطالع ر�أي الالجئني الفل�سطينيني يف �سورية ولبنان يف الذكرى ال�ستني لت�أ�سي�س االونروا (  ) 2009 - 1949الذي �أجراه مركز العودة
الفل�سطيني يف لندن واملنظمة الفل�سطينية حلق العودة ثابت يف لبنان وجتمع العودة الفل�سطيني واجب يف �سورية.
 - 2ر�أفت فهد مرة دليل الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان – درا�سة ميدانية  – 2006مركز العودة الفل�سطيني – لندن  -مرجع �سابق �ص
. 54
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املعدل الو�سطي لبيوت املخيمات حتوي  22غرفة للمنزل الواحد قائماً على م�ساحة ال تتجاوز � 4أمتار مربعة ،يقطنها
� 506أ�شخا�ص.
اختارت عائالت الالجئني يف املخيمات منازل مال�صقة بع�ضها لبع�ض وقامت بت�سمية بع�ض الأحياء با�سم القرى
الفل�سطينية مثل حي �صفوري وال�صف�صاف وطيطبا يف خميم عني احللوة ،حارة نحف �أو كويكات �أو علما يف خميم الر�شيدية.
ن�سبة  % 66من املنازل يف املخيمات بحاجة �إىل �إعادة ت�أهيل.
اتخذت الدولة اللبنانية قراراً يق�ضي مبنع �إدخال مواد
البناء اىل خميمات اجلنوب اخلم�سة (عني احللوة ،املية ومية،
برج ال�شمايل ،الب�ص والر�شيدية) �إال ب�إذن م�سبق من ثكنات
اجلي�ش.
قانون متلك الأجانب يق�ضي بحرمان الفل�سطينيني التملك
ولو �شقة.
التجمعات الفل�سطينية يف لبنان
هنالك نوعان من التجمعات (((:
جتمعات ت�أ�س�ست بني عامي  1948و:1955
معظم �سكان هذه التجمعات من البدو؛ نظراً لوجود م�ساحات جغرافية تكفيهم ولإيواء احليوانات الداجنة التي
كانوا يعي�شون من خرياتها ،بالإ�ضافة �إىل طبيعة عي�ش البدوي املت�صفة بالتنقل يف اجلبال والوديان ،وحمافظته على
انتمائهم للع�شرية والقبيلة.
جتمعات ت�أ�س�ست بني عامي  1974و:1976
حتديداً بعد تدمري الطريان احلربي الإ�سرائيلي خميم النبطية يف عام  ،1974وتهجري الالجئني من تل الزعرت ،وج�سر
البا�شا ،وجتمعات النبعة ،الدكوانة ،امل�سلخ ،الكارانتينا ،حارة الغوارنة و�سبنية يف عام � ،1976إذ نزحت تلك العائالت ب�شكل
متدرج لت�ستقر يف النهاية يف  13جتمعاً.
 - 1ن�شرة املخيمات والتجمعات الفل�سطينية يف لبنان – املنظمة الفل�سطينية حلق العودة ثابت – لبنان – مرجع �سابق .
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جتمعات الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان
ا�سم التجمع
الرقم
ا�سم التجمع
 الرقم
منطقة البقاع
1
3
غورو
املرج
4
2
ثعلبايا
براليا�س
منطقة ال�شمال
4
1
باب التبانة
املينا
2
حميط خميم نهر البارد  5املهجرين نهر البارد
6
3
الزاهرية
املهجرين البداوي
منطقة بريوت وجبل لبنان
3
1
نعيمة
الداعوق
4
2
�سعيد غوا�ش
مبنى غزة
منطقة �صيدا
9
1
�صيدا البلد
الربك�سات
10
2
�سريوب
ب�ستان القد�س
11
3
ال�سكة (العودة)
�شحيم
12
4
حميط املية ومية
هم�شري
13
5
طوارئ
جبل احلليب
14
6
الفوار
درب ال�سيم
15
7
�أوزو
مزبود
16
8
الغازية
اجلية
منطقة �صور
6
1
جل البحر
عدلون
7
2
جمجيم
بي�سارية
8
3
كفربدة
برغلية
9
4
الربج ال�شمايل
عيتانية
10
5
امل�ساكن ال�شعبية
�أبو الأ�س َود
 58جتمعاً
العدد الإجمايل
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الرقم

ا�سم التجمع

5
6

�سعد نايل
الرو�ضة

7
8
9

باب الرمل
مبنى �أبو نعيم (البداوي)
املنكوبني

5
6

الطريق اجلديدة
جتمع �شاتيال

17
18
19
20
21
22
23

وادي الزينة
املدينة ال�صناعية
العاقبية
زاروط
الناعمة
دالعة
�سبلني

11
12
13
14

مع�شوق
قا�سمية
�شربيحا
وا�سطة

املخيمات الر�سمية يف لبنان
 - 1خميم عني احللوة:
يقع خميم عني احللوة �إىل جنوب مدينة �صيدا ،و�سمي
"عني احللوة" ن�سب ًة �إىل املياه العذبة التي كانت موجودة
حني �إن�شائه ،وهو من �أكرب املخيمات يف لبنان من حيث
عدد ال�سكان .ت�أ�س�س املخيم �سنة  ،1948وتبلغ م�ساحته
 1000دومن ،يقطنه ما يزيد على  48274الجئاً -ح�سب
�إح�صائيات "�أونروا" -للربع الثالث من عام .2009
 - 2خميم الر�شيدية:
يبعد عن مدينة �صور  7كلم ،وهو يقع على �شاطئها
جلهة اجلنوب ،يو�صف ب�أنه �أقرب املخيمات �إىل فل�سطني.
�أن�ش�أت احلكومة الفرن�سية خميم الر�شيدية عام 1939؛
ال�ستيعاب الالجئني الأرمن ،ويف عام  1948بد�أ ي�ستقبل
الالجئني الفل�سطينيني .تبلغ م�ساحته  248.4دومناً،
ويقدر عدد �سكانه بنحو  27973ن�سمة.
 - 3خميم الربج ال�شمايل:
يقع على بعد  3كم �إىل ال�شرق من مدينة �صور ،على
م�ساحة  134دومناً ،ويقطنه نحو  20059الجئاً
فل�سطينياً .وخميم الربج ال�شمايل من �أفقر خميمات
الالجئني يف لبنان ،وهو معروف باالكتظاظ ال�سكاين،
وبا�ست�شراء الأمرا�ض امل�ستع�صية فيه ،وخ�صو�صاً مر�ض
الثال�سيميا.
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 - 4خميم الب�ص:
يقع خميم الب�ص عند املدخل ال�شرقي ملدينة �صور،
ويعود بنا�ؤه �إىل عام  1939حيث �أن�شئ ال�ستيعاب الأرمن
مببادرة من احلكومة الفرن�سية ،ثم عاد وحتول �إىل
خميم لالجئني الفل�سطينيني يف عام  1948على م�ساحة
 80دومناً ،ويقدر عدد �سكانه بـ 9968الجئاً م�سج ً
ال لدى
"�أونروا".
 - 5خميم برج الرباجنة:
يقع خميم برج الرباجنة يف ال�ضاحية اجلنوبية لبريوت
بالقرب من مطارها الدويل� .أن�ش�أه عام  1948ال�صليب
الأحمر الدويل ليقيم فيه الجئون فل�سطينيون على
م�ساحة تقدر بـ  104دومنات ،ويقطنه نحو  16202الجئ
م�سجل لدى "�أونروا".

 - 6خميم �شاتيال:
�أن�شئ املخيم عام  1949عند الطرف ال�شرقي للمدينة
الريا�ضية ،وبالقرب من منطقة ال�سفارة الكويتية ،يف
قلب العا�صمة بريوت ،وتبلغ م�ساحته نحو  39.5دومناً،
وتعداد �سكانه  8710الجئني م�سجلني لدى "�أونروا".

176

 - 7خميم املية ومية:
يبعد املخيم  4كم �إىل ال�شرق من مدينة �صيدا يف
جنوب لبنان ،وقد �أن�شئ عام  ،1954وهو خميم �صغري
تبلغ م�ساحته نحو  0.5كيلومرتات مربعة ،ويبلغ عدد
الفل�سطينيني يف املخيم امل�سجلني لدى "�أونروا" 4723
الجئاً.
 - 8خميم مار اليا�س:
يقع املخيم �إىل اجلنوب الغربي من العا�صمة بريوت،
�أ�س�سته عام  1952رهبانية مار اليا�س لإ�سكان الالجئني
الفل�سطينيني الأرثوذك�س القادمني من اجلليل �شمال
فل�سطني .تبلغ م�ساحته نحو  5.4دومنات ،ويبلغ عدد
الالجئني امل�سجلني لدى "�أونروا"  613الجئاً .جل�أ �إىل
املخيم العديد من الجئي املخيمات التي هدمت يف ج�سر
البا�شا والنبطية وتل الزعرت؛ ما جعل منه مزيجاً من
امل�سلمني وامل�سيحيني بعد �أن كانت الغالبية ال�ساحقة من
امل�سيحيني.
 - 9خميم �ضبية:
يقع على بعد  12كم �شرقي بريوت ،وقد �أن�شئ عام 1956

وتبلغ م�ساحته  83.6دومناً ،ويبلغ عدد الفل�سطينيني
امل�سجلني لدى "�أونروا"  4067الجئاً.
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 - 10خميم ويفل «اجلليل»:
يقع املخيم عند املدخل اجلنوبي ملدينة بعلبك ،ويو�صف ب�أنه
�أ�صغر املخيمات الفل�سطينية يف لبنان� .سمي با�سم اجلرنال
الفرن�سي "ويفل" ،وكان عبارة عن ثكنة ع�سكرية فرن�سية
لها ثالثة مداخل ،ويطوقها �سور عال ثم حتولت هذه
الثكنة �إىل خميم لالجئني الفل�سطينيني عام .1948
تبلغ م�ساحة املخيم نحو  43.44دومناً ،ويقدر عدد القاطنني
فيه بـ 7995الجئاً م�سج ً
ال لدى "�أونروا".

 - 11خميم البداوي:
يقع خميم البداوي على التالل املحيطة مبدينة طرابل�س.
بني املخيم بني عامي  1955و ،1956وي�ضم  16812الجئاً
م�سج ً
ال لدى "�أونروا" .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،معظم �سكان
خميم نهر البارد نزحوا لل�سكن يف خميم البداوي؛ ب�سبب
احلرب التي اندلعت يف خميم نهر البارد.

 - 12خميم نهر البارد:
يقع خميم نهر البارد قرب الطريق ال�ساحلي على بعد  16كيلومرتاً من مدينة طرابل�س اللبنانية على جمموعة من
التالل والكثبان يف �أق�صى جنوب ق�ضاء عكار يف حمافظة لبنان ال�شمايل عند م�صب نهر البارد يف البحر الأبي�ض
املتو�سط على م�ساحة  200دومن ،ويعد نهر البارد �أول خميم يقام لالجئني الفل�سطينيني يف املنطقة بعد النكبة ،حيث
�أن�ش�أه احتاد ال�صليب الأحمر عام  ،1949ويقدر عدد �سكانه ب�أكرث من  33766الجئاً م�سج ً
ال لدى "�أونروا".
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سادس ًا :الالجئون الفلسطينيون في سورية

خميمات وجتمعات الالجئني الفل�سطينيني يف �سورية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ا�سم املخيم

تاريخ
املوقع
الت�أ�سي�س

دم�شق
خان ال�شيح
العائدين -الثكنة حم�ص
حلب
النريب
حماه
العائدين
دم�شق
خان دنون
درعا
درعا
درعا
درعا الطوارئ
دم�شق
ال�سيدة زينب
دم�شق
جرمانا
دم�شق
ال�سبينة
دم�شق
الريموك
دم�شق
الرمدان
الالذقية
الرمل
حلب
حندرات
دم�شق
احل�سينية

1948
1948
1948
1948
1948
1948
1967
1967
1967
1968
1954
1954
1956
1962
1981

مالحظات
معرتف به من الأونروا
معرتف به من الأونروا
معرتف به من الأونروا
معرتف به من الأونروا
معرتف به من الأونروا
معرتف به من الأونروا
معرتف به من الأونروا
معرتف به من الأونروا
معرتف به من الأونروا
معرتف به من الأونروا
غري معرتف به
غري معرتف به
غري معرتف به
غري معرتف به
غري معرتف به

خريطة تو�ضح خميمات الالجئني الفل�سطينيني
يف �سورية

الالجئون الفل�سطينيون يف �سورية
عربت قوافل الالجئني الفل�سطينيني الأرا�ضي اللبنانية والأردنية باجتاه �سورية كملج�أ قريب وم�ؤقت لهم ،ليحلوا �ضيوفاً
على ال�شعب ال�سوري الذي فتح لهم البيوت وامل�ساجد واملدار�س ،وقدم لهم كل ما من �ش�أنه �صون كرامتهم والتخفيف من
عذاباتهم .وقدر عدد الالجئني الفل�سطينيني �إىل �سورية عام  1948مبا بني  75000و 85000الجئ ((( يرجع معظمهم �إىل
 - 1حال نوفل رزق اهلل الفل�سطينيون يف لبنان و�سورية – درا�سة دميغرافية مقارنة (  – ) 1995 – 1948ط ،1بريوت -دار اجلديد � 1998ص .59
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�سكان اجلزء ال�شمايل من فل�سطني ،وخا�صة �صفد وحيفا ويافا ((( .ويف �آخر �إح�صائية لـ»�أونروا» بتاريخ  2008 /12 /31بلغ
عدد الالجئني الفل�سطينيني امل�سجلني لديها  461897الجئاً يعي�ش نحو  % 27منهم يف املخيمات ((( ،فيما قدرت امل�ؤ�س�سة
العامة لالجئني الفل�سطينيني عددهم بـ 465919الجئاً((( ،ويعود هذا التفاوت بني الإح�صائيتني �إىل �أن هناك عدداً من
الفل�سطينيني الذين جل�ؤوا �إىل �سورية بني الأعوام 1967 :و 1970مل ي�سجلوا يف �سجالت «�أونروا» (((.
�أين ي�سكن الالجئون الفل�سطينيون يف
�سورية؟
من املالحظ �أن نحو  % 75من جمموع
الفل�سطينيني يف �سورية يتمركزون يف �إطار
مدينة دم�شق و�ضواحيها ،وتعرتف «�أونروا»
بوجود ع�شرة خميمات تقدم لها اخلدمات
املتنوعة واملكملة للخدمات التي تقدمها
احلكومة ال�سورية ،بالإ�ضافة �إىل خم�سة
جتمعات رئي�سة ال تعرتف بها «�أونروا» (((.
الالجئون الفل�سطينيون يف �سورية
ا�سم املنطقة

دم�شق

ال�شمال

اجلنوب

حم�ص وحماه

عدد الالجئين

368993

34322

26343

40373

ما هي امل�ؤ�س�سات امل�شرفة على �ش�ؤون الالجئني الفل�سطينيني يف �سورية؟
تولت الهيئات اخلريية الإ�شراف على اخلدمات الأ�سا�سية والإن�سانية لالجئني الفل�سطينيني �إبان النكبة حتى ت�أ�سي�س وكالة
 - 1حمد موعد الالجئون الفل�سطينيون – ر�ؤية م�ستقبلية – طبعة �أوىل -دم�شق  -دار املوعد للدرا�سات والن�شر � 2006ص .157
 - 2حم�سن �صالح التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني  – 2008بريوت مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات � -ص . 284
 - 3موقع امل�ؤ�س�سة العامة لالجئني الفل�سطينيني العرب دم�شق . http://www.gapar.net l -
 - 4التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني  2008م�صدر �سابق .
 - 5درا�سة حول الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني يف �سورية -مركز العودة الفل�سطيني – لندن – موقع
الكرتوين http://www.prc.org.uk > r
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الغوث الدولية ،وقدمت اخلدمات الأ�سا�سية من م�أكل وم�شرب وبع�ض الألب�سة والأغطية واخليام .ومنذ عام  ،1950ويف
�شهر �أيار بالتحديد ،بد�أت وكالة الغوث بالإ�شراف الكلي على املخيمات الفل�سطينية وعلى جممل الالجئني الفل�سطينيني،
ف�أخذت بتنظيم هذه املخيمات ،وعينت م�شرفني عليها وعمال نظافة وو ّفرت لهم اخلدمات ال�ضرورية كاملاء ودورات املياه
والقنوات العادمة ،وغري ذلك من اخلدمات ال�سريعة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أن�ش�أت احلكومة ال�سورية الهيئة العامة لالجئني للعناية بالالجئني ،وقد حر�صت على تقدمي اخلدمات
املكملة خدمات «�أونروا» ،و�ساهمت م�ساهمة فعالة يف �إن�شاء �أكرث املخيمات الفل�سطينية املعرتف بها من «�أونروا» .بالإ�ضافة
�إىل �إن�شائها خم�سة خميمات تكفلت يف خدمتها كاملة.
الو�ضع القانوين لالجئني الفل�سطينيني يف �سورية((( :متيز و�ضع الالجئني الفل�سطينيني يف �سورية من الناحية
القانونية عن باقي �أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني يف خمتلف الدول امل�ضيفة ،فقد �سارعت احلكومة ال�سورية �إىل م ّد يد
العون وامل�ساعدة لالجئني الفل�سطينيني وتهيئة الظروف الكفيلة بتمكينهم ومن العي�ش بكرامة و�شرف مع مواطنيها
جنباً �إىل جنب ،و�أخذت تعمل على احتواء �أزمة الالجئني وتنظيم وجودهم على الأرا�ضي ال�سورية ،ف�صدر العديد من
القوانني والت�شريعات التي ا�ستهدفت توفري
احلماية القانونية لالجئني الفل�سطينيني
يف �سورية ،وكانت البداية منذ عام 1947
حيث �صدّقت �سورية بتاريخ 8/ 28
االتفاقية املعقودة بني حكومة اجلمهورية
العربية ال�سورية وو�سيط الأمم املتحدة
الكونت برنادوت ب�ش�أن ت�سهيل كافة الأمور
وامل�ساعدة املقدمة لالجئني الفل�سطينيني.
وبتاريخ � 1949/ 1/ 25أ�صدرت القانون رقم
( )450القا�ضي ب�إحداث امل�ؤ�س�سة العامة
لالجئني الفل�سطينيني العرب؛ بغية
تنظيم �ش�ؤون الفل�سطينيني ومعونتهم وتوفري خمتلف حاجاتهم ،و�إيجاد الأعمال املنا�سبة لهم ،واقرتاح التدابري لتقرير
�أو�ضاعهم يف احلا�ضر وامل�ستقبل.
� - 1إبراهيم دراجي الالجئون الفل�سطينيون يف �سورية – درا�سة قانونية مقدمة �إىل �أعمال ندوة اتفاقية  1951للأمم املتحدة اخلا�صة
بالالجئني الفل�سطينيني التي نظمتها املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني – دم�شق ( � 27شباط �إىل � 3آذار � )2005ص
 17ابراهيم العلي -الو�ضع القانوين لالجئني الفل�سطينيني يف �سورية  -يف جملة العودة www.alawda-mag.com/Default.
. asp?ContentID=2026...8
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ثم تتابع بعد ذلك �صدور العديد من القوانني والت�شريعات
والقرارات الإدارية التي ت�ستهدف ا�ستثناء الفل�سطينيني
من �شرط اجلن�سية بالن�سبة �إىل ممار�سة بع�ض املهن يف
�سورية ،كمهنة ممار�سة ال�صيد يف املياه الإقليمية ال�سورية
(القرار  769عن جمل�س الوزراء بتاريخ (/11/ 22
 )1948والتوظيف يف �إدارات الدولة وم�ؤ�س�ساتها (املر�سوم
الت�شريعي رقم  33بتاريخ ( )1949/ 9/ 17وممار�سة
مهنة املحاماة يف �سورية (املر�سوم رقم  51بتاريخ 8/ 13
� ،)1952/إ�ضافة �إىل العديد من املهن الأخرى.
كذلك �صدر القانون رقم ( )260بتاريخ  1956/ 7/ 10ليزيد من فر�ص اندماج الفل�سطينيني يف �سورية يف احلياة االجتماعية
واالقت�صادية لهذا البلد؛ فقد ت�ضمن القانون ن�صاً وا�ضحاً ُيعا َمل من خالله الفل�سطينيون املقيمون يف �أرا�ضي اجلمهورية
العربية ال�سورية كال�سوريني �أ�ص ً
ال يف جميع ما ن�صت عليه القوانني والأنظمة املتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة
وخدمة التعليم ،وذلك مع احتفاظهم بجن�سيتهم الأ�صلية.
ويح�سب لهذا القانون �أنه عامل الفل�سطينيني كال�سوريني متاماً من جهة ،ومن جهة �أخرى فقد �أكد موقف اجلمهورية
العربية ال�سورية الراف�ض التوطني بكافة �أ�شكاله و�صوره ،وهو ما جتلى من خالل ت�أكيد احتفاظ الفل�سطينيني
بجن�سيتهم الأ�صلية.
و�صدر يف  1963/ 10/ 2القرار رقم ( )1311لتنظيم وثائق �سفر الالجئني الفل�سطينيني العرب يف �سوريا؛ فقد قرر وزير
الداخلية �آنذاك بعد االطالع على املادة ( )23من القانون رقم ( )89ل�سنة � 1960إعطاء الالجئني الفل�سطينيني املقيمني
يف اجلمهورية العربية ال�سورية �أو امل�شمولني برعايتها وثائق �سفر بنا ًء على طلبهم ،وي�شرتط على املقيمني منهم يف
اجلمهورية العربية ال�سورية �أن يكونوا م�سجلني لدى مديرية م�ؤ�س�سة الالجئني الفل�سطينيني العرب ،وحائزين تذكرة
�إقامة من املديرية العامة للأمن العام .وتتوىل وزارة الداخلية ال�سورية (�إدارة الهجرة واجلوازات واجلن�سية وفروعها
يف املحافظات) �إ�صدار وثيقة ال�سفر لالجئني الفل�سطينيني ومتديدها وجتديدها و�إ�ضافة واقعات الأحوال املدنية �إليها،
وتتوىل البعثات القن�صلية �أو �أي جهة ُتعهَد �إليها رعاية امل�صالح ال�سورية يف اخلارج �إ�صدار الوثيقة املذكورة ومتديدها
وجتديدها و�إ�ضافة الوقوعات املدنية �إليها ،وذلك بالن�سبة �إىل الفل�سطينيني امل�شمولني برعاية اجلمهورية العربية ال�سورية
واملوجودين باخلارج ،على �أن ُت�ش َعر �إدارة الهجرة واجلوازات واجلن�سية بذلك.
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ومن �أهم املواد الأخرى التي يت�ضمنها القرار
رقم ( )1311ل�سنة  ،63املادة رقم ( )10التي
تخول �صاحب وثيقة ال�سفر املمنوحة لالجئني
الفل�سطينيني خالل مدة �صالحيتها حق العودة
�إىل اجلمهورية العربية ال�سورية من دون ت�أ�شرية
عودة.
�إن القوانني التي �صدرت بحق الالجئني
الفل�سطينيني يف �سورية ،وكذلك القرارات
الأخرى� ،أدت الدور احلا�سم يف ت�شريع عملية
االندماج يف احلياة االجتماعية واالقت�صادية يف
املجتمع ال�سوري .فيحق للفل�سطيني يف �سوريا،
تبعاً للقوانني ال�صادرة ،مت ّلك �أكرث من حمل جتاري (ملكية املتاجر) والتمتع كذلك بحقوق االنتفاع الناجتة من حق
الإيجار ،ويف هذا املجال عومل الفل�سطيني معاملة املواطن ال�سوري يف ا�ستثمار املتاجر.

وكذلك يحق للفل�سطينيني االنت�ساب �إىل النقابات ال�سورية (مثل نقابة الأطباء ،املحامني ،واملقاولني �..إلخ) ،ويكون
للفل�سطيني الواجبات واحلقوق ذاتها التي تكون للمواطن ال�سوري يف النقابات ال�سورية.
ويرى البع�ض �أن هناك فجوة يف قوانني مت ّلك ال�شقق ال�سكنية بني الفل�سطيني واملواطن ال�سوري؛ �إذ يحق للفل�سطيني متلك
�شقة �سكنية واحدة للعائلة (كل �شخ�ص متزوج و�أ�سرته) ب�صيغة «طابو» ال�سجل العقاري ،فيما يحق للمواطن ال�سوري متلك
العديد من ال�شقق ب�صيغة «طابو» ،وهو ما ميكن تف�سريه ب�أن الغر�ض من هذه الت�شريعات هو تي�سري �إقامة الفل�سطينيني
امل�ؤقتة يف �سورية ،ال اال�ستقرار النهائي الذي ال ميكن �أن يكون �إال يف وطنهم ،وهو حق مكفول مبوجب قواعد القانون الدويل
وقرارات الأمم املتحدة املختلفة.
أرا�ض زراعية ،لكن بعقود غري م�سجلة يف ال�سجل العقاري� ،أي من
يف مقابل ذلك ،يحق للفل�سطيني �أن يتملك عدة �شقق و� ٍ
طريق (الكاتب بالعدل) .ويف املنازعات حيال هذه امللكية يكون املالك الطرف الأ�ضعف على عك�س املالك ب�صيغة «طابو»
وال�سجل العقاري.
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وللفل�سطيني يف �سورية حق التقا�ضي وحق توكيل املحامني� ،ش�أنه
يف ذلك �ش�أن املواطن ال�سوري ،وله مطلق احلرية يف احلرية وال�سفر
داخل الأرا�ضي ال�سورية ،وال�سكن يف �أية قرية �أو مدينة �سورية.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ت�سمح القوانني يف �سوريا ب�أن ميتلك الالجئ
الفل�سطيني فيها املنقول (�سيارات ،جرارات ،و�سائط نقل �..إلخ)
بكافة عنا�صره وم�شتمالته� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن املواطن ال�سوري.
لذلك ،تبدو احلقوق املدنية لالجئ الفل�سطيني كاملة يف �سورية،
ّ
الرت�شح لع�ضوية جمل�س ال�شعب واالنتخابات ،فيما
ما عدا حق
يرت�شح الفل�سطيني لرئا�سة وع�ضوية كافة النقابات ال�سورية.
ق�سم الالجئني
وينبغي الإ�شارة �أخرياً �إىل �أن القانون ال�سوري قد ّ
الفل�سطينيني �إىل �أربع فئات ح�سب تاريخ اللجوء:
فئة الالجئني عام  :1948مي ّثل ه�ؤالء ال�شريحة الأكرب من الالجئني الفل�سطينيني يف �سورية .وت�شرف على �ش�ؤونهم
الهيئة العامة لالجئني الفل�سطينيني العرب.
ويتمتع ه�ؤالء بحقوق املواطن ال�سوري يف كافة املجاالت الوظيفية واملهنية والعلمية ،ما عدا �أمور تخ�ص االنتخاب
ّ
والرت�شح لع�ضوية جمل�س ال�شعب ،مع االحتفاظ باجلن�سية العربية الفل�سطينية .وي�ؤدي الالجئون الذين وفدوا
�إىل �سوريا يف عام  1948خدمة �إلزامية ع�سكرية يف جي�ش التحرير الفل�سطيني ،ويح�صلون على وثائق �سفر خا�صة
بالالجئني الفل�سطينيني ،لت�سهيل االنتقال من �سورية و�إليها ،وال تقييد حلركتهم داخل البلد .كذلك ف�إن لهم احلق يف
العمل والتدرج الوظيفي �إىل �أعلى الدرجات يف ال�سلم الوظيفي ،ويتلقون خدمات �صحية وتعليمية تنظيمية ،حيث ي�شار
�إليهم دوماً بعبارة «من هم يف حكم ال�سوريني» ،وخا�صة عند الت�سجيل يف املعاهد واجلامعات ال�سورية املختلفة.
فئة الالجئني عام �ُ :1956س ِّجل ه�ؤالء على قيود م�ؤ�س�سة الالجئني وعلى قيود «�أونروا» ،وينطبق عليهم ما ينطبق
على املنت�سبني �إىل الفئة الأوىل ،ما عدا �أنهم ال ي�ستطيعون دخول �سوق العمل �إال من خالل التعاقد ب�صفة م�ؤقتة .وال
يخ�ضعون للخدمة الإلزامية.
فئة الالجئني عام  :1967بالن�سبة �إىل من ا�ستطاع الت�سجيل على قيود امل�ؤ�س�سة من ه�ؤالء ،ف�إنه يعامل معاملة فئة
الالجئني عام � .1956أما بالن�سبة �إىل غري امل�سجلني ،ف�إنهم يعاملون معاملة الأجنبي� ،إذا كانوا من حملة وثائق ال�سفر
امل�صرية (قطاع غزة) ومعاملة العربي املقيم �إذا كانوا من حملة جوازات ال�سفر الأردنية (امل�ؤقتة).
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فئة الالجئني عام ( 1970فاقدو الأوراق الثبوتية) :هناك الآالف من الفل�سطينيني يف �سورية ممن ال يحملون
�أي �أوراق ثبوتية على الإطالق ،وه�ؤالء ممن التحقوا مبكراً ب�صفوف املقاومة الفل�سطينية بعد حرب حزيران ،1967
وتركوا مواطنهم الأوىل يف قطاع غزة وخميمات ال�ضفة الغربية ،وانتقلوا �إىل الأردن ،ومنه �إىل �سورية ،ومل يتمكنوا
من احل�صول على جوازات �سفر �أردنية بعد �أحداث �أيلول الأ�سود � ،1970أو على وثائق �سفر م�صرية (لأبناء قطاع غزة)،
وعا�شوا يف كنف منظمة التحرير الفل�سطينية ،بالإ�ضافة �إىل الفل�سطينيني الذين جل�ؤوا من لبنان نتيجة احلرب الأهلية
اللبنانية واالجتياح الإ�سرائيلي للبنان وا�ستقروا يف �سورية ،والذين �أُطلق عليهم يف ما بعد ا�سم املهجرين.
�أو�ضاع هذه الفئة هي الأكرث تعقيداً؛ �إذ �إن الغالبية
العظمى منهم ال متلك وثائق ،بعد �إلغاء �أو انتهاء
مفعولية جوازات ال�سفر التي كانوا يحملونها،
وه�ؤالء ال ي�ستفيدون من خدمات «�أونروا»؛ لأنهم
غري م�سجلني يف لوائحها.
لقد �شهدت الفرتة الأخرية حراكاً ف�صائلياً
فل�سطينياً بالتن�سيق مع احلكومة ال�سورية لتنظيم
وجود هذه الفئة على �أرا�ضي اجلمهورية العربية
ال�سورية ،و�سعت �إىل منحها تذكرة الإقامة امل�ؤقتة
اخلا�صة بالالجئني الفل�سطينيني� ،أ�سوة ببقية
الفئات املذكورة �سابقاً لكي يتمكن الالجئ من
خاللها من ال�سفر والدخول واخلروج واال�ستفادة
من القوانني التي �س ّنتها احلكومة ال�سورية لتقنني
وجود الالجئني الفل�سطينيني ،واتخذوا يف �سبيل
ذلك العديد من الإجراءات ،ك�إح�صاء هذه الفئة
والطلب منها تقدمي البيانات العائلية املتعلقة بها.
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واق����ع ال�لاج��ئ�ين ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين يف ���س��وري��ة
يعي�ش الالجئ الفل�سطيني يف �سورية كغريه من املواطنني
ال�سوريني مت�ساوياً معهم بالواجبات وامل�س�ؤوليات ،ويختلف
عنهم يف حالة املواطنة التي متنح ال�سوري حق الرت�شح
واالنتخاب .وهذه امليزة جعلت الفل�سطيني يوجد �أطره
اخلا�صة به التي ميار�س من خاللها هذا احلق مبا ي�ضمن له
هجر عن �أر�ضه يريد العودة
احلفاظ على هُ ويته فل�سطينياً ِّ
�إليها� .إال �أن هذا ال يعني �أن الالجئ هناك ال يعاين ،فطرده
من �أر�ضه جعله يحيا حياة مل�ؤها الب�ؤ�س والقهر واحلرمان.
فل�سطينيو �سوريا و�أزمات متكررة يف عدة بلدان ()1
�أجربت الأحداث يف �سوريا الآالف من الالجئني الفل�سطينيني يف �سوريا �إىل النزوح �إىل البلدان املجاورة ،حيث ذكرت وكالة
الأونروا �أن الالجئني الفل�سطينيني نزحوا �إىل داخل وخارج �سوريا وقدرت عدد الالجئني الفل�سطينيني الذين نزحوا
داخلياً بنحو  235700الجئ فل�سطيني توزعوا كالتايل:
ت�������وزي�������ع ال���ل��اج������ئ���ي��ن ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي�ي�ن يف �������س������وري������ا ب�����ع�����د �أح����������������داث �����س����وري����ا
املدينة

دم�شق

درعا

حلب

حم�ص

الالذقية

حماة

العدد

202000

13100

6600

6450

4500

3050

�أما من جل�أ منهم خارج �سوريا منذ بداية النزاع ،ووفق �إح�صائيات الأونروا:
ال�����������������دول ال�������ت�������ي جل�������������أ ل������ه������ا ف����ل���������س����ط����ي����ن����ي����و ��������س�������وري�������ة ب������ع������د الأح�����������������داث
املدينة
العدد
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لبنان
50000

الأردن
10166

م�صر
6000

غزة
1000

تركيا
1600

الالجئون الفل�سطينيون يف �سوريا
�أعلنت الأونروا يف وقت �سابق �أن حوايل % 90

من الالجئني الفل�سطينيني يف �سوريا بحاجة
للم�ساعدة العاجلة ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الأونروا
ال تقدم خدماتها يف الوقت احلايل داخل املخيمات
الفل�سطينية يف �سوريا وذلك بحجة �أنها مناطق غري
�آمنة ،فيما تقت�صر خدماتها على توزيع معونات غري
دورية على الالجئني الفل�سطينيني يف املناطق الآمنة
داخل �سوريا ،ويذكر �أن الأونروا كانت تقدم اخلدمات
ال�صحية والطبية والتعليمية للفل�سطينيني داخل
خميماتهم.
الالجئون الفل�سطينيون يف الدول العربية
رغم وجود بروتوكول الدار البي�ضاء ال�صادر بتاريخ  1965 / 9 /11الذي رعته جامعة الدول العربية يف ذلك التاريخ ،والتي
�أكدت على وجوب معاملة الفل�سطينيني يف الدول العربية معاملة رعايا الدول العربية ،من حيث الإقامة وال�سفر والعمل،
مع احتفاظهم باجلن�سية الفل�سطينية� ،إال �أن هذه االتفاقية مل تطبق حتى الآن.
تختلف معاناة الالجئني الفل�سطينيني الذين فروا من ويالت احلرب يف �سوريا من بلد لآخر حيث يبقى العامل امل�ؤثر
فيها هو تواجد الأونروا يف هذا البلد �أو ذاك ،وب�شكل عام تتلخ�ص معاناة الالجئني الفل�سطينيني بعدة نقاط �أهمها املعاناة
االقت�صادية ،والو�ضع القانوين ،ومعاناة الأطفال يف ت�أمني املدار�س ،وتوافر اخلدمات ال�صحية� ،إ�ضافة لإمكانية و�صول
الالجئني الفل�سطينيني �إىل تلك البلدان .ومتنع معظم البلدان املجاورة ل�سوريا الالجئني الفل�سطينيني القادمني من
�سوريا من الدخول �إليها ب�شكل نظامي ،حيث مينع الأردن ب�شكل ر�سمي دخول الالجئني الفل�سطينيني القادمني من �سوريا
�إليه ،كما توقفت تركيا عن �إ�صدار ت�أ�شريات الدخول لالجئني الفل�سطينيني ،وكذلك بد�أ لبنان مبمار�سة �سيا�سة غري معلنة
مبنع دخول الفل�سطينيني �إليه.
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الالجئون الفل�سطينيون يف الأردن
يعاين الالجئون الفل�سطينيون يف الأردن من عدة عقبات
يف �إقامتهم هناك خ�صو�صاً مع قرار احلكومة الأردنية
بعدم ا�ستقبال الالجئني الفل�سطينيني القادمني من �سوريا
على �أرا�ضيها الأمر الذي ا�ضطر العديد من الالجئني
الفل�سطينيني يف اجلنوب ال�سوري �إىل �إدعاء �أنهم مواطنون
�سوريون حتى يتمكنوا من دخول الأردن مما �أ�سفر عن و�ضع
غري قانوين لتواجد نحو ع�شرة �آالف الجئ فل�سطيني
�سوري ،وهناك املئات من الالجئني الفل�سطينيني داخل
جممع �سايرب �ستي ،ويقدر عدد الالجئني الفل�سطينيني
من �سوريا يف الأردن بنحو  10166الجئ وذلك بح�سب
�إح�صائيات الأونروا ،وتقت�صر خدمات الأونروا على تقدمي
املواد الغذائية واخلدمات ال�صحية والتعليمية.

الالجئون الفل�سطينيون يف لبنان
قدرت الأونروا عدد الالجئني الفل�سطينيني من �سوريا يف لبنان بنحو � 50ألف الجئ ،حيث كان لبنان من
الدول التي ت�سهل دخول الالجئني الفل�سطينيني قبل ت�شديد �إجراءات دخولهم عرب حدودها مع �سوريا.
وبعد دخولهم �إىل لبنان �شكلوا حتدياً للأونروا التي اقت�صر دورها يف بداية الأزمة على الإح�صاء وتقدمي
امل�ساعدات الطبية والتعليمية لهم ،لكن مع تفاقم معاناة الالجئني يف لبنان وحتت �ضغط من م�ؤ�س�سات
و�سعت الأونروا من م�ساعداتها املقدمة لالجئني الفل�سطينيني القادمني من �سوريا لت�شمل
�أهلية لبنانية ّ
بع�ض امل�ساعدات املالية .وتعاين الأونروا يف لبنان ب�شكل عام من �أزمات و�ضائقة مالية زاد من تفاقمها و�صول
نحو خم�سني �ألف الجئ فل�سطيني من �سوريا ،مما دفع الأونروا لإطالق العديد من نداءات اال�ستغاثة لتلبية
حاجات الفل�سطينيني النازحني من �سوريا.
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الالجئون الفل�سطينيون يف غزة
نحو  1000الجئ فل�سطيني من �سوريا ا�ستطاعوا
الو�صول �إىل قطاع غزة عرب م�صر ،حيث قامت الأونروا
وبعد �ضغوطات من امل�ؤ�س�سات الأهلية وبالتعاون مع
احلكومة الفل�سطينية هناك بتقدمي بع�ض امل�ساعدات
لالجئني الفل�سطينيني وت�ضمنت م�ساعدات مالية وعينية،
كما قدمت حكومة غزة حزمة من امل�ساعدات لالجئني
الفل�سطينيني من �سوريا تت�ضمن م�ساعدات لل�سكن والعمل
والتعليم ،وال يعاين الالجئون الفل�سطينيون هناك من �أي
م�شكالت تتعلق بالو�ضع القانوين.
الالجئون الفل�سطينيون خارج مناطق عمل الأونروا
يعاين الآالف من الالجئني الفل�سطينيني النازحني من �سوريا �أزمات �إن�سانية وقانونية كبرية يف البلدان خارج مناطق عمل
الأونروا حيث يتواجد  6000الجئ فل�سطيني فروا من �سوريا �إىل م�صر ،واملئات املوزعني على بلدان العامل.
تتلخ�ص م�شكلة الالجئني الفل�سطينيني بعدم وجود متثيل قانوين وا�ضح لهم ،خا�صة �أنهم م�سجلون لدى الأونروا والتي
بدورها تعتذر عن تقدمي �أي م�ساعدة لهم بحجة تواجدهم خارج �أقاليم عملها ،وبالتايل يجب �أن يخ�ضعوا لوالية املفو�ضية
لكن هذا الأمر مل يتم ،بل بد�أت اجلهتان بتقاذف امل�س�ؤولية ،حيث كانت حجة الأونروا �أنهم خارج �أماكن عملها ،وبالتايل
يجب �أن تطبق عليهم املادة ( 1د) من اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة بالالجئني لعام  1951وذلك بعد �أن فقدوا حماية
الأونروا يف �أماكن تواجدهم ،حيث ن�صت تلك املادة على التايل" :ال تنطبق هذه االتفاقية على الأ�شخا�ص الذين يتمتعون
حاليا بحماية �أو م�ساعدة من هيئات �أو وكاالت تابعة للأمم املتحدة غري مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني".
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه املادة قد طبقت �سابقا على الالجئني الفل�سطينيني يف العراق� ،إال �أن املفو�ضية متتنع عن ت�سجيلهم
يف م�صر لأنها تعتربهم م�سجلني لدى جهة دولية �أخرى (يف �سوريا) وهي الأونروا ،ويف ظل هذه ال�ضبابية يف املواقف ،يعاين
الالجئون من �أزمات متعددة خا�صة فيما يتعلق مبو�ضوع الإقامة ،فالعديد من البلدان التي جل�ؤوا �إليها تقنن الإقامات
اخلا�صة بالالجئني الفل�سطينيني ال�سوريني خوفاً من بقائهم على �أرا�ضيها ومنها م�صر على وجه اخل�صو�ص ،والتي �شهدت
�أزمات �سيا�سية كبرية كان لها انعكا�سات �سلبية على �أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني وال�سوريني هناك.
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ويذكر �أن معظم الالجئني الفل�سطينيني الذين يقيمون يف م�صر ال يحملون �إقامات ر�سمية يف البالد ،وذلك ب�سبب عدم
�إ�صدار �إقامات لهم دون تو�ضيح الأ�سباب من اجلهات املعنية ،وي�شار �أن احلكومة اجلديدة (بعد  )2013/ 6/ 30يف م�صر
منعت دخول الالجئني الفل�سطينيني القادمني من �سوريا ،بينما كان ي�سمح لهم �سابقا بالدخول هم وعائالتهم دون ت�أ�شرية.
ويف جمال التعليم يعاين الالجئون الفل�سطينيون يف م�صر من عقبات كبرية يف الت�سجيل باجلامعات امل�صرية حيث يتم
اعتبارهم طالب عرب مما ي�ضطرهم لدفع مبالغ كبرية لإمتام تعليمهم ،فيما ي�سمح لطالب التعليم الثانوي بالدرا�سة يف
املدار�س امل�صرية لكن مع �إجراءات معقدة للت�سجيل.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هناك نحو  300الجئ فل�سطيني اعتقلوا يف ال�سجون امل�صرية بتهمة حماولة الهجرة غري ال�شرعية
حيث ُقب�ض عليهم �أثناء حماولتهم الو�صول لأوروبا عرب ال�شواطئ امل�صرية ،و�أ�شارت منظمات حقوق الإن�سان ملعاناة �إن�سانية
عا�شها املعتقلون داخل تلك ال�سجون ،وذلك قبل �أن يتم الإفراج عن املعتقلني يف  2013/ 12/ 10وفق ما �أعلنت ال�سفارة
الفل�سطينية يف القاهرة(.)1

-1

http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue21/PalestinianRefugeesinSyr i:

aCrisesandBetrayal.aspx?articleID=1125
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واقع التعليم
فمث ً
ال� ،إذا ما قر�أنا واقع التعليم يف املخيمات الفل�سطينية نقف عند بع�ض ال�سلبيات التي تعوق الو�صول �إىل احلالة املثلى يف
عملية التعليم ،وهذه املع ّوقات تتمثل مبا ي�أتي:
اكتظاظ ال�صفوف يف مدار�س الوكالة يف املخيمات الفل�سطينية حيث ت�صل �إىل  ،45و�أحياناً �أكرث من خم�سني طالباً.
العمل بنظام الفرتتني؛ ما يحرم الطالب فعلياً من ممار�سة �أية ن�شاطات.
�أكرث مباين املدار�س يف املخيمات تفتقر �إىل املوا�صفات اخلا�صة باملدار�س.
تدين ن�سب النجاح يف املدار�س ،بينما بلغت يف �سورية �أعلى م�ستوى لها .% 91

ارتفاع عدد الرا�سبني يف املراحل االنتقالية.
انت�شار ظاهرة الت�سرب من املدار�س؛ ب�سبب اجتاه الطالب �إىل العمل مبكراً.
تراجع عدد املدر�سني قيا�ساً على عدد التالميذ من الالجئني يف املخيمات الفل�سطينية.
عجز مراكز الت�أهيل املهني عن ا�ستيعاب كافة الطالب املتقدمني لديها.
توقف الوكالة عن �صرف جميع �أ�شكال املنح املالية (((.
واقع ال�صحة
تعاين املخيمات واقعاً �صحياً �صعباً ورديئاً؛ ب�سبب ات�ساع
الهوة بني هرم احلاجيات وهرم اخلدمات املتوافرة،
وتنت�شر يف بع�ضها �أمرا�ض �سوء التغذية واال�ضطرابات
النف�سية و�أمرا�ض احلمل وم�ضاعفاته والأمرا�ض
الطفيلية املعوية و�أمرا�ض الأ�سنان ومر�ض فقر الدم
املنجلي (((.

� - 1أحمد البا�ش مو�سوعة املخيمات الفل�سطينية – جتمع العودة الفل�سطيني واجب  ( -قيد الطباعة ) -مرجع �سابق ..
� - 2إبراهيم العلي الواقع ال�صحي للمخيمات الفل�سطينية يف �سورية – ط 1-دم�شق� -إ�صدار جتمع العودة الفل�سطيني واجب – دار واجب  -2011م .
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الواقع الإغاثي واخلدمي
من خالل القراءة لواقع اخلدمات االجتماعية يف املخيمات
الفل�سطينية ،جند �أن امل�ستفيدين من هذه اخلدمات ال
يتجاوزون  % 5من جمموع الالجئني .لذلك جتد ن�سباً
عالية جداً حلاالت الع�سر ال�شديد التي و�صلت يف خميم
النريب �إىل ثلث الالجئني من �أبناء املخيم .كذلك ما يزال
واقع اخلدمات يف بع�ض املخيمات ذي وترية بطيئة تنتظر
احللول ال�سريعة (((.
هل تعلم:
� - 1أن عدد الطلبة الفل�سطينيني يف جامعة دم�شق وحدها
من  9000 - 8000طالب وطالبة ،و�أن هناك تفوقاً طالبياً
فل�سطينياً يف �أغلب الكليات.
 - 2يبلغ عدد �أ�ساتذة اجلامعة من الفل�سطينيني يف جامعة
دم�شق وحدها نحو  100دكتور ومعيد وبروفي�سور (((.

� - 1أحمد البا�ش مو�سوعة املخيمات الفل�سطينية – جتمع العودة الفل�سطيني واجب  ( -قيد الطباعة ) -مرجع �سابق .
 - 2طارق حمود الكفاءات الفل�سطينية يف �سورية جتمع العودة الفل�سطيني واجب – �سورية .
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املخيمات الفل�سطينية الر�سمية يف �سورية

()1

 - 1خميم ال�سيدة زينب (قرب ال�ست):

 - 2خميم �سبينة:

خميم قرب ال�ست هو من �أكرب املخيمات الفل�سطينية
املعرتف بها يف �سورية� ،إذ يبلغ عدد �سكانه ح�سب �آخر
�إح�صائية لـ"�أونروا"  21734ن�سمة مكونة من 4834
عائلة ،ويبلغ عدد الأطفال  501طفل� .أن�شئ خميم
ال�سيدة زينب عام  1968 - 1967ك�أحد خميمات الطوارئ
التي �أن�شئت بعد حرب حزيران عام � 1967إىل اجلنوب
من مدينة دم�شق على بعد  12كم منها ،على م�ساحة
تقدر بـ� 23ألف مرت مربع.

قع خميم �سبينة بالقرب من مدينة �سبينة على م�سافة 14

كيلومرتاً جنوب مدينة دم�شق على م�ساحة  27000مرت
مربع يف منطقة �صناعية ن�شطة .ويبلغ عدد �سكانه من
الالجئني الفل�سطينيني ح�سب �إح�صائية "�أونروا" 4913
عائلة مكونة من � 21134شخ�صاً .ويتميز هذا املخيم
باملحافظة على الطبيعة الع�شائرية والقبلية ل�سكانه ،رغم
ما بد�أ ي�شهده من تو�سع �سكاين وعمراين ملحوظ.

� - 1أحمد البا�ش مو�سوعة املخيمات الفل�سطينية – جتمع العودة الفل�سطيني واجب  ( -قيد الطباعة ).
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 - 3خميم جرمانا:
يقع املخيم على م�سافة  8كيلومرتات من دم�شق على
طريق مطار دم�شق الدويل ،وي�سكنه حالياً  964عائلة
ت�شكل  3711ن�سمة ،ويعود هذا النق�ص يف عدد ال�سكان
�إىل التغريات العمرانية التي �شهدتها مدينة دم�شق
�أخرياً ،حيث جرى �شق وتو�سيع الطرقات امل�ؤدية �إىل
املطار التي كان بع�ضها على ح�ساب �أر�ض املخيم ،فانتقل
الالجئون �إىل بلدة احل�سينية التي بنت لهم الدولة فيها
م�ساكن بد ًال من م�ساكنهم التي �أخذها الطريق لتملكهم
�إياها على �شكل قر�ض طويل الأمد.
 - 4خميم خان دنون:
�أن�شئ خميم خان دنون عام � 1948إىل اجلنوب من مدينة
دم�شق ،حيث يبعد عن مركزها  23كم ،ويقع على الطريق
العام القدمي الوا�صل بني دم�شق ودرعا .بني املخيم عام
 1951بعد �أن �سكن �أبنا�ؤه قرابة �سنتني يف اخلان على
م�ساحة  120000مرت مربع .وتطورت هذه البقعة بعد
عام  1966بتو�سع عمراين �شرقي املخيم لت�صل �إىل
ال�شارع الرئي�س درعا دم�شق .ول�ضيق امل�ساحة جرى تو�سع
�آخر بعد عام 1974م يف املنطقة الغربية للمخيم لت�صل
امل�ساحة �إىل ثالثة �أ�ضعاف م�ساحة املخيم القدمي .ويبلغ
عدد �سكان املخيم من الالجئني الفل�سطينيني ح�سب
�إح�صائية "�أونروا"  9819ن�سمة ،هم عبارة عن 2346
عائلة فيهم من الأطفال  234طف ً
ال.
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 - 5خميم خان ال�شيح:
يقع خميم خان ال�شيح على م�سافة  27كيلومرتاً جنوبي
دم�شق ،والتي عرفت على مدار التاريخ ب�أنها ا�سرتاحة
ليلية للقوافل التجارية املارة على الطريق بني دم�شق
واجلنوب الغربي .ووفر اخلان القدمي م�أوى لالجئني
الأوائل من فل�سطني عام  .1948و�أن�شئ املخيم عام
 1949على م�ساحة  67دومناً ،ويبلغ عدد �سكانه من
الالجئني ح�سب �إح�صائيات "�أونروا"  4344عائلة ما
يعادل  19005ن�سمة.

 - 6خميم النريب:
�أن�شئ خميم النريب ما بني عامي  1950 - 1948على
بعد  13كم �شرقي مدينة حلب ،و�سمي املخيم بهذا اال�سم
ن�سبة �إىل القرية املقام على �أرا�ضيها ،وتقدر م�ساحته
بـ 148000مرت مربع ،ويبلغ عدد �سكانه من الالجئني
الفل�سطينيني ح�سب �إح�صائية "�أونروا"  19219ن�سمة
ت�شكلهم  4618عائلة .ويذكر �أن املخيم قام على خملفات
ثكنة ع�سكرية من ثكنات اجلي�ش الفرن�سي وقوات
التحالف يف �أثناء احلرب العاملية الثانية.
 - 7خميم حماه:
يقع خميم حماه داخل مدينة حماه على م�سافة  200كيلومرت �شمايل دم�شق .و�أن�شئ املخيم عام  1950على م�ساحة
 60000مرت مربع مطلة على نهر العا�صي ،ويبلغ عدد �سكانه من الالجئني ح�سب �إح�صائيات "�أونروا"  2012عائلة؛
�أي ما يعادل  8236ن�سمة.
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 - 8خميم العائدين حم�ص:
�أن�شئ املخيم يف مدينة حم�ص ما بني عامي
 1948و ،1949على الطريق العام بني دم�شق
وحم�ص ،على بعد  3.5كم تقريباً عن و�سط مدينة
حم�ص و 160كيلومرتاً عن العا�صمة ال�سورية
دم�شق ،وميتد خميم العائدين يف حم�ص على
م�ساحة  150000مرت مربع ،ويبلغ عدد �سكانه
من الالجئني ح�سب �إح�صائيات "�أونروا" 3504
عائلة؛ �أي ما يعادل  14399ن�سمة.

 - 9خميم درعا ودرعا الطوارئ:
يتوزع الالجئون الفل�سطينيون يف مدينة درعا
الواقعة �إىل اجلنوب من اجلمهورية العربية
ال�سورية على خميمني :الأول ي�سمى خميم درعا
والآخر درعا الطوارئ� ،أن�شئ الأول عام ،1950
�أما الثاين فقد �أن�شئ عام  1967على �أثر العدوان
ال�صهيوين .ويبلغ عدد �سكان خميم درعا من
الالجئني امل�سجلني لدى "�أونروا"  5223ن�سمة
ت�ؤلف  1259عائلة ،عدد الأطفال  74طف ً
ال� ،أما
خميم درعا الطوارئ فيبلغ عدد �سكانه 4716
ن�سمة ،ت�شكل  1099عائلة ،وي�سكن يف خارج هذين
املخيمني يف حمافظة درعا نحو  7978الجئاً
فل�سطينياً موزعني يف املزيريب وزيزون وجلني
وتل �شهاب واليادودة وطف�س والعجمي.
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امل���خ���ي���م���ات غ��ي�ر امل����ع��ت�رف ب���ه���ا م����ن "�أون���������روا"
 - 1خميم الريموك:
�أن�شئ خميم الريموك بني عامي � 1954 - 1953إىل اجلنوب
من مدينة دم�شق ،على بعد  10 - 8كم عن مركزها ،وهو �أكرب
املخيمات الفل�سطينية يف الداخل واخلارج على ح ٍّد �سواء ،ورغم
ذلك فهو غري معرتف به من "�أونروا" ،رغم �أن اخلدمات فيه
تقدم من الوكالة يف جميع النواحي ما عدا النظافة واخلدمات
العامة .وتقدر م�ساحة املخيم بـ 2110000مرت مربع ات�سعت
هذه امل�ساحة عاماً بعد عام لت�صبح حجم امل�ساحة اليوم �أ�ضعاف
تلك امل�ساحة .وتقدر الإح�صاءات الر�سمية لعام  2009عدد
الالجئني الفل�سطينيني يف خميم الريموك بـ� 120ألف الجئ
م�سجل ،وهذا الرقم جماف للحقيقة؛ فالإح�صائيات غري
الر�سمية تقدر عددهم مبا بني � 220 - 200ألف الجئ تقريباً.
 - 2خميم احل�سينية:
يعد جتمع احل�سينية التجمع الثاين لالجئني الفل�سطينيني بعد الريموك من حيث عدد الالجئني املوجودين فيه ،فقد
بلغ عدد الالجئني فيه  47000ح�سب �إح�صائية  ،2008ويعود �سبب تفاقم عدد �سكان احل�سينية �إىل هذا العدد -رغم
حداثة �إن�شائه� -إىل �أن معظم �سكان خميم جرمانا قد توجهوا لل�سكن فيه بعد مرور طريق املطار منه ،وكذلك توجه
فقراء الالجئني من خميم الريموك لل�سكن هناك؛ رغبة منهم يف التو�سع بعد �أن �ضاقت عليهم منازلهم هناك.
 - 3خميم الرمدان:
�أن�شئ املخيم مب�ساع من وكالة الغوث الدولية (�أونروا) وذلك يف خم�سينيات القرن املا�ضي ،بالقرب من بلدة ال�ضمري
على طريق دم�شق  -بغداد �إىل اجلنوب ال�شرقي ملدينة دم�شق ،وعلى بعد  60كم عن مركز املدينة .ويت�ألف املخيم من
�سبعة �أحياء �سميت معظمها ب�أ�سماء مدن وقرى فل�سطينية ،متتد على م�ساحة  2500دومن ،ويقدر عدد الالجئني فيه
بنحو  1500ن�سمة.
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 - 4خميم حندرات «جتمع عني التل»:
13

يقع خميم عني التل على م�سافة
كيلومرتاً �شمايل �شرقي مدينة حلب ،و�أن�شئ
املخيم الذي يعرف �أي�ضاً با�سم "حندرات"
عام  1962على م�ساحة  160000مرت مربع.
وال تعرتف "�أونروا" به خميماً ،بل تعده
جتمعاً لالجئني ،ولقد عمدت �إىل تطويره
و�إقامة الوحدات ال�سكنية فيه لنقل �سكان
خميم النريب �إليه .وبالفعل فقد بنيت 47
وحدة �سكنية فيه ،وهناك  35وحدة �سكنية
جديدة قيد الإن�شاء.
 - 5خميم الرمل:
يقع خميم الرمل بالقرب من مدينة الالذقية
على �شاطئ البحر الأبي�ض املتو�سط ،وال
تعرتف "�أونروا" به خميماً لالجئني ،بل
جتمعاً لالجئني الفل�سطينيني .لذلك فهو
ال يحظى بكامل اخلدمات املقدمة من
"�أونروا" للمخيمات الأخرى .ي�شرف على
تقدمي اخلدمات للمخيم مبا�شرة امل�ؤ�س�سة
العامة لالجئني الفل�سطينيني ،بالإ�ضافة �إىل
"�أونروا" ،ويبلغ عدد �سكانه من الالجئني
الفل�سطينيني ح�سب �إح�صائية "�أونروا"
 6354ن�سمة ،ويقدر عدد الالجئني يف ال�ساحل
ال�سوري قرابة  10448الجئاً فل�سطينياً
مق�سمني على املناطق وفق اجلدول الآتي:
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سابع ًا :الالجئون الفلسطينيون في العراق

(((

جل�أ �إىل العراق ما يقارب  4300الجئ ،بنف�س الدوافع التي دفعت الالجئني اىل الدول املجاورة لفل�سطني مع االختالف يف
الأعداد؛ لأن امل�سافة بعيدة .وتعود جذور الفل�سطينيني الذين توجهوا للعراق �إىل قرى املثلث :اجزم ،جبع ،عني غزال يف
اجلليل الأعلى الذين ربطتهم باجلي�ش العراقي املتمرت�س يف مواقع العمليات �آنذاك روابط الألفة واملحبة والهم امل�شرتك.
من ي�شرف على �ش�ؤون الالجئني الفل�سطينيني يف العراق؟
يف البداية �أ�شرف اجلي�ش العراقي على الالجئني ملدة �سنتني قبل �أن تن�شئ ال�سلطات العراقية مديرية �ش�ؤون الالجئني
الفل�سطينيني التابعة لوزراة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية� .أما عن عدم خ�ضوع الالجئني الفل�سطينيني لإ�شراف «�أونروا»،
فلأن «�أونروا» رف�ضت و�ضع فل�سطينيي العراق حتت �إ�شرافها؛ نظراً لقلتهم من ناحية ،وبعدهم عن مناطق اللجوء من
ناحية �أخرى� .أما بعد االحتالل الأمريكي للعراق ،فقد ا�ستحدثت وزارة املهجرين واملهاجرين يف العراق اللجنة الدائمة
ل�ش�ؤون الالجئني ،وهي التي ت�صدر لهم الهُويات التعريفية .كذلك هناك �إ�شراف �آخر من مديرية الإقامة ،وهي امل�س�ؤولة
عن �إ�صدار وثائق ال�سفر� ،إ�ضافة �إىل م�س�ؤوليتها عن �إثبات م�شروعية الإقامة لالجئني.
�أين �سكن الالجئون الفل�سطينيون يف العراق؟
�سكن الالجئون الفل�سطينيون يف العراق يف الدوائر احلكومية التابعة لوزارة التعليم العايل ويف مباين الكليات ،وجرى
تغيري �أماكن �سكنهم بني املحافظات العراقية :الب�صرة ،بابل ،املو�صل ،كركوك ،ومنطقة �أبو غريب� ،إىل �أن جمعوا ثاني ًة يف
مدينة بغداد (الغالبية العظمى) واملو�صل والب�صرة.
�أُ�سكن ق�سم كبري من الالجئني يف املالجئ التي تكاد تكون �أ�شبه بالقبور؛ ملا ت�شرتك معها من �صفات انعدام ال�شم�س والتهوية
و�ضيق املكان .كذلك �أ�سكن ما يقرب من  270عائلة يف  55منز ًال� ،أي مبعدل خم�س عائالت يف املنزل الواحد ،وتوزع الباقون
على منازل �شعبية يف حي احلرية وحي ال�سالم وتل حممد وحي الزعفرانية ،وقد ُبنيت جمموعة من الأبنية ال�سكنية على
نفقة احلكومة العراقية بني عامي  1955و 1985يف حي البلديات �شرق بغداد ومنطقة الدورة وجممع اخلليج يف حي الأمني
واملو�صل والب�صرة ،ولكنها مل تغط �سوى  % 15من حاجة الالجئني �إىل ال�سكن ،وخ�صو�صاً �أن احلكومة العراقية كانت متنع
الالجئني من �شراء امل�ساكن ،ومل تراع النمو ال�سكاين لالجئني؛ ما �أدى اىل الرتاكم ال�سكاين داخل الوحدات ال�سكنية.
 - 1حممد م�شين�ش -م�ساق الالجئني الفل�سطينيني يف اخلليج العربي والعراق حما�ضرات �أكادميية درا�سات الالجئني – جامعة البحرين
املفتوحة – الدورة الأوىل –  - 2011 - 2010مرجع ال�سابق  .وانظر �أي�ضا �إبراهيم العلي :درا�سة توطني الفل�سطينيني يف العراق املوقع
الإلكرتوين لتجمع العودة الفل�سطيني واجب – . www.wajeb.org
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كيف تعامل القانون العراقي مع الالجئني
الفل�سطينيني؟
�صدرت عدة قوانني عن احلكومات العراقية
املتعاقبة ب�ش�أن تنظيم الوجود الفل�سطيني فيه،
راوحت بني الت�ضييق عليه لدرجة االختناق حيناً،
والتو�سيع عليه لدرجة م�ساواته باملواطن العراقي
حيناً �آخر .من �أهم هذه القوانني:
ا�ستثناء الفل�سطينيني من قانون الإقامة رقم
 64ل�سنة � ،1938شرط ح�صولهم على هُ وية ت�صدر
مبعرفة جلنة �إدارة �ش�ؤون الالجئني.

جممع البلديات  -بغداد

�إ�صدار وثيقة �سفر للفل�سطينيني بنا ًء على القانون رقم  25ل�سنة .1959
عام � 1960صدر القانون  102القا�ضي بت�أ�سي�س جي�ش التحرير الفل�سطيني يف العراق.
عام � 1964صدر القرار رقم  15108عن وزارة املالية الذي ي�ؤكد قرار جمل�س الوزراء العراقي معاملة الالجئني
الفل�سطينيني معاملة املواطن العراقي؛ من حيث ت�سلم الرواتب والعالوات ال�سنوية وخم�ص�صات غالء املعي�شة والإجازات
بتطبيق قوانني �أنظمة اخلدمة عليهم.
عام � 1969صدر القرار رقم  336القا�ضي مب�ساواة الفل�سطينيني بالعراقيني عند التعيني والرتقية والتقاعد ،على �أن
يبقى م�شروطاً باالنتهاء يف حالة عودة الفل�سطينيني �إىل ديارهم وتطبيق �أنظمة اخلدمة عليهم.
عام � 1972صدر قرار خا�ص ب�إلغاء الفيزا والإقامة للمواطنني العرب ،ومنح الالجئني الفل�سطينيني �إىل العراق وثائق
ال�سفر اخلا�صة بهم �إذا مل تكن لديهم هذه الوثائق.
عام � 1980صدر القانون رقم  215القا�ضي بال�سماح للفل�سطينيني املقيمني يف العراق �إقامة فعلية بالتملك العقاري
امل�شروط.
يف عام � 1987صدر القرار رقم  936الذي ال ي�سمح للفل�سطيني املقيم يف العراق �إقامة دائمة بتملك �أكرث من عقار �أو
قطعة �أر�ض واحدة.
عام � 1989صدر القرار رقم  469القا�ضي بوقف العمل بالقوانني والقرارات التي جتيز متلك غري العراقي العقار �أو
ا�ستثمار �أمواله يف ال�شركات داخل العراق ،وكل ما من �ش�أنه التملك واال�ستثمار يف �أي وجه كان.
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عام � 2001صدر القرار  202القا�ضي مب�ساواة الفل�سطيني املقيم يف العراق �إقامة دائمة بالعراقيني يف جميع احلقوق
والواجبات ،با�ستثناء احلق يف احل�صول على اجلن�سية العراقية ،وهذا هو القرار الوحيد الذي ال يحتمل الت�أويل جتاه
التعامل مع الالجئني الفل�سطينيني يف العراق.
�إال �أن الفل�سطينيني يف العراق مل يقدّر لهم �أن يتمتعوا ب�أول امتيا ٍز قانوين وا�ضح لهم منذ عام  ،1948فبعد عامني فقط
�سقطت بغداد و�سقط معها هذا القرار.
الالجئون الفل�سطينيون بعد احتالل العراق
بلغ عدد الالجئني الفل�سطينيني يف العراق �سنة  2003قبيل االحتالل الأمريكي ما بني  35و� 40ألف فل�سطيني ،تعر�ض
�أكرثهم لعمليات تهجري ق�سري جديدة ات�سمت با�ستهدافهم بالقتل واالختطاف واالعتقال والتعذيب حتى املوت ،وم�صادرة
ممتلكاتهم من منازل و�سيارات وحمال جتارية .وقد اتبعت عدة �أ�ساليب لرتهيب الفل�سطينيني من خالل االقتحامات
وعمليات الدهم والق�صف للتجمعات الفل�سطينية بالهاون واملدفعية من جي�ش االحتالل الأمريكي ،و�أحياناً �أخرى من الفئات
العراقية املتقاتلة؛ ما �أدى �إىل انخفا�ض العدد اىل  23000ن�سمة يف �شهر حزيران عام  2003وفق �إح�صائية الأمم املتحدة.
�إىل �أين غادر فل�سطينيو العراق؟
�أدت هذه الأحداث الدامية بحق الفل�سطينيني �إىل هروب الآالف منهم من بيوتهم وتوزعهم يف عدد من الدول العربية ممن
قبلت ا�ست�ضافتهم� ،أو ممن متكنوا من الدخول �إليها بنحو غري قانوين ،علماً �أن احلكومة العراقية مل ت�صدر لهم وثائق
�إثبات حتى عام  ،2009بالإ�ضافة �إىل �أعداد
من الالجئني متكنوا من الو�صول �إىل
ال�سويد وقرب�ص والربازيل والهند وكندا
والرنويج وال�صني ودول �أمريكا الالتينية.
وتقدر �أعداد من بقي يف العراق بـ� 8آالف
الجئ ،وهذا العدد مر�شح لالنخفا�ض؛
نتيجة ال�ستمرار هجرة الفل�سطينيني
بحثاً عن الأمان املفقود هناك ،فقد �سجلت
�سنة  2007ا�ست�شهاد  45فل�سطينياً يف
العراق مقارنة مع ا�ست�شهاد  101وتهجري
 1200يف �سنة .2006

201

ثامن ًا:

الالجئون الفلسطينيون في مصر

(((

يقدر عدد الالجئني الفل�سطينيني يف م�صر بنحو � 60ألف فل�سطيني ،ويرتكز معظمهم يف القاهرة والإ�سكندرية ،وحمافظة
ال�شرقية ،ومنطقه القناة ،و�سيناء .جل�أ �إىل م�صر عدد كبري من الفل�سطينيني بفعل نكبة  ،1948ثم خالل العدوان الثالثي
� ،1956إال �أن �أعداداً �أكرب و�صلت �إىل م�صر بعد احتالل القوات الإ�سرائيلية ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف حرب حزيران .1967
كيف تعاملت احلكومات امل�صرية املتعاقبة مع الالجئني الفل�سطينيني؟
 1يف بداية اللجوء عام  1948جمعت ال�سلطات
امل�صرية من و�صل من الفل�سطينيني عرب الرب
�إىل مع�سكر يف العبا�سية �ضواحي القاهرة� ،إال �أن
�صدامات جرت بني الالجئني والقوات امل�صرية
نتيجة ح�صارها لهم �آنذاك ،ف�سمحت احلكومة
امل�صرية بخروج الذين ميلكون الأموال ومنحتهم
حق الإقامة يف م�صر ،و�سمحت كذلك بخروج كل من
�أتى بكفيل م�صري مقتدر.
 2يف �سنة  1958ازداد و�ضع الفل�سطينيني �سوءاً،
ففتح جمال عبد النا�صر الأبواب �أمام الفل�سطينيني
املوجودين يف م�صر واملقيمني يف غزة -على اعتبار
�أن قطاع غزة واقع حتت الرعاية واحلكم امل�صر َّيني -وفتح �أمامهم جماالت العمل والتعليم جماناً يف القطاع العام ،وفتح باب
الإقامة و�أعطاهم وثائق م�صرية.
 3بعد جميء ال�سادات �إىل احلكم بد�أ و�ضع الالجئني الفل�سطينيني يتغري تدريجاً ،وجاءت �أوىل الأزمات بني قيادة منظمة
التحرير واحلكم امل�صري يف �سبتمرب  ،1975مع توقيع ال�سادات اتفاقية ف�صل القوات الثانية مع «�إ�سرائيل» ،ثم حني �أقدم
على زيارة «�إ�سرائيل» يف �سياق «كامب ديفيد» عام  ،1977فدخلت معاملة الفل�سطينيني يف م�صر منحى �آخر ،عانى منه
الفل�سطينيون ما عانوا ،و�أخذت الأجهزة امل�صرية تتع�سف يف التعامل مع الفل�سطينيني.
 - 1عروب العابد م�ساق الالجئني الفل�سطينيني يف م�صر حما�ضرات �أكادميية درا�سات الالجئني – جامعة البحرين املفتوحة – الدورة الأوىل
– .2011 - 2010
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 4يف عام  ،1978وعلى �أعقاب اغتيال منظمة فل�سطينية وزير الثقافة امل�صري يو�سف ال�سباعي يف قرب�ص ،غريت م�صر كل
القوانني امل�صرية التي كانت تن�ص على منع الأجنبي من العمل يف م�صر با�ستثناء الفل�سطيني ،حيث ُ�شطب اال�ستثناء و�أ�صبح
الفل�سطيني يف م�صر مثل الأجنبي ال يحق له العمل ،وهذا كان �أهم حدث غيرّ و�ضع الفل�سطينيني املوجودين يف م�صر.
 5ويف مطلع �سنة � 1984صدر قانون تنمية موارد الدولة ،الذي ع َّد الفل�سطينيني �أجانب ،وفر�ضت وزارة الداخلية امل�صرية
على الإقامة ال�سنوية لكل فل�سطيني ر�سماً قدرة  425جنيهاً م�صرياً.

6
من الق�سط.

يف عام � 1993سمح للفل�سطيني الذي يولد من �أم م�صرية مطلقة �أو �أرملة �أن يدخل اجلامعات احلكومية ويدفع % 10

ما هي املربرات القانونية للوجود الفل�سطيني يف م�صر؟
يحق لالجئ الفل�سطيني الإقامة يف م�صر يف احلاالت الآتية:
الدرا�سة :يجب �إظهار �شهادة مدر�سية �أو جامعية والعمر ال يتجاوز � 21سنة.
العمل :يجب احل�صول على عقد عمل �أو �شهادة عامل بالزراعة �أو قيادة التاك�سي �صادرة عن احتاد العمال الفل�سطيني.
الزواج� :إظهار �شهادة زواج من م�صري والذي �سيكون ال�ضامن للإقامة يف م�صر.
هل يخ�ضع الالجئون الفل�سطينيون يف م�صر لوالية «�أونروا»؟
ال يخ�ضع الالجئون الفل�سطينيون يف م�صر لوالية «�أونروا»؛ وبالتايل فهم ال ي�ستفيدون من خدمات الإعانة والإغاثة التي
تقدمها «�أونروا» لالجئني يف الدول امل�ضيفة ،وهم بذلك ي�صبحون حتت والية املفو�ضية العليا ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني،
وتندرج عليهم بنود االتفاقية الدولية لالجئني عام .1951
هل تعلم؟
ال يعي�ش الالجئون الفل�سطينيون يف �أحياء �أو جتمعات يعرفون بها كما هي احلال يف بع�ض دول اللجوء ،ويو�صف
جمتمعهم باملجتمع املبعرث.
ال يحق لالجئني الفل�سطينيني يف م�صر الدرا�سة يف املدار�س واجلامعات احلكومية �إال �إذا دفعوا الأق�ساط بالعملة
الربيطانية ب�أ�سعار باهظة ،با�ستثناء من ُولد لأم م�صرية مطلقة �أو �أرملة ،فيجوز له �أن يدخل اجلامعات احلكومية ويدفع
 % 10من الق�سط.
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ال يحق حلامل الوثيقة امل�صرية
ا�ستخدامها خارج م�صر بدون عذر �إال
ملدة �ستة �أ�شهر ،و�إن جتاوز هذه املدة
بيوم واحد يفقد حقه يف الإقامة.
�أما من يريد ال�سفر خارج م�صر
للعمل ولديه عقد عمل ،فيح�صل
على �إذن مغادرة ملدة �سنة ،وال ي�سمح
له بالعودة �إىل م�صر �إذا جتاوزها.
يقدر عدد الذين يحملون وثيقة
�سفر م�صرية بنحو مليون فل�سطيني
يعي�شون خارج م�صر نتيجة هذه
القوانني.
م�صر من الدول املوقعة على اتفاقية القانون الدويل ل�ش�ؤون الالجئني لعام  1951وبروتوكول الدار البي�ضاء ،ولكنها
ال تلتزم بهما من حيث تقدمي احلماية والرعاية اخلا�صة بالالجئني.
كان ينتظر الفل�سطينيني من «الربيع العربي» يف م�صر تغيري وتعديل لكل اللوائح والقوانني اخلا�صة بهم ،ليحظوا بحقوقهم
كالجئني ،ولكن الأمر مل يتم.
بعد ما �شهدته م�صر من �أحداث متثلت يف عزل الرئي�س املنتخب ،وبث الكراهية والعداوة �ضد الفل�سطينيني ،وت�شديد
احل�صار على �أهل غزة ،والتحري�ض عليهم ليل نهار يف و�سائل الإعالم ،ينتظر الفل�سطينيون �أن يراجع امل�صريون مواقفهم
جتاه الفل�سطينيني والق�ضية الفل�سطينية.
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الالجئون الفلسطينيون (قراءة إحصائية عامة)

5
الف�صل اخلام�س

املرجع لهذا الف�صل د .حم�سن �صالح ،املدخل لق�ضية الالجئني الفل�سطينيني �ص . 69 - 52
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 .1الفلسطينيون في العالم:
مع نهاية �سنة  2012وبداية �سنة  2013بلغ عدد الفل�سطينيني نحو  11مليوناً و� 555ألف ن�سمة ،يقيم نحو  5ماليني و755

�ألف ن�سمة خارج فل�سطني بن�سبة  ،% 49.8بينما يقيم يف فل�سطني التاريخية نحو  5ماليني و� 800ألف ن�سمة؛ �أي ما ن�سبته
 .% 50.2وهذه الإح�صائيات دقيقة �إىل ح ّد كبري يف داخل فل�سطني ،لكنها �أرقام تقديرية يف خارج فل�سطني،مبنية على
جمموعة من املعطيات وامل�ؤ�شرات الإح�صائية.
جدول رقم ( :)3عدد الفل�سطينيني يف العامل ح�سب الإقامة نهاية �سنة 2012
العدد (بالألف ن�سمة)

الن�سبة املئوية ()%

مكان الإقامة
ال�ضفة الغربية

2,700

23.4

قطاع غزة

1,700

14.7

الأرا�ضي املحتلة �سنة �« 1948إ�سرائيل»*

1,400

12.1

الأردن
الدول العربية الأخرى
الدول الأجنبية
املجموع الكلي

**3,458

29.9

1,642

14.2

655

5.7

11,555

100

الأرا�ضي املحتلة �سنة
1967

( *)2بالن�سبة للمواطنني الفل�سطينيني يف الأرا�ضي املحتلة �سنة  ،1948فهي ال ت�شمل املواطنني يف الأرا�ضي التي احتلت
�سنة  1967مبا فيها حمافظة القد�س ،وال ت�شمل العرب ال�سوريني �أو اللبنانيني �أو امل�سيحيني غري العرب �أو فئة الآخرين.
** بالن�سبة لعدد الفل�سطينيني يف الأردن ،فقد ّ
مت تقديرهم باالعتماد على �إح�صاء نهاية �سنة  ،2011وعلى تقديرات الباحث،
وذلك باالعتماد على معدالت النمو ال�سنوي ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات العامة الأردنية �سنة  2011التي تقدر بـ.% 2.2
ن�سبة الفل�سطينيني يف العامل ح�سب الإقامة نهاية �سنة )%( 2012
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 .2الالجئون الفلسطينيون:
�إذا ما مت احت�ساب الفل�سطينيني املقيمني يف اخلارج مع الالجئني الفل�سطينيني املقيمني داخل فل�سطني ،ف�إن العدد يبلغ
 7ماليني و� 829ألف ن�سمة مع نهاية �سنة  ،2012يقيم  % 26.5منهم يف فل�سطني التاريخية ،بينما يقيم  % 73.5خارج
فل�سطني.
ونالحظ من هذا املجموع �أن نحو  % 67.8من �شعب فل�سطني هم يف حالة جلوء .وهي �أكرب ن�سبة يف الكرة الأر�ضية ل�شعب
يف حالة جلوء.
جدول رقم (� :)4أعداد الالجئني الفل�سطينيني يف العامل
ح�سب تقديرات نهاية �سنة 2012
البلد

العدد (بالألف ن�سمة)

الن�سبة املئوية ()%

ال�ضفة الغربية

797

10.2

قطاع غزة

1,127

14.4

فل�سطني املحتلة �سنة �« 1948إ�سرائيل»

150

1.9

الأردن

3,458

44.1

لبنان

474

6

�سورية

529

6.8

باقي الدول العربية

639

8.2

الدول الأجنبية

655

8.4

املجموع

7,829

100
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�أعداد الالجئني الفل�سطينيني يف العامل ح�سب تقديرات نهاية �سنة 2012

 .3الالجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة:
تظهر امل�ؤ�شرات الإح�صائية للجهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني يف رام اهلل يف نهاية �سنة � ،2012أن هناك نحو مليون و924

�ألف الجئ من �أ�صل �أربعة ماليني و� 357ألف فل�سطيني يقيمون يف ال�ضفة والقطاع ،وهم ي�شكلون  % 44.2من ال�سكان .كما
�أنهم ي�شكلون  % 67.4من �سكان قطاع غزة ،و % 29.7من �سكان ال�ضفة الغربية .ويالحظ �أن ثمة اختالفاً بني �إح�صائيات
اجلهاز املركزي وبني �إح�صائيات «�أونروا» -كما �سرنى -فيما يتعلق بالالجئني يف ال�ضفة والقطاع .ولعل ذلك يعود �إىل �أن
�أعداداً من الالجئني امل�سجلني لدى «�أونروا» قد انتقلوا للإقامة يف اخلارج.
جدول رقم ( :)5مقارنة بني جمموع ال�سكان والالجئني الفل�سطينيني

يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة نهاية �سنة 2012

مكان الإقامة
ال�ضفة الغربية
قطاع غزة
ال�ضفة والقطاع
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ال�سكان
العدد (بالألف ن�سمة) الن�سبة املئوية ()%

الالجئون
العدد (بالألف ن�سمة) الن�سبة املئوية ()%

2,684

61.6

797

29.7

1,673

38.4

1,127

67.4

4,357

100

1,924

44.2

مقارنة بني جمموع ال�سكان والالجئني الفل�سطينيني يف ال�ضفة والقطاع نهاية �سنة ( 2012بالألف ن�سمة)

 .4الالجئون الفلسطينيون حسب سجالت «أونروا»:
تظهر �سجالت «�أونروا» �أن عدد الالجئني امل�سجلني لديها يف نهاية �سنة  2013بلغ  5.3مليون �شخ�ص .وهو �إح�صاء كما
�أ�شرنا �سابقاً ال ميثل جميع الالجئني الفل�سطينيني .وقد �أ�ضافت «�أونروا» حديثاً بند «�أ�شخا�ص م�سجلون �آخرون» ،وقد
َع َّرفتهم ب�أنهم �أولئك الذين ي�شملون امل�ستحقني لتلقي خدماتها ،دون �أن تو�ضح معنى ذلك على موقعها الإلكرتوين بدقة.
وقد ي�شمل ذلك امل�ستفيدين ممن ال ينطبق عليهم تعريف الوكالة لالجئ الفل�سطيني ،وهو تعريف قا�صر ال يغطي كافة
فئات الالجئني.
ويالحظ �أن العدد الأكرب لالجئني امل�سجلني لدى «�أونروا» موجود يف الأردن ،يليه قطاع غزة ،ثم ال�ضفة الغربية ،ثم �سورية،
ثم لبنان.
وجتدر الإ�شارة �إىل احلالة القا�سية وانعدام الأمن التي وجد الالجئون الفل�سطينيون يف �سورية �أنف�سهم فيها ،منذ اندالع
احلراك ال�شعبي والثورة يف الن�صف الأول من �سنة  .2011وهو ما �أدى �إىل هجرة �أكرث من ن�صف الفل�سطينيني يف داخل
�سورية نف�سها ،كما غادر نحو �ستني �ألفاً منهم �إىل اخلارج ،وخ�صو�صاً لبنان.
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كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن الكثري من الالجئني الفل�سطينيني يف
لبنان قد غادروها �إىل بلدان اخلليج �أو �أوروبا الغربية مع احتفاظهم
ببطاقات «�أونروا» ،وبقاء �أ�سمائهم يف �سجالتها؛ حيث ت�شري العديد
من الدرا�سات والتقديرات �إىل �أن العدد الفعلي لالجئني الفل�سطينيني
املقيمني يف لبنان هو نحو � 300ألف الجئ.
وح�سبما يو�ضح اجلدول رقم ( ،)7ف�إن عدد خميمات الالجئني
الر�سمية التي ترعاها «�أونروا» يبلغ  58خميماً ،منها  19يف ال�ضفة،
وثمانية يف غزة ،وع�شرة يف الأردن ،وت�سعة يف �سورية ،و 12يف لبنان.
والالجئون امل�سجلون ال ي�سكن �سوى  % 28.9منهم يف املخيمات،
و�أعلى ن�سبة للإقامة يف املخيمات هي يف لبنان بن�سبة  ،% 50.3و�أدناها
يف الأردن بن�سبة .% 17.5
مالحظة :يقع خميما النريب والالذقية �إىل ال�شمال من الر�سم 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

خريطة رقم ( :)8مناطق عمل «�أونروا» اخلم�س

جدول رقم ( :)6عدد الفل�سطينيني امل�سجلني يف �سجالت «�أونروا» يف 2013/ 1/ 1
املنطقة
ال�ضفة الغربية
قطاع غزة
لبنان
�سورية
الأردن
املجموع
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الالجئون امل�سجلون

�أ�شخا�ص م�سجلون �آخرون

جمموع الأ�شخا�ص امل�سجلني

1,203,135

60,177

1,263,312

441,543

32,510

474,053

499,189

29,522

528,711

2,034,641

75,473

2,110,114

4,919,917

351,976

5,271,893

741,409

154,294

895,703

الفل�سطينيون امل�سجلون يف �سجالت «�أونروا» يف 2013/ 1/ 1
جدول رقم ( :)7عدد الالجئني الفل�سطينيني من الأفراد واملواليد والعائالت امل�سجلني يف «�أونروا» ح�سب املنطقة يف 1 / 1/ 2013
عدد
المخيمات

عدد األفراد في
المخيمات
في 1/1/2013

نسبة األفراد المقيمين في
المخيمات في )%(2013/ 1/ 1

895,703

3.79

19

216,403

24.2

1,263,312

4.43

8

540,515

42.8

لبنان

474,053

3.73

12

238,528

50.3

سورية

528,711

3.99

9

159,303

30.1

األردن

2,110,114

4.87

10

369,949

17.5

المجموع

5,271,893

4.35

58

1,524,698

28.9

المنطقة
الضفة الغربية
قطاع غزة

عدد األفراد الكلي متوسط حجم العائلة
()2009/9/30
في 2013/ 1/ 1

عدد الالجئني الفل�سطينيني امل�سجلني يف «�أونروا» ح�سب املنطقة يف 1/ 1/ 2013
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عدد الأفراد املقيمني يف املخيمات وامل�سجلني يف «�أونروا» ح�سب املنطقة يف 1 / 1/ 2013

 .5االتجاهات السكانية بين الفلسطينيين واليهود في فلسطين المحتلة:

ت�شري الإح�صائيات الإ�سرائيلية الر�سمية �إىل �أن عدد اليهود
يف فل�سطني املحتلة بلغ يف نهاية �سنة  2012نحو �ستة ماليني
يهودي ،مقابل مليون و� 645ألف فل�سطيني يقيمون يف
فل�سطني املحتلة �سنة  .1948غري �أن الكيان ال�صهيوين ي�ضم
�سكان �شرقي القد�س واجلوالن �إىل �أعداد �سكان الكيان ،على
�أ�سا�س قيامه ب�ضم هذه املناطق ر�سمياً ،مع العلم �أنه ال توجد
دولة يف العامل تعرتف بهذا ال�ضم مبا يف ذلك الواليات املتحدة.
و�إذا ما حذف من �إجمايل ال�سكان �أعداد �أبناء �شرقي القد�س
واجلوالن ،ف�سيتبقى نحو مليون و� 400ألف فل�سطيني هم
�سكان ما يعرف بفل�سطينيي ( 1948من �أ�صل  7ماليني و723
�ألف)؛ وبالتايل ت�صبح ن�سبتهم نحو  % 18.1من ال�سكان.
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جدول رقم (� :)8أعداد ال�سكان يف «�إ�سرائيل» 2012 - 2005
العرب (بمن فيهم سكان شرقي
القدس والجوالن)

اليهود
السنة

إجمالي

آخرون
العدد
(باأللف نسمة)

العدد
(باأللف نسمة)

النسبة

العدد
(باأللف نسمة)

النسبة

النسبة

4.3

6,991 2005

5,314

76

1,377

19.7

300

7,117 2006

5,393

75.8

1,413

19.9

310

4.4

7,244 2007

5,478

75.6

1,450

20

315

4.3

7,412 2008

5,603

75.6

1,499

20.2

311

4.2

7,552 2009

5,704

75.5

1,536

20.3

313

4.1

7,695 2010

5,803

75.4

1,574

20.5

318

4.1

7,837 2011

5,908

75.4

1,611

20.6

318

4.1

7,968 2012

6,005

75.4

1,645

20.6

319

4

�أعداد ال�سكان يف «�إ�سرائيل» 2005 - 2012
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وخالل  52عاماً من �إن�شائه ( )2000 - 1948متكن الكيان ال�صهيوين من ا�ستقدام نحو مليونني و� 900ألف مهاجر يهودي.
وكان هناك موجات كربى للهجرة اليهودية بعد حرب  1948مبا�شرة ،وكذلك بعد �سقوط االحتاد ال�سوفييتي وانهيار
منظومة الدول اال�شرتاكية يف �شرقي �أوروبا .غري �أن خمزون الهجرة اليهودية بد�أ بالن�ضوب يف ال�سنوات املا�ضية ،و�أخذت
�أعداد املهاجرين يف التناق�ص ،وتراوح معدلها ال�سنوي يف الفرتة  2012 - 2003بني نحو � 23ألفاً و� 15ألفاً .كما ت�شري بع�ض
امل�صادر �إىل ارتفاع معدل الهجرة اليهودية ال�سلبية من «�إ�سرائيل» نف�سها �إىل اخلارج بنحو ع�شرة �آالف �شخ�ص �سنوياً،
و�أن عدد اخلارجني جتاوز عدد القادمني يف �سنة  ،2011ح�سبما �أ�شارت �صحيفة ال�سفري اللبنانية يف  2012/ 1/ 9نق ً
ال عن
�صحيفة معاريف الإ�سرائيلية .وت�شري م�صادر وزارة اال�ستيعاب الإ�سرائيلية ومكتب الإح�صاء املركزي الإ�سرائيلي �إىل �أن نحو
� 700ألف �إ�سرائيلي يعي�شون يف الواقع خارج الكيان الإ�سرائيلي مع نهاية �سنة .2008
جدول رقم (� :)9أعداد اليهود املهاجرين �إىل «�إ�سرائيل» 2012 –1990
ال�سنة 1994–1990

1999–1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

346,997

60,192

43,580

33,567

23,268

20,893

21,180

2008

2009

2010

2011

2012

املجموع الكلي

13,699

14,572

16,633

16,892

16,557

1,274,747

العدد

609,322

ال�سنة

2006

2007

العدد

19,264

18,131

�أعداد املهاجرين اليهود �إىل «�إ�سرائيل» 2012 - 2002
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�أعداد املهاجرين اليهود �إىل «�إ�سرائيل» 2012 - 1990

ت�شري م�صادر يهودية و�صهيونية �إىل �أن عدد اليهود يف العامل يبلغ نحو  13.5مليون ن�سمة ،ويبني اجلدول الآتي �أن 82

 %من يهود العامل يقيمون يف الكيان ال�صهيوين والواليات املتحدة الأمريكية .ومن اجلدير بالذكر �أن �أعداد اليهود
يف العامل مل ت�شهد تزايداً منذ �أكرث من �أربعني عاماً؛ حيث يعاين اليهود من انخفا�ض ن�سبة املواليد ،ومن التفكك
الأ�سري ،ومن الذوبان يف املجتمعات التي يعي�شون بينها خارج الكيان الإ�سرائيلي ،ومن انت�شار قيم املنفعة واللذة �..إلخ
وغريها من القيم املرتبطة باحل�ضارة الغربية.
جدول رقم (� :)10أعداد اليهود يف العامل ح�سب البلد 2010
الواليات
«�إ�سرائيل»
املتحدة

فرن�سا كندا بريطانيا رو�سيا الأرجنتني �أملانيا �أ�سرتاليا باقي الدول املجموع

العدد
(باأللف
نسمة)

5,803

5,275

482

375

291

199

182

119

108

674

13,508

النسبة
()%

42.9

39.1

3.6

2.8

2.2

1.5

1.3

0.9

0.8

4.9

100

البلد
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ن�سبة اليهود يف العامل ح�سب البلد )%( 2010

وتعطي امل�ؤ�شرات ال�سكانية لليهود والفل�سطينيني يف فل�سطني
التاريخية دالالت مهمة ب�أن عدد الفل�سطينيني �سيتجاوز عدد
اليهود مع نهاية �سنة  ،2016و�أن هذا العدد �سيزيد على عدد
اليهود ب�أكرث من � 350ألفاً �سنة  .2020وهذا ي�شري �إىل مدى
�صمود ال�شعب الفل�سطيني يف �أر�ضه ،وف�شل �سيا�سات التهجري
التي مار�سها الكيان ال�صهيوين حتى الآن .غري �أنه جتب
الإ�شارة �إىل �أن فل�سطينيي  1948ال ي�شكلون �سوى % 24.1
(نحو  1.4مليون) من جمموع فل�سطينيي الداخل ،بينما يعي�ش
 % 75.9منهم (نحو  4.4ماليني) يف ال�ضفة والقطاع .كما
يجب التنبيه على �شعور ال�صهاينة مبا ي�سمونه خطر «القنبلة
الدميوغرافية» الفل�سطينية ،و�سعي بع�ض اجلهات ال�صهيونية
�إىل الدفع باجتاه تطهري عرقي جديد للفل�سطينيني.
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جدول رقم ( :)11العدد املقدر للفل�سطينيني واليهود يف فل�سطني التاريخية ( 2020 – 2012بالألف ن�سمة)

ال�سنة

عدد الفل�سطينيني

عدد اليهود

ال�ضفة والقطاع

فل�سطني املحتلة �سنة �« 1948إ�سرائيل»

فل�سطني التاريخية

2012

4,400

1,400

5,800

6,005

2013

4,532

1,435

5,967

6,113

2014

4,668

1,471

6,139

6,223

2015

4,808

1,508

6,316

6,335

2016

4,952

1,546

6,498

6,449

2017

5,101

1,585

6,686

6,565

2018

5,254

1,625

6,879

6,683

2019

5,412

1,666

7,078

6,803

2020

5,574

1,708

7,282

6,925
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العدد املقدر للفل�سطينيني واليهود يف فل�سطني التاريخية ( 2020 - 2012بالألف ن�سمة)

7,282

7,400
7,078
6,879

7,000
6,565
6,600

6,200

5,800

6,005

6,223

6,113

6,335

6,449

6,686

6,683

6,803

6,925

6,498

6,316
6,139
5,967

5,800

5,400

5,000
2012

218

2013

2014

2015

2016

ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ

ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ

2017

2018

2019

2020

خاتمة:
وبعد ف�إن ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني تعدُّ �أحد ال�شواهد الكربى على الظلم الفادح الذي تعر�ض
له ال�شعب الفل�سطيني ،وت�شري �إىل �أن الدعم الغربي املطلق للكيان الإ�سرائيلي جعله يتغا�ضى عن
م�أ�ساة الالجئني وعن �أب�سط حقوقهم ،وكان �سبباً يف تعطيل تنفيذ ع�شرات القرارات الدولية بعودة
الالجئني �إىل �أر�ضهم التي �أخرجوا منها.
�إن التم�سك بحق العودة باعتباره حقاً طبيعياً و�شرعياً وقانونياً وفردياً وجماعياً ،وباعتباره ثابتاً
من ثوابت الق�ضية الفل�سطينية� ،سيبقى معياراً �أ�سا�سياً يف �إثبات دعم والتزام �أي طرف جتاه
فل�سطني� .إنه ال ب ّد من عودة و�إن طال الزمن ،و�إنه لن ي�ضيع ّ
حق وراءه ُمطالب .و�إن �أ�صحاب احلق
والعدل منت�صرون ب�إذن اهلل.
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