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بديل / المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة 

الهوية  فلسطينية  أهلية  مؤسسة  هو  والالجئين 

دوره  أن  يؤمن  وغاياتها؛  ومبادئها  منطلقاتها  في 

والمهجرين  الالجئين  حقوق  عن  الدفاع  في  يتركز 

وقواعد  مبادئ  إلى  باالستناد  وذلك  الفلسطينيين 

القانون الدولي عاّمة، وقانون حقوق اإلنسان الدولي 

خاصة. يؤمن مركز بديل أن ما تتضمنه مواثيق حقوق 

ل أداة نضالية يمكن 
ّ
اإلنسان الدولية من قواعد تشك

توظيفها لتحقيق األهداف الوطنية من جهة، وإطارًا 

المراحل   
ّ

كل في  ورؤيته  وعالقاته،  فلسفته،  يحّدد 

ة المستويات من جهة ثانية. ومن خاللها 
ّ
وعلى كاف

يسعى بديل إلى تعزيز الحقوق الفردية والجماعية 

للشعب الفلسطيني. 

المجلس  لدى  استشاري  بوضع  بديل  مركز  ع 
ّ
يتمت

المتحدة،   لألمم  التابع  واالجتماعي  االقتصادي 

لالجئين  العالمية  الشبكة  من  كل  في  عضو  وهو 

األوروبية  واللجنة  الفـلسـطيـنـيـيـن،  والمهّجرين 

للتنسيق بشأن فلسطين.

في السنوات الثالث التي انقضت منذ اإلصدار األخير للمسح، مّر الشعب الفلسطيني بظروف أكثر قمعية وبضيق 

بشكل  الظروف  تميزت هذه  ولقد  وممارستها.  والفردية  الجماعية  الوطنية  بحقوقهم  للمطالبة  المتاحة  المساحة 

وتدعمها سياسات فصل عنصري  تعززها  والتي  الغربية،  الضفة  اإلسرائيلية في  الضم  بتسارع سياسات  أساسي 

 بهجمات متواصلة ومتجّددة على حقوق الالجئين 
ً
أكثر قمعًا تمارس في جميع أنحاء فلسطين االنتدابية، مصحوبة

الفلسطينيين، ال سّيما تلك الهجمة التي تستهدف نزع الشرعية عن وكالة األمم المتحدة لغوث والتشغيل الالجئين 

الفلسطينيين “األونروا”. ومن خالل هذا السياق، اختار مركز بديل أن يكون تركيز هذا المسح منصبًا بشكل خاص 

على القضية األكثر أهمية، وهي حاليًا األكثر تهميشًا من بين قضايا الشعب الفلسطيني: قضية حق العودة، وعلى 

إلى توفير  القيام بذلك، يهدف مركز بديل  العودة. من خالل  العمالنية لتحقيق وممارسة  الجوانب  التحديد  وجه 

البيانات والتحليالت األساسية التي من شأنها تمهيد الطريق أمام تجديد الخطاب السياسي الوطني والدولي حول 

حق الالجئين والمهجرين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وممارسة الفلسطينيين لهذا الحق.
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الالجئون والمهجرون الفلسطينيون: المسح الشامل

اإلصدار التاسع، 2018-2016

270 صفحة، 30سم ارتفاع

الترقيم المعياري الدولي: 1728-1679

تحرير النسخة اإلنجليزية: نضال العزة، لبنى الشوملي
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تحرير النسخة العربية: نضال العزة، دانـا فّراج

فريق البحث: ميليسا إيفون، إليساندرو دانيللي، مارتينا راماتشيوتي، أليس أوزبورن، ليلى ألين

اإلحصاء الديموغرافي: مصطفى خواجا

مونتاج وتصميم: عطاالله سالم

طباعة: شركة مؤسسة األيام للطباعة والصحافة والنشر والتوزيع

شكر وتقدير: يتقّدم مركز بديل بجزيل الشكر لفريق البحث الميداني الذي عمل على جمع البيانات وأسهم في تنفيذ استبيان هذا اإلصدار. 

كما يود مركز بديل أن يعرب عن تقديره للشباب والمشاركين والمشاركات عبر اإلنترنت لتعاونهم وشجاعتهم في إبداء آرائهم حول قضايا 

حساسة وهامة.

© جميع حقوق النشر والطباعة محفوظة لـ
بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين

بيت لحم، فلسطين 
ص. ب. 728 

تلفاكس: 972-2-274-7346+
تلفون: 972-2-277-7086+

www.badil.org :الموقع اإللكتروني

طبع المسح بتمويل من:
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مســـرد المصطلحـــات 

ــي  ــة الت ــان النكب ــة إب ــم األصلي ــن دياره ــروا م ــن ُهّج ــم الذي ــا وأبناؤه ــرون داخلًي ــخاص المهج ــم األش ــام 1948: ه ــرو الع مهج

حلــت بفلســطين علــى مــدى الفتــرة الممتــدة بيــن العاميــن 1947 و1949، دون أن يجتــازوا الحــدود الدوليــة لمــا أصبــح يعــرف بـــ 

ــى ديارهــم حتــى هــذا اليــوم.  ــون ممنوعيــن مــن العــودة إل ــة عــام 1948، وال يزال ‘إســرائيل‘ اليــوم، أي فلســطين المحتل

فلســطين المحتلــة فــي العــام 1948: تشــير إلــى إقليــم فلســطين الــذي اســتعمرته القــوات الصهيونيــة- اإلســرائيلية 

ــل  ــذا. ويحم ــا ه ــي يومن ــرائيل‘ ف ــمى ’إس ــم مس ــذا اإلقلي ــى ه ــق عل ــن 1947 و1949. وُيطل ــن العامي ــة بي ــرة الواقع ــي الفت ف

الفلســطينيون المقيمــون فــي هــذه المنطقــة الجنســية اإلســرائيلية فــي عمومهــم. 

الجئــو العــام 1948: هــم الفلســطينيون ونســلهم ممــن أصبحــوا الجئيــن بحســب القــرار رقــم 194 )د3( الصــادر عــن الجمعيــة 

العامــة لألمــم المتحــدة. ويشــير هــذا االصطــالح إلــى األشــخاص الالجئيــن )المســجلين وغيــر المســجلين( الذيــن ُهّجــروا مــن 

ــوا قســًرا ممــا  ل ــة هــؤالء، الالجئــون الذيــن ُرحِّ ــة فــي الفتــرة الواقعــة بيــن العاميــن 1947 و1.1949 ومــن جمل ديارهــم األصلّي

 عــن الالجئيــن الذيــن فــروا إلــى بقــاع أخــرى علــى امتــداد 
ً

يعــرف اليــوم بـ’إســرائيل‘ إلــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فضــال

ــم.  العال

مهجــرو العــام 1967: هــم الفلســطينيون ونســلهم الذيــن ينحــدرون مــن شــرقي القــدس، أو الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة؛ 

ــى خــارج  ــروا إل ــم يعب ــروا منــذ حــرب العــام 1967 ول ــة عــام 1967، الذيــن هّج ــا غــدا يســمى األرض الفلســطينية المحتل أي م

ــا هــذا.  ــا حتــى يومن ــون مهجريــن داخلًي ــة، وال يزال فلســطين بحدودهــا االنتدابي

الجئــو العــام 1967: هــم الفلســطينيون ونســلهم ممــن أصبحــوا الجئيــن بمعنــى القــرار رقــم 237 الصــادر عــن مجلــس األمــن 

التابــع لألمــم المتحــدة. ويشــير هــذا المصطلــح إلــى األشــخاص الذيــن هجــروا إلــى خــارج فلســطين فــي خضــّم الحــرب التــي 

ــودة  ــة المعه ــن الوالي ــام 1967 ضم ــو الع دِرج الجئ
ُ
ــد أ ــا.2 وق ــام 1967 وبعده ــي الع ــرائيل‘ ف ــة و’إس ــن دول عربي ــبت بي نش

إلــى وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن فــي الشــرق األدنــى )األونــروا( باعتبارهــم أشــخاًصا مؤهليــن للحصــول 

علــى المســاعدات اإلنســانية. وعلــى الرغــم مــن أن واليــة األونــروا ال تســري إال علــى الجئــي العــام 1948 مــن الناحيــة الفنيــة، 

 1967 ا مــن شــهر تمــوز   فقــد فوضــت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة األونــروا بتقديــم المســاعدات اإلنســانية بــدًء

   3 ــن ديارهــم نتيجــة حــرب العــام 1967.  ــن هجــروا م للفلســطينيين الذي

جــدار الفصــل العنصــري: يشــير إلــى الجــدار الــذي أقامتــه ’إســرائيل‘ فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة وينطــوي علــى مظاهــر 

ــى  ــار إل ــة أمت ــن ثماني ــه م ــراوح ارتفاع ــن جــدار إســمنتي، يت ــي معظــم الحــاالت، م ــف هــذا الجــدار، ف ــة. ويتأل ــة متباين مادي

تســعة أمتــار، وتقــام عليــه أبــراج مراقبــة ومواقــع يتمركــز القناصــون فيهــا. كمــا يتألــف، فــي حــاالت أخــرى، مــن جــدار 

ــزة  ــائكة وأجه ــالك ش ــادق وأس ــة وخن ــة عازل ــم منطق ــار ويض ــة أمت ــى خمس ــار إل ــة أمت ــن ثالث ــه م ــراوح ارتفاع ــي، يت كهربائ

استشــعار إلكترونيــة وكاميــرات. وقــد قــّررت محكمــة العــدل الدوليــة والجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، فــي العــام 2004، أن 

1 See UN General Assembly (UNGA), Resolution 194 (III). Palestine—Progress Report of the United Nations Mediator, A/RES/194 
(III), 11 December 1948, available at: https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/C758572B78D1CD0085256BCF0077E51A 
[hereinafter UNGA, Resolution 194].

2 UN Security Council (UNSC), Resolution 237 (1967), S/RES/237, 14 June 1967, available at: https://unispal.un.org/DPA/DPR/
unispal.nsf/0/E02B4F9D23B2EFF3852560C3005CB95A [hereinafter UNSC, Resolution 237].

3 See UNGA, Resolution 2252 (ES-V). Humanitarian Assistance, 4 July 1967, A/RES/2252, available at: https://unispal.un.org/
DPA/DPR/unispal.nsf/0/F7575BE79BBC6930852560DF0056FC78 [hereinafter UNGA, Resolution 2252].

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/C758572B78D1CD0085256BCF0077E51A
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/E02B4F9D23B2EFF3852560C3005CB95A
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/E02B4F9D23B2EFF3852560C3005CB95A
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/F7575BE79BBC6930852560DF0056FC78
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/F7575BE79BBC6930852560DF0056FC78
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ــر الضــرر الــذي ســببه للضحايــا الفلســطينيين.  ــى إزالتــه وجب تشــييد هــذا الجــدار يتنافــى مــع القانــون ودعــت ’إســرائيل‘ إل

كمــا دعــت محكمــة العــدل الدوليــة والجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة الــدول إلــى االمتنــاع عــن االعتــراف بهــذا الوضــع غيــر 

القانونــي وإلــى عــدم تقديــم العــون أو المســاعدة التــي يمكــن اســتخدامها فــي تشــييد الجــدار أو اإلبقــاء علــى هــذا الوضــع 

ــه.  ١٦/١٤ ــة عن ــة القانوني ــذي تنتفــي الصف ال

منطقــة عمليــات وكالــة األونــروا: دولــة أو إقليــم تقــدم فيــه وكالــة األونــروا المســاعدات اإلنســانّية لالجئيــن الفلســطينيين. 

وتشــمل هــذه األقاليــم، فــي هــذه اآلونــة، األردن، ولبنــان، وســوريا واألرض الفلســطينية المحتلــة عــام 1967. 

ــا بموجــب االتفاقيــة الخاصــة بوضــع الالجئيــن لســنة 1951 
ً
ــدول بصفتــه الجئ الجــئ االتفاقيــة: شــخص يحظــى باعتــراف ال

ــا لهــذه االتفاقيــة.4 
ً
 للتمتــع بطائفــة مــن الحقــوق وفق

ً
وُيعــد مؤهــال

الشــخص المهّجــر: مصطلــح تســتخدمه هيئــة األمــم المتحــدة، فــي بعــض األحيــان، لإلشــارة إلــى الفلســطينيين الذيــن 

هجــروا داخــل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ومنهمــا فــي ســياق حــرب العــام 1967 ويندرجــون ضمــن نطــاق قــرار مجلــس األمــن 

ــة األونــروا هــذا المصطلــح فــي ســياق  التابــع لألمــم المتحــدة رقــم 237 )1967(، باإلضافــة إلــى نســلهم.5 كمــا تســتخدم وكال

ــا لقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم 2252 )1967(.6 
ً
ــى األشــخاص الذيــن يندرجــون ضمــن واليتهــا وفق اإلشــارة إل

األشــخاص المهجــرون داخلًيــا: األشــخاص المهجــرون داخلًيــا هــم أشــخاص أو مجموعــات مــن األشــخاص الذيــن طــردوا مــن 

ديارهــم أو مناطــق ســكناهم المعتــادة أو أرغمــوا علــى الفــرار منهــا، وال ســيما نتيجــة للنزاعــات المســلحة، أو حــاالت العنــف 

العــام، أو االنتهــاكات الواقعــة علــى حقــوق اإلنســان، أو الكــوارث الطبيعيــة أو الكــوارث التــي يتســبب فيهــا البشــر، أو بحكــم 

بيئــة قهريــة تفادًيــا آلثارهــا، ولــم يجتــازوا حــدود دولــة معتــرف بهــا دولًيــا. 

الخــط األخضــر: خــط وقــف إطــالق النــار الــذي جــرى التوصــل إليــه فــي العــام 1949 ويرســم الحــدود القائمــة بيــن ’إســرائيل‘ 

والضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا شــرقي القــدس، وقطــاع غــزة. وال يعــد الخــط األخضــر، الــذي يســمى خــط الهدنــة للعــام 1949 

ــا والالجئيــن الفلســطينيين.  ــر حــدوًدا افتراضيــة لغايــات التمييــز بيــن المهجريــن داخلًي ــا، حــدوًدا دوليــة، وإنمــا يعتب
ً

أيض

ــرى  ــاي، وج ــدة فرس ــكام معاه ــب أح ــي1920 بموج ــون الثان ــهر كان ــي ش ــت ف سس
ُ
ــة أ ــة دولي ــة حكومي ــم: منظم ــة األم عصب

ــدة.  ــم المتح ــة األم ــتبدالها بهيئ ــام 1946 واس ــي الع ــا ف حله

االنتــداب علــى فلســطين: نــوع مــن الوصايــة الدوليــة التــي عهــدت بهــا عصبــة األمــم لبريطانيــا العظمــى فــي العــام 1922. 

وكانــت الغايــة مــن نظــام االنتــداب تكمــن فــي تيســير اســتقالل األقاليــم التــي لــم تكــن تحكــم نفســها بنفســها. وقــد نالــت 

جميــع الــدول األخــرى التــي خضعــت لنظــام االنتــداب فــي أعقــاب الحــرب العالميــة األولــى اســتقاللها. ولكــن االنتــداب علــى 

فلســطين يّســر اســتعمار هــذا البلــد علــى يــد الصهاينــة واإلســرائيليين بمــا يتماشــى مــع وعــد بلفــور. 

فلســطين: تشــير إلــى فلســطين التاريخيــة بحدودهــا االنتدابيــة - جميــع أراضــي فلســطين قبــل النكبــة، عندمــا كانــت 

فلســطين ال تــزال تــرزح تحــت حكــم االنتــداب البريطانــي. ومــع ذلــك، تــرك القــرار الــذي اتخذتــه ســلطات االنتــداب البريطانــي 

4 See Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951, 189 UNTS 150, available at: http://www.unhcr.org/
protection/basic/3b66c2aa10/convention-protocol-relating-status-refugees.html  [hereinafter Refugee Convention].

5 UNSC, Resolution 237, supra note 2.
6 UNGA, Resolution 2252, supra note 3.

http://www.unhcr.org/protection/basic/3b66c2aa10/convention-protocol-relating-status-refugees.html
http://www.unhcr.org/protection/basic/3b66c2aa10/convention-protocol-relating-status-refugees.html
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بإنهــاء انتدابهــا قضيــة فلســطين تحــت إمــرة األمــم المتحــدة. وعلــى إثــر هــذا التصــرف، صــدر إعــالن اســتقالل ’إســرائيل‘ 

ــة عــام 1967.  ــا يســمى اليــوم بـ’إســرائيل‘ واألرض الفلســطينية المحتل ــة ’إســرائيل‘. وتضــم فلســطين م وإقامــة دول

النكبــة: تشــير إلــى التهجيــر الجماعــي الــذي طــال الفلســطينيين وتجريدهــم مــن أمالكهــم فــي الفتــرة الممتــدة بيــن 

ــة و’إســرائيل‘  ــه الميليشــيات الصهيوني ــذي اقترفت ــي ال ــر العرق ــن 1947 و1949 بســبب اســتعمار بالدهــم والتطهي العامي

بحقهــم. 

األرض الفلســطينية المحتلــة: يشــير هــذا المصطلــح إلــى تلــك المنطقــة مــن فلســطين التــي احتلتهــا ’إســرائيل‘ فــي 

ــة  ــألرض الفلســطينية المحتل ــة ل ــغ المســاحة الكلي ــة منهــا(. وتبل ــي المائ العــام 1967 )والتــي تشــكل مســاحتها نحــو 22 ف

ــى  ــا فيهــا شــرقي القــدس التــي تحتلهــا ’إســرائيل‘ وضّمتهــا إل ــة )بم ــا، وهــي تشــمل الضفــة الغربي ــًرا مربًع 6,225 كيلومت

ــا.  ــًرا مربًع ــى 365 كيلومت ــاحته إل ــل مس ــي تص ــزة الت ــاع غ ــا، وقط ــًرا مربًع ــاحتها 5,860 كيلومت ــغ مس ــا( وتبل إقليمه

منظمــة التحريــر الفلســطينية: الهيئــة السياســية التــي أسســت فــي شــهر أيــار 1964 لغايــات تمثيــل أبنــاء الشــعب 

ــطيني.  ــي الفلس ــاق الوطن ــه الميث ــص علي ــذي ين ــه ال ــى الوج ــي عل ــم التاريخ ــي وطنه ــم ف ــتعادة حقوقه ــطيني واس الفلس

وأهــم مؤسســتين مــن مؤسســات المنظمــة همــا المجلــس الوطنــي الفلســطيني، وهــو الهيئــة التشــريعية التــي تمثــل 

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــم منظم ــة. وتض ــة المنتخب ــة التنفيذي ــتات، واللجن ــطين والش ــي فلس ــطيني ف ــعب الفلس ــاء الش أبن

بصفــة  المنظمــة  وتتمتــع  فيهــا.  أنفســهم  الفلســطينيون  نظــم  متعــددة  ونقابــات  واجتماعيــة،  اقتصاديــة  مؤسســات 

ــذ  ــر من ــد كبي ــى ح ــة إل ــة ومترهل ــة خامل ــات المنظم ــد مؤسس ــدة.7 وتع ــم المتح ــة لألم ــة العام ــدى الجمعي ــم ل ــب الدائ المراق

1994. وحالًيــا، تغيــب الفــوارق القائمــة بيــن المنظمــة والســلطة الفلســطينية  إنشــاء الســلطة الفلســطينية فــي العــام 

ــم  ــة األم ــز المراقــب فــي هيئ ــر عضــو لهــا مرك ــة غي ــة فلســطين بصفتهــا دول ــراف بدول ــد، وال ســيما بعــد االعت ــى حــد بعي إل

ــام 8.2012  ــي الع ــدة ف المتح

الجئــو فلســطين: مصطلــح تســتخدمه وكالــة األونــروا لإلشــارة إلــى أي شــخص ونســله ممــن كان محــل إقامتــه المعتــاد يقــع 

ــه  ــبل عيش ــه وس ــد منزل ــار 1948، وفق ــوم 15 أي ــى ي ــران 1946 حت ــوم 1 حزي ــن ي ــدة م ــرة الممت ــالل الفت ــطين، خ ــي فلس ف

ــام 1948.  ــرب الع ــة لح نتيج

الســلطة الفلســطينية: الهيئــة التــي أسســت بموجــب إعــالن المبــادئ بشــأن ترتيبــات الحكــم الذاتــي االنتقالــي )اتفاقيــات 

ــن األرض  ــة م ــق معين ــات إدارة مناط ــنة 1994، لغاي ــا لس ــة أريح ــزة ومنطق ــاع غ ــأن قط ــة بش ــنة 1993 واالتفاقي ــلو( لس أوس

ــة.  ــة ســالم نهائي ــى اتفاقي ــن التوصــل إل ــى حي ــي العــام 1967 إل ــة ف الفلســطينية المحتل

الالجــئ الفلســطيني: لغايــات هــذا المســح، وبمــا يتوافــق مــع التعريفــات الدوليــة المرعيــة، يشــير مصطلــح الالجئيــن 

الفلســطينيين إلــى جميــع الفلســطينيين الذيــن أمســوا )ومــا زالــوا( الجئيــن )الجئــي العــام 1948، خــارج المنطقــة التــي 

ــروا فــي  ــة( الذيــن هّج ــاألرض الفلســطينية المحتل ــات يعــرف ب ــا ب باتــت تعــرف بـ’إســرائيل‘، والجئــي العــام 1967، خــارج م

ســياق الصــراع اإلسرائيلي-الفلســطيني المتواصــل، ونســلهم. ويشــير هــذا المصطلــح إلــى الفئــات الثــالث التاليــة: 

ــح . 1 ــب المصطل ــطين« حس ــو فلس ــدة 194 )د3-( )»الجئ ــم المتح ــة لألم ــة العام ــرار الجمعي ــب ق ــام 1948 بموج ــو الع الجئ

7 “Status of Palestine,” Permanent Observer Mission of the State of Palestine to the United Nations New York, last updated 1 
August 2013, available at: http://palestineun.org/status-of-palestine-at-the-united-nations/ [accessed 14 September 2019].

8 UNGA, Resolution 67/19 Status of Palestine in the United Nations, A/RES/67/19, 4 December 2012, available at: http://
palestineun.org/wp-content/uploads/2013/08/67-19-Status-of-Palestine.pdf.

http://palestineun.org/status-of-palestine-at-the-united-nations/
http://palestineun.org/wp-content/uploads/2013/08/67-19-Status-of-Palestine.pdf
http://palestineun.org/wp-content/uploads/2013/08/67-19-Status-of-Palestine.pdf
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ــجلين(.  ــر المس ــجلين وغي ــن المس ــم الالجئي ــن فيه ــروا، بم ــة األون ــتخدمه وكال ــذي تس ال

الجئــو العــام 1967 بموجــب قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة 237 )»األشــخاص المهّجــرون« حســب المصطلــح . 2

ــة األونــروا لإلشــارة إلــى قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  ــدارج فــي لغــة األمــم المتحــدة والــذي تســتخدمه وكال ال

2252 علــى وجــه التحديــد(. 

جميــع األشــخاص مــن غيــر الجئــي العاميــن 1948 و1967، والذيــن جــرى تهجيرهــم مــن فلســطين بحدودهــا االنتدابيــة، . 3

ــى  ــودة إل ــون بالع ــودة أو ال يرغب ــى الع ــدرة عل ــون الق ــة، وال يملك ــة قهري ــل بيئ ــري أو بفع ــر القس ــالل التهجي ــن خ ــا م إم

فلســطين 1948 ’إســرائيل‘ أو إلــى األرض الفلســطينية المحتلــة، بســبب خــوف مــن اضطهــاد لــه مــا يبــرره ألســباب 

ــية.  ــددة أو اآلراء السياس ــة مح ــة اجتماعي ــاء لفئ ــية أو االنتم ــرق أو الجنس ــل بالع تتص

الالجــئ المســجل: الجــئ مــن الجئي العام 1948 ومســجل لدى وكالة األونروا. 

الشــخص عديــم الجنســية: شــخص ال يعــد مواطًنا في أي دولــة بموجب أحكام قوانينها الســارية. 

ــدة  ــم المتح لتها األم
ّ
ــك ــي ش ــة الت ــة الدولي ــطين )UNCCP(: الهيئ ــة بفلس ــدة الخاص ــم المتح ــة لألم ــق التابع ــة التوفي لجن

ــروا  ــن هج ــخاص الذي ــع األش ــة لجمي ــول دائم ــى حل ــل للتوصــل إل ــير العم ــة وتيس ــة الدولي ــن الحماي ــام 1948 لتأمي ــي الع ف

مــن ديارهــم فــي أثنــاء الحــرب التــي نشــبت بيــن دول عربيــة و’إســرائيل‘ بموجــب القــرار 194 الصــادر عــن الجمعيــة العامــة 

ــن.  ــن الطرفي ــا العالقــة بي ــع القضاي ــى حــل لجمي ــم المتحــدة وتيســير التوصــل إل لألم

المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن )UNHCR(: الهيئــة الدوليــة الرئيســية التــي أنشــأتها األمــم 

المتحــدة بقــرار صــادر عــن الجمعيــة العامــة فــي العــام 1949 وكلفتهــا بتأميــن الحمايــة الدوليــة وتقديــم المســاعدات 

ــم.  ــة ألوضاعه ــول دائم ــل لحل ــى التوص ــعي إل ــم والس ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــن ف لالجئي

وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن فــي الشــرق األدنــى )األونــروا-UNRWA(: الوكالــة الدوليــة التــي 

أنشــأتها األمــم المتحــدة فــي العــام 1949 لتقديــم المســاعدات اإلنســانية لألشــخاص الذيــن هّجــروا جــراء الحــرب العربيــة-

اإلســرائيلية التــي اندلعــت فــي العــام 1948. فيمــا بعــد، طلبــت األمــم المتحــدة إلــى الوكالــة أن تقــدم المســاعدات لألشــخاص 

الذيــن هّجــروا خــالل حــرب العــام 1967. 

سســت فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر علــى يــد جماعــة مــن اليهــود الموســرين 
ُ
الصهيونيــة: حركــة سياســية اســتعمارية أ

ــن أجــل  ــن خــالل النضــال م ــه اليهــود ال يمكــن تجــاوزه م ــى من ــذي عان ــز ال ــة أن التميي ــأت هــذه الحرك ــد ارت ــا. وق ــي أوروب ف

إعمــال المســاواة، وإنمــا مــن خــالل إقامــة دولــة يملــك اليهــود زمامهــا ودفــة قيادتهــا. ووظفــت الحركــة الصهيونيــة المفاهيــم 

الدينية/الروحيــة التــي يعتنقهــا اليهــود، مــن قبيــل »شــعب اللــه المختــار« و«أرض إســرائيل«، مــن أجــل تســويغ االســتعمار 

اإلمبراطوريــة  مــن  والعســكري  والمــادي  السياســي  بالدعــم  اليهــود  وقــد حظــي  فلســطين.  فــي  اليهــودي  الصهيونــي- 

ــن  ــي أطلقــت خطــة تقســيم فلســطين وم ــم المتحــدة، والت ــة األم ــا بعــد هيئ ــي خلفتهــا فيم ــم، الت ــة األم ــة، وعصب البريطاني

ــل  ــذي ح ــي ال ــر الجماع ــي التهجي ــّبب ف ــي وتس ــتعمار الصهيون ــن االس ــى تمكي ــا أدى إل ــام 1947 م ــي الع ــا ف ــم اعتمدته ث

ــة  ــرى المنظمــات الصهيونيــة )وهــي المنظمــة الصهيونيــة العالميــة، والوكال بالفلســطينيين. وبعــد العــام 1948، منحــت كب

اليهوديــة والصنــدوق القومــي اليهــودي( مكانــة تشــبه مكانــة المؤسســات العامــة بموجــب التشــريعات اإلســرائيلية، حيــث 

ــد الفلســطينيين  ــي( و«اســتعادة األرض« )تجري ــن« )االســتعمار الصهيون ــع المنفيي ــة فــي »تجمي ــا المتمثل ــت مهمتهم واصل

ــن أمالكهــم وتهجيرهــم(.  م
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ص التنفيذي 
ّ

الملخ

حول هذا المسح 

لالجئيــن  الشــامل  »المســح  ينشــر   - والالجئيــن  المواطنــة  حقــوق  لمصــادر  الفلســطيني  المركــز   - بديــل  مركــز  يــزال  ال 

الفلســطينيين  والمهجريــن  الالجئيــن  مســح  مــن  اإلصــدار  هــذا  ــز 
ّ
ويرك  .2002 العــام  منــذ  الفلســطينيين«  والمهجريــن 

ــم  ــا ل ــن العــام 2016 والعــام 2018، م ــدة م ــرة الممت ــي الفت ــن الفلســطينيين ف ــن والمهجري ــى الالجئي )اإلصــدار التاســع( عل

ــك.  ــى خــالف ذل ــر إل
َ

ُيش

خــالل األعــوام الثالثــة التــي انقضــت منــذ صــدور المســح األخيــر، ازداد القمــع الــذي ييتعــرض لــه أبنــاء الشــعب الفلســطيني، 

ــد هــذا  ــد تجّس ــة. وق ــة – الوطني ــة والجماعي ــى ممارســتهم لحقوقهــم الفردي ــود عل ا ضّيقــا يشــّدد القي
ّ
ــز وفــرض عليهــم حي

ــة، والتــي ترفدهــا سياســات  ــى إنفــاذ سياســات الضــم اإلســرائيلية فــي الضفــة الغربي ــا بالعمــل المتســارع عل الواقــع أساًس

ات  ــك بتجــدد االعتــداء ــوع فلســطين. وقــد اقتــرن ذل ــر مــن القمــع واالضطهــاد مــن ذي قبــل فــي جميــع رب تتســم بدرجــة أكب

التــي طالــت حقــوق الالجئيــن الفلســطينيين، وال ســيما محــاوالت نــزع الصفــة الشــرعية عــن وكالــة األونــروا. وهــذا هــو 

ــا 
ً

ــر تهميش ــة، واألكث ــى المســألة األشــد أهمي ــز هــذا المســح بصــورة محــددة عل ــى تركي ــل إل ــذي حــدا بمركــز بدي الســياق ال

فــي الوقــت نفســه، فــي قضيــة فلســطين، وهــي حــق العــودة، ومــدى إمكانيــة إعمــال هــذا الحــق وإنفــاذه مــن الناحيــة 

العمالنيــة. وبذلــك، يســعى مركــز بديــل إلــى جمــع البيانــات األساســية ذات الصلــة واســتعرضها وتحليلهــا بمــا يمهــد 

الطريــق نحــو تجديــد الخطــاب الوطنــي والدولــي الــذي يتنــاول حــق العــودة ووضعــه موضــع التطبيــق علــى أرض الواقــع فــي 

ــطين.  ــة فلس حال

ــة اســتهدفت  ــة موضوعي ــداد دراســة ميداني ــى إع ــل عل ــل العم ــز بدي ــي اإلصــدارات الســابقة، باشــر مرك ــا هــو الحــال ف وكم

اســتطالع توجهــات الالجئيــن الفلســطينيين وتصوراتهــم عــن إمكانيــة وضــع العــودة موضــع التطبيــق، حســبما يتضــح 

ــع  ــة م ــًدا بالمقارن ــا فري ــة موقًع ــذه الدراس ــوأ ه ــح. وتتب ــذا المس ــن ه ــس م ــل الخام ــي الفص ــوارد ف ــتبيان ال ــي االس ــك ف ذل

الدراســات التــي أجراهــا المركــز فــي إصداراتــه الســابقة علــى ثالثــة أصعــدة. ففــي المقــام األول، جــرى توســيع نطــاق 

ــزام  ــن المســح لكــي تشــمل توجهــات مهجــري العــام 1948 لضمــان االلت الدراســة التــي أعــدت فــي ســياق هــذا اإلصــدار م

ــي، وضعــت هــذه الدراســة نصــب عينيهــا  ــل عليهــا. وفــي المقــام الثان ــار مركــز بدي ــع اختي ــة التــي وق بالمســألة الموضوعي

ــاء الالجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين، وال ســيما أولئــك الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18  ــى توجهــات الشــباب مــن أبن عل

ــطينيين  ــن الفلس ــن الالجئي ــات م ــمل عين ــح تش ــذا المس ــن ه ــابقة م ــدارات الس ــت اإلص ــل، كان ــي المقاب ــا. وف ــا و29 عاًم عاًم

ــب اســتخدام الطريقــة  ــى جان ــا، إل ــر، وظــف هــذا اإلصــدار اســتبياًنا إلكتروني ــة. وفــي المقــام األخي ــف فئاتهــم العمري بمختل

ــا.  ــوع يدوًي ــات - والتــي شــملت قيــام فــرق البحــث الميدانــي المتعــددة بتعبئــة االســتبيان المطب التقليديــة فــي جمــع البيان

ــام  ــذ األي ــى ديارهــم وأراضيهــم من  الفلســطينيين فــي العــودة إل
ّ

ــى حــق ــي عل ــد أســرة المجتمــع الدول ــى الرغــم مــن تأكي عل

ــى  ــية إل ــه السياس ــطيني وفصائل ــعب الفلس ــاء الش ــعي أبن  وس
ّ

ــق ــذا الح ــال ه ــة بإعم ــدول العربي ــة ال ــة، ومطالب ــى للنكب األول

ــد  ــك، فق ــى ذل ــاًء عل ــوس. وبن ــكل ملم ــا بش ــر مفاهيمًي ــم يؤط ــي ل ــق العمل ــع التطبي ــودة موض  الع
ّ

ــق ــع ح  أن وض
ّ

ــاذه، إال إنف

ــذا نعتقــد  ــة فريــدة ال نظيــر لهــا. ل ــا عليــه، يســتحدث حال ــذي وقــع اختيارن ــأن موضــوع عمالنيــة العــودة، ال يفتــرض المــرء ب

ــد أعــدت  ــن نوعهــا. وق ــرة( م ــل أال تكــون األخي ــى األوســع )ونأم ــا – الدراســة األول ــى حــد علمن ل - عل
ّ
أن هــذا الموضــوع يشــك

ــن  ــباب ع ــطينيون الش ــرون الفلس ــون والمهج ــا الالجئ ــي قدمه ــات الت ــم اإلجاب ــى وفه ــوف عل ــل الوق ــن أج ــة م ــذه الدراس ه

 الفلســطينيين فــي العــودة وإيمانهــم بــأن 
ّ

المســألة التــي طالمــا تــم تغييبهــا  عــن النقــاش فــي أحــوال كثيــرة أال وهــي: حــق
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 عمالنــي وقابــل للتنفيــذ. وهــذه مســألة اتســمت بالتعقيــد علــى الــدوام بفعــل الروايــات المــزورة وواقــع التجزئــة 
ّ

هــذا الحــق

ــاج  ــن إنت ــم يك ــودة. ول ــاذ الع ــة إلنف ــر الفّعال ــية غي ــتراتيجيات السياس ــوى، واإلس ــن الق ــات موازي ــية، ودينامي الجيو-سياس

هــذا التعقيــد المزعــوم وترويجــه مجــرد انعــكاس لغيــاب اإلرادة السياســية، بــل إنــه وظــف كذلــك بغيــة الحيلولــة دون 

ــق.  ــع التطبي ــودة موض ــع الع ــول وض ــة ح ــرة والملموس ــات المثم ــالق النقاش إط

ــي  ــن ســياقه القانون ــط بالعــودة ضم ــن المســح الســؤال المرتب ــن هــذا اإلصــدار م ــع م ــك، يطــرح الفصــل الراب ــى ذل ــاًء عل وبن

والتاريخــي، قبــل أن يتنــاول الفصــل الخامــس منــه اإلجابــات التــي جــاء بهــا الشــباب عــن مجموعــة مــن األســئلة التــي صممــت 

ــا  ــم وعمالنيته ــة وأراضيه ــم األصلي ــى دياره ــطينيين إل ــودة الفلس ــاذ ع ــة إنف ــدى إمكاني ــى م ــوء عل ــليط الض ــل تس ــن أج م

مــن الناحيتيــن اإلجرائيــة والسياســية؛ األمــر الــذي يشــجع علــى إجــراء المزيــد مــن البحــث والتخطيــط. ومــن األهميــة بمــكان 

ــة  ــى بالتوعي ــه أداة تعن ــى أن ــه عل ــا ينبغــي النظــر إلي ــى حــق العــودة، وإنم ــل اســتفتاًء عل ــى أن االســتبيان ال يمث ــوه إل أن نن

ــك،  ــزداد أهميــة ذل ــادئ ممارســة العــودة وعمالنيتهــا فــي الســياق الفلســطيني. وت ــى إطــالق الحــوار حــول مب والتشــجيع عل

فــي ظــل غيــاب خطــاب رســمي فلســطيني حــول العــودة أواًل، ولمواجهــة المزاعــم اإلســرائيلية والغربيــة التــي تــرى أن 

 عدوانًيــا ومعادًيــا للســامية ثانًيــا. ولهــذه الغايــة، ينبغــي أن تبعــث 
ً

العــودة ليســت عمالنيــة ومســتحيلة وتمثــل فعــال

نتائــج هــذا االســتبيان تذكيــًرا إلــى أســرة المجتمــع الدولــي بــأن العــودة مــا زالــت بعــد مضــي 71 عاًمــا علــى النكبــة المســتمرة 

ــي  ــتنتاجات الت ــي االس ــاه ف ــك أدن ــر ذل ــا يظه ــطين، كم ــة فلس ــم لقضي ــادل ودائ  ع
ّ

ــل ــوغ ح ــل بل ــن أج ــة م ــية ومحوري أساس

ــص الفصــل الخامــس إليهــا.  خل

ــوم، حيــث  ــه الي ــذي ألفــى الفلســطينيون أنفســهم في ــع ال ــن هــذا المســح المشــهد التاريخــي للواق ــاول الفصــل األول م يتن

شــهدوا أربــع حقــب أو حلقــات رئيســية مــن التهجيــر القســري الجماعــي، ناهيــك عــن السياســات اإلســرائيلية المنتجــة 

للترحيــل ’الصامــت‘ الــذي ينجــز غايتــه فــي إنفــاذ التهجيــر القســري باســتهداف أعــداًدا أقــل ال تبــرز بجــالء للعيــان. بعــد أن 

ــي  ــا ف ــد بريطاني ــى ي ــن احتــالل فلســطين عل ــدة م ــرة الممت ــة، التــي تضــم الفت يســتكمل اســتعراض هــذه اللمحــة التاريخي

العــام 1917 حتــى يومنــا هــذا، يلقــي الفصــل األول الضــوء علــى طائفــة مــن المســتجدات السياســية الراهنــة، التــي أفــرزت 

آثــاًرا وخيمــة علــى الوضــع فــي فلســطين علــى وجــه الخصــوص، وفــي المنطقــة العربيــة بوجــه عــام. فالمنــاخ السياســي 

الحالــي الــذي يــرى الالجئــون والمهجــرون الفلســطينيون أنفســهم فيــه اليــوم قــد تقــرر فــي جانــب كبيــر منــه بفعــل 

ات التــي اتخذتهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة مؤخــًرا فــي ظــل إدارة الرئيــس ترامــب، بمــا شــمله مــن ســحب  اإلجــراء

ِمــّد وكالــة األونــروا بــه والمســاعي الهادفــة إلــى وأد هــذه الوكالــة وإلغــاء وجودهــا، والقيــام باالعتــراف 
ُ
التمويــل الــذي كانــت ت

 عمــا يســمى بصفقــة القــرن. وممــا زاد مــن تعقيــد 
ً

بالقــدس باعتبارهــا عاصمــة ’إســرائيل‘ ونقــل مقــر ســفارتها إليهــا، فضــال

هــذا الوضــع حالــة الركــود التــي أصابــت عمليــة الســالم وغيــاب التدخــالت المضــادة التــي تتســم بالجديــة مــن جانــب االتحــاد 

األوروبــي أو مــن جانــب الــدول العربيــة. فــي المحصلــة، لقــد اختزلــت القضيــة الفلســطينية فيمــا ال يتعــدى قضيــة إنســانية 

ــا  ــارٍخ معه ــٍض ص ــي تناق ــل وف ــة، ب ــات القانوني ــد والممارس ــن القواع ــًدا ع ــا بعي ــي معه ــري التعاط ــة يج ــة محض - اقتصادي

ــب أحوالهــا.  فــي غال

بينمــا يتنــاول الفصــل الثانــي مــن هــذا المســح  تعــداد الالجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين وتوزيعهــم وخصائصهــم 

ــاول  ــي تتن ــات الت ــن البيان ا م
ً
ــيئ ــع ش ــل الراب ــتعرض الفص ــن، )يس ــدر ممك ــى ق ــى أقص ــوء إل ــدان اللج ــي بل ــة ف الديموغرافي

ــمي  ــدر رس ــن مص ــاك م ــس هن ــه لي ــح أن ــات المس ــن خالص ــا(. م ــون فيه ــي يقيم ــدان الت ــض البل ــي بع ــن ف ــاع الالجئي أوض

ــم. وعليــه، تســتند التقديــرات المتاحــة  مرجعــي موحــد حــول أعــداد الالجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين علــى امتــداد العال

حــول العــدد الحالــي لالجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين إلــى أفضــل البيانــات المتوفــرة التــي تتســم بالتفــاوت والتغيــر، إن 

هــي توفــرت فــي األصــل. ويعــود الســبب الرئيــس وراء ذلــك إلــى غيــاب نظــام شــامل لتســجيل هــؤالء الالجئيــن والمهجريــن، 
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وتكــرار حــاالت التهجيــر القســري، واالفتقــار إلــى تعريــف موحــد لماهيــة الالجــئ الفلســطيني ضمــن التعريفــات التــي 

ــا 
ً
تحظــى بالقبــول الدولــي للوضــع الفلســطيني. وبصــرف النظــر عــن ذلــك، يقــدم هــذا الفصــل هــذه المعلومــات، ويضــم مبحث

ــا  ــاه ملخًص ــاول أدن ــل. ونتن ــى وجــه التفصي ــرات عل ــك التقدي ــى تل ــي الوصــول إل ــي اتبعــت ف ــة الت ات المهني ــراء ــن اإلج يبي

ــي.  ــا الفصــل الثان ــص إليه ــي خل باالســتنتاجات الت

ــز الفصــل الثالــث مــن هــذا المســح علــى اإلطــار القانونــي الدولــي العــام الناظــم للحمايــة، ذلــك أنــه يتعلــق باألشــخاص 
ّ
يرك

ــطينيين.  ــن الفلس ــن والمهجري ــى الالجئي ــه عل ــدم انطباق ــه أو ع ــة انطباق ــن دراس  ع
ً

ــال ــد، فض ــه التحدي ــى وج ــن عل المهجري

ط هــذا الفصــل الضــوء علــى الــدور الــذي تضطلــع بــه المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن وصكــوك 
ّ
ويســل

المهجريــن داخلًيــا.  الواجبــة لألشــخاص  الحمايــة  أطــر  الحمايــة لالجئيــن، كمــا ينظــر فــي  حقــوق اإلنســان فــي تأميــن 

ــن  ــة وم ــة العام ــر الدولي ــن األط ــتبعادهم م ــطينيين واس ــن الفلس ــاء المهجري ــى إقص ــره، عل ــي جوه ــل، ف ــذا الفص ــف ه ويق

ــى نتيجــة  ــح الفلســطينيين؛ حيــث يخلــص إل ــذي أنشــئ لصال ــي المســتقل ال ــة التــي يشــملها اإلطــار القانون عناصــر الحماي

ــي  ــم يتصــّدى المجتمــع الدول ــة لهــم، وهــي فجــوة ل ــى فجــوة فــي الحمايــة الواجب محــددة مفادهــا أن هــذا الوضــع أفضــى إل

لمعالجتهــا وســدها حتــى هــذا اليــوم. ويختتــم هــذا الفصــل بالتأكيــد علــى أوجــه الحمايــة والقضايــا التــي يواجههــا 

ــارزة.  ــة ب ــدان غربي ــا وبل ــب تركي ــى جان ــة، إل ــدول العربي ــة ال ــا - غالبي ــة بعينه ــدول المضيف ــن ال ــدد م ــي ع ــطينيون ف الفلس

ويظهــر هــذا الفصــل كيــف تســهم أوجــه القصــور فــي توفيــر الحمايــة فــي هــذه الــدول فــي زيــادة تعقيــد فجــوة الحمايــة 

التــي يواجههــا الفلســطينيون. 

ــع مــن المســح حــق العــودة بعــد ذلــك ضمــن ســياقه القانونــي والتاريخــي. ويؤكــد  ــا، يضــع الفصــل الراب
ً
ــا آنف وحســبما ذكرن

ــع األشــخاص  ــة لجمي ــوق اإلنســان الواجب ــن حق ــام األول أن حــق العــودة حــق أساســي م ــي المق ــرر ف ــذي يق هــذا الفصــل، ال

ســواء كانــوا الجئيــن أو مهجريــن داخلًيــا بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.  ويعــرض الفصــل كيــف وجــد الالجئــون 

 العــودة 
ّ

والمهّجــرون الفلســطينيون أنفســهم فــي وضــع ينفــردون فيــه عــن غيرهــم، بالنظــر إلــى أنهــم مؤهلــون للتمتــع بحــق

ــي اإلنســاني والقانــون  ــت القانــون الدول ــا باعتبارهــم ضحايــا انتهــاكات جســيمة وخطيــرة طال
ً

كالجئيــن و/أو مهجريــن وأيض

ــانية  ــد اإلنس ــم ض ــرب و/أو جرائ ــم الح ــة جرائ ــى مرتب ــا إل ــل منه ــس بالقلي ــدد لي ــى ع ــي يرق ــان، والت ــوق اإلنس ــي لحق الدول

بموجــب أحــكام القانــون الجنائــي الدولــي. مــن جهــة، هــذا الوضــع بالــذات يجعــل مــن الفجــوة التــي تعتــري الحمايــة الدوليــة 

الواجبــة للفلســطينيين فجــوة خطيــرة بوجــه خــاص - بالنظــر إلــى أنــه ال يوجــد فــي هــذه اآلونــة وكالــة دوليــة أو هيئــة وطنيــة 

تســند إليهــا واليــة صريحــة تخولهــا تعزيــز العمــل علــى التمــاس حلــول دائمــة لهــم كالجئيــن ومهجريــن ووضعهــا موضــع 

 الطــرف عــن أهليــة المهجريــن الفلســطينيين لجبــر مــا لحــق بهــم مــن أضــرار 
ّ

ــا غــض التنفيــذ. ومــن جهــة أخــرى، يجــري غالًب

ــا يشــمل فعــل  ــن ديارهــم وأراضيهــم، بم ــن تهجيرهــم قســًرا م ــا أســفرت ع ــر مشــروعة دولي ــا ألفعــال غي باعتبارهــم ضحاي

ــن  ــي كالجئين/مهجري ــم القانون ــم وضعه ــودة بحك ــي الع  ف
ّ

ــق ــطينيون بالح ــع الفلس ــرى، يتمت ــارة أخ ــه. وبعب ــر نفس التهجي

ــوق  ــي لحق ــون الدول ــب القان ــم بموج ــيمة لحقوقه ــاكات جس ــم النته ــم تعرضه ــة وبحك ــن جه ــن م ــون الالجئي ــب قان بموج

االنســان. ولهــذا الســبب، ففــي الوقــت الــذي يعتــرف فيــه المجتمــع الدولــي بالحــق المحــدد الــذي يملكــه الفلســطينيون فــي 

 ذريًعــا غيــر مبــرًرا فــي تأميــن 
ً

العــودة إلــى ديارهــم، فــإن التدابيــر الحاليــة التــي تتســم بضعــف متأصــل، قــد فشــلت فشــال

الحمايــة لهــم أو التمــاس حلــول دائمــة لحالتهــم. ويختتــم هــذا الفصــل باســتعراض تاريخــي موجــز يقــف علــى المبــادرات 

ــة حــق العــودة  ــى مســتوى القــوى الشــعبية فــي ســبيل حماي ــادرات التــي اتخــذت عل ــي والمب التــي أطلقهــا المجتمــع المدن

وإرســاء دعائمــه وممارســته. 
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االستنتاجات الرئيسة 

الفصــل الثاني 

ــّدر للفلســطينيين وأبنائهــم 
َ
يشــكل الالجئــون والمهجــرون الفلســطينيين الذيــن يتناولهــم هــذا الفصــل العــدد الكلــي المق

ــة  ــى الحماي ــرون إل ــن يفتق ــطين، والذي ــي فلس ــع ف ــي تق ــم الت ــم وممتلكاته ــن دياره ــري م ــر القس ــوا للتهجي ــن تعرض الذي

 بهــم. 
ّ

الواجبــة لهــم وُحرمــوا مــن التمــاس الحلــول الدائمــة لقضيتهــم أو مــن جبــر الضــرر الــذي حــل

وصــل عــدد الفلســطينيين المهجريــن قســًرا عــن ديارهــم األصليــة فــي أواخــر العــام 2018 إلــى مــا يقــارب 8.7 مليــون 

فلســطيني )أي مــا نســبته 66.7 فــي المائــة( مــن مجمــوع الســكان الفلســطينيين الذيــن بلــغ تعدادهــم 13.05 مليــون نســمة 

فــي جميــع أنحــاء العالــم. ومــن بيــن هــؤالء نحــو 7.94 مليــون الجــئ ومــا يقــرب مــن 760,000 مهجــر داخلــي فــي فلســطين. 

وعلــى الرغــم مــن األزمــات الراهنــة التــي تعصــف بالمنطقــة العربيــة والصراعــات التــي تــدور رحاهــا فيهــا ومــا ينجــم عنهــا 

لون أكبــر مجموعــة مــن الالجئيــن الذيــن هّجــروا مــن ديارهــم وأطــول 
ّ
مــن تهجيــر الحــق جماعــي، ال يــزال الفلســطينيون يشــك

ــن:  ــي للفلســطينيين المهّجري ــة لجــوء معاصــرة. ويشــمل العــدد الكل حال

1948 ونســلهم، وهــو عــدد يشــمل 5.55 مليــون الجــئ فلســطيني مســجلين 	  6.7 مليــون الجــئ مــن الجئــي العــام 

ــون الجــئ تعرضــوا  ــى 1.16 ملي ــة إل ــى المســاعدات التــي تقدمهــا، باإلضاف ــن للحصــول عل ــروا ومؤهلي ــة األون ــدى وكال ل

ــا، ولكنهــم غيــر مســجلين لــدى األونــروا وال يعــدون مؤهليــن للحصــول علــى المســاعدات 
ً

للتهجيــر فــي العــام 1948 أيض

ــا.  ــب معاييره ــة بحس ــا الوكال ــي تقدمه الت

1.24 مليــون الجــئ من الجئي العام 1967 ونســلهم. 	 

األرض 	  داخــل  و344,599 مهجــًرا   )1948 )فلســطين  األخضــر  الخــط  داخــل  للتهجيــر  فلســطينًيا تعرضــوا   415,876

 .1967 عــام  المحتلــة  الفلســطينية 

وتشــير المواقــع الجغرافيــة التــي يتــوزع فيها األشــخاص المســجلون البالغ عددهم 6.17 مليون شــخص إلى أن: 

38.5 فــي المائة مســجلون في األردن. 	 

24.4 فــي المائــة مســجلون في قطاع غزة. 	 

17.0 فــي المائة مســجلون في الضفــة الغربية. 	 

10.4 في المائة مســجلون في ســوريا. 	 

8.7 فــي المائة مســجلون في لبنان. 	 

وال تتوفــر بيانــات إحصائيــة، بســبب االفتقــار إلــى التســجيل والوثائــق ذات الصلــة وطبيعــة التهجيــر الــذي طــال أمــده 

وغــدا ينتقــل مــن جيــل إلــى الجيــل الــذي يليــه، حــول الخصائــص والســمات الديموغرافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة 

لالجئيــن الفلســطينيين الذيــن يقيمــون خــارج مناطــق عمليــات وكالــة األونــروا. كمــا ال يتوفــر ســوى قــدر ضئيــل مــن 

للمهجريــن داخلًيــا علــى كال  الديموغرافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة  الموثوقــة حــول الخصائــص والســمات  البيانــات 

ــة األونــروا ممــن  ــا حــول الالجئيــن المســجلين لــدى وكال جانبــي الخــط األخضــر. وتتوفــر هــذه البيانــات بصفــة حصريــة تقريًب

هجــروا مــن ديارهــم فــي العــام 1948، والذيــن يشــكلون مــا نســبته 64 فــي المائــة فحســب مــن مجمــوع تعــداد المهجريــن 

 . لفلســطينيين ا

ــا. فنحــو 25.5 فــي المائــة مــن مجمــوع  ــا فتًي وعلــى نحــو يشــبه غيــر الالجئيــن، يعــد مجتمــع الالجئيــن الفلســطينيين مجتمًع
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الالجئيــن المســجلين تقــل أعمارهــم عــن 15 عاًمــا، بينمــا تتــراوح أعمــار مــا نســبته 26.7 فــي المائــة منهــم مــا بيــن 15 عاًمــا 

ــة  ــة تابع ــي 711 مدرس ــن ف ــاء الالجئي ــن أبن ــة م ــف الطلب ــى نص ــو عل ــا يرب ــق م ــم، يلتح ــق بالتعلي ــا يتعل ــا. وفيم ــى 29 عاًم إل

ــة األونــروا فــي مناطــق عملياتهــا الخمــس. ويصــل معــدل االلتحــاق فــي المــدارس حســب الجنــس إلــى 50 فــي المائــة  لوكال

لــكل مــن الذكــور واإلنــاث. 

حســب علــى اعتبــار متوســط عــدد األطفــال لــكل امــرأة. ومــع 
ُ
ويتمتــع الالجئــون بمعــدالت عاليــة مــن الخصوبــة، التــي ت

ــن  ــع الالجئي ــن الفلســطينيين. ويتســم مجتم ــي أوســاط الالجئي ــا ف ــا ومنتظًم ــا عاًم ــة تراجًع ــك، شــهدت معــدالت الخصوب ذل

والمهجريــن الفلســطينيين بنســبة زيــادة عاليــة، علــى الرغــم مــن التراجــع العــام الــذي تشــهده فــي الوقــت نفســه. ويتقاطــع 

هــذا الحــال مــع حــال الســكان الفلســطينيين بمجملهــم. ويبلــغ معــدل الزيــادة الســنوية فــي أوســاط الفلســطينيين 2.2 فــي 

الضفــة الغربيــة، و2.9 فــي قطــاع غــزة، و3.8 فــي األردن، و1.4 فــي ســوريا، و3.7 فــي لبنــان. 

وشــهدت نســبة المشــاركة فــي القــوى العاملــة بيــن صفــوف الفلســطينيين فــي األرض الفلســطينية المحتلــة تذبذًبــا 

تفــاوت بيــن 42 و52 فــي المائــة خــالل العــام 2018. واقتربــت هــذه النســبة مــن 46 فــي المائــة فــي أوســاط الالجئيــن فــي 

ــن. وســجلت  ــر الالجئي ــن وغي ــن الالجئي ــل بي ــارق ضئي ــع ف ــزة، م ــي قطــاع غ ــة ف ــي المائ ــن 45 ف ــة، وم ــة المحتل ــة الغربي الضف

ــت 42 فــي المائــة، فــي حيــن بلغــت  نســبة مشــاركة الالجئيــن فــي ســوق العمــل أدنــى مســتوى لهــا فــي األردن، حيــث قارب

نحــو 52 فــي المائــة فــي لبنــان ونحــو 44 فــي المائــة فــي ســوريا. وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه أن البيانــات الــواردة حــول األردن 

ــا.  ــن فيه ــطينيين المقيمي ــن الفلس ــي الالجئي ــر ف ــدان وال تنحص ــذه البل ــي ه ــة ف ــكان كاف ــة الس ــل حال ــوريا تمث ــان وس ولبن

ــاط  ــي أوس ــة ف ــدالت البطال ــاض مع ــة انخف ــوى العامل ــي الق ــاركة ف ــة للمش ــدالت المتدني ــذه المع ــم ه ــن تفاق ــد م ــا يزي ومم

 
ً
ــة ــم قاطب ــى فــي العال ــة األعل ــة فــي األرض الفلســطينية المحتل  فــي ســوق العمــل. وتعــد نســبة البطال

ً
ــون فعــال الذيــن يعمل

ــي  ــة(. وف ــي المائ ــاع )52 ف ــي القط ــة ف ــبة البطال ــغ نس ــى، اذ تبل ــدل األعل ــزة المع ــاع غ ــهد قط ــا يش ــة(، بينم ــي المائ )31 ف

ــي  ــد عنهــا ف ــى بشــوط بعي ــى مســتويات أعل ــن إل ــن الالجئي ــة المستشــرية بي ــدالت البطال ــزة، تصــل مع ــة وغ ــة الغربي الضف

أوســاط غيــر الالجئيــن؛ حيــث تبلــغ )40 فــي المائــة بيــن الالجئيــن و24 فــي المائــة بيــن غيــر الالجئيــن(، وذلــك علــى الرغــم 

مــن أن معــدالت مشــاركتهم فــي القــوى العاملــة تتســاوى مــع مشــاركة غيــر الالجئيــن. ومــع ذلــك، وعلــى وجــه العمــوم، يعــد 

الالجئــون فــي الضفــة الغربيــة )الذيــن يعانــي 19 فــي المائــة منهــم مــن البطالــة مقابــل 17.6 فــي المائــة مــن مجمــوع تعــداد 

 مــن غيــر الالجئيــن. 
ً

ــي للســكان( أســوأ حــاال الســكان( وقطــاع غــزة )54 فــي المائــة مقابــل 52 فــي المائــة مــن العــدد اإلجمال

ــة، مــع  ــا نســبته 18.4 فــي المائ ــان مــع معدالتهــا فــي الضفــة الغربيــة، حيــث تســجل م ــة فــي لبن وتتســاوى معــدالت البطال

ــا(.  ــا فــي أوســاط الشــباب )مــن الفئــة العمريــة 35-25 عاًم أنهــا أســوأ وقًع

ــتهالك،  ــاط االس ــب أنم ــه حس ــا لقياس
ً
ــر وفق ــدالت الفق ــى مع ــن أعل ــة م ــطينية المحتل ــي األرض الفلس ــون ف ــي الالجئ ويعان

ســر الالجئيــن 
ُ
حيــث تســجل نســبته 29.2 فــي المائــة فــي أوســاطهم. وتشــير البيانــات إلــى أن هــذا الوضــع أســوأ فــي أوســاط أ

ــل  ــط الدخ ــل متوس ــي األردن، يق ــة(. وف ــي المائ ــن )22.3 ف ــر الالجئي ــن غي ــر م ــع األس ــا م ــد مقارنته ــة( عن ــي المائ )38.7 ف

ــن  ــم الذي ــن أقرانه ــبتها بي ــن نس ــات ع ــل المخيم ــطينيين داخ ــن الفلس ــوف الالجئي ــن صف ــر بي ــبة الفق ــد نس ــنوي وتزي الس

ــي  ــجلوا ف ــجل، ُس ــئ مس ــو 300,000 الج ــى أن نح ــروا إل ــة األون ــن وكال ــادرة ع ــات الص ــير اإلحصائي ــا. وتش ــون خارجه يعيش

برنامــج المســاعدات المخصصــة لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن حــاالت العســر الشــديد خــالل العــام 2014. وتشــكل نســبة 

ــا. وفــي العــام 2018، تعــد الغالبيــة العظمــى )95  هــؤالء األشــخاص 5.5 فــي المائــة مــن إجمالــي الالجئيــن المســجلين تقريًب

ــا، فــي حاجــة 
ً
فــي المائــة( مــن الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن لــم يبرحــوا ســوريا، والذيــن يقــدر عددهــم بنحــو 438,000 الجئ

ماســة إلــى المســاعدات اإلنســانية الدائمــة. ومــا ال يقــل عــن 280,000 الجــئ فلســطيني باتــوا اليــوم مهجريــن داخــل ســوريا، 

كمــا جــرى تحديــد مــا يقــرب مــن 126,000 الجئــي فلســطيني علــى أنهــم فــي حالــة ضعــف وعــوز شــديدين. وتعكــس 
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الفلســطينيين  والمهجريــن  بالالجئيــن  ألــّم  الــذي  الضعــف  مــدى  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  الديموغرافيــة  المؤشــرات 

ــى مــدى ســبعة عقــود. ويشــكل غيــاب األمــن الشــخصي والرفــاه االجتماعــي واالقتصــادي  ــدوه عل ــذي كاب بســبب التهجيــر ال

واالســتقرار نتيجــة مباشــرة تمخضــت عــن السياســات والممارســات التــي تنتهجهــا ’إســرائيل‘ علــى صعيــد االســتعمار 

ــى هــذا  ــي أساســها. ويتجل ــدأ الفصــل العنصــري ف ــى مب ــوم عل ــر القســري والضــم، وهــي سياســات وممارســات تق والتهجي

ــر  ــاعدات غي ــة والمس ــة الغائب ــية والحماي ــدام الجنس ــوء بانع ــة اللج ــا حال ــرن فيه ــي تقت ــاالت الت ــي الح ــوز ف ــف والع الضع

ــة.  ــف بالمنطق ــي تعص ــلحة الت ــات المس ــن النزاع ــلة م ــبب سلس ــك بس ــة، وذل الكافي

الفصــل الخامس 

ــرح   ط
ً

ــؤاال ــه( 21 س ــا لوج ــد وجًه ــخصية تعق ــالت ش ــي مقاب ــا ف ــه يدوًي ــة عن ــم اإلجاب ــذي تت ــدي )ال ــتبيان التقلي ــمل االس ش

ــة فــي العــام 1948،  علــى مــا مجموعــه 1,000 شــاب، نصفهــم شــابات، فــي خمــس مناطــق جغرافيــة )هــي فلســطين المحتل

وقطــاع غــزة، والضفــة الغربيــة، واألردن، ولبنــان(. وقــد جــرى تقســيم هــذا االســتطالع إلــى خمســة فــروع، كل فــرع منهــا يعالــج 

ــة، بمــا فيهــا  ــى الســمات األساســية ألفــراد العين ــب معلومــات تســتهدف التعــرف عل ــا رئيســًيا. فالقســم األول يطل موضوًع

أوضاعهــم بالنســبة لملكيــة األراضــي، والتعليــم، واإلعالــة والعمــل والتعــرض للتهجيــر الالحــق. ويطــرح القســم الثانــي 

أســئلة علــى الشــباب حــول مــدى إيمانهــم بمــدى إمكانيــة إنفــاذ العــودة وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع. وقــد أعــرب مــا نســبته 

ــوا  ــن أكمل ــدون الذي ــم الوحي ــؤالء ه ــا، وه ــودة وتحقيقه ــاذ الع ــة إنف ــم بإمكاني ــن اعتقاده ــباب ع ــن الش ــة م ــي المائ 81.3 ف

ــف  ــئلة، تستكش ــتة أس ــن س ــث م ــم الثال ــف القس ــم. ويتأل ــتطلعة آراؤه ــن المس ــن بي ــح م ــام المس ــة أقس ــن بقي ــة ع اإلجاب

الصــورة التــي يتوقــع الشــباب أن تأتــي العــودة عليهــا )الفئــات التــي تمنــح األولويــة والصــدارة فــي العــودة، واألماكــن التــي 

ــم  ــاول القس ــم(. ويتن ــل به ــذي ح ــرر ال ــر الض ــل جب ــي تكف ــر الت ــة العناص ــودة ومجموع ــاذ الع ــة إنف ــا، وكيفي ــودون إليه يع

الرابــع مــن االســتبيان األبعــاد السياســية المرتبطــة بالعــودة: العقبــات التــي تحــول دون إنفــاذ العــودة، والروايــة اإلســرائيلية 

التــي تعــارض العــودة، واإلطــار السياســي المفضــل )ثالثــة أســئلة(. أمــا القســم الخامــس فيتطــرق إلــى قضايــا عمالنيــة فــي 

ــادة توزيعهــا(، واإلســكان  ــع األراضــي )أو إع ــة، وتوزي ــة المحتمل ــة واالقتصادي ــا االجتماعي ــا بعــد العــودة: القضاي ســيناريو م

ــع  ــل م ــن تصــورات التعام  ع
ً

ــر(، فضــال ــا بعــد التهجي ــكات الالحــق )م ــي حــاالت إشــغال الممتل ــة، وال ســيما ف ــوق الملكي وحق

ــكات الخاصــة والعامــة )ســبعة أســئلة(. ويطــرح القســم الســادس واألخيــر ثالثــة أســئلة حــول العــبء  حــاالت إشــغال الممتل

ــه إنفــاذ العــودة والمســؤولية عنــه.  ــذي يرتب ال

ــا. ونشــر هــذا   موضوعًي
ً

وجــاء االســتبيان اإللكترونــي فــي صــورة نســخة مبســطة عــن االســتبيان الكامــل، وتضمــن 12 ســؤاال

ا منهــم أجابــوا 
ً
ا، 519 مشــارك

ً
االســتبيان علــى شــبكة اإلنترنــت باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، وأجــاب عنــه 605 مشــارك

ــى  ــم يكــن مقتصــًرا عل ــي ل ــه أن هــذا االســتبيان اإللكترون ــا تجــدر مالحظت ــة. ومم ــة و86 باللغــة اإلنجليزي ــه باللغــة العربي عن

الشــباب )حيــث لــم تتجــاوز نســبة المســتطلعة آراؤهــم الذيــن ينتمــون إلــى الفئــة العمريــة 29-18 عاًمــا مــا نســبته 27 

ــات عنــه طوعيــة. وفيمــا يتصــل بالعديــد مــن القضايــا، ظهــرت أوجــه واضحــة مــن االتســاق  فــي المائــة فيــه( وكانــت اإلجاب

ــد  ــم. وق ــي األع ــح اإللكترون ــوص والمس ــه الخص ــى وج ــباب عل ــتهدف الش ــذي اس ــدي ال ــح التقلي ــج المس ــي نتائ ــق ف والتواف

ــس.  ــل الخام ــي الفص ــا ف ــة وتحليله ــات ملحوظ ــهدت اختالف ــي ش ــاالت الت ــتخالص الح ــرى اس ج

ال يــزال االعتقــاد بإمكانيــة إنفــاذ العــودة يحتــل مســتويات مرتفعــة علــى نحــو اســتثنائي فــي أوســاط الشــباب الفلســطينيين 

ــتبعاد  ــد اس ــة عن ــي المائ ــى 97 ف ــل حت ــاًدا يص ــا ح ــبة ارتفاًع ــذه النس ــهد ه ــن تش ــي حي ــام، ف ــه ع ــة بوج ــي المائ )81.3 ف

ــة  ــتبيان عمالني ــج اس ــت نتائ ــوص، تثب ــه الخص ــى وج ــن عل ــباب الالجئي ــبة للش ــج(. وبالنس ــن النتائ ــام 1948 م ــري الع مهج

 مــن هويــة هــؤالء الشــباب، والالفــت أن هــذا االعتقــاد بإمكانيــة إنفــاذ العــودة 
ً

ا أصيــال العــودة أن العــودة تشــكل جــزًء
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ال يســتند إلــى ســوء الظــروف اإلنســانية والمعيشــية 

الرديئــة أو مجــرد الرغبــة فــي الحصــول علــى ظــروف 

أفضــل، بــل إلــى حــق العــودة نفســه. وبعبــارة أخــرى، 

اســتعادة  إلــى  المدخــل  أنهــا  علــى  العــودة  تفهــم 

حقــوق  وإعمــال  الشــباب  لهــؤالء  اإلنســانية  الكرامــة 

اإلنســان األخــرى الواجبــة لهــم كافــة. 

التــي  العــودة  أن  فــي  الغالبــة  النظــر  وتكمــن وجهــة 

بعــودة  تســمح  التــي  العــودة  هــي  إنفاذهــا  يمكــن 

فــي  يرغبــون  الذيــن  والمهجريــن  الالجئيــن  جميــع 

ــة( وأن  ــي المائ ــة )95.4 ف ــم األصلي ــى دياره ــودة إل الع

هــذه العــودة ينبغــي أن تكــون وجهتهــا إلــى الديــار 

األصليــة التــي خــرج منهــا هــؤالء الالجئــون والمهجــرون 

مرغميــن )97.3 فــي المائــة(. ويــدل هــذا الــرأي علــى 

رفــض حاســم للعــودة التــي تقررهــا ’إســرائيل‘ حســب 

مزاجهــا وأهوائهــا، كمــا يشــير إلــى وجهــة نظــر تــرى أن 

ــى حــل ســلمي يتســم  ــام التوصــل إل ال فرصــة تذكــر أم

دون  المفاوضــات  خــالل  مــن  والعدالــة  باالســتدامة 

يرغبــون  الذيــن  والمهجريــن  الالجئيــن  جميــع  عــودة 

يؤكــد  وممــا  وأراضيهــم.  ديارهــم  إلــى  العــودة  فــي 

علــى هــذه الوجهــة ويرســخها أن نتائــج المســح تظهــر 

ــا وجــوب النظــر إلــى العــودة علــى نحــو مســتقل 
ً

أيض

عــن مســألة إقامــة أو حالــة الدولــة الفلســطينية وبمعــزل 

عنهــا. 

ليــس  عــدًدا  إن  ــا 
ً

أيض القــول  ينبغــي  ذلــك،  ومــع 

ــي  ــر ف ــة فــي النظ ــل مــن الشــباب وجــدوا صعوب بالقلي

واقــع العــودة مــن الناحيــة العمالنيــة، إلــى درجــة أن 

ــى االعتقــاد  ــه عل ــا يحمل ــم يكــن لديــه م ــا منهــم ل
ً

بعض

ــن  ــم م ــى الرغ ــذ العــودة وتطبيقهــا. وعل ــة تنفي بإمكاني

لــب إلــى المســتطلعة آراؤهــم النظــر 
ُ
ذلــك، فعندمــا ط

اتســمت  العــودة،  بعــد  مــا  ســيناريوهات  أحــد  فــي 

بالمظالــم  االعتــراف  عليهــا  طغــى  التــي  إجاباتهــم، 

عمالنيــة  بســمة  عليهــم،  وقعــت  التــي  القاســية 

ــة  ــة االجتماعي ــادئ العدال ــان ومب ــوق اإلنس ــت حق وضع

الالجئيــن  مــن  العديــد  وأبــدى  االعتبــار.  عيــن  فــي 

والمهجريــن اســتعداًدا أو تســليًما بــأن وضــع العــودة 

ــد  ــى صعي ــازالت عل ــى تن ــق ســينطوي عل موضــع التطبي
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ــر الضــرر  ــى ’إســرائيل‘ جب ــي عل ــق بااللتزامــات التــي تمل ــك، ففيمــا يتعل ــى أصحابهــا وتعويضهــم. ومــع ذل ــكات إل رد الممتل

الــذي تســببت بــه، رفــض مــا نســبته 51.3 فــي المائــة ممــن شــملهم المســح حصــر جبــر الضــرر الــذي وقــع عليهــم فــي حــل 

»العــودة فقــط«. وفــي المقابــل، أبــدى 67.6 فــي المائــة مــن الشــباب االســتعداد لقبــول إعــادة توزيــع األراضــي علــى أســاس 

الفلســطينيين.  مــن  أبنــاء شــعبهم  يخــص  فيمــا  والعدالــة  المســاواة  مبــادئ 

كمــا جــرى تشــجيع الشــباب علــى النظــر فيمــا يمكــن أن يشــكل عقبــات رئيســية تواجــه الدولــة والعائديــن إليهــا فــي 

واحــد مــن ســيناريوهات مــا بعــد العــودة، حيــث رأى مــا يزيــد علــى 85 فــي المائــة مــن المســتطلعة آراؤهــم أن جميــع 

االعتبــارات التــي اقترحــت فــي هــذا الســيناريو لهــا أهميتهــا. ومــع ذلــك، ينبغــي مالحظــة اتجاهيــن اثنيــن، أولهمــا أن 

ــح  ــي صال ــول تصــب ف ــن حل  للبحــث ع
ً

ــاال ــوا ب ــس فيهــا لحقوقهــم، دون أن يلق ــة واضحــة ال لب ــوا أولوي ــن أول الشــباب الالجئي

ــا،  ــة. وثانًي ــة األصلي ــم األصلي ــى دياره ــطينيين إل ــودة الفلس ــد ع ــكانهم بع ــادة إس ــى إع ــون إل ــن يحتاج ــتعِمرين الذي المس

حــدد هــؤالء الشــباب ثــالث أولويــات تتقــدم علــى غيرهــا، وهــي )1( إثبــات حقــوق الملكيــة األصليــة، )2( وتأهيــل العائديــن 

لة والمحاســبة  مــن الناحيتيــن االجتماعيــة واالقتصاديــة، )3( وجبــر الضــرر الــذي لحــق بالضحايــا وإخضــاع المســؤولين للمســاء

علــى أفعالهــم. وتشــير نتائــج المســح إلــى أن الشــباب يقــرون، علــى مســتوى معيــن، بــأن العــودة وحدهــا لــن تكــون كافيــة 

ــادي.  ــي واالقتص ــن االجتماع ــى الصعيدي ــتقرار عل ــاواة واالس ــة للمس ــروف الضروري ــق الظ لخل

ــرائيلي،  ــتعِمر إس ــوزة مس ــي ح ــا ف ــون فيه ــي تك ــاالت الت ــي الح ــا ف ــى أصحابه ــي إل ــكات واألراض ــرد الممتل ــق ب ــا يتعل وفيم

ــى إيــالء األولويــة لحقــوق الالجئيــن والمهجريــن وتقديمهــا علــى  ــى الدهشــة، إل ــة، التــي ال تبعــث عل أشــارت النتيجــة الغالب

ــا  ــح فهًم ــملهم المس ــن ش ــباب الذي ــر الش ــك، أظه ــى ذل  عل
ً
ــالوة ــة(. وع ــي المائ ــرائيليين )84.5 ف ــتعِمرين اإلس ــوق المس حق

ــة  ــيدتها الدول ــي ش ــآت الت ــق والمنش ــى المراف ــة عل ــرورة المحافظ ــأن ض ــق بش ــة والعم ــن البراغماتي ــدم م ــدر متق ــم بق اتس

االســتعمارية أو المســتعِمرون مــن رعاياهــا )67.1 فــي المائــة(، ســواء كانــت عامــة أم خاصــة، علــى الرغــم مــن النتيجــة 

الواضحــة التــي تشــير إلــى وجــوب نقــل األعيــان الخاصــة إلــى ملكيــة أصحابهــا الفلســطينيين األصلييــن )94.1 فــي المائــة(. 
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التوصيات 

1. اعتمــاد حلــول دائمــة قائمــة على الحقــوق ومســاندتها باعتبارها اســتراتيجية طويلة األمد. 

ينبغــي ألعضــاء أســرة المجتمــع الدولــي والــدول وأجهــزة األمــم المتحــدة ووكاالتهــا ومنظمــات المجتمــع المدنــي أن تســاند 

العمــل علــى التوصــل إلــى حلــول دائمــة وتيســيرها ألبنــاء الشــعب الفلســطيني، بمــن فيــه مــن الالجئيــن والمهجريــن، وذلــك 

ــة  ــة العام ــرار الجمعي ــة )ق ــرارات األمــم المتحــدة ذات الصل ــع ق ــي وقواعــده وم ــون الدول ــع أحــكام القان ــى نحــو يتماشــى م عل

ــدول المرعيــة فــي هــذا الشــأن. ويســتدعي مثــل  ــى لل ــع الممارســات الفضل ــرار مجلــس األمــن رقــم 237( وم رقــم 194)3( وق

هــذا اإلطــار: 

’إســرائيل‘، 	  يــد  علــى  للفلســطينيين  القســري  التهجيــر  اســتمرار  وراء  تقــف  التــي  الجذريــة  باألســباب  االعتــراف 

ــباب.  ــذه األس ــة ه ــا، ومعالج ــل منه ــم والتنص ــّم به ــذي أل ــرر ال ــر الض ــي جب ــن ف ــوق المهجري ــكار حق ــى إن ــا عل وإصراره

فبعــد 71 عاًمــا مــن النكبــة التــي حلــت بالفلســطينيين، ال يــزال المجتمــع الدولــي، بمــا فيــه مؤسســات المجتمــع المدنــي 

والجهــات المؤثــرة ذات العالقــة، يتحمــل المســؤولية عــن رفــع مســتوى الوعــي بنظــام التهجيــر والتهجيــر واالســتعمار 

ات اســتجابة فّعالــة تكفــل الــرد عليــه. إن النظــام اإلســرائيلي يحــول دون  والضــم والفصــل العنصــري – وتصميــم اجــراء

ــة فــي االســتحواذ  إعمــال حــق الفلســطينيين فــي تقريــر مصيرهــم ويشــكل المرتكــز الســتراتيجية ’إســرائيل‘ المتمثل

ــن الفلســطينيين.  ــل عــدد م ــن األرض بأق ــر مســاحة م ــى أكب عل

أراضيهــم 	  إلــى ديارهــم، ورد  العــودة  فــي  والمهجريــن  الواجبــة لالجئيــن  الحقــوق األساســية  علــى  التأكيــد  إعــادة 

ــات  ــم الضمان ــع الخســائر التــي تكبدوهــا واألضــرار التــي لحقــت بهــم وتقدي وأمالكهــم إليهــم، وتعويضهــم عــن جمي

ــا حــدث لهــم.  ــرار م بعــدم تك

إعــداد اآلليــات واتخــاذ التدابيــر الفّعالــة التــي تكفــل إجبــار ’إســرائيل‘ علــى االمتثــال للقانــون الدولــي وااللتــزام 	 

الممتلــكات  القتــل وســلب  وأعمــال  اإلصابــات  عــن  المســؤولية  ’إســرائيل‘  بمــا يشــمل تحميــل  بأحكامــه وقواعــده، 

ــل  ــي المقاب ــد ف ــتقلة، والتأك ــق المس ات التحقي ــراء ــالل إج ــن خ ــال م ــذه األعم ــن ه ــبة ع لة والمحاس ــاء ــا للمس وإخضاعه

ــكاب االنتهــاكات  ــن الفلســطينيين ومالحقــة المســؤولين عــن ارت ــى الالجئيــن والمهجري ــع عل ــذي وق ــر الضــرر ال مــن جب

الخطيــرة التــي تمــس القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني. 

الذيــن  واألشــخاص  الفلســطينيين  والمهجريــن  لالجئيــن  والناجعــة  الفّعالــة  الحمايــة  توفيــر  ضمــان   .2

المضيفــة.  والــدول  فلســطين  فــي  التهجيــر  لخطــر  يتعرضــون 

يســتدعي إنفــاذ معاييــر الحمايــة الدولية الواجبــة لالجئيــن والمهجرين الفلســطينيين: 

توضيــح واليــات األجهــزة والهيئــات المســؤولة عــن إعــداد الحلــول الدائمــة ووضعهــا موضــع التنفيــذ. وفــي هــذا اإلطــار، 	 

ينبغــي لوكالــة األونــروا، والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، ولجنــة التوفيــق التابعــة لألمــم 

المتحــدة الخاصــة بفلســطين، ولجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بممارســة الشــعب الفلســطيني لحقوقــه غيــر القابلــة 

ــادر علــى الفــور إلــى توضيــح المســؤوليات والمهمــات المعهــودة إليهــا مــن أجــل  للتصــرف وغيرهــا مــن األجهــزة أن تب

تنســيق العمــل وتوفيــر الحمايــة المؤقتــة والفّعالــة لالجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين بمجموعهــم. 

معالجــة العجــز الــدوري والمزمــن الــذي يعصــف بالموازنــة األساســية المقــررة لوكالــة األونــروا، حيــث يتأتــى هــذا الوضــع 	 

ــة المرصــودة  ــة العام ــدول األعضــاء للموازن ــي تقدمهــا ال ــي تتســم بهــا المســاهمات الت ــة الت ــر اإللزامي ــة غي ــن الصف م

للوكالــة. ويجــب العمــل علــى معالجــة هــذه المســألة باعتبارهــا تحتــل رأس ســلم األولويــات لــدى الجمعيــة العامــة 

لألمــم المتحــدة وأمينهــا العــام. وينبغــي للــدول المانحــة أن تزيــد مــن حجــم مســاهماتها الماليــة ســواء لصنــدوق 
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الطــوارئ أو الصنــدوق العــام، وأن تضمــن اســتقرار هــذه المســاهمات، بحيــث تضــع فــي االعتبــار الزيــادة الســنوية التــي 

ــك.  ــادة احتياجاتهــم كذل ــن وزي ــداد الالجئي تشــهدها أع

إعــداد نظــام شــامل لتســجيل الالجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين. وفــي هــذا الســياق، ينبغــي لهيئــة األمــم المتحــدة 	 

أن تنســق العمــل علــى إنشــاء نظــام تســجيل شــامل للتأكــد مــن توفيــر الحمايــة الالزمــة لهــؤالء الالجئيــن والمهجريــن 

ــات  ــع فئ ــام جمي ــذا النظ ــم ه ــب أن يض ــم. ويج ــت به ــي لحق ــرار الت ــر األض ــم وجب ــة لقضيته ــول الدائم ــاس الحل والتم

ــي الحســبان.  ــي يعايشــونها ف ــر المتعــددة الت ــاالت التهجي ــن الفلســطينيين وأن يأخــذ ح ــن والمهجري الالجئي

إدراج المــادة 1)د( مــن االتفاقيــة الخاصــة بوضــع الالجئيــن لســنة 1951 ضمــن التشــريعات الوطنيــة فــي الــدول الموقعــة 	 

ــى  ــوب عل ــى الوجــه المطل ــة، وضمــان اعتمــاد التفســير الصحيــح ألحــكام هــذه المــادة وتطبيقهــا عل ــى هــذه االتفاقي عل

ــذا  ــاول ه ــي تتن ــرة الت ــة المعاص ــع اآلراء القانوني ــق م ــا يتواف ــطينيين بم ــن الفلس ــص الالجئي ــي تخ ــوء الت ــا اللج قضاي

الموضــوع. 

إعمــال اآلليــات اإلقليميــة التــي تعتمدهــا جامعــة الــدول العربيــة فــي حمايــة الالجئيــن. ويجــب علــى الجامعــة أن تنفــذ 	 

ــنة 1992(  ــرة لس ــالن القاه ــنة 1965 وإع ــطينيين لس ــة الفلس ــأن معامل ــول بش ــارية )البروتوك ــة الس ــق اإلقليمي المواثي

ــة لمتابعــة تنفيذهــا.  ــات الالزم ــز اآللي وتعزي

النهــوض بآليــات االســتجابة التــي ترعاهــا األمــم المتحــدة والمنظمــات شــبه الحكوميــة والمؤسســات الدوليــة للــرد علــى 	 

سياســات التهجيــر التــي تنفذهــا ’إســرائيل‘ مــن خــالل تركيــز المســاعي ليــس فقــط علــى مســاعدات الطــوارئ قصيــرة 

ــا علــى الحيلولــة دون وقــوع التهجيــر القســري مــن خــالل جســر فجــوة الحمايــة المتصلــة 
ً

األمــد، إنمــا التركيــز أيض

ــن الفلســطينيين.  ــدى المهجري ــد ل ــة األم ــد وطويل ــات متوســطة األم باالحتياج

ــة  ــي صياغ ــم ف ــن، وانخراطه ــن والمهجري ــيما الالجئي ــطيني، وال س ــعب الفلس ــاركة الش ــان مش ــير وضم 3. تيس

ــول.  الحل

ــة لهــم  ــة الفّعال ــر الحماي ات التــي تعنــى بضمــان توفي ــن الفلســطينيين فــي اإلجــراء يســتدعي إشــراك الالجئيــن والمهجري

ــة والدائمــة والعمليــة لهــم:  ــول العادل مــن خــالل التمــاس الحل

إشــراك الالجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين فــي تحديــد األســس التــي يرتكــز عليهــا اإلطــار المناســب للســالم الدائــم 	 

والعــادل وتصميــم هــذه األســس. 

ــر 	  ــذي تعتمــده القيــادة الفلســطينية واألطــراف الدوليــة فــي التعامــل مــع الحــق فــي جب مراجعــة النهــج الكالســيكي ال

ــر  ــار التحري ــه مس ــز علي ــذي يرتك ــاس ال ــكل األس ــودة تش ــن أن الع ــج يضم ــداد نه ــودة، وإع ــق الع ــيما ح ــرر، وال س الض

والســالم - وليــس اعتبارهــا مجــرد نتيجــة )تحصيــل حاصــل( للتحريــر أو لعمليــة ســلمية. وينبغــي أن يقــوم هــذا النهــج 

فــي أساســه علــى: 

ــي  ــية الت ــباب الرئيس ــد األس ــك أح ــد ذل ــث يع ــن، حي ــن والمهجري ــة الالجئي ــل قضي ــش و/أو تأجي ــد لتهمي ــع ح وض  -

تقــف وراء انهيــار اتفاقيــة أوســلو والتدهــور الــذي طــرأ علــى الوضــع القائــم. 

العــودة عمالنيــة وهي أســاس التوصل إلى الســالم العادل والدائم.   -

ــع بحقــوق اإلنســان األخــرى وممارســتها.  ــدة التــي تيســر التمت ــة اإلنســانية والقاع العــودة باعتبارهــا جوهــر الكرام  -

ــاء  ــى بن ــل هــي إجــراء ينطــوي عل ــى إحــالل شــعب محــل شــعب آخــر، ب ــا وال ترمــي إل  عدوانًي
ً

فالعــودة ال تمثــل فعــال

ــه.  ــا كان علي ــى م ــام 1948 إل ــل الع ــا قب ــذي كان قائًم ــع ال ــادة الوض ــي إع ــر ف ــي ال تنحص ــتقبل، وه المس

ــا بعــد  ــراح ودراســة ســيناريوهات العــودة وســيناريوهات م ــن أجــل اجت ــداد األبحــاث والدراســات االســتباقية م إع  -

العــودة التــي ترتكــز فــي أساســها علــى مبــادئ القانــون الدولــي والممارســات الفضلــى للــدول. 
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ــى إنفــاذ العــودة 	  ــات الطيــف الفلســطيني وإطــالق األنشــطة التــي تســعى إل إنشــاء حركــة شــعبية تشــمل جميــع مكون

بصــورة فعليــة وعمالنيــة، بمــا تشــمله مــن اعتمــاد آليــات جديــدة لتثقيــف أبنــاء الشــعب الفلســطيني، وال ســيما 

ــي.  ــي والدول ــتويين الوطن ــى المس ــرة عل ــال المناص ــي مج ــباب، ف الش

الفلســطينية 	  التحريــر  منظمــة  وهيئــات  الفلســطيني  الوطنــي  للمجلــس  وديموقراطيــة  شــفافة  انتخابــات  إجــراء 

ومؤسســاتها، بمــا فيهــا دائــرة شــؤون الالجئيــن واللجــان الشــعبية. وينبغــي أن تكفــل هــذه االنتخابــات مشــاركة جميــع 

أبنــاء الشــعب الفلســطيني، بمــن فيهــم الالجئــون والمهجــرون فــي جميــع أماكــن تواجدهــم، وتمثيلهــم فيهــا. وال 

ــات  ــل الهيكلي ــة فلســطينية موحــدة وتفعي ــاء اســتراتيجية وطني ــادة بن ــن أجــل إع ــات م ــى عــن إجــراء هــذه االنتخاب غن

الفلســطينيين،  والمهجريــن  الالجئيــن  تمثيــل  أن  كمــا  الفلســطينية.  التحريــر  منظمــة  تملكهــا  التــي  التمثيليــة 

ــر  ــطينيين غي ــوق الفلس ــيد حق ــل تجس ــن أج ــروري م ــطينية ض ــر الفلس ــة التحري ــي منظم ــم، ف ــباب منه ــا الش وخصوًص

القابلــة للتصــرف فــي تقريــر مصيرهــم وعودتهــم إلــى ديارهــم وأراضيهــم.  
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1Chapter

ول
األ الـفـصــل

الـنـكـبــة الـمـسـتـمــرة 
مــن الحقائــق الجوهريــة والثابتــة أن النكبــة مــا زالــت مســتمرة. وبعبــارة أخــرى، ال تقتصــر النكبــة بصفــة حصريــة علــى 

األحــداث التاريخيــة التــي شــهدها العــام 1948، وإنمــا تعــد ظاهــرة مســتمرة اســُتهلت قبــل وقــت ليــس بالقصيــر مــن ذلــك 

ــر النكبــة المســتمرة عــن مصطلــح يعتمــده مركــز بديــل ويرّوجــه لغايــات وصــف هــذه الظاهــرة  العــام. وبنــاًء علــى ذلــك، تعّب

 حتــى هــذا اليــوم. وهــذا الواقــع 
ً

التــي حلــت فــي وقــت مبكــر يرجــع إلــى االحتــالل البريطانــي فــي العــام 1917 وال يــزال متواصــال

يبــرز إلــى الوجــود بفعــل حلقــة مفرغــة مــن التهجيــر المتواصــل ومــا يقتــرن بهــا مــن العمــل الــذي ال ينفــك يحــول دون إنفــاذ 

العــودة. وتشــكل هــذه الحلقــة نتاًجــا لطائفــة واســعة مــن السياســات والممارســات والقوانيــن الصهيونية-اإلســرائيلية 

التــي تفضــي إلــى نشــوء نظــام قوامــه االســتعمار والفصــل العنصــري، ويقتــرف جريمــة ترحيــل الســكان الفلســطينيين عــن 

ــة الديموغرافيــة لفلســطين واالســتيالء عليهــا بالكامــل. وينطــوي التهجيــر القســري  مناطــق ســكناهم بغيــة تغييــر التركيب

ــة  ــه بصف ــن في ــراد الســكان األصالنيين/المقيمي ــر أف ــا وتهجي ــم م ــي إقلي ــب وتوطينهــم ف ــى إحــالل ســكان أجان للســكان عل

ــى هــذه الظاهــرة ويشــيح ببصــره عنهــا،  ــي يشــهد عل ــه. وال ينفــك المجتمــع الدول ــى خارجــه أو داخل ــه إل اعتياديــة قســًرا من

بــل إنــه عمــد فــي حــاالت بعينهــا إلــى تقديــم العــون للنظــام اإلســرائيلي ومســاعدته علــى مواصلــة انتهــاكات حقــوق 

ــة  ــات القانوني ــن العقوب ــه م ــير إفالت ــالل تيس ــن خ ــطيني م ــعب الفلس ــاء الش ــق أبن ــة بح ــم الدولي ــكاب الجرائ ــان وارت اإلنس

ــي  ــًدا ف ــن حــاالت اللجــوء وأطولهــا أم ــة م ــر حال ــق أكب ــي خل ــك ف ــى ذل ــة عل ــه. وتكمــن النتيجــة المترتب ــة علي ــة الواجب والمالي

العالــم بأســره وإدامــة هــذه الحالــة واإلبقــاء عليهــا وترســيخها. فاليــوم، يقــارب تعــداد الالجئيــن الفلســطينيين 7.94 

ــن مجمــوع الشــعب  ــة م ــي المائ ــا نســبته 66.7 ف ــون الجــئ فلســطيني،9 ونحــو 760,000 مهجــر، يشــكلون بمجموعهــم م ملي

ــمة(.  ــون نس ــم 13.05 ملي ــغ تعداده ــن يبل ــطيني )الذي الفلس

ــوم إلــى  ــوا ضمــن حــدود فلســطين، التــي باتــت أرضهــا مقســمة الي ــرض أبنــاء الشــعب الفلســطيني الذيــن عاش وقــد تع

األرض الفلســطينية المحتلــة، التــي تضــم الضفــة الغربيــة وشــرقي القــدس وقطــاع غــزة، ودولــة ’إســرائيل‘ )أرض فلســطين 

ــة حــول  ــذة مقتضب ــر القســري. ويســتعرض هــذا الفصــل نب ــن التهجي ــات م ــع حقــب أو حلق ــذ العــام 1948(، أرب ــة من المحتل

هــذه الحقــب التــي شــهدت التهجيــر القســري، إلــى جانــب السياســات اإلســرائيلية القائمــة علــى التهجيــر ’الصامــت‘ الــذي 

ــرز بجــالء للعيــان.  ــذي يســتهدف أعــداًدا أقــل ال تب ــر القســري ال ينجــز غايتــه فــي إنفــاذ التهجي

1،1. الخلفية التاريخية 

ــت  ــون األول1917. وكان ــهر كان ــي ش ــطين ف ــا فلس ــادة بريطاني ــف بقي ــوات التحال ــت ق ــى، احتل ــة األول ــرب العالمي ــالل الح خ

فلســطين حينئــٍذ إقليًمــا مــن عــدة أقاليــم عربيــة تخضــع لحكــم الدولــة العثمانيــة. وفــي يــوم 24 تمــوز  1922، صاغــت 

عصبــة األمــم نظــام االنتــداب، وحولــت االحتــالل البريطانــي لفلســطين إلــى االنتــداب علــى فلســطين، وعهــدت إلــى بريطانيــا 

العظمــى تولــي اإلدارة المؤقتــة )»االنتــداب«( فــي فلســطين. وقــد جــرى تقريــر الوضــع النهائــي لفلســطين، باعتبارهــا إقليًمــا 

جغرافًيــا سياســًيا ومــن وجهــة نظــر قانونيــة، بموجــب معاهــدة الســالم التــي وقعــت مــع تركيــا فــي لــوزان )معاهــدة لــوزان( 

أنظر تعريف الالجئ الفلسطيني، مسرد المصطلحات في بداية هذا الكتاب.  9
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)wikimedia.org :جنود العصابات الصهيونية ينخرطون في تدريبات عسكرية للجيش البريطاني في شوارع تل أبيب. 27 أيلول 1942 )المصدر 

ــا  ــذي كان قائًم ــي لجنســية الفلســطينيين - ال ــوزان الوضــع القانون ــت معاهــدة ل ــك، حول  عــن ذل
ً

ــي العــام 10.1923 وفضــال ف

ــى وضــع الجنســية  ــرون مــن ســكان اإلمبراطوريــة العثمانيــة فــي ســالف عهدهــم، إل بحكــم األمــر الواقــع - حيــث كانــوا يعتب

1925، غــدت جنســية  الفلســطينية المقــررة بموجــب القانــون الدولــي. وبعــد ســن نظــام الجنســية الفلســطينية لســنة 

ــا  ــك، كان كل مــن وضــع فلســطين باعتبارهــا إقليًم ــى ذل ــاًء عل ــى المســتوى الوطنــي. وبن ــا عل ســكان فلســطين راســخة قانونًي

ــن  ا م
ً
ــخ ــا وراس ــة، قائًم ــة الوطني ــن الناحي ــا م

ً
ــعًبا معرف ــاره ش ــطيني باعتب ــعب الفلس ــع الش ــدًدا، ووض ــًيا مح ــا سياس جغرافًي

ــة ’إســرائيل‘.11  ــل إقام ــة قب الوجهــة القانوني

1،1،1. االنتداب البريطاني )1947-1922( 

للحركــة  كفلــت  التــي  األســس  عليــه،  ترتبــت  التــي  واإلدارة  فلســطين،  علــى  البريطانــي  االنتــداب  نظــام  إنشــاء  أرســى 

الفلســطينيين بصــورة جماعيــة مــن ديارهــم  الســكان  النجــاح فــي اســتعمار فلســطين، وتهجيــر  الصهيونيــة تحقيــق 

األصليــة واالســتيالء علــى  أمالكهــم ونــزع ملكيتهــا منهــم )النكبــة(، وإقامــة دولــة ’إســرائيل‘. ومــن جملــة السياســات 

واآلليــات التــي نفذتهــا ســلطات االنتــداب البريطانــي )والتــي تبنتهــا ’إســرائيل‘ فــي مرحلــة الحقــة(: 

ــح . 1 ــن من ــك م ــمله ذل ــا ش ــودي، بم ــي- اليه ــتعمار الصهيون ــح االس ــطين لصال ــي فلس ــة ف ــة الديموغرافي ــر التركيب تغيي

الجنســية الفلســطينية لليهــود وحرمــان الفلســطينيين مــن جنســيتهم. 

نقــل ملكيــة األراضــي فــي فلســطين وحــق اســتعمالها واالنتفــاع بهــا إلــى المنظمات/الــوكاالت الصهيونية والمســتعمرين . 2

الصهاينة. 

تسليح الميليشيات الصهيونية وتدريبها. . 3

تنمية المؤسسات والتجمعات السكانية الصهيونية وحرمان التجمعات السكانية الفلسطينية من أعمال التنمية. . 4

10 League of Nations, Treaty of Peace, signed at Lausanne, B.E.-Fr.-It.-Jp.-Gr.-Tr., 28 UNTS 701, 24 July 1923, available at: https://
treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%2028/v28.pdf [hereinafter League of Nations, Lausanne Treaty].

1951”، الطبعة األولى،  الموقعة على اتفاقية الالجئين لعام  الدول  الفلسطينيين في  الدليل الخاص بحماية الالجئين  الدولية:  الحماية  مركز بديل، “سد فجوات   11

المحدثة  الثانية  الطبعة  أما   ،www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/handbook-ar.pdf الرابط:  على  متوفرة   .2009
www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/Handbook- الرابط:  على  اإلنجليزية  باللغة  فقط  فمتوفرة   ،2015 العام   في 

art1d/Art1D-2015Handbook.pdf، ]يذكر فيما بعد بـ: مركز بديل: سد فجوات الحماية[.

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%252028/v28.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%252028/v28.pdf
www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/handbook-ar.pdf
www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/Handbook-art1d/Art1D-2015Handbook.pdf
www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/Handbook-art1d/Art1D-2015Handbook.pdf
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الجــدول )1،1(: اآلثــار التــي خلفتها سياســات االنتــداب البريطاني على فلســطين

سياسة االنتداب البريطاني: تغيير التركيبة الديموغرافية في فلسطين

اآلليات واألدوات  
أولــى وعــد بلفــور )1917( وصــك االنتــداب علــى فلســطين )1922( فــي ديباجتــه والمادتيــن 2 و4 منــه أهميــة قصــوى إلقامــة وطــن قومــي لليهــود، 	 

بمــا يشــمله ذلــك مــن تســهيل هجــرة اليهــود إلــى فلســطين واالســتيطان فيهــا.12
كلفــت المــادة 7 مــن صــك االنتــداب علــى فلســطين إدارة فلســطين بســن قانــون للجنســية، مــن شــأنه المســاعدة فــي تيســير منــح الجنســية الفلســطينية 	 

لليهــود الذيــن يقيمــون فــي فلســطين بصفــة دائمــة.13
نظام الجنسية الفلسطينية لسنة 1925 و قانون )تسوية حقوق ملكية( األراضي لسنة 14.1928 	 

اآلثـــــــار
شــهد عــدد الســكان اليهــود زيــادة هائلــة مــن 8 فــي المائــة فــي نهايــة العهــد العثمانــي )1914(15 إلــى نحــو 31 فــي المائــة مــن مجمــوع عــدد الســكان 	 

فــي نهايــة حقبــة االنتــداب البريطانــي بســبب الهجــرة واالســتعمار غيــر الشــرعيين.16
بلــغ عــدد األشــخاص الذيــن اكتســبوا الجنســية الفلســطينية عــن طريــق التجنيــس 132,616 شــخًصا. كان مــا يقــرب مــن 99 فــي المائــة مــن هــؤالء 	 

مــن اليهــود المســتعمرين.17
فّر نحو 40,000 فلسطيني من بالدهم في منتصف العقد الرابع من القرن الماضي بسبب القمع الشديد الذي مارسه البريطانيون بحقهم.18 	 
يقدر بأن 60,000 فلسطيني كانوا يقيمون في الخارج قبل العام 1925. ولهذا السبب، فلم يسمح لهم بالحصول على الجنسية الفلسطينية.19 	 
ــا، 	  ــوا يشــكلون عشــر الســكان الفلســطينيين تقريًب ــرات أن 150,000-100,00 فلســطيني، كان ــرة مــا بيــن 1922-1947, تشــير التقدي فــي الفت

تعرضــوا للطــرد أو حرمــوا مــن جنســيتهم أو أجبــروا علــى الرحيــل عــن ديارهــم.20

سياسة االنتداب البريطاني: نقل ملكية األراضي واستعمالها واالنتفاع بها إلى المنظمات الصهيونية والمستعمرين الصهاينة

اآلليات واألدوات 
ــى “... أن تشــجع ... حشــد اليهــود فــي األراضــي األميريــة 	  ــى فلســطين )1922( عل ينــص وعــد بلفــور )1917( والمــادة 6 مــن صــك االنتــداب عل

ــة للمقاصــد العموميــة.”21 ــر المطلوب واألراضــي المــوات غي

12 League of Nations, Mandate for Palestine, C. 529. M. 314. 1922, available at: http://wwww.un.org/unispal/document/auto-
insert-201057 [accessed 25 September 2019] [hereinafter League of Nations, Mandate for Palestine].

13 Ibid; see also Mutaz M. Qafisheh, “Genesis of Citizenship in Palestine and Israel: Palestinian Nationality in the 1917-1925 
Period,” Bulletin du Centre de recherche français à Jérusalem 21 (2010), available at: https://journals.openedition.org/
bcrfj/6405#quotation [accessed 14 September 2019].

14 Moses Doukhan (ed.), Laws of Palestine, 1918-1925: Including Orders in Council, Ordinances, Regulations, Rules of Court, 
Public Notices, Proclamations, etc., Arranged in Alphabetical and Chronological Order with an Index, vol. 2 (Tel Aviv: L.M. 
Rotenberg, 1933-34).

15 See Table 2.2, “Population of Palestine in 1918, Projected Back from 1922 Census Figures,” as corrected in Justin McCarthy, 
The Population of Palestine: Population Statistics of the Late Ottoman Period and the Mandate (New York: Columbia University 
Press, 1990), 26 [hereinafter McCarthy, The Population of Palestine].

16 For the population of Palestine, see “Table 2.18- The Population of Palestine by Religion, 1870 to 1946” in McCarthy, The 
Population of Palestine, supra note 15, 37.

17 Ibid.
18 Rony Gabbay, A Political Study of the Arab-Jewish Conflict: The Arab Refugee Problem (A Case Study) (Geneva: Librairie E 

Droz, and Paris, Librairie Minard, 1959), 66.

من بين 9,000 طلب للحصول على الجنسية من الفلسطينيين خارج البالد، وافق مسؤولون بريطانيون على 100 طلب فقط. وبناء على متوسط حجم األسرة من ستة   19

أشخاص، فقد تأثر حوالي 50,000 فلسطيني من هذا الرفض.
  UK Secretary of State for the Colonies, Palestine Royal Commission Report, Cmd. 5479 (London: HMSO, 1937), 331, available 

at https://palestinianmandate.files.wordpress.com/2014/04/cm-5479.pdf. For a description of the problem facing Bethlehem 
families, see: Adnan A. Musallam, Developments in Politics, Society, Press and Thought in Bethlehem in the British Era 1917-
1948 (Bethlehem: WIAM – Palestinian Conflict Resolution Center, 2002).

20 BADIL, Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons 2008-2009, Volume VI, (Bethlehem: BADIL, 2009): 34, 
available at: http://www.badil.org/en/publication/survey-of-refugees.html?download=1123:survey-8-9 [hereinafter BADIL, 
Survey 2008-2009].

21 League of Nations, Mandate for Palestine, supra note 12, art 6; see Geremy Forman and Alexander Kedar, “Colonialism, 
Colonization, and Land Law in Mandate Palestine: The Zor al-Zarqa and Barrat Qisarya Land Disputes in Historical 
Perspective,” Theoretical Inquiries in Law 4, no. 2 (2003): 491-539, available at: http://law.haifa.ac.il/images/documents/
ColonialismColonizationLand.pdf

http://wwww.un.org/unispal/document/auto-insert-201057
http://wwww.un.org/unispal/document/auto-insert-201057
https://journals.openedition.org/bcrfj/6405%23quotation
https://journals.openedition.org/bcrfj/6405%23quotation
https://palestinianmandate.files.wordpress.com/2014/04/cm-5479.pdf
http://www.badil.org/en/publication/survey-of-refugees.html%3Fdownload%3D1123:survey-8-9
http://law.haifa.ac.il/images/documents/ColonialismColonizationLand.pdf
http://law.haifa.ac.il/images/documents/ColonialismColonizationLand.pdf
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فــي العــام 1901، أُنشــئ الصنــدوق القومــي اليهــودي، الــذي كــّرس نفســه للعمــل بصفــة حصريــة علــى اســتمالك األراضــي فــي فلســطين لغايــات اســتعمارها 	 
لمصلحــة اليهــود حصرًا.22

اآلثـــــــار
في بداية عهد االنتداب، كان اليهود يملكون نسبة تقل عن 3 في المائة من مجمل مساحة األراضي.23

بحلــول العــام 1948، كان المســتعمرون الصهاينــة قــد اســتملكوا، وبمســاعدة مــن الصنــدوق القومــي اليهــودي، 1,393,531 دونًمــا مــن األراضــي، أو نحــو 6 
فــي المائــة مــن إجمالــي مســاحة األراضــي فــي فلســطين و12 فــي المائــة مــن مســاحة األراضــي الصالحــة للزراعــة.24

علــى ســبيل المثــال، اســتملكت الجمعيــات االســتعمارية الصهيونيــة مــا مســاحته 714 كيلومتــرًا مربًعــا مــن األراضــي، معظمهــا مــن كبــار المــالك الذيــن لــم يكونــوا 
يعيشــون فــي فلســطين.25 

فــي الفتــرة الممتــدة بيــن العاميــن 1939 و1945، أخلــي 1,062 فلســطينًيا مــن مســتأجري األراضــي فــي 48 موقًعــا مــن األراضــي التــي اســتملكها اليهــود 
المســتعمرون.26

سياسة االنتداب البريطاني: دعم الميليشيات الصهيونية 

اآلليات واألدوات
تنــص المــادة 17 مــن صــك االنتــداب علــى فلســطين )1922( علــى أنــه “فيمــا عــدا ذلــك ]المحافظــة علــى الســالم والنظــام[ ال يجــوز إلدارة فلســطين 	 

أن تؤلف أو أن تستبقي أي قوة من القوات العسكرية أو البحرية أو الجوية.”27  

اآلثـــــــار
تــم إنشــاء الميليشــيات الصهيونيــة، مــن قبيــل الهاغانــاه وعصابــة شــتيرن وآرغــون،28 حيــث حظيــت بالتدريــب والتجهيــز وكان لهــا مســتعمرات محصنــة 	 

عســكرًيا.29 
خــالل الثــورة العربيــة الكبــرى )1939-1936(، أســفرت شــدة األعمــال االنتقاميــة العســكرية التــي شــنت إلخمــاد هــذه الثــورة عــن استشــهاد 5,000 	 

فلســطيني وإصابــة 15,000 آخريــن بجــروح، ونفــي قادتهــا الفلســطينيين أو إيداعهــم فــي الســجون أو اغتيالهــم.30
تســبب فــرض عقوبــات صارمــة، مــن بينهــم عقوبــة اإلعــدام، علــى امتــالك األســلحة الصغيــرة )كمســدس أو ســكين( فــي إضعــاف الفلســطينيين وعــدم 	 

قدرتهــم علــى الدفــاع عــن أنفســهم.31

سياســة االنتــداب البريطانــي: تنميــة المؤسســات والتجمعــات الســكانية الصهيونيــة وحرمــان التجمعــات الســكانية الفلســطينية 
من أعمال التنمية 

اآلليات واألدوات
إنشــاء المصانــع )تنوفــا(، والمؤسســات األكاديميــة )الجامعــة العبريــة(، والمــزارع الحديثــة، والخدمــات التجاريــة، والزراعــة المتقدمــة، واســتيراد اآلالت، فضــاًل 	 

عــن تشــييد المســتوطنات الجديــدة، تمهيــًدا إلقامــة الدولــة الصهيونيــة. 

22 Hussein Abu Hussein and Fiona McKay, Access Denied (London: Zed Books, 2003), 67; cited in Ben White, Israeli Apartheid - A 
Beginners Guide (London: Pluto Press, 2009), 13.

23 Table III, “Jewish Land Ownership in Palestine,” in Walter Lehn, The Jewish National Fund (London: Kegan Paul International, 
1988) 74 [hereinafter Lehn, The Jewish National Fund].

24 Mohamed Seif El Nasr, “Palestine: How the Land was Lost,” Your Middle East, 28 November 2015, available at: https://
yourmiddleeast.com/2015/11/28/palestine-how-the-land-was-lost/ [accessed 14 September 2019].

25 For Jewish landownership, see Lehn, The Jewish National Fund, supra note 23, 74.
26 See Charles Kamen, Little Common Ground: Arab Agriculture and Jewish Settlement in Palestine 1920–1948 (Pittsburgh: 

University of Pittsburgh Press, 1991), 191.
27 League of Nations, Mandate for Palestine, supra note 12, art. 17.
28 John Louis Peeke, “Jewish – Zionist Terrorism and the Establishment of Israel,” (Master’s Thesis, Naval Postgraduate School, 

1977), 19-103, available at: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a047231.pdf
29 For further details, see: United Nations Division for Palestinian Rights, Origins and Evolution of the Palestine Problem: 

1917-1988 Part I: 1917-1947, Prepared for, and under the guidance of, the Committee on the Exercise of the Inalienable 
Rights of the Palestinian People, ST/SG/SER.F/1, 30 June 1978, available at: https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/
AEAC80E740C782E4852561150071FDB0, [accessed 14 September 2019].

30 Alex Winder, “Great Arab Revolt, 1936-1939 – A Popular Uprising Facing a Ruthless Repression,” Palestinian Journeys, 
Institute for Palestinian Studies, 2017, available at: https://www.paljourneys.org/en/timeline/highlight/158/great-arab-
revolt-1936-1939 [accessed 14 September 2019].

31 Sabri Jiryis, The Arabs in Israel, trans. by Inea Bushnaq (London: Monthly Review Press, 1976), 10 [hereinafter Jiryis, The 
Arabs in Israel]. 

  في الفترة 39-1936، هدم االنتداب البريطاني حوالي 5,000 بيت فلسطيني. وبمعدل ستة أفراد لألسرة، يقدر عدد المتأثرين من الهدم حوالي 30,000 فلسطيني. 

  See: Yusef Rajab al-Ruday’i, The 1936 Arab Revolt in Palestine: A Military Study [Arabic], cited in Yezid Sayigh, Armed Struggle 
and the Search for State, The Palestinian National Movement 1949-1993 (Washington, DC: Institute for Palestine Studies and 
Oxford University Press, 1999), 2.

https://yourmiddleeast.com/2015/11/28/palestine-how-the-land-was-lost/
https://yourmiddleeast.com/2015/11/28/palestine-how-the-land-was-lost/
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a047231.pdf
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/AEAC80E740C782E4852561150071FDB0
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/AEAC80E740C782E4852561150071FDB0
https://www.paljourneys.org/en/timeline/highlight/158/great-arab-revolt-1936-1939
https://www.paljourneys.org/en/timeline/highlight/158/great-arab-revolt-1936-1939
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اآلثـــــــار
أســس مصنــع تنوفــا فــي العــام 1926، حيــث احتكــر فــي نهايــة المطــاف ســوق مشــتقات األلبــان باعتبــاره أكبــر شــركة إســرائيلية إلنتــاج هــذه المشــتقات 	 

ــان كوســيلة لتوطيــد أركان  ــروج لشــراء منتجاتهــا مــن مشــتقات األلب ــات التــي تنشــرها شــركة تنوفــا ت ــاع فــي العــام 2014. وكانــت اإلعالن ــل أن تب قب
الصهيونيــة.32 

دشــن اللــورد بلفــور، صاحــب اإلعــالن المشــهور )1917(، الجامعــة العبريــة فــي القــدس فــي شــهر نيســان1925. وقــد اضطلعــت المنظمــة الصهيونيــة 	 
العالميــة بــدور محــوري ال يســتهان بــه فــي تأســيس هــذه الجامعــة لكــي “تــؤدي دورًا فــي البرنامــج االســتعماري الصهيونــي فــي فلســطين.”33 

فــي مطلــع العقــد الخامــس مــن القــرن الماضــي، كانــت األســر الريفيــة الفلســطينية المتوســطة تملــك، فــي المتوســط، أقــل مــن نصــف األراضــي الزراعيــة التــي 	 
كانــت تحتــاج إليهــا لتأميــن ســبل عيشــها.34 

اختفى نحو 70 قرية ريفية فلسطينية من الوجود.35	 

وقــد أفضــت الزيــادة المضطــردة التــي طــرأت علــى تعــداد الســكان اليهود-الصهاينــة، الذيــن شــجعت الســلطات البريطانيــة 

هجرتهــم بقــوة ويســرتها، إلــى انــدالع اشــتباكات ال حصــر لهــا بيــن الســكان الفلســطينية األصالنييــن والمهاجريــن اليهــود 

ــي  ــدة - الت ــم المتح ــة األم ــة هيئ ــة البريطاني ــت الحكوم ــام 1947، أبلغ ــع الع ــي مطل ــا.36 وف ــو فيه ــم للت ــوا رحاله ــن حط الذي

ــا فــي حينــه – قرارهــا بشــأن االنســحاب مــن فلســطين وتــرك تقريــر مصيرهــا فــي يــد األمــم 
ً
لت حديث

ِّ
ــك

ُ
كانــت قــد ش

المتحــدة. وعلــى الرغــم مــن عجــز لجنــة التوفيــق التابعــة لألمــم المتحــدة الخاصــة بفلســطين فــي التوصــل إلــى إجمــاع حــول 

ــة  ــدرت الجمعي ــون،37 أص ــراء المعني ــا الخب ــي أطلقه ــرات الت ــتقبل والتحذي ــي المس ــطين ف ــه فلس ــتكون علي ــذي س ــع ال الوض

ــد  ــأنه. وق ــة بش ــت رأي األغلبي ــد أن تبن ــي 1947 بع ــرين الثان ــوم 29 تش ــي ي ــم 181)2( ف ــرار رق ــدة الق ــم المتح ــة لألم العام

ــة، تضمــن كل واحــدة  ــة واألخــرى يهودي ــا عربي ــن، إحداهم ــى دولتي ــي هــذا بتقســيم فلســطين إل ــم المتحــدة ف أوصــت األم

ــاحة أرض  ــن مس ــة م ــي المائ ــبته 56 ف ــا نس ــرار م ــص الق ــد خص ــا.38 وق ــخاص فيه ــع األش ــاوية لجمي ــوق المتس ــا الحق منهم

ــل  ــا يق لون م
ّ
ــك ــوا يش ــتعمرين كان ــود المس ــن أن اليه ــم م ــى الرغ ــك عل ــة، وذل ــة المقترح ــة اليهودي ــة الدول ــطين إلقام فلس

عــن ثلــث ســكان فلســطين فــي ذلــك الوقــت، وكانــوا يملكــون مــا ال يزيــد عــن 7 فــي المائــة فقــط مــن األراضــي فيهــا.39 وكان 

ــوا يملكــون نحــو 90 فــي  ــة اليهوديــة المقترحــة يتألفــون مــن الفلســطينيين، الذيــن كان مــا يقــرب مــن نصــف ســكان الدول

ــه أن  المائــة مــن األراضــي فيهــا.40 لقــد شــكلت خطــة التقســيم توصيــة بشــأن حــل سياســي مقتــرح، وهــو حــل لــم يكتــب ل

يبصــر النور على اإلطالق. 

32 World Zionist Organization (WZO), “In Those Days – Tnuva,” The Central Zionist Archives, available at: http://www.
zionistarchives.org.il/en/tags/Pages/Tnuva.aspx [accessed 14 September 2019].

33 Uri Cohen, “University vs Society in a Period of Nation Building: The Hebrew University in Pre-State Israel,” Historical Studies 
in Education 19, no. 1 (2007): 81-110, available at: https://historicalstudiesineducation.ca/index.php/edu_hse-rhe/article/
view/274/691 [accessed 14 September 2019].

34 Basheer K. Nijim (ed.), Toward the De-Arabization of Palestine/Israel 1945–1977, (Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Publishing 
Company, 1984), 10; Rashid Khalidi, Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness, (New York: 
Columbia University Press, 2009), 113–114.

35 Sharif Kanaana, Still on Vacation! The Eviction of the Palestinians in 1948, (Jerusalem: Jerusalem International Center for 
Palestinian Studies, 1992), 96.

36 Tony Rea and John Wright, The Arab-Israeli Conflict, (Oxford: Oxford University Press, 1997), 14-19.
37 United Nations Special Committee on Palestine, Report to the General Assembly: Official Records of the Second Session of the 

General Assembly Supplement No. 11, A/364, 3 September 1947, available at: http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/07175D
E9FA2DE563852568D3006E10F3 [hereinafter UNSCOP, Official Records of the Second Session A/364]. Committee members 
unanimously approved 11 general recommendations, including a UN-supervised transition period, protection of religious and 
minority rights, and citizenship and property rights.

38 UNGA, Resolution 181 (II), Future Government of Palestine, A/RES/181 (II), 29 November 1947, available at: http://unispal.
un.org/UNISPAL.NSF/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253 [accessed 14 September 2019].

39 For the population of Palestine, see “Table 2.18- The Population of Palestine by Religion, 1870 to 1946” in McCarthy, The 
Population of Palestine, supra note 15, 37. For information on Jewish landownership, see: Lehn, The Jewish National Fund, 
supra note 23, 74.

كان التعداد السكاني للدولة اليهودية المقترحة في خطة األمم المتحدة لتقسيم فلسطين يبلغ 498.000 يهودي و497.000فلسطيني، من بينهم 90.000 من البدو،   40

أما التعداد السكاني للدولة العربية المقترحة فبلغ 725.000 فلسطيني و10.000 يهودي. وكان من المفترض أن تحظى القدس بمكانة دولية، حيث بلغ عدد سكانها 
آنذاك 105.000 فلسطيني و100.000 يهودي. وال تزيد مساحة “أراضي الدولة” في الدولة اليهودية المقترحة عن 3%.

   UNSCOP, Official Records of the Second Session A/364, supra note 37.

http://www.zionistarchives.org.il/en/tags/Pages/Tnuva.aspx
http://www.zionistarchives.org.il/en/tags/Pages/Tnuva.aspx
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http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/07175DE9FA2DE563852568D3006E10F3
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253
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2،1،1. النكبة )1949-1947( 

تقســيم  بشــأن  المتحــدة  األمــم  توصيــة  العربيــة  الــدول  رفضــت 

قبــل  مــن  الممنهجــة  المســلحة  الهجمــات  وابتــدأت  فلســطين 

مجموعــات المســتعمرين اليهــود – الصهاينــة ضــد الفلســطينيين. 

وقبــل انســحاب بريطانيــا العظمــى مــن فلســطين، كانــت الميليشــيات 

الصهيونيــة قــد أعــدت طائفــة مــن الخطــط العســكرية التــي وظفــت 

ــراف  ــي اقت ــت ف ــف واســتراتيجيات تمثل ــى العن ــت عل ــكات قام تكتي

مــن  عرقًيــا  فلســطين  منهــا تطهيــر  الغايــة  كانــت  التــي  المجــازر 

ســكانها األصالنييــن. وقــد أفضــى هــذا الجــو الــذي انطــوى علــى 

ــن  ــر موجــة م ــى أكب ــي نفــوس الفلســطينيين إل ــر ف ــث الرعــب والذع ب

شــهر  نيســانومطلع  شــهر  فــي  الفلســطينيين  الالجئيــن  موجــات 

أيــار 1948 ونشــوب الحــرب بيــن العــرب و’إســرائيل‘.41 وتصــادف 

ــوم 14  ــي ي ــرائيل‘ ف ــة ’إس ــة دول ــن إقام ــب ع ــادي الجان ــالن األح اإلع

ــدالع  ــن فلســطين وان ــة م ــوات البريطاني ــع انســحاب الق ــار 1948 م أي

العربية-اإلســرائيلية.  الحــروب  أولــى 

وفيمــا بــات يعــرف بالنكبــة، دمــرت الميليشــيات الصهيونيــة - التــي 

أصبحــت بعــد اقامــة ’إســرائيل‘ القــوات العســكرية اإلســرائيلية - 

المئــات مــن القــرى الفلســطينية واقترفــت مــا ال يقــل عــن 70 مجــزرة 

ــة  ــي المائ ــى 66 ف ــون 55 إل ــوا يمثل ــى 900,000 فلســطيني )كان ــن 750,000 إل ــراوح بي ــا يت ــر م بحــق الفلســطينيين.42 وُهّج

مــن مجمــل عــدد الســكان الفلســطينيين فــي حينــه( فــي الفتــرة الواقعــة بيــن نهايــة العــام 1947 ومطلــع العــام 1949. وكان 

نصــف هــؤالء قــد ُهجــروا قبــل اإلعــالن األحــادي الجانــب عــن قيــام دولــة ’إســرائيل‘، الــذي أطلــق شــرارة أولــى الحــروب التــي 

نشــبت بيــن العــرب و’إســرائيل‘. وفــي نهايــة المطــاف، جــرى تهجيــر مــا نســبته 85 فــي المائــة مــن الســكان الفلســطينيين 

ــات ُيعــرف بالضفــة  ــا ب ــى م ــة ’إســرائيل‘ إل ــذي صــار يعــرف فيمــا بعــد دول األصالنييــن مــن الجــزء المحتــل مــن فلســطين ال

الغربيــة وقطــاع غــزة )وهمــا المنطقتــان اللتــان تشــكالن 22 فــي المائــة مــن مســاحة فلســطين( أو إلــى الــدول العربيــة 

المجــاورة.43 

3،1،1. الحكم العسكري اإلسرائيلي )1949-1966( داخل الخط األخضر 

وضعــت الحــرب أوزارهــا فــي العــام 1949 بعــد أن ُوقعــت اتفاقيــات الهدنــة مــع مصــر ولبنــان واألردن وســوريا. وعقــب 

ذلــك، أقامــت ’إســرائيل‘ حكومــة عســكرية فــي مناطــق عــدة مــن أجــل إحــكام قبضتهــا علــى الســكان الفلســطينيين 

ــن الفلســطينيين إليهــا.44 وفرضــت  ــودة الالجئي ــة دون ع ــم يبرحــوا ديارهــم وأراضيهــم داخــل ’إســرائيل‘ والحيلول ــن ل الذي

ــة الحركــة والتنقــل، وحصــرت وجــود هــؤالء  ــرأي وحري ــر عــن ال ــة التعبي ــى حري ــوًدا مشــددة عل ــة العســكرية قي هــذه الحكوم

41 Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947–1949, Cambridge Middle East Library Series (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1987), 136 [hereinafter Morris, Birth of the Palestinian Refugee Problem].

42 Dr. Saleh Abdel Jawad, “Zionist Massacres: The Creation of the Palestinian Refugee Problem in the 1948 War,” in Israel and 
the Palestinian Refugees, eds. Eyal Benvenisti, Chaim Gans, and Sara Hanafi (Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2007), 
60.

43 Tom Segev, 1949: The First Israelis, (New York, NY: Simon and Schuster, 2018) [hereinafter Segev, The First Israelis].
44 Jiryis, The Arabs in Israel, supra note 31.
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الفلســطينيين فــي مناطــق تقــع تحــت ســيطرتها. وكان العائــدون )الذيــن كانــت تســميهم ’إســرائيل‘ بـ«المتســللين«( إمــا 

ــا.45  ــى خارجه ــردون إل ــم يط ــدود ث ــى الح ــون إل ــون أو يرحل يقتل

مــن  فلســطيني  بــدوي   20,000 علــى  يزيــد  مــا  ’إســرائيل‘  طــردت  و1956   1949 العاميــن  بيــن  الممتــدة  الفتــرة  خــالل 

مضاربهــم التــي كانــوا يقطنــون فيهــا، كمــا وضعــت يدهــا علــى نحــو 700 كيلومتــر مربــع مــن األراضــي التــي تعــود ملكيتهــا 

للمواطنيــن الفلســطينيين الذيــن لــم يبرحــوا ديارهــم فيمــا صــار يعــرف بـ«اإلقليــم اإلســرائيلي« حتــى العــام 46.1966 وعلــى 

ــن  ــادس م ــد الس ــف العق ــول منتص ــطيني. وبحل ــى 45,000 فلس ــن 35,000 إل ــا بي ــرائيل‘ م ــرت ’إس ــرة، هّج ــذه الفت ــدى ه م

ــا  ــة مــن الســكان الفلســطينيين ممــن بقــوا فيهــا، بينمــا بقــي م ــت ’إســرائيل‘ قــد طــردت 15 فــي المائ القــرن الماضــي، كان

ــي ديارهــم.47  ــط ف ــارب 195,000 فلســطيني فق يق

4،1،1. حرب األيام الستة )حزيران 1967(

ا مــن العــام 1963، إلــى إعــداد العــدة واتخــاذ  عمــدت ’إســرائيل‘، بــدًء

بســط  أجــل  مــن  العســكري  الحكــم  لفــرض  الالزمــة  التحضيــرات 

التــي  الغربيــة  )الضفــة  فلســطين  مــن  تبقــى  مــا  علــى  ســيطرتها 

كانــت تخضــع للحكــم األردنــي، بمــا فيهــا شــرقّي القــدس، وقطــاع 

غــزة الــذي كان يخضــع لــإلدارة المصريــة( واســتعمارها.48 وفــي العــام 

ــى مصــر واألردن وســوريا،  ــا عل ــا مباغًت 1967، شــّنت ’إســرائيل‘ هجوًم

ــك.49  ــام 1967 بذل ــرب الع ــة ح ــة بداي معلن

ــد  ــت ’إســرائيل‘ ق وبعــد أن وضعــت حــرب العــام 1967 أوزارهــا، كان

احتلــت الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا شــرقي القــدس، وقطــاع غــزة، 

باإلضافــة إلــى أجــزاء مــن مرتفعــات الجــوالن فــي ســوريا وشــبه جزيــرة 

ســيناء فــي مصــر وعــدة قــرى فــي األردن ولبنــان. وتســببت ’إســرائيل‘ 

مــا  )أو  الفلســطينيين  الســكان  ثلــث  علــى  يربــو  مــا  تهجيــر  فــي 

يتــراوح بيــن 400,000 إلــى 450,000 مواطــن( مــن هــذه المنطقــة 

ــن  ــن الذي ــن الالجئي ــؤالء )193,500( م ــف ه ــرب. وكان نص ــالل الح خ

ــرة  ــى تهجيرهــم م ــا أفضــى إل ــام 1948، مم ــي الع ســبق أن ُهجــروا ف

240,000 مواطــن فلســطيني مــن  ثانيــة، بينمــا ُهجــر مــا مجموعــه 

ديارهــم األصليــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة للمــرة األولــى 

45 Benny Morris, Israel’s Border Wars, 1949–56, (Oxford: Clarendon Press, 1993), 39, 152 [hereinafter Morris, Israel’s Border 
Wars].

تشير تقارير الخارجية اإلسرائيلية إلى تهجير حوالي 17,000 فلسطيني بدوي من النقب في الفترة 1949-1953.  46

  See “Investigation Report,” Simon and Vermeersch, UNA DAG-13/3.3.1–18, cited in Morris, Israel’s Border Wars, supra note 
45, 170.

47 Israel Central Bureau of Statistics (ICBS), “Statistical Abstract of Israel”, 2001, available at: http://www.cbs.gov.il/archive/
shnaton52/shnatone52.htm [accessed 14 September 2019];  For the population of Palestine, see «Table 2.18- The Population 
of Palestine by Religion, 1870 to 1946” in McCarthy, The Population of Palestine, supra note 15, 37.

48 Tom Segev, 1967 Israel, the War, and the Year That Transformed the Middle East, (New York: Holt Paperbacks, 2007), 458.
49 Norman Finkelstein, Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict, 2nd ed., (London: Verso, 2003); Sandy Tolan, “Rethinking 

Israel’s David-and-Goliath Past,” Salon, 4 June 2007, available at: http://www.salon.com/2007/06/04/six_day_war/ [accessed 
14 September 2019].
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ــرون  ــد آخ ــا وج ــى األردن، بينم ــن إل ــطينيين المهجري ــؤالء الفلس ــن ه ــة م ــي المائ ــن 95 ف ــرب م ــا يق ــّر م ــم.50 وف ــي حياته ف

ــي أعقــاب  ــه ف ــم فلســطين بكامل ــى إقلي ــة عل ــة والفعلي ا لهــم فــي ســوريا ومصــر. وبســطت ’إســرائيل‘ ســيطرتها التام
ً
ــالذ م

ــا بيــن  ــذي يجمــع م ــي والسياســي والعســكري ال ــن، فرضــت ’إســرائيل‘ حكمهــا القانون ــك الحي ــذ ذل حــرب العــام 1967. ومن

التهجيــر القســري واالســتعمار والفصــل العنصــري،51 علــى كال جانبــي الخــط األخضــر.52  

2،1. سياسات التهجير القسري اإلسرائيلية 

بينمــا يمثــل مــا ورد أعــاله الحقــب التاريخيــة األربعــة التــي كابــد فيهــا الفلســطينيون التهجيــر الجماعــي، عمــدت ’إســرائيل‘ 

ــي  ــطينيين، وه ــى الفلس ــت‘ عل ــر الصام ــرض ’التهجي ــتهدف ف ــي تس ــات الت ــن السياس ــة م ــذ جمل ــداد وتنفي ــى إع ــا إل
ً

أيض

سياســات ال تــزال جاريــة علــى قــدم وســاق حتــى هــذا اليــوم. تنتهــك هــذه السياســات طائفــة ممتــدة مــن حقــوق اإلنســان 

األساســية، وتــؤدي إلــى خلــق بيئــة قهريــة تجعــل مــن اســتمرار وجــود الفلســطينيين فــي فلســطين أمــًرا ال يطــاق وال 

ــا.53  ــًرا عنه ــم قس ــم أو ترحيله ــى تهجيره ــي إل ــل، ويفض يحتم

وتــؤدي هــذه الممارســات إلــى تهجيــر الفلســطينيين قســًرا عــن ديارهــم وأراضيهــم علــى نطــاق ضيــق، ولكــن متواصــل فــي الوقــت 

ــة الديموغرافيــة فــي فلســطين.  ــر التركيب ــذي تبتغيــه ’إســرائيل‘ والمتمثــل فــي تغيي ــة إنجــاز الهــدف النهائــي ال نفســه، بغي

والقســر الــذي يتمخــض عــن البيئــة القهريــة ُيعــرف بأنــه انعــدام اإلرادة الحقيقيــة الحــرة بموجــب أحــكام القانــون الدولــي وقواعــده. 

وعندمــا يقــع التهجيــر أو الترحيــل بالفعــل علــى أرض الواقــع، فإنــه يشــكل إمــا جريمــة ضــد اإلنســانية أو جريمــة حــرب. وال يقتصــر 

ــذي تعتمــده ’إســرائيل‘ فــي التهجيــر القســري علــى الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي األرض الفلســطينية  تأثيــر النظــام، ال

المحتلــة، بــل يمتــد ليســتهدف الفلســطينيين المقيميــن علــى الجانــب اإلســرائيلي مــن ’خــط الهدنــة الــذي أقــر فــي العــام 1949‘، 

ــل تســع سياســات إســرائيلية  ــز بدي ــّدد مرك ــة، ح ــي منفاهــم القســري.54 ولهــذه الغاي ــن يعيشــون ف ــك الذي ــى أولئ ــة إل باإلضاف

ــي رســمتها ’إســرائيل‘  ــز عليهــا االســتراتيجية الت ــي ترتك ــدة الت ــا وتشــكل األعم
ً

ــع بعضهــا بعض ــط وتتقاطــع م رئيســية تتراب

لتهجيــر الســكان الفلســطينيين قســًرا داخــل فلســطين وخارجهــا وتســهم فــي إدامــة تهجيرهــم واإلبقــاء عليــه. 

1،2،1. الحرمان من اإلقامة والسكن  

تتمثــل إحــدى االســتراتيجيات التــي تنتهجهــا ’إســرائيل‘ فــي التهجيــر الصامــت للفلســطينيين فــي ســحب تصاريــح 

ــي تحــول دون  ــات الت ــي و/أو وضــع العقب ــي الســجل المدن ــن تســجيل أطفالهــم ف ــن الفلســطينيين، وحرمانهــم م ــة م اإلقام

50 Lex Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees in International Law, (Oxford: New York: Oxford University Press, 1998), 
17 [hereinafter Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees].

51 BADIL, Israel’s Forcible Transfer of Palestinian Bedouin: Forced Displacement as a Pillar of Colonialism and Apartheid, Submission 
to the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territory Occupied since 1967 (Bethlehem: 
BADIL, 2015) available at http://www.badil.org/en/publication/press-releases/60-2015/4439-pr-en-1307155-25.html.

52 Virginia Tilley (ed.), Occupation, Colonialism, Apartheid? A Re-Assessment of Israel’s Practices in the Occupied Palestinian 
Territories under International Law, (Cape Town, South Africa: Human Sciences Research Council of South Africa (HSRC), 2009); 
Uri Davis, Apartheid Israel, Possibilities for the Struggle Within (London: Zed Books, 2003); John Dugard (Special Rapporteur 
on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967), Report of the Special Rapporteur on the 
situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, A/HRC/4/17, 29 January 2007, available at: https://
undocs.org/en/A/HRC/4/17; “United Against Apartheid Colonialism and Occupation: Dignity and Justice for the Palestinian 
People,» Palestinian Civil Society Strategic Position Paper for the Durban Review Conference, (Bethlehem, Palestine: BADIL, 
2009), available at: http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/DurbanPositionPaper-09.pdf.

53 BADIL/Kairos Palestine, Palestinian Christians - Ongoing Forcible Displacement and Dispossession… until When?, (Bethlehem, 
Palestine: BADIL / Kairos Palestine, 2012), available at: https://bit.ly/2nL1HXT [accessed 14 September 2019].

54 BADIL, Forced Population Transfer: The Case of Palestine - Introduction, (Bethlehem, Palestine: BADIL, March 2014), available 
at: http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/wp15-introduction.pdf.

http://www.badil.org/en/publication/press-releases/60-2015/4439-pr-en-1307155-25.html
https://undocs.org/en/A/HRC/4/17
https://undocs.org/en/A/HRC/4/17
http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/DurbanPositionPaper-09.pdf
https://www.kairospalestine.ps/sites/default/files/Palestinian%2520Christians%2520-%2520Ongoing%2520forcible%2520displacement%2520and%2520dispossession.pdf
http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/wp15-introduction.pdf
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 اإلقامــة ممــا 
ّ

ــم الشــمل أو تغييــر أماكــن إقامتهــم.55 ففــي هــذا الســياق، تــم ســحب حــق تســجيلهم فيــه، وحرمانهــم مــن ل

ــام 56.1967  ــذ الع ــدس من ــرقي الق ــي ش ــكن ف ــي الس ــم ف ــدوا حقه ــه وفق ــون ب ــوا يتمتع ــطيني كان ــى 14,600 فلس ــو عل يرب

ــن  ــر م ــد الكثي ــرى، ال يع ــوق األخ ــن الحق ــعة م ــة واس ــى طائف ــول عل ا للحص
ً
ــبق ا مس

ً
ــرط ــل ش ــة يمث ــي اإلقام ــق ف ــا أن الح وبم

األشــخاص الذيــن ال يملكــون هــذا الوضــع بموجــب أحــكام القانــون اإلســرائيلي مؤهليــن لتلقــي الخدمــات الصحيــة، وال 

يســتطيعون تســجيل أبنائهــم فــي المــدارس، أو فتــح حســابات فــي البنــوك، أو العمــل بصفــة قانونيــة، أو امتــالك العقــارات، 

ــق الســفر.  ــى رخــص الســياقة أو وثائ ــى الحصــول عل أو حت

ــع مليــون فلســطيني  ــة مــن رب ــح اإلقام ــرة الممتــدة مــن العــام 1967 حتــى العــام 1994، ســحبت ’إســرائيل‘ تصاري فــي الفت

ــطينًيا  ــن 11,628 فلس ــة م ــح اإلقام ــرائيلية تصاري ــلطات اإلس ــحبت الس ــا س ــة.57 كم ــطينية المحتل ــكان األرض الفلس ــن س م

آخــر فــي القــدس فــي الفتــرة الواقعــة بيــن العاميــن 1995 و58.2017 وبالتالــي، فــإن عــدد مــن حرمــوا مــن حقهــم فــي اإلقامــة 

فــي القــدس، عنــد إدراج أطفــال اآلبــاء الــذي ســحبت تصاريــح اإلقامــة منهــم، يرتفــع إلــى 86,000 فلســطيني.59 

2،2،1. إنفاذ نظام استصدار التصاريح 

تطبــق ’إســرائيل‘ نظاًمــا معقــًدا فــي اســتصدار التصاريــح مــن أجــل إحــكام قبضتهــا علــى الســكان الفلســطينيين، إلــى جانــب 

ــع ســلوك  ــض على/قم ــه أو التحري ــز ســلوك بعين ــالل تحفي ــن خ ــا م ــى هواه ــطينيين عل ــف ســلوك الفلس ــى تكيي ــعيها إل س

ــا للســيطرة علــى كل منحــى مــن مناحــي حيــاة الفلســطينيين 
ً
ــا مختلف معيــن. تفــرض ’إســرائيل‘ مــا يزيــد علــى 101 تصريًح

ــا والتدخــل فيهــا.60 ويتحكــم نظــام اســتصدار التصاريــح بقــدرة الفلســطينيين علــى الوصــول إلــى األراضــي، والمــوارد  تقريًب

التجاريــة  والمشــاريع  والصناعيــة  الزراعيــة  والتنميــة  الطبــي،  والعــالج  والعمــل،  والســفر،  المبانــي،  وتشــييد  الطبيعيــة، 

وغيرهــا؛ وذلــك علــى نحــو يفــوق فــي نطاقــه مجــرد فــرض القيــود علــى حريــة الحركــة والتنقــل. ومــن النتائــج التــي يشــتد 

فيهــا تأثيــر نظــام اســتصدار التصاريــح حرمــان عــدد ليــس بالقليــل مــن الفلســطينيين مــن الحــق فــي الســكن الالئــق، 

ــم.  ــي المالئ ــتوى المعيش ــة والمس ــة الصحي والرعاي

3،2،1. مصادرة األراضي وحرمان أصحابها من التصّرف واالنتفاع بها 

ــي  ــم ف ــق التحك ــن طري ــى مصــادرة األراضــي ع ــن خاللهــا إل ــى شــقين وتســعى م ــذ ’إســرائيل‘ اســتراتيجية تنطــوي عل تنف

ــن جهــة  ــاع بهــا م ــن الوصــول إليهــا واســتعمالها واالنتف ــع أصحابهــا م ــن جهــة، ومن ــات م ــى فئ تصنيــف هــذه األراضــي إل

أخــرى، بمــا يتيــح لهــا االســتيالء علــى مســاحة أكبــر مــن األراضــي فيمــا بعــد. وقــد أفضــت هــذه السياســة إلــى تخصيــص مــا 

55 BADIL, Forced Population Transfer: The Case of Palestine- Denial of Residency, (Bethlehem, Palestine: BADIL, April 2014), 
available at: http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/wp15-introduction.pdf. 

56 “Statistics on Revocation of Residency in East Jerusalem,” B’Tselem, 23 May 2019, available at: http://www.btselem.org/
jerusalem/revocation_statistics [accessed 14 September 2019] [hereinafter B’Tselem, Statistics on Residency in East 
Jerusalem].

57 “Ceased Residency: Between 1967 and 1994 Israel Revoked the Residency of Some Quarter Million Palestinians from the 
West Bank and the Gaza Strip,” HaMoked- Center for the Defense of the Individual, 12 June 2012, available at: http://www.
hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates1175 [accessed 14 September 2019].

58 “Status Revocations in East Jerusalem,” HaMoked, 10 April 2018, available at: http://www.hamoked.org.il/files/2018/1162812_
eng.pdf.

59 Mahdi Abdul Hadi, “Reviewing the Palestinian Political Scene 2015,” The Palestinian Academic Society for the Study of 
International Affairs (PASSIA), December 2015, 8, available at: http://passia.org/media/filer_public/be/1c/be1ca4de-9bd3-
41ef-80ea-d549743ada57/passia_bulletin-en.pdf.

60 BADIL, Forced Population Transfer: The Case of Palestine - Installment of a Permit Regime, (Bethlehem, Palestine: BADIL, 
December 2015), available at: http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/
wp18-FPT-Israeli-permit-system.pdf.

http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/wp15-introduction.pdf
Residency%20in%20East%20Jerusalem%2C%E2%80%9D%20B%E2%80%99Tselem%2C%2023%20May%202019%2C%20available%20at:%20http
http://www.hamoked.org/Document.aspx%3FdID%3DUpdates1175
http://www.hamoked.org/Document.aspx%3FdID%3DUpdates1175
http://www.hamoked.org.il/files/2018/1162812_eng.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2018/1162812_eng.pdf
http://passia.org/media/filer_public/be/1c/be1ca4de-9bd3-41ef-80ea-d549743ada57/passia_bulletin-en.pdf
http://passia.org/media/filer_public/be/1c/be1ca4de-9bd3-41ef-80ea-d549743ada57/passia_bulletin-en.pdf
http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/wp18-FPT-Israeli-permit-system.pdf
http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/wp18-FPT-Israeli-permit-system.pdf
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ــطينيون  ؛ الفلس
ً

ــال ــًرا.61 فمث ــرائيليين حص ــود اإلس ــة اليه ــها لمنفع ــطين وتكريس ــي فلس ــن أراض ــة م ــي المائ ــبته 85 ف نس

الذيــن يحملــون الجنســية اإلســرائيلية، ويشــكلون نحــو 20 فــي المائــة مــن مجمــل تعــداد الســكان، محصــورون فــي مســاحة 

ال تتعــدى 4 فــي المائــة مــن األراضــي.62 كمــا وضعــت ’إســرائيل‘ يدهــا بحكــم األمــر الواقــع علــى مــا يربــو عــن 70 فــي المائــة 

ــح المســتعمرين  ــى إقليمهــا بحكــم األمــر الواقــع لصال مــن أراضــي الضفــة الغربيــة )بمــا فيهــا شــرقي القــدس( أو ضمتهــا إل

اليهــود دون غيرهــم.63 

ــات ســببها »الضــرورة العســكرية«،64 ومصــادرة  ــى أراضــي الفلســطينيين بموجــب إعالن ــا تضــع ’إســرائيل‘ يدهــا عل ــا م وغالًب

ــى اليهــود اإلســرائيليين دون  ــا بعــد عل ــاع بهــا فيم ــي يقتصــر اســتعمالها واالنتف ــة« والت ــا »أراضــي دول األراضــي باعتباره

غيرهــم،65 واإلعــالن عــن العقــارات التــي تعــود ملكيتهــا للفلســطينيين باعتبارهــا ممتلــكات مهجورة/متروكــة،66 أو اإلعالنــات 

 عــن مصــادرة األراضــي، تعمــل طائفــة متنوعــة مــن 
ً

عــن االســتيالء علــى األراضــي لغايــات »المنفعــة العامــة«.67 وفضــال

ــى أراضيهــم واســتعمالها  ــى الوصــول إل ــن أصحــاب األراضــي عل ــدرة الفلســطينيين م ــد ق ــى تقيي ــن والسياســات عل القواني

ــة ألراضيهــم  ــن أصحــاب األراضــي يحظــون بملكي ــن أن الفلســطينيين م ــم م ــى الرغ ــي هكــذا حــاالت، وعل ــاع بهــا. وف واالنتف

بحكــم القانــون، يجــري حصــر حقــوق التصــرف فــي هــذه األراضــي لـ’إســرائيل‘ وحرمــان أصحابهــا منهــا بحكــم األمــر الواقــع.68 

4،2،1. التمييز في سياسة التنظيم والتخطيط الحضري 

ــن الســكان الفلســطينيين.  ــدة م ــداد المتزاي ــواء األع ــة احت ــة بغي ــط التمييزي ــم والتخطي ــق ’إســرائيل‘ سياســات التنظي تطب

ــان ألن  ــى األم ــر إل ــاظ وتفتق ــام واالكتظ ــهد االزدح ــروف تش ــي ظ ــطينية ف ــر الفلس ــن األس ــش اآلالف م ــك، تعي ــة لذل ونتيج

هــا ممنوعــون مــن اســتعمال أراضيهــم أو الحصــول علــى نصيبهــم مــن األراضــي العامــة واالنتفــاع بهــا. كمــا تمنــع  أبناء

ات التخطيــط وفــي إعــداد المخططــات الهيكليــة مــن خــالل التعديــالت  ’إســرائيل‘ الفلســطينيين مــن المشــاركة فــي إجــراء

التــي تجريهــا دون وجــه مشــروع علــى قوانيــن التنظيــم والتخطيــط التــي كانــت ســارية فــي األرض الفلســطينية قبــل 

ــا.69  احتالله

61 Segev, The First Israelis, supra note 43.
62 Miriam Berger, “Palestinian Citizens of Israel Struggle to tell their stories,” Columbia Journalism Review (CJR), 11 January 

2019, available at: https://www.cjr.org/analysis/palestinian-citizens-of-israel-musawa.php [accessed 14 September 2019].

انية المعّرضة لخطر التهجير )بيت لحم، فلسطين، 
ّ
مركز بديل، النهب اإلسرائيلي لألرض والتهجير القسري للفلسطينيين: دليل إرشادي لألفراد والتجمعات السك  63

حزيران 2013(، متوفر على الموقع: www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/handbook2013ara.pdf  ]يذكر فيما 
بعد بـ: مركز بديل: النهب اإلسرائيلي لألرض[.

64 In Dweikat v. Government of Israel, the Israeli High Court of Justice refused to use “military necessity” as a justification for 
land confiscation to build settlements; nonetheless, “military necessity” can still be used as a justification to confiscate land 
for purposes other than colonies: see HCJ, 390/79, Izzat Muhammad Mustafa Dweikat et al v Government of Israel et al, 34, 
PD, 1 (1980) (Isr.).

بحسب المادة 55 لعام 1907 من اتفاقية الهاي، بإمكان قوة االحتالل استخدام األراضي العامة بل واالنتفاع منها، ولكن ال يسمح لها بأن تتصرف بها كمالك أو أن   65

تتلمكها. كذلك، وبحسب المادة 43، مطلوب من قوة االحتالل احترام القوانين السارية في البالد ما قبل احتاللها. أنظر: مركز بديل، النهب اإلسرائيلي لألرض، الهامش  
السابق رقم 63، ص35-46.

يمتد إعالن المصادرة ليشمل األمالك الخاصة والشركات التي يمتلكها مواطن/مقيم من دولة معادية.   66

  See Order Regarding Abandoned Property (Private Property) (Judea and Samaria) 5727-1967, 1967 (Isr.).
67 Land Acquisition (Validation of Acts and Compensation) Law 5713-1953, 1953 (Isr.), available at: http://www.

israellawresourcecenter.org/israellaws/fulltext/landacquisitionlaw.htm [accessed 14 September 2019]. 
  كان إنشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية نتيجة لألوامر العسكرية 363 و373 على التوالي.

68 B’Tselem, Access Denied: Israeli Measures to Deny Palestinians Access to Land around Settlements, (Jerusalem: B’Tselem, 
2008), 7, available at: http://www.btselem.org/publications/summaries/200809_access_denied [accessed 14 September 
2019].

ان: الحالة الفلسطينية: التمييز في سياسات التنظيم والتخطيط الحضري )بيت لحم، فلسطين، حزيران 2015(، 
ّ
مركز بديل، ورقة عمل رقم 17: التهجير القسري للسك  69
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الـ )middleeastmonitor.com :مقطع لجدار الفصل العنصري  حول القدس، 13 تشرين أول 2016 )المصدر 

5،2،1. الفصل العنصري والتجزئة والعزل 

ــاء  ــن أبن ــع عــرى التواصــل بي ــى تقطي ــا متعــددة، بحيــث تفضــي إل ــة التــي تنفذهــا ’إســرائيل‘ أوجًه تحمــل سياســة التجزئ

الشــعب الفلســطيني مــن النواحــي الجغرافيــة واأليديولوجيــة والوطنيــة.70 وتتخطــى هــذه السياســة التــي تقــوم علــى 

الفلســطينيين عــن  الــذي يتوخــى فصــل  الهــدف  البعــض  إلــى فئــات وعزلهــم عــن بعضهــم  الفلســطينيين  تصنيــف 

المواطنيــن اليهــود اإلســرائيليين. فهــذه السياســة تشــكل نظاًمــا هرمًيــا تراتبًيــا للحقــوق فــي أوســاط الفلســطينيين 

ــا علــى تقســيم الســكان الفلســطينيين مــن الناحيــة 
ً

أنفســهم. وعلــى رأس هــرم التقســيم القانونــي، تعمــل ’إســرائيل‘ أيض

ــا. وفــي هــذا المقــام، لــم يســبق لـ’إســرائيل‘ أن تعاملــت 
ً

الجيوسياســية مــن أجــل عــزل تجمعاتهــم وفصلهــا عــن بعضهــا بعض

ــا عــن ذلــك، تعتمــد ’إســرائيل‘ نهًجــا تخضــع بموجبــه أبنــاء الشــعب 
ً

مــع الفلســطينيين باعتبارهــم شــعًبا واحــًدا. وعوض

الفلســطيني لمعاملــة تمييزيــة عنصريــة تقــوم فــي أساســها علــى اعتبارهــم تجمعــات ســكانية محليــة أو مناطــق جغرافيــة 

ــى جانــب العــزل لتجمعــات  ــا أو أفــراًدا غيــر يهــود. فإل
ً

ــة عــن بعضهــا بعض ــات جيوسياســية أو أقليــات دينيــة منعزل أو كيان

ــذي تتوخــاه ’إســرائيل‘ مــن هــذه السياســة فــي  ــع التطــور، يكمــن الهــدف النهائــي ال ــة لتفتيــت عــرى التواصــل ومن معين

وأد الوحــدة والهويــة الوطنيــة الفلســطينية ومحوهمــا وخلــق حيــز مــن االمتيــازات يخــص اليهــود المســتعمرين حصــًرا فــي 

ذات الوقــت. 

6،2،1.  حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الموارد الطبيعية والخدمات العامة 

يســتهدف  حيــث  جماعيــة،  الخدمــات صفــة  علــى  والحصــول  الطبيعيــة  المــوارد  إلــى  الوصــول  مــن  الحرمــان  يكتســب 

التجمعــات الســكانية الفلســطينية أو أبنــاء الشــعب الفلســطيني بعمومهــم. وترتبــط هاتــان السياســتان، باإلضافــة إلــى مــا 

70 See the withdrawn report issued by UN Economic and Social Commission for Western Asia (UN ESCWA), Israeli practices 
towards the Palestinian People and the Question of Apartheid, E/ESCWA/ECRI/2017/1,15 March 2017, available at https://
www.middleeastmonitor.com/wp-content/uploads/downloads/201703_UN_ESCWA-israeli-practices-palestinian-people-
apartheid-occupation-english.pdf.

https://www.middleeastmonitor.com/wp-content/uploads/downloads/201703_UN_ESCWA-israeli-practices-palestinian-people-apartheid-occupation-english.pdf
https://www.middleeastmonitor.com/wp-content/uploads/downloads/201703_UN_ESCWA-israeli-practices-palestinian-people-apartheid-occupation-english.pdf
https://www.middleeastmonitor.com/wp-content/uploads/downloads/201703_UN_ESCWA-israeli-practices-palestinian-people-apartheid-occupation-english.pdf
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)wafa.net :صور هدم المنازل، هدم المدارس، اعتقال األطفال واالعتداء عليهم، وحرمان الفلسطينيين من المصادر الطبيعية في الضفة الغربية )المصدر

ــا، حيــث أن وجــود الواحــدة منهمــا يفضــي إلــى وجــود األخــرى. 
ً

ــا ال ينفــك عــن بعضهمــا بعض
ً
تفرزانــه مــن أثــر جماعــي، ارتباط

فمــن جانــب، تســعى ’إســرائيل‘ إلــى إحــكام ســيطرتها دون وجــه مشــروع علــى المــوارد الطبيعيــة التــي تزخــر األرض 

ــة بهــا مــن خــالل اآلليــات العســكرية واإلداريــة والسياســية التــي توظفهــا لهــذه الغايــة. وفــي الواقــع،  الفلســطينية المحتل

ــا غنيــة بالمــوارد الطبيعيــة، كالميــاه والغــاز الطبيعــي والرواســب المعدنيــة، التــي باتــت ’إســرائيل‘ 
ً

تعــد فلســطين أرض

ــة  ــة المتاح ــن اإلمكاني ــد م ــا يح ــا، مم ــول إليه ــطيني الوص ــعب الفلس ــاء الش ــر ألبن ــة وال يتيس ــا الحصري ــا لمنفعته تحتكره

ــم.  ــر مصيره ــي تقري ــم ف ــة حقه ــم لممارس له

ــى  ــول إل ــن الوص ــم م ــة لحرمانه ــا نتيج ــات إم ــى الخدم ــول عل ــن الحص ــطينيين م ــان الفلس ــون حرم ــد يك ــر، ق ــب آخ ــن جان وم

ــى تقديــم خدمــات التعليــم  ــاًرا ضــارة عل ــى الخدمــات آث ــف االفتقــار إل مواردهــم الطبيعيــة أو سياســة قائمــة بذاتهــا. ويخل

والصحــة والصــرف الصحــي، ناهيــك عــن الحــق فــي العمــل والحــق فــي مســتوى معيشــي مالئــم اللذيــن يكفلهمــا القانــون 

ــس  ــز الممأس ــى التميي ــواردة عل ــواهد ال ــّوج الش ــر يت ــي مظه ــات ف ــن الخدم ــان م ــر الحرم ــك، يظه ــى ذل  عل
ً
ــالوة ــي. وع الدول

الــذي تمارســه ’إســرائيل‘ بحــق الفلســطينيين. فإعمــال هــذا الحرمــان بحكــم األمــر الواقــع، وليــس مــن خــالل أوامــر عســكرية 

ات التــي تعنــى بحرمــان الفلســطينيين مــن الحصــول علــى  أو تشــريعات واضحــة، يهــدف تحديــًدا إلــى إخفــاء اإلجــراء

ــد ومقصــود.71  ــى نحــو متعم ــات عل الخدم

7،2،1.  الحرمان من جبر الضرر 

ــذي  ــر الضــرر ال ــي جب ــن حقهــم ف ــن الفلســطينيين م ــان الالجئي تنتهــج ’إســرائيل‘ سياســة ممنهجــة تســتهدف بهــا حرم

ــع(، ناهيــك عــن حقهــم فــي رد ممتلكاتهــم  وقــع عليهــم، وهــو حــق يشــمل حقهــم فــي العــودة ابتــداًء )انظــر الفصــل الراب

)بيت  العاّمة  والخدمات  الطبيعية  الموارد  إلى  الوصول  من  الفلسطينيين  حرمان  الفلسطينية:  الحالة  ان: 
ّ
للسك القسري  التهجير   :20 رقم  عمل  ورقة  بديل،  مركز   71

www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working- :لحم، فلسطين، كانون الثاني 2017(، متوفر على الرابط
papers/ara/WP20-DANRS-Ara.pdf

www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/ara/WP20-DANRS-Ara.pdf
www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/ara/WP20-DANRS-Ara.pdf
www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/ara/WP20-DANRS-Ara.pdf
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إليهــم وتعويضهــم وتقديــم الضمانــات بعــدم تكــرار مــا حــل بهــم. ومــع ذلــك، فــال ينفــك الالجئــون الفلســطينيين محروميــن 

حرماًنــا صريًحــا مــن حقهــم فــي العــودة ســواء كان هــذا الحرمــان مباشــًرا أم غيــر مباشــر بموجــب طائفــة مــن القوانيــن 

سياســة  وعســكرية،  قانونيــة  بتدابيــر  وباالســتعانة  ’إســرائيل‘،  نفــذت  فقــد  اإلســرائيلية.72  والممارســات  والسياســات 

 يمــس الحقــوق الفرديــة والجماعيــة الواجبــة للفلســطينيين وال تتيــح اإلمكانيــة لالنتصــاف أو 
ً

ا متواصــال
ً
تشــكل انتهــاك

نيــل العدالــة عــن فعــل التهجيــر أو التهجيــر القســري الــذي يقــع تحــت حظــر دولــي. ومــن شــأن الحرمــان مــن حــق العــودة أن 

يجعــل الالجئيــن والمهجريــن عرضــة بوجــه خــاص للتهجيــر مــرات أخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، وجــراء اســتمرار منعهــم مــن 

ــذي يعصــف بســوريا،  ــة الصــراع ال ــذ بداي ــي من ــر الداخل ــى 280,000 الجــئ فلســطيني للتهجي ــد عل ــا يزي العــودة، تعــرض م

ــى البلــدان المجــاورة.73  وفــّر أكثــر مــن 120,000 آخريــن إل

8،2،1.   قمع المقاومة 

والحــق  الفلســطينيون.74  يخوضهــا  التــي  المقاومــة  قمــع  خاللهــا  مــن  تســتهدف  مختلفــة  آليــات  ’إســرائيل‘  توظــف 

فــي المقاومــة حــق تحميــه وتؤصلــه القــرارات الصــادرة عــن األمــم المتحــدة، وهــو يتضمــن الحــق فــي الكفــاح المســلح 

ــى  ــطينيون عل ــه الفلس ــذي يخوض ــاح ال ــى الكف ــارة إل ــرض اإلش ــي مع ــق ف ــذا الح ــراف به ــرى االعت ــد ج ــلح،75 وق ــر المس وغي

وجــه الخصــوص.76 وتكمــن الغايــة التــي تتوخاهــا ’إســرائيل‘ مــن هــذه السياســة فــي إحــكام قبضتهــا علــى الســكان 

الفلســطينيين، واإلمعــان فــي اســتعمار أرضهــم، وترحيلهــم عنهــا فــي نهايــة المطــاف. وفــي ســبيل تحقيــق هــذه الغايــة، 

ــة تســتهدف  ــر بيروقراطي ــى تدابي ــى العنــف وتقــوم عل ــن الممارســات التــي تحتكــم إل ــق ’إســرائيل‘ طائفــة واســعة م تطب

الفلســطينيين فــرادى وجماعــات، وأســرهم وتجمعاتهــم الســكانية عــن بكــرة أبيهــا. ومــن جملــة هــذه الممارســات العقوبــات 

الجماعيــة واالعتقــال التعســفي واالحتجــاز اإلداري، وقمــع حريــة التجمــع الســلمي والتعبيــر عــن الــرأي واســتخدام القــوة 

ــون.77  ــع القان ــى م ــرط ويتناف ــو مف ــى نح عل

9،2،1.  األعمال التي تنفذها أطراف غير حكومية )وتحظى بموافقة وتواطؤ الدولة( 

تعتمــد ’إســرائيل‘ علــى عــدد مــن األطــراف غيــر الحكوميــة مــن أجــل تســهيل اســتعمارها وتوســيع نطاقــه وترحيــل الســكان 

ــات  ــات رئيســية، هــي: المنظم ــالث فئ ــة ث ــر الحكومي ــن مناطــق ســكناهم. وتضــم هــذه األطــراف غي الفلســطينيين قســًرا ع

)األفــراد(،  اإلســرائيليون  اليهــود  والمســتعمرون  المدنــي  المجتمــع  الحكوميــة، ومؤسســات  غيــر  اإلســرائيلية  اليهوديــة 

ان: الحالة الفلسطينية: الحرمان من جبر الضرر )بيت لحم، فلسطين، كانون الثاني 2018(، متوفر على الرابط: 
ّ
مركز بديل، ورقة عمل رقم 22: التهجير القسري للسك  72

 ،www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/ara/WP22-Reparations-Ara.pdf
]يذكر فيما بعد بـ: مركز بديل: الحرمان من جبر الضرر[.

73 “Syria Crisis,” UNRWA, 2019, available at: http://www.unrwa.org/syria-crisis [accessed 14 September 2019] [hereinafter 
UNRWA, Syria Crisis].

على  متوفر   ،)2016 الثاني  كانون  فلسطين،  لحم،  )بيت  الضرر  جبر  من  الحرمان  الفلسطينية:  الحالة  ان: 
ّ
للسك القسري  التهجير   :19 رقم  عمل  ورقة  بديل،  مركز   74

www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/ara/wp19-Suppression-of- الرابط: 
Resistance-ara.pdf، ]يذكر فيما بعد بـ: مركز بديل: قمع المقاومة[.

75 UNGA resolution 33/24 of 29 November 1978, “Reaffirms the legitimacy of the struggle of peoples for independence, 
territorial integrity, national unity and liberation from colonial and foreign domination and foreign occupation by all 
available means, particularly armed struggle.” UNGA, Resolution 33/24, Importance of the Universal Realization of the Right 
of Peoples to Self-Determination and of the Speedy Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples for the 
Effective Guarantee and Observance of Human Rights, A/RES/33/24, 29 November 1978, available at: https://bit.ly/2HhqWrT 
[accessed 14 September 2019].

76 UNGA Res. 3236 of 1974 by which the UNGA reaffirmed the Palestinian people’s inalienable rights, including self-determination, 
national independence, sovereignty, and refugees’ return to their homes and property from where they were displaced. It 
also recognizes “the right of the Palestinian people to regain its rights by all means in accordance with the purposes and 
principles of the Charter of the United Nations.” UNGA, Resolution 3236, The Question of Palestine, A/RES/3236 (XXIX), 22 
November 1974, available at: https://undocs.org/ar/A/RES/3236%20(XXIX) [accessed 14 September 2019].

77 BADIL, Suppression of Resistance, supra note 74.
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ــال  ــد األعم ــى رف ــة عل ــر الحكومي ــة.78 وتعمــل هــذه األطــراف غي ــن شــركات إســرائيلية ودولي ــه م ــا في والقطــاع الخــاص – بم

التــي تأتيهــا ’إســرائيل‘ دون وجــه قانونــي ومســاندتها. وغالًبــا مــا ينطــوي عمــل تلــك األطــراف نفســها علــى ارتــكاب أعمــال 

ــد،  ــد بعي ــى ح ــاب إل ــن العق ــالت م ــورة باإلف ــراف المذك ــى األط ــا تحظ ــا. كم ــبهات حوله ــكوك والش ــر الش ــة تثي ــر قانوني غي

وتنــال الدعــم المباشــر مــن جانــب الدولــة فــي أغلــب أحوالهــا. وتســتعين ’إســرائيل‘ بالمنظمــات اليهوديــة غيــر الحكوميــة، 

مــن قبيــل الصنــدوق القومــي اليهــودي، فــي خصخصــة األراضــي ’التــي تملكهــا الدولــة‘ لضمــان بقائهــا فــي أيــدي اليهــود 

ــة بملكيــة أراضيهــم والوصــول  ــي المســاعي التــي يبذلهــا الفلســطينيون فــي ســبيل المطالب ــدوام، ممــا يعطــل بالتال ــى ال عل

 عــن ذلــك، تعتمــد ’إســرائيل‘ علــى المســتعمرين األفــراد أنفســهم بغيــة ممارســة العنــف بحــق التجمعــات 
ً

إليهــا.79 وفضــال

ــى زراعــة أراضيهــم وفالحتهــا  ــث الخــوف فــي نفــوس أبنائهــا، ممــا يثنيهــم عــن التوجــه إل الســكانية الفلســطينية بغيــة ب

أو يجبرهــم إلــى الرحيــل عنهــا، وبالتالــي يتــرك هــذه األراضــي لقمــة ســائغة لالســتيالء عليهــا. وفــي الواقــع، تعكــس 

ــذي  ــن ال ــالل األم ــن خ ــاء م ــي الخف ــيها ف ــرائيل‘ وترس ــخها ’إس ــة ترس ــة سياس ــر حكومي ــراف غي ــا أط ــي تنفذه ــال الت األعم

توفــره قواتهــا األمنيــة للمســتعمرين وفــي رفــض إنفــاذ القانــون علــى قــدم المســاواة عليهــم. فعلــى مــدى األعــوام العشــرة 

ــن بجــروح.80  ــن 1,634 آخري ــا ال يقــل ع ــوا م ــة، قتــل هــؤالء المســتعمرون 34 فلســطينًيا، وأصاب المنصرم

3،1.  آخر المستجدات السياسية 

1،3،1. عملية “ أوسلو” للسالم

ــى  ــي العــام 1991، وأفضــى إل ــد ف ــذي عق ــد ال ــر مدري ــة بمؤتم ــة العربي ــي المنطق ــي انطلقــت ف ــة الســالم الت اســتهلت عملي

ــن  ــه بي ــالم وإحالل ــق الس ــى تحقي ــي إل ــات ترم ــذه االتفاقي ــن ه ــة م ــت الغاي ــام 1993. وكان ــي الع ــلو ف ــات أوس ــرام اتفاقي إب

ا انتقالًيــا مدتــه 
ً
الفلســطينيين واإلســرائيليين.81 وأنشــئت بموجبهــا الســلطة الفلســطينية فــي العــام 1994 باعتبارهــا جهــاز

ــة  ــة الغربي ــن الضف ــة م ــق معين ــي مناط ــي ف ــم الذات ــة الحك ــى ممارس ــا عل ــي يؤديه ــف الت ــر الوظائ ــوام، وتقتص ــة أع خمس

وقطــاع غــزة. وقــد جــرى تقســيم الضفــة الغربيــة، بموجــب هــذه االتفاقيــات، إلــى مناطــق ثــالث: المنطقــة )أ(، والمنطقــة )ب( 

والمنطقــة )ج(. وال يعكــس هــذا التقســيم واقًعــا جغرافًيــا، وإنمــا يمثــل تقســيًما إدارًيــا لهــذه المنطقــة. وكان مــن المقــرر أن 

يتســم هــذا التقســيم بصفــة مؤقتــة. وكانــت الغايــة منــه تكمــن فــي إتاحــة المجــال أمــام نقــل الســلطات بصــورة تدريجيــة 

إلــى الســلطة الفلســطينية، التــي لهــا )نظرًيــا( أن تملــك الســيطرة الحصريــة علــى المنطقــة )أ( )التــي تشــكل 18 فــي المائــة 

ــرائيل‘  ــت ’إس ــل، منح ــي المقاب ــة(. وف ــي المائ ــة )ب( )22 ف ــي المنطق ــة ف ــيطرة المدني ــة(، والس ــة الغربي ــاحة الضف ــن مس م

ــى المنطقــة )ج( )التــي تغطــي مــا نســبته 60 فــي  ــة عل ــى الشــؤون األمنيــة فــي المنطقــة )ب( والســيطرة الكامل الســيطرة عل

المائــة مــن مســاحة الضفــة الغربيــة(. ويقطــن معظــم الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة فــي المنطقتيــن )أ( و)ب(، اللتيــن 

ــى التواصــل الجغرافــي فيمــا بينهــا.  ــى 165 وحــدة مســتقلة مــن األراضــي وتفتقــر إل تنقســمان إل

الرابط:  على  متوفر   ،)2015 نيسان  فلسطين،  لحم،  )بيت  فـلـسـطين  في  الدولي  القانون  انتهاكات  في  الشركات  تواطؤ  بعنوان:  بحث  ورقة  بديل،  مركز   78

www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/in-focus/complicit-companies-ar.pdf

سمح قانون إدارة األراضي اإلسرائيلي لعام 2009 بتخصيص األراضي “المملوكة” من قبل دولة إسرائيل في كٍل من إسرائيل وفي األرض الفلسطينية المحتلة عام   79
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ــات  ــى اتفاقي ــع عل ــن التوقي ــوام م ــة أع ــد خمس ــق بع ــا أن تنطل ــرًرا له ــي كان مق ــي الت ــع النهائ ــات الوض ــد مفاوض ــم تنعق ل

ــن  ــى عقدي ــد عل ــرة تزي ــدى فت ــى م ــدت عل ــالم« امت ــة س ــطين »عملي ــهدت فلس ــك، ش ــن ذل ــا ع
ً

ــالق. وعوض ــى اإلط ــلو عل أوس

ــطينية  ــلطة الفلس ــع الس ــل م ــري التعام ــع. ويج ــى أرض الواق ــل عل ــر ضئي ــوى تغيي ــا س ــي طياته ــل ف ــم تحم ــان، ول ــن الزم م

ــا  ــة، بم ــطينية المحتل ــى األرض الفلس ــة عل ــيادة فعلي ــك أي س ــي ال تمل ــطين، وه ــي فلس ــع ف ــر الواق ــة األم ــا حكوم باعتباره

فيهــا المنطقــة )أ(. وفــي نهايــة المطــاف، وفــرت عمليــة ســالم أوســلو ســتاًرا اتخذتــه ’إســرائيل‘ واســتفادت منــه فــي إرســاء 

ــاز  ــا إنج ــن نصيبه ــل م ــي كان الفش ــات الت ــن المفاوض ــا م ــدار 28 عاًم ــى م ــا عل ــرت له ــتعمارية، ويس ــاعيها االس ــم مس دعائ

ــل الســكان الفلســطينيين قســًرا  ــى إقليمهــا، وترحي ــة إل ــة الغربي توســيع مســتعمراتها/ مســتوطناتها، وضــم أراضــي الضف

ــان.  ــوق اإلنس ــيمة لحق ــاكات الجس ــن االنته ــى م ــدد ال يحص ــكاب ع ــكناهم وارت ــق س ــن مناط ع

2،3،1. األزمة التي تعصف بوكالة األونروا 

نشــئت وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين )األونــروا( فــي العــام 1949 مــن أجــل تنفيــذ برامــج 
ُ
أ

ــة  ــة واإلغاث ــة الصحي ــم والرعاي ــات التعلي ــن خدم ــا تشــمله م ــي فلســطين، بم ــح الجئ ــال لصال ــج األعم ــة المباشــرة وبرام اإلغاث

ــكاد  ــاًدا ي ــة اعتم ــل الوكال ــد تموي ــة.82 ويعتم ــر واالســتجابة الطارئ ــراض الصغي ــات واإلق ــة وتحســين المخيم ــة التحتي والبني

 علــى التبرعــات الطوعيــة التــي تقدمهــا الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة، ومــا يضــاف إلــى هــذه المســاهمات 
ً

يكــون كامــال

ــي  ــن ف ــن العاملي ــن الدوليي ــور الموظفي ــي أج ــذي يغط ــدة، وال ــم المتح ــة لألم ــة العادي ــده الميزاني ــزي ترص ــل رم ــن تموي م

الوكالــة بصــورة رئيســية.83 وفــي الواقــع، يجعــل هــذا االعتمــاد الهائــل علــى التمويــل الطوعــي وكالــة األونــروا عرضــة للتأثــر 

ــم يهــدأ لهــا أوار  ــة ل ــات متباين ــدى تاريخهــا، لهجم ــى م ــة، عل ــدول المانحــة بوجــه خــاص. فقــد تعرضــت الوكال بسياســة ال

ــاة.84  ــى البقــاء والحي بغيــة تقويــض صالحيتهــا وقدرتهــا عل

وقــد ســجل التصعيــد األخيــر الــذي شــهدته فــي هــذه الهجمــات فــي شــهر آب ، حينمــا أوقفــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 

ــة.85  ــذي كانــت تقدمــه للوكال ــة األونــروا حتــى ذلــك العهــد، كل التمويــل ال ــر المســاهمين فــي تمويــل وكال التــي كانــت أكب

وبــرر الناطــق باســم وزارة الخارجيــة األمريكيــة هــذا القــرار علــى أســاس أن هــذه الوكالــة إنمــا هــي »عمليــة معيبــة وغيــر قابلــة 

ــروا،  ــتهدف األون ــزة تس ــة مرك ــياق حمل ــن س ــرار ضم ــذا الق ــي ه ــد. ويأت ــل الوحي ــو الح ــا ه ــى أن تصفيته ــالح«،86 بمعن لإلص

وتنــدرج فــي نطاقهــا األوســع واألشــمل ضمــن اســتراتيجية تراهــا الواليــات المتحــدة و’إســرائيل‘ للمنطقــة العربيــة بأســرها، 

وتســعيان مــن خاللهــا إلــى اســتئصال القضيــة الفلســطينية ونفيهــا مــن الوجــود عــن طريــق ترويــج »عمليــة ســلمية« 

اكتســت وجًهــا جديــًدا فيمــا يســمى ’صفقــة القــرن‘.87 

ــد ’إســرائيل‘  ــي تؤي ــن سياســاتها الســافرة الت  ع
ً

ــروا، فضــال ــة األون ــن خــالل اســتهداف وكال ــات المتحــدة م وتســعى الوالي

ــي  ــة ف ــى ديارهــم األصلي ــي العــودة إل ــن الفلســطينيين ووأد حقهــم ف ــة الالجئي ــة قضي ــى تصفي ــة، إل ــال موارب وتســاندها ب

https://www.unrwa.org/ar/who-we-are :مـن نحـن”، وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى، متوفر على الرابط"  82

83 Ibid.

مركز بديل، النشرة غير الدورية رقم 27: إضاءة على األسس السياسية ألزمة التمويل المزمنة التي تعصف بوكالة األونروا )بيت لحم، فلسطين، حزيران 2018(، متوفر   84

www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/bulletins-briefs-arabic/bulletin-no27-unrwa-financial- الرابط:  على 
crisis-ar.pdf

النسخة األصلية من وزارة الخارجية األمريكية لم تعد متوفرة علىموقعها على اإلنترنت. أنظر: ليزلي روتون وعلي صوافطة، “أمريكا توقف تمويل األونروا”، وكالة   85

https://bit.ly/2KVNeT8 :رويتر، 31 آب 2018، متوفر على الرابط
86 Ibid.
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بلدهــم، وإبــراء ذمــة ’إســرائيل‘ مــن المســؤوليات المترتبــة عليهــا تجــاه قضيــة الالجئيــن التــي خلقتهــا منــذ العــام 88.1948 

وتحــاول الواليــات المتحــدة أن تحــول المســؤولية الدوليــة عــن قضيــة الالجئيــن إلــى قضيــة عربية-فلســطينية، حيــث تتولــى 

البلــدان العربيــة بموجــب ذلــك تأديــة الــدور الــذي تضطلــع بــه الوكالــة والتكفــل بتمويلهــا،89 فــي ذات الوقــت الــذي تســعى 

ــن.90  ــن الفلســطينيين بإلغــاء صفتهــم كالجئي ــي لالجئي ــى تفكيــك المركــز القانون ــه إل في

وفــي هــذا الســياق، ال تنفــك الواليــات المتحــدة و’إســرائيل‘ توظفــان طائفــة مــن األدوات التــي تكفــل لهمــا إنفــاذ خططهمــا 

ــة  ــن الناحي ــروا م ــة األون ــض وكال ــى تقوي ــدة عل ــات المتح ــل الوالي ــي، تعم ــتوى الدول ــى المس ــددة. فعل ــتويات متع ــى مس عل

الماليــة مــن خــالل ممارســة الضغــط علــى المانحيــن الدولييــن بغيــة دفعهــا إلــى تقليــص تمويلهــا أو ربطــه بشــروط.91 

ــات  ــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، تمــارس الوالي ــة الســامية لألم ــذي تضعــه المفوضي ــع التعريــف ال ــى نحــو يتناقــض م وعل

المتحــدة الضغــوط التــي ترمــي مــن ورائهــا إلــى إلغــاء »صفــة الالجــئ‘ ورفعهــا عــن أبنــاء الالجئيــن الذيــن هجــروا مــن ديارهــم 

وأراضيهــم فــي األصــل، بحيــث يغــدو تعريــف الالجــئ الفلســطينيين ال يشــمل ســوى أولئــك الذيــن هجــروا فــي العــام 

ــذي حــل بهــم.  ــر الضــرر ال ــي جب ــع بحقهــم ف ــن« للتمت ــن ’المؤهلي ــدد الالجئي ــات المتحــدة ع ــص الوالي ــك، تقل 92.1948 وبذل

ــن  ــادة توطي ــى إع ــدف إل ــي، وته ــتوى اإلقليم ــى المس ــت عل ــتراتيجيات أطلق ــى اس ــه عل ــي مرتكزات ــه ف ــذا التوج ــوم ه ويق

الالجئيــن الفلســطينيين قســًرا فــي البلــدان العربيــة المجــاورة، إلــى جانــب اســتراتيجيات علــى المســتوى الوطنــي مــن خــالل 

تشــجيع المؤسســات المحليــة علــى تولــي المســؤوليات التــي تقــع ضمــن نطــاق الواليــة المعهــودة إلــى وكالــة األونــروا 

ــها.93  نفس

ــة تجاههــم، واســتمرار عجــز  ــى المســؤولية الدولي ــة عل ــروا شــهادة حي ــة األون ــل وكال ــن الفلســطينيين، تمث بالنســبة لالجئي

ــيها.  ــي ويرس ــون الدول ــا القان ــي يقرره ــوق الت ــر والحق ــن األط ــم ضم ــب لقضيته ــل مناس ــاس ح ــن التم ــي ع ــع الدول المجتم

ــروا، مــن خــالل ترويــج مزاعــم  ــة األون ــك، تبــذل ’إســرائيل‘ والواليــات المتحــدة مســاٍع جمــة فــي ســبيل تصفيــة وكال ومــع ذل

ــل  ــة التوص ــي عرقل ــي ف ــبب بالتال ــا تتس ــطينيين، وأنه ــن الفلس ــة الالجئي ــة قضي ــى إدام ــل عل ــة تعم ــل أن الوكال ــة مث مضلل

ــا واســع النطــاق ضــد ’إســرائيل‘“.94 
ً

ــى حــل لهــا، وأن اســتمرار وجودهــا يمثــل “تحريض إل

الفلســطينيين  الالجئيــن  وجــود  باســتمرار  الدولــي  والمجتمــع  ’إســرائيل‘  تذكــر  دوليــة  األونــروا مؤسســة  وكالــة  وتعــد 

ــة  ــز الوكال ــن مرك ــاص م ــن خــالل االنتق ــى م ــي تتأت ــة الت ــن الغاي ــي تقترفهــا ’إســرائيل‘. وتكم ــم الت وباالنتهــاكات والجرائ

ــع  ــدة المجتم ــن أجن ــه ع ــوع وإزاحت ــذا الموض ــض ه ــطينيين ونف ــن الفلس ــة الالجئي ــة قضي ــي صفح ــي ط ــا ف ــل عمله وتعطي
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3،3،1. إدارة  الرئيس دونالد ترامب 

ــا بذلــك  ًي
ّ
 لـــ ’إســرائيل‘، موف

ً
ــد ترامــب، اعترافــه الرســمي بالقــدس عاصمــة أعلــن رئيــس الواليــات المتحــدة األمريكيــة، دونال

بــأول وعــوده التــي أســّر بهــا إلــى رئيــس وزراء ’إســرائيل‘، بنياميــن نتنياهــو. واقتــرن هــذا االعتــراف مــع القــرار الــذي اتخــذه 

ترامــب بشــأن المضــي قدًمــا فــي نقــل ســفارة بــالده مــن تــل أبيــب إلــى القــدس، وهــو قــرار صــدر فــي األصــل عــن الكونغــرس 

ــى تمديــد أمــر تأجيــل  ــة عل األمريكــي فــي العــام 1995، وكان يخضــع للتأجيــل بموجــب توقيــع اإلدارات األمريكيــة المتعاقب

نقــل الســفارة علــى مــدى فتــرة زادت علــى 20 عاًمــا.95 ونفــذ هــذا الوعــد علــى نحــو اســتباقي ومتعمــد فــي يــوم 14 أيــار 2018، 

وهــو اليــوم الــذي ســبق إحيــاء الفلســطينيين للذكــرى الســنوية الســبعين للنكبــة.96  

 عــن ذلــك، يظهــر التحــول الــذي شــهدته إدارة ترامــب فــي انحيازهــا الســافر إلــى ’إســرائيل‘ وبــال اســتحياء بصــورة 
ً

وفضــال

2018، انســحبت الواليــات المتحــدة مــن مجلــس حقــوق  جليــة فــي عــدد مــن السياســات األخــرى. ففــي شــهر حزيــران 

ــى  ــة عل ــذه المنظم ــدام ه ــي إق ــن ف ــك تكم ــى ذل ــا إل ــدت به ــي ح ــباب الت ــرت أن األس ــدة، وذك ــم المتح ــع لألم ــان التاب اإلنس

ــر  ــة التحري ــب منظم ــالق مكت ــدة بإغ ــات المتح ــرت الوالي ــول 2018، أم ــهر أيل ــي ش ــا.97 وف ــا ضده ــرائيل‘ وتحيزه ــة ’إس إدان

الفلســطينية فــي العاصمــة واشــنطن، بحجــة إحجــام المنظمــة عــن اتخــاذ الخطــوات الضروريــة “للشــروع فــي مفاوضــات 

ــع  ــطينية والمجتم ــلطة الفلس ــل الس ــب تموي ــت إدارة ترام ــك، أوقف ــى ذل ــالوة عل ــرائيل‘“.98 وع ــع ’إس ــى م ــرة وذات معن مباش

ــم المســاعدات  ــح تقدي ــد رصــد فــي الســابق لصال ــون دوالر كان ق ــى 65 ملي ــد عل ــا يزي
ً
ــي الفلســطيني،99 وجمــدت مبلغ المدن

للفلســطينيين،100 وقطعــت جميــع المســاعدات التــي كانــت تقدمهــا لــألرض الفلســطينية المحتلــة علــى هــدي مــن سياســات 

ــو علــى 200 مليــون دوالر.102  ــك،101 وكانــت هــذه المســاعدات ترب ’مكافحــة اإلرهــاب‘ التــي صــدرت قبــل وقــت قصيــر مــن ذل

ــا قالــت فيــه إن 
ً
كمــا رفضــت هــذه اإلدارة شــجب المشــروع االســتيطاني االســتعماري اإلســرائيلي، واتخــذت بــدل ذلــك موقف

المســتعمرات »ال تشــكل عقبــة أمــام الســالم«، وهــو مــا يعــد خروًجــا واضًحــا عــن موقــف اإلدارات األمريكيــة الســالفة ويشــكل 

ــده.103  ــي وقواع ــون الدول ــة ألحــكام القان مخالف

95 United States Congress, Public Law 104-45, Jerusalem Embassy Act of 1995, 8 November 1995, available at: https://www.
congress.gov/104/plaws/publ45/PLAW-104publ45.pdf; Tovah Lazaroff, “US Ends Waivers of Jerusalem Embassy Act After 
Terms Fulfilled,” The Jerusalem Post, 9 May 2019, available at: https://www.jpost.com/Breaking-News/Pompeo-tells-
Congress-no-more-waivers-regarding-Jerusalem-Embassy-Act-589186 [accessed 14 September 2019].

96 Ashley Turner, “After US Embassy makes controversial move to Jerusalem, more countries follow its lead,” CNBC, 18 May 
2018, available at: https://www.cnbc.com/2018/05/17/after-us-embassy-move-to-jerusalem-more-countries-follow-its-
lead.html [accessed 14 September 2019].

97 Colin Dwyer, “U.S. Announces Its Withdrawal From UN Human Rights Council,” National Public Radio (NPR), 19 June 2018, 
available at: https://www.npr.org/2018/06/19/621435225/u-s-announces-its-withdrawal-from-u-n-s-human-rights-council 
[accessed 14 September 2019].

98 US State Department, “Closure of the PLO Office in Washington,” Press Statement, 10 September 2018, available at: https://
www.state.gov/closure-of-the-plo-office-in-washington/ [accessed 14 September 2019].

99 Muriel Asseburg, “The ‘Deal of the Century’ for Israel- Palestine: US Proposals Are Likely to Speed Demise of Two-State 
Settlement,” SWP Comment, Stiftung Wissenschaft und Politik- German Institute for International and Security Affairs, no. 
20 (April 2019): 3, available at: https://www.swp-berlin.org/10.18449/2019C20/ [accessed 14 September 2019] [hereinafter 
Asseburg, Deal of the Century].

100 U.S. Department of State, Bureau of Public Affairs Department, “Press Briefing - January 16, 2018,” 2018, available at: https://
www.state.gov/briefings/department-press-briefing-january-16-2018/ [accessed 14 September 2019].  

101 Yolande Knell, “US stops all aid to Palestinians in West Bank and Gaza,” BBC News, 1 February 2019, available at: https://www.
bbc.com/news/world-middle-east-47095082 [accessed 14 September 2019].

102 Michael H Fuchs, “The Trump-Netanyahu relationship is sowing disaster for both countries,” The Guardian, 11 April 2019, 
available at: https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/apr/11/the-trump-netanyahu-relationship-is-sowing-
disaster-for-both-countries [accessed 14 September 2019].

103 The White House, Foreign Policy Statements and Releases, “Statement by the Press Secretary,” 2 February 2017, available at: 
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary/ [accessed 14 September 2019].
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 عمــا تقــدم، مــا عــادت وزارة الخارجيــة األمريكيــة فــي عهــد الرئيــس ترامــب تشــير إلــى األرض الفلســطينية المحتلــة 
ً

وفضــال

باعتبارهــا »محتلــة«، وتشــير إليهــا بــدل ذلــك بوصفهــا »تقــع تحــت ســيطرة ’إســرائيل‘».104 وبينمــا لــم تعلــن الواليــات 

المتحــدة امتــالك ’إســرائيل‘ زمــام الســيادة علــى األرض الفلســطينية المحتلــة، فقــد اعتــرف ترامــب رســمًيا بمرتفعــات 

ا أخضــر مــن  ات ضــوء الجــوالن باعتبارهــا إقليمــا يخضــع للســيادة اإلســرائيلية فــي شــهر آذار 105.2019 وتمنــح هــذه اإلجــراء

ــد رحــب  ــى إقليمهــا. وق ــى األرض الفلســطينية وضمهــا إل ــي االســتيالء عل ــا ف ــة لـــ ’إســرائيل‘ بالمضــي قدًم اإلدارة األمريكي

ــة فــي  ــاء بملكيــة األرض المحتل ــة االدع ــا بإمكاني
ً
ــراًرا واعتراف ــاره إق ــوزراء اإلســرائيلي نتنياهــو بهــذا التحــرك باعتب رئيــس ال

حــال االســتيالء عليهــا »فــي حــرب دفاعيــة«.106 

ــى  ــى عل ــة ال تخف ــاًرا جلي ــا آث ــرائيل‘ ودعمه ــد ’إس ــي تأيي ــب ف ــه إدارة ترام ــذي اتخذت ــارخ ال ــف الص ــذا الموق ــرز ه ــد أف وق

ــت  ــارع ملف ــن تس ــا م ــرن به ــا اقت ــتعمارها، وم ــة واس ــة الغربي ــم الضف ــد ض ــى صعي ــرائيل‘ عل ــا ’إس ــي تنفذه ات الت ــراء اإلج

ــي  ــرائيلية ف ــتعمرات اإلس ــي المس ــكنية ف ــدات الس ــاء الوح ــي بن ــروع ف ــدل الش ــتعماري. فمع ــروعها االس ــي مش ــاه ف لالنتب

107.2009 وتفــوق  العــام  الــذي كان ســائًدا منــذ  المتوســط الســنوي  المائــة علــى  17 فــي  2017 زاد بمــا نســبته  العــام 

ــدر  ــا ص ــب )2018-2017( م ــد إدارة ترام ــان عه ــتعمارية إب ــكنية االس ــدات الس ــييد الوح ــى تش ــدرت عل ــي ص ــات الت الموافق

منهــا علــى مــدار األعــوام العشــرة التــي ســبقتها مجتمعــة، حيــث تشــير التقاريــر الــواردة بصــدور الموافقــة علــى 641 عطــاًء 

ــو علــى 5,600 وحــدة ســكنية فــي المســتعمرات المقامــة فــي جميــع أنحــاء الضفــة الغربيــة خــالل العــام 2018  لبنــاء مــا يرب

ــي هــذا الخصــوص  ــر ف ــداد التقاري ــذ أن اســتهل إع ــات من ــدد هــذه الموافق ــي ع ــا قياســية ف ــام ســجل أرقاًم وحــده، وهــو ع

ــتعمرات  ــي المس ــاء ف ــال البن ــراء أعم ــى استش ــدل عل ــًرا ي ــورة مؤش ــات المذك ــل الموافق ــام 108.2002 وتمث ــي الع ــرها ف ونش

وتوغلهــا فــي المســتقبل المنظــور. 

4،3،1. صفقة القرن 

منــذ أن أطلــق دونالــد ترامــب حملتــه االنتخابيــة فــي العــام 2016، ال تــزال »الصفقــة النهائيــة«، التــي اشــتهرت باســم 

’صفقــة القــرن‘ تطــرح علــى أنهــا الحــل للقضيــة الفلســطينية.109 وبعــد انتخــاب الرئيــس ترامــب، شــكل فريــق يضــم ثالثــة 

سياســيين صهاينــة، بقيــادة جاريــد كوشــنير، وهــو مناصــر بــارز لـ’إســرائيل‘ وصهــر ترامــب، وديفيــد فريدمــان، ســفير 

الواليــات المتحــدة إلــى ’إســرائيل‘، وجيســون غرينبــالت، كبيــر مستشــاري ترامــب القانونييــن فــي قطــاع العقــارات، بمعــزل 

ــراًرا وتكــراًرا.  ــل إطــالق الخطــة بكاملهــا م ــد جــرى تأجي ــرح.110 وق ــداد هــذا المقت ــن أجــل إع ــة م ــة األمريكي ــن وزارة الخارجي ع

ــت  ــار 111،2019 ونشــر البي ــي شــهر أي ــة ف ــة تصــدر باللغــة العبري ــي صحيف ــة لهــذه الخطــة ف ــل األولي ــد ســربت التفاصي وق

األبيــض تفاصيــل خطــة اقتصاديــة قدرهــا 50 مليــار دوالر قبــل انعقــاد مــا ســمي بمؤتمــر »الســالم مــن أجــل االزدهــار« فــي 

104 U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Israel and the Golan Heights 2018 Human Rights 
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Mar 2019, available at: https://bit.ly/2lCeFGC [accessed 14 September 2019].
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uploads/2018/03/Annual-Report-2017_Final.pdf.
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ــة  ــة كامل ــذه الصفق ــمية له ــل الرس ــر التفاصي ــم تنش ــك، فل ــع ذل ــران 112.2019 وم ــي 25 و26 حزي ــدار يوم ــى م ــن عل البحري

حتــى وقــت نشــر هــذا المســح. 

ــر  ــي غي ــم األمريك ــتمرار الدع ــل اس ــار يكف ــم مس ــم معال ــة ترس ــذه الصفق ــى اآلن أن ه ــرت حت ــي نش ــل الت ــط التفاصي وتمي

المحــدود لـــ ’إســرائيل‘، واإلمعــان فــي رفــض إقامــة الدولــة الفلســطينية، وإحــكام قبضــة ’إســرائيل‘ وســيطرتها علــى حيــاة 

ــات والحوافــز االقتصاديــة، ناهيــك  ــى المعون ــل، ينبغــي للفلســطينيين أن يتوقعــوا الحصــول عل الفلســطينيين. وفــي المقاب

عــن حالــة متجــذرة ومتأصلــة مــن الفصــل العنصــري، الــذي يكتســب طابًعــا رســمًيا مــن خــالل مــا يشــبه نظــام الحكــم الذاتــي 

ــن األرض الفلســطينية.  ــاع بعينهــا م ــي بق ف

وهــذا هــو الواقــع الــذي كان متوقًعــا علــى مــدى ردح طويــل مــن الزمــن. فقــد أعلــن ترامــب، فــي لقــاء جمعــه برئيــس الــوزراء 

نتنياهــو أنــه لــن يحــذو حــذو اإلدارات األمريكيــة الســالفة فــي اإلصــرار علــى إنفــاذ حــل الدولتيــن، وصــرح أن فريقــه »ينظــر 

ــرة  ــن بك ــة ع ــة الغربي ــه ضــم الضف ــن نيت ــد أفصــح ع ــة الواحــدة«.113 وكان نتنياهــو نفســه ق ــن وحــل الدول ــي حــل الدولتي ف

أبيهــا وأشــار إلــى أنــه ســوف ينجــز ذلــك »بدعــم أمريكــي«.114 وممــا يزيــد مــن قلــق الفلســطينيين أن فريدمــان صــرح، خــالل 

112 White House, Peace to Prosperity. The Economic Plan: A new vision for the Palestinian people, June 2019, available at: https://
www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/06/MEP-narrative-document_FINAL.pdf.

113 Meghan Keneally, “Trump says he ‘can live with’ either one- or two-state solution in Israel,” ABC News, 15 February 2017, 
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www.middleeastmonitor.com/20190411-us-to-announce-deal-of-the-century-after-israel-coalition-formed/ [accessed 
14 September 2019]; Foundation for Middle East Peace, “Bibi Blocks Settlement Annexation Bill, But Signals Something 
Bigger,” Settlement Report, 15 February 2018, available at: https://fmep.org/resource/settlement-report-february-15-
2018/#BigSignal [accessed 14 September 2019].
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االجتمــاع الــذي عقدتــه لجنــة الشــؤون العامــة األمريكيــة اإلســرائيلية )اآليبــاك( فــي أواخــر شــهر آذار 2019، أن تلــك الخطــة 

»ســوف تمنــح ’إســرائيل‘ ســيطرة أمنيــة كاملــة علــى الضفــة الغربيــة المحتلــة«، وأنهــا تنطــوي علــى الســماح »بوجــود 

ــى يهــودا والســامرة ]الضفــة  أمنــي دائــم فــي منطقــة األغــوار« ويجــب أن تشــمل فــرض »ســيطرة أمنيــة تيســر الهيمنــة عل

 علــى ذلــك، أشــار أحــد كبــار المســؤولين فــي البيــت األبيــض إلــى الصفقــة علــى أنهــا تعتمــد »نهًجــا غيــر 
ً
الغربيــة[«.115 وعــالوة

تقليــدي يقــوم فــي أساســه علــى اإلحجــام عــن االختبــاء مــن الواقــع القائــم، بــل قــول الحقيقــة بــدل ذلــك«.116 وعشــية انعقــاد 

مؤتمــر البحريــن، الــذي لــم يشــارك فيــه المســؤولون الفلســطينيون وال المســؤولون اإلســرائيليون، أعــرب جاريــد كوشــنير عــن 

ــأن الفلســطينيين ليســوا قادريــن بعــد علــى حكــم أنفســهم بأنفســهم.117  وجهــة نظــره ب

علــى  والتركيــز  اآلن  حتــى  المعروفــة  والتفاصيــل  انتخابــه،  منــذ  ترامــب  إدارة  اتخذتهــا  التــي  ات  اإلجــراء إلــى  وبالنظــر 

ــع  ــل م ــي التعام ــة ف ــرن مرضي ــة الق ــون صفق ــع أال تك ــية، يتوق ــات السياس ــى االتفاقي ــا عل ــة وتقديمه ــائل االقتصادي المس

حقــوق الفلســطينيين ومعالجــة احتياجاتهــم. ورســمًيا، قطعــت الســلطة الفلســطينية جميــع عالقاتهــا الدبلوماســية مــع 

ــاع  ــدس وقط ــي الق ــا تقص ــا، ألنه ــة وأدانه ــذه الصفق ــاس، ه ــود عب ــطيني، محم ــس الفلس ــجب الرئي ــدة، وش ــات المتح الوالي

ــا 
ً

ــن المرجــح أن يرفضهــا الفلســطينيون رفض ــدة.118 وم ــة الفلســطينية العتي ــن الدول ا م ــزًء ــا ج ــزة وتســتبعدهما باعتبارهم غ

ــوف  ــرائيل‘ س ــى أن ’إس ــات إل ــير التوقع ــا تش ــن. كم ــة الالجئي ــر قضي ــى ذك ــي عل ــا ال تأت ــى أنه ــر إل ــيما بالنظ ــا، وال س قاطًع

تقبــل جميــع حيثيــات الصفقــة التــي تصــب مصلحتهــا وتســتفيد منهــا فــي تعزيــز مصالحهــا وتوطيدهــا: المزيــد مــن 

الضــم واالســتعمار، وإلغــاء قضيــة الالجئيــن، وتطبيــع العالقــات االقتصاديــة مــع البلــدان العربيــة. 

5،3،1. االنتخابات اإلسرائيلية التي عقدت في العام 2019 

علــى مــدى الفتــرة التــي ســبقت تنظيــم االنتخابــات اإلســرائيلية فــي شــهر نيســان2019، جــرى تجاهــل القضيــة الفلســطينية 

وغــض الطــرف عنهــا وتهميشــها إلــى حــد بعيــد فــي البرامــج السياســية والحمــالت التــي أطلقتهــا جميــع األحــزاب السياســية 

اإلســرائيلية.119 ومــع ذلــك، صــدرت بيانــات تكشــف النقــاب عــن مواقــف هــذه األحــزاب فــي ســياق هــذه الحملــة االنتخابيــة. 

وكان الفــرق الوحيــد الــذي بــرز بيــن مــا يعــرف بأحــزاب اليســار أو الوســط والتيــار اليمينــي يكمــن فــي مــدى اســتعداد تلــك 

األحــزاب لإلمعــان فــي قمــع حقــوق الفلســطينيين وانتهاكهــا وخرقهــا.120 

فقــد شــدد رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو، الــذي ينتمــي إلــى حــزب الليكــود ويعــارض أي فكــرة تطــرح قيــام دولــة فلســطينية، 

علــى قضيــة الضــم فــي أثنــاء حملتــه االنتخابيــة. وفــي هــذا المضمــار، أطلــق نتنياهــو وعــًدا بمباشــرة العمــل علــى ضــم 

المســتعمرات اإلســرائيلية المقامــة فــي الضفــة الغربيــة، إلــى جانــب أجــزاء مــن مدينــة الخليــل الفلســطينية وأجــزاء مــن منطقــة 
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middleeastmonitor.com/20190328-us-ambassador-reveals-details-of-deal-of-the-century/ [accessed 14 September 2019].
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2019, available at: https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Report-Deal-of-the-Century-will-not-include-Palestinian-
statehood-586887 [accessed 14 September 2019].

117 “Kushner: Palestinians not yet capable of governing themselves,” Al Jazeera, 3 June 2019, available at:  https://www.aljazeera.
com/news/2019/06/kushner-palestinians-capable-governing-190603051426199.html [accessed 14 September 2019].
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ــات  ــك، خــاض نتنياهــو غمــار االنتخاب ــع ]أي مســتعِمر[ مــن بيتــه«.122 وبذل ــن يقتل ــه »ل ــى أن ــى ’إســرائيل‘،121 وأكــد عل األغــوار إل

علــى أســاس برنامــج ســعى مــن خاللــه إلــى وأد أي إمكانيــة للتوصــل إلــى ســالم أو بــث األمــل فــي إقامــة دولــة فلســطينية تنعــم 

ــادة احتــالل«  ــى أن »إع ــا أشــار نتنياهــو إل ــن.123 كم ــى أســاس الدولتي ــم عل ــن بقاعهــا بموجــب حــل قائ ــي بي بالتواصــل الجغراف

قطــاع غــزة كان مســألة مطروحــة للبحــث، ورفــض تقســيم القــدس فــي معــرض تأكيــده علــى أنهــا عاصمــة ’إســرائيل‘.124 

وفيمــا يتصــل بسياســة مــا يعــرف »باليســار اإلســرائيلي«، طــرح حــزب أزرق أبيــض برنامًجــا سياســًيا أيــد بقــاء القــدس 

»موحــدة« بصفتهــا عاصمــة ’إســرائيل‘،125 وعلــى الرغــم ممــا عبــر عنــه المجتمــع الدولــي مــن إدانــة ضمهــا، كمــا ســاند 

ا ال يتجــزأ مــن ’إســرائيل‘.  اســتمرار ســيطرة ’إســرائيل‘ علــى منطقــة األغــوار وأقــر بــأن مرتفعــات الجــوالن تشــكل جــزًء

ــم  ــرح زعي ــياق، ص ــذا الس ــي ه ــة.126 وف ــة الغربي ــة الضف ــتعمارية المقام ــل االس ــاظ بالكت ــى االحتف ــزب إل ــذا الح ــا ه ــا دع كم

ــى قمــع  ــه التــي تنطــوي عل ــا بمؤهالت ــو نشــره خــالل حملتــه االنتخابيــة متبجًح ــم فيدي هــذا الحــزب، بينــي غانتــس، فــي فيل

الفلســطينيين واضطهادهــم، أن »مناطــق مــن غــزة أعيــدت إلــى العصــر الحجــري« فــي ظــل قيادتــه.127 

ــن  ــرز م ــد أب ــة ويع ــة قومي ــا ديني ــم أحزاًب ــف يض ــن تحال ــارة ع ــو عب ــد(، وه ــن الموح ــة )اليمي ــزاب اليميني ــاد األح ــض اتح ورف

ــن الموحــد  ــم اليمي ــن أساســها. ويقي ــة فلســطينية م ــة دول ــرة إقام ــة السياســية، فك ــي الحلب ــة االســتعمارية ف ــل الحرك يمث

رفضــه القاطــع لهــذه الفكــرة علــى أســاس الحــق التوراتــي والدينــي الــذي يملكــه الشــعب اليهــودي فــي أرض الضفــة 

الغربيــة. ويتمثــل موقــف هــذا التحالــف فــي أن »صفقــة القــرن« ســوف تثيــر اعتراضــات يتخللهــا العنــف فــي حــال 

اشــترطت علــى ’إســرائيل‘ تقديــم أي تنــازالت عــن هــذه األرض للفلســطينيين.128 

ــر  ــي آخ ــزب صهيون ــو ح ــد، وه ــث العه ــة[ حدي ــوت ]هوي ــزب زيه ــان ح ــى لس ــك عل ــف كذل ــذا الموق ــى ه ــد عل وورد التأكي

ــر  ــاذ »التهجي ــى إنف ــعى إل ــي سياســات تس ــة وتبن ــة الغربي ــذا الحــزب ضــم الضف ــرح ه ــد اقت ــة. فق ــزاب الصهيوني ــن األح م

الطوعــي« للفلســطينيين إلــى البلــدان المجــاورة وغيرهــا.129 

ــى  ــن، عل ــى اليمي ــن أقص ــي م ــي علمان ــزب سياس ــو ح ــا[، ه ــرائيل‘ بيتن ــو ]’إس ــرائيل بيتين ــزب ييس ــق ح ــل، واف ــي المقاب وف
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تبــادل لألراضــي، واقتــرح تبــادل كبريــات المــدن الفلســطينية التــي تقــع داخــل ’إســرائيل‘ مقابــل تخلــي الفلســطينيين عــن 

ــات يعــرف بوجهــة نظــر راديكاليــة،  المناطــق التــي تحتلهــا ’إســرائيل‘ أي الضفــة الغربيــة.130 وشــدد حــزب العمــل، فيمــا ب

علــى ضــرورة اإلصــالح االجتماعــي واالقتصــادي فــي حملتــه االنتخابيــة والســعي إلــى التوصــل إلــى الســالم علــى أســاس حــل 

ــطينيين.131  ــع الفلس ــن م الدولتي

وفــي ســياق الحملــة االنتخابيــة التــي انطلقــت فــي شــهر نيســان/أبريل، كانــت النقاشــات التــي تناولــت الســالم بيــن 

ــا  ــي أطلقته ــة الت ــات االنتخابي ــن الخطاب ــكاله وع ــع أش ــي بجمي ــاب السياس ــن الخط ــة ع ــرائيليين غائب الفلســطينيين واإلس

ــن  ــة الالجئي ــالل، أو وضــع حــد للمشــروع االســتعماري، أو قضي ــدر أي نقــاش حــول االحت ــم ي ــة.132 فل األحــزاب الرئيســية كاف

ــذه  ــن ه ــة ع ــت مغيب ــرائيلية كان ــة اإلس ــون المواطن ــن يحمل ــطينيين الذي ــوق الفلس ــل إن حق ــم؛133 ب ــى دياره ــم إل وعودته

النقاشــات، ممــا أســفر عــن أدنــى معــدل إلقبــال الناخبيــن الفلســطينيين علــى اإلدالء بأصواتهــم فــي انتخابــات شــهر 

ــوم.134  ــذا الي ــى ه ــان/أبريل، حت نيس

وفــاز حــزب الليكــود الــذي ينتمــي إليــه نتنياهــو وحــزب أزرق أبيــض بعــدد متســاٍو مــن المقاعــد فــي االنتخابــات، فــي الوقــت 

ــن  ــهلة م ــات س ــود مفاوض ــزب الليك ــوض ح ــع أن يخ ــن المتوق ــا، كان م ــى أغلبيته ــة عل ــزاب اليميني ــه األح ــازت في ــذي ح ال

ــس  ــود األرثوذك ــة اليه ــألة خدم ــتعصاء مس ــبب اس ــعى بس ــذا المس ــي ه ــل ف ــه فش ــد أن ــم، بي ــالف حاك ــكيل ائت ــل تش أج

المتزمتيــن فــي الجيــش اإلســرائيلي، وأطلقــت الدعــوة إلجــراء انتخابــات جديــدة فــي شــهر أيلول/ســبتمبر 135.2019 وأشــارت 

اســتطالعات الــرأي األوليــة إلــى أن نتائــج هــذه االنتخابــات الجديــدة ســتكون متقاربــة للغايــة بيــن الحزبيــن اليمينييــن 

الرئيســيين.136 

ودعــا قــادة األجهــزة األمنيــة اإلســرائيلية، فــي رســالة عامــة نشــرت قبــل توجيــه الدعــوة إلــى إجــراء انتخابــات ثانيــة، نتنياهــو 

ات أحاديــة الجانــب علــى صعيــد ضــم الضفــة الغربيــة، وأشــاروا إلــى اآلثــار األمنيــة التــي  إلــى التوقــف عــن اتخــاذ أي إجــراء

قــد تتمخــض عــن محاولــة الســيطرة علــى مــا مجموعــه 2.6 مليــون فلســطيني فيهــا.137 ورأى قــادة األجهــزة األمنيــة أن فــرض 

ــا أمنًيــا« قــد يلحــق الضــرر بأمــن ’إســرائيل‘ ووحدتهــا 
ً
الســيادة اإلســرائيلية علــى الضفــة الغربيــة مــن شــأنه أن يخلــف »فراغ

واقتصادهــا.138 ومــع ذلــك، رفــض نتنياهــو هــذه الرســالة، وأكــد علــى التزامــه بمواصلــة العمــل علــى ســن تشــريعات الضــم 

التــي تأخــذ بيــد ’إســرائيل‘ لفــرض ســيادتها وإنفاذهــا علــى الضفــة الغربيــة.139 
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وصــل عــدد الفلســطينيين المهجريــن قســًرا مــن ديارهــم األصليــة فــي أواخــر العــام 2018 إلــى مــا يقــارب 8.7 مليــون فلســطيني 

)أي مــا نســبته 66.7 فــي المائــة( مــن مجمــوع الســكان الفلســطينيين الذيــن بلــغ تعدادهــم 13.05 مليــون نســمة فــي حينــه. 

ــا.140 وعلــى الرغــم مــن األزمــات الحاليــة التــي تعصــف بالمنطقــة  ومــن بيــن هــؤالء 7.94 مليــون الجــئ و760,000 مهجــر داخلًي

ــبة  ــر نس ــكلون أكب ــطينيون يش ــزال الفلس ــال ي ــكانها، ف ــده س ــذي يكاب ــي ال ــر الجماع ــن التهجي ــا م ــب عليه ــا يترت ــة وم العربي

ــدد  ــغ ع ــن بل ــن الســوريين الذي ــة بعــد الالجئي ــة الثاني ــون المرتب ــث يحتل ــم، حي ــداد العال ــى امت ــن عل ــن األشــخاص المهجري م

ــدى المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن،141 و6.2 مليــون مهجــر.142  المســجلين منهــم 5.6 مليــون الجــئ ل

ــن  ــن الذي ــن الالجئي ــئ( م ــون الج ــا )6.7 ملي ــف أكبره ــية، تتأل ــات رئيس ــالث فئ ــن ث ــطينيون ضم ــون الفلس ــوي الالجئ وينض

ــزوح مــن ديارهــم وبالدهــم خــالل حــرب العــام 1948 وأبنائهــم. ويشــكل الفلســطينيون الذيــن ُهجــروا فــي  ــى الن ــروا عل أجب

ــر  ــدًدا غي ــة ع ــة الثالث ــم الفئ ــا تض ــة، بينم ــية الثاني ــة الرئيس ــئ( الفئ ــون الج ــم )1.24 ملي ــام 1967 وأبناؤه ــرب الع ــاء ح أثن

ــا 
ً

معــروف مــن الفلســطينيين الذيــن لــم ينزحــوا عــن ديارهــم فــي العــام 1948 وال فــي العــام 1967، بيــد أنهــم هجــروا أيض

ــن.  ــرون الجئي ــن المحتمــل أنهــم يعتب ــى خــارج حــدود فلســطين وم إل

 عــن هــؤالء، هنــاك فئتــان رئيســيتان مــن الفلســطينيين المهجريــن داخلًيــا. تتألــف الفئــة األولــى منهمــا )415,876 
ً

وفضــال

ــام 1948  ــة ع ــطين المحتل ــل فلس ــم داخ ــوا أماكنه ــم يبرح ــر ول ــوا للتهجي ــن تعرض ــطينيين الذي ــن الفلس ــا( م ــر داخلًي مهج

ــن  ــطينيين الذي ــا( الفلس ــر داخلًي ــة )344,599 مهج ــة الثاني ــمل الفئ ــم. وتش ــام 1948 وأبنائه ــذ الع ــا( من ــرائيل‘ حالًي )’إس

هجــروا فــي األرض الفلســطينية المحتلــة منــذ العــام 1967. كمــا تضــم هــذه الفئــة الثانيــة عــدًدا مــن الفلســطينيين الذيــن 

ُيَعــّدون الجئيــن فــي األصــل، غيــر أنهــم تكبــدوا المعانــاة مــن موجــات أخــرى مــن التهجيــر، أو التهجيــر الالحــق، فــي األرض 

ــوم  ــر معل ــدًدا غي ــي العــام 1967 ع ــة الجئ ــى ســجالت رســمية وشــاملة، تضــم فئ ــار إل ــة. وبســبب االفتق الفلســطينية المحتل

مــن الجئــي العــام 1948. 

وليــس هنــاك مصــدر مرجعــي موحــد حــول أعــداد الالجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين علــى امتــداد العالــم. وتســتند 

التقديــرات المتاحــة حــول العــدد الحالــي لالجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين إلــى البيانــات المتوفــرة التــي تتســم بالتفــاوت 

والتغيــر. ويعــود الســبب الرئيــس وراء ذلــك إلــى غيــاب نظــام شــامل لتســجيل هــؤالء الالجئيــن والمهجريــن، وتكــرار حــاالت 

التهجيــر القســري وغيــاب فهــم وتعريــف موحديــن للوضــع الفلســطيني، بمــا يشــمل ماهيــة الالجــئ ضمــن التعريفــات التــي 

أنظر تعريف الالجئ الفلسطيني، مسرد المصطلحات في بداية هذا الكتاب.  140

141 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Operational Portal Refugee Situations: Syria Regional Refugee Response,” 
UNHCR.org, 12 September 2019, available at: https://data2.unhcr.org/en/situations/syria [accessed 14 September 2019].  

142 World Food Programme (WFP), Emergency Dashboard: Syria, Infographic, May 2019, available at: https://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/WFP-0000105647.pdf.
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تحظــى بقبــول دولــي. وفــي هــذا الخصــوص، تعــد التقديــرات التــي خــرج بهــا مركــز بديــل أعلــى مــن تقديــرات وكالــة األونــروا 

ــروا،  ــات األون ــى خــارج مناطــق عملي ــن هجــروا إل ــن الذي ــز الالجئي ــرات المرك ــث تشــمل تقدي ــون الجــئ مســجل(، حي )5.5 ملي

ــى أن  ــر إل ــوا وضــع الالجــئ المســجل بالنظ ــم يرث ــن ل ــة، وغيرهــم مم ــدى الوكال ــم يســبق لهــم أن ســجلوا ل ــن ل ــك الذي وأولئ

ــث  ــر المبح ــام 1967 )انظ ــذ الع ــم من ــن دياره ــًرا م ــروا قس ــن هج ــك الذي ــجالت، وأولئ ــات مس ــن الجئ ــن ك ــم وحده أمهاته

ــات حــول الخصائــص الديموغرافيــة  ــى مــن البيان ــك، فــال يتوفــر ســوى الحــد األدن  عــن ذل
ً

ــع مــن هــذا الفصــل(. وفضــال الراب

ــروا.   ــة األون ــات وكال ــق عملي ــارج مناط ــن خ ــطينيين المقيمي ــن الفلس ــم الالجئي ــي تس ــة الت ــة واالقتصادي واالجتماعي

1،2. النطاق الراهن لتهجير الفلسطينيين 

يشــكل الالجئــون والمهجــرون الفلســطينيين الذيــن نتناولهــم فــي هــذا المبحــث العــدد الكلــي المقــدر للفلســطينيين 

وأبنائهــم الذيــن تعرضــوا للتهجيــر القســري مــن ديارهــم وممتلكاتهــم التــي تقــع فــي فلســطين وال يزالــون مهجريــن 

منهــا بســبب التهجيــر القســري الــذي طالهــم أو البيئــة القهريــة التــي فرضــت عليهــم، أو ال يرغبــون فــي أو مــن غيــر المتــاح 

ــك بســبب خوفهــم مــن االضطهــاد  ــى ديارهــم األصليــة وممتلكاتهــم التــي يملكونهــا ملكيــة مشــروعة وذل لهــم العــودة إل

ــر الضــرر  ــول الدائمــة لقضيتهــم أو جب ــا.143 وهــؤالء لهــم الحــق فــي التمــاس الحل وغيــاب الحمايــة أو كال هذيــن األمريــن مًع

ــع(.  ــث والراب ــى ديارهــم )انظــر الفصليــن الثال ــه، بمــا يشــمل حقهــم فــي العــودة إل ــذي حــل بهــم مــع أنهــم محرومــون من ال

ــع  ــم ُنِشــر إلــى خــالف ذلــك. ويســتعرض المبحــث الراب وتغطــي التقديــرات الفتــرة الممتــدة حتــى نهايــة العــام 2018، مــا ل

ــرات.  ــوغ هــذه التقدي ــي بل ــة المعتمــدة ف ــن هــذا الفصــل المنهجي م

وصــل عــدد الفلســطينيين المهجريــن قســًرا عــن ديارهــم األصليــة فــي أواخــر العــام 2018 إلــى مــا يقــارب 8.7 مليــون 

فلســطيني. ويمثــل عــدد هــؤالء المهجريــن مــا نســبته 66.7 فــي المائــة مــن مجمــوع الشــعب الفلســطيني الذيــن بلــغ 

ــون الجــئ  ــا ال يقــل عــن 7.94 ملي ــن هــؤالء م ــن بي ــم.144 وم ــع أنحــاء العال ــه فــي جمي ــون نســمة فــي حين تعــداده 13.05 ملي

فلســطيني ومــا يقــرب مــن 760,000 مهجــر. 

جبــروا علــى الرحيــل مــن ديارهــم، ومــن بالدهــم 
ُ
وتتألــف أكبــر فئــة مــن فئــات المهجريــن الفلســطينيين مــن أولئــك الذيــن أ

أنظر تعريف الالجئ والمهّجر الفلسطيني، مسرد المصطلحات في بداية هذا الكتاب.  143

144 Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), “Dr. Awad Presents a Brief on Palestinians at the End of 2018,” Press Release, 
31 December 2018, available at:  http://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3356 [accessed 14 September 2019].

لم ُيهّجروا أبدًا

33.3%
 الالجئون منذ العام 1948 

والعام 1967
60.9%

 5.8%
المهجرون داخليًا في فلسطين المحتلة 1948، 

وفي األرض المحتلة 1967

الرسم البياني )1،2(: نسبة توزيع الفلسطينيين حول العالم بحسب حالة التهجير، حتى نهاية العام 2018

http://www.pcbs.gov.ps/post.aspx%3Flang%3Den%26ItemID%3D3356
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عائلة بدوية فلسطينية تقف على أطالل منزلهم الذي هدمته قوات االحتالل، 
)Silvia Boarini-IPS :قرية كسيفة. النقب، آذار 2014. )المصدر

ــوع هــؤالء  ــغ مجم ــى أبنائهــم. ويبل ــة إل ــي العــام 1948، باإلضاف ــت بفلســطين ف ــي حل ــة الت ــرة، بســبب النكب ــي حــاالت كثي ف

ــروا  ــة األون ــدى وكال ــجلين ل ــطيني مس ــئ فلس ــون الج ــدد 5.55 ملي ــذا الع ــمل ه ــا. ويش ــر تقريًب ــون مهج ــن 6.7 ملي المهجري

ومؤهليــن لتلقــي المســاعدات منهــا )ويشــار إلــى هــؤالء الالجئيــن فــي أحيــان كثيــرة بعبــارة »الالجئيــن المســجلين« أو 

ــوا  ــم ليس ــر أنه ــا، غي
ً

ــام 1948 أيض ــي الع ــم ف ــرى تهجيره ــر ج ــئ آخ ــون( الج ــن 1.16 )ملي ــاًل ع ــطين«(،145 فض ــي فلس »الجئ

ــاعدتها.   ــى مس ــول عل ــي للحص ــن بالتال ــر مؤهلي ــم غي ــروا وه ــدى األون ــجلين ل مس

ــن ديارهــم وبالدهــم  ــى م ــرة األول ــن ُهجــروا للم ــك الذي ــن الفلســطينيين أولئ ــن المهجري ــة م ــة الرئيســية الثاني وتضــم الفئ

فــي ســياق حــرب العــام 1967 وأبناءهــم. ويقــدر العــدد الكلــي لالجئيــن الفلســطينيين الذيــن هجــروا مــن أرضهــم فــي هــذا 

العــام بنحــو 1,237,462 الجــئ. 

فلســطين  فــي  المهجريــن  مــن  أوالهمــا  تتألــف  مجموعتيــن؛  إلــى  داخلًيــا  المهجريــن  الفلســطينيين  تصنيــف  ويمكــن 

ــي  ــت بفلســطين ف ــة التــي حل ــن هجــروا خــالل النكب ــة الفلســطينيين الذي ــي العــام 1948. وتضــم هــذه المجموع ــة ف المحتل

العــام 1948، )46,000 فلســطيني فــي العــام 146،1948 ويقــارب عددهــم اليــوم 415,876 فلســطينًيا(، باإلضافــة إلــى أولئــك 

الفلســطينيين الذيــن هّجرتهــم ’إســرائيل‘ فــي األعــوام التاليــة. وبينمــا ال تتوفــر بيانــات موثوقــة حــول هــذه الفئــة الثانيــة، 

ــا  ــي تنفذه ــات الت ــبب السياس ــكناهم بس ــق س ــن مناط ــر م ــر التهجي ــوم لخط ــون الي ــطينيين معرض ــن الفلس ــإن اآلالف م ف

’إســرائيل‘، بمــا فيهــا االفتقــار إلــى المخططــات الهيكليــة المحدثــة، وعــدم كفايــة توزيــع األراضــي وتنظيمهــا، وعــدم 

ــطينيين  ــى الفلس ــن عل ــي يتعي ــة الت ات المرهق ــراء ــطينيين، واإلج ــات للفلس ــة والخدم ــوارد المالي ــن الم ــي م ــا يكف ــن م تأمي

ــرائيلية.  ــلطات اإلس ــا الس ــي تصدره ــاء الت ــص البن ــى رخ ــول عل ــة الحص ــا بغي ــرور فيه الم

تهديــدات  حالًيــا  النقــب  منطقــة  أبنــاء  مــن  الفلســطينيون  البــدو  يواجــه 

ــة  ــع أن الحكوم ــم. فم ــن مضاربه ــًرا م ــم قس ــى تهجيره ــي إل ــة ترم متعاظم

اإلســرائيلية جمــدت مخطــط برافــر- بيغيــن، الــذي ســعى إلــى تهجيــر 70,000 

ــم يــأت هــدم مســاكن هــؤالء  ــا فــي شــهر كانــون األول2013، ل
ً

بــدوي، مؤقت

ــم يتوقــف. ففــي الفتــرة الممتــدة بيــن العاميــن 2013  ــى نهايتــه ول البــدو إل

ــى فــي النقــب، حيــث هدمــت 
ً
و2017، شــرعت ’إســرائيل‘ فــي هــدم 6,110 مبن

ــى خــالل العــام 2017 وحــده، وهــو مــا يمثــل زيــادة تربــو 
ً
منهــا 2,200 مبن

علــى 90 فــي المائــة بالمقارنــة مــع 1,158 مبنــى هدمتــه فــي العــام 147.2016 

لتنميــة  اإلســرائيلية  الهيئــة  كشــفت  الثانــي2019،  كانــون  شــهر  وفــي 

واســتيطان بــدو النقــب النقــاب عــن وجــود ’خطــة اســتراتيجية لتنظيــم 

فــي  الخطــة  هــذه  تنفيــذ  علــى  العمــل  مباشــرة  المقــرر  ومــن  النقــب‘.148 

ــفر  ــع أن تس ــت. ويتوق ــة الكنيس ــى مصادق ــا عل ــال حصوله ــام 2020، ح الع

بــدوي فلســطيني قســًرا مــن مضاربهــم ومناطــق   36,000 األراضــي وتهجيــر  26,000 دونــم مــن  اليــد علــى مــا مســاحته  المذكــورة عــن وضــع  الخطــة 
المعتــرف بهــا‘.149 ’القــرى غيــر  أنهــم يقطنــون فيمــا يســمى  المواطنــة اإلســرائيلية، مــع  البــدو  ســكناهم. ويحمــل هــؤالء 

أنظر تعريف الالجئ الفلسطيني واالجئ المسّجل، مسرد المصطلحات في بداية هذا الكتاب.  145

www.badil.org/ :مركز بديل، “الالجئون والمهجرون الفلسطينيون: المسح الشامل 2013-2015”، اإلصدار الثامن )بيت لحم، فلسطين، بديل 2016(، متوفر على الرابط  146

phocadownloadpap/badil-new/publications/survay/Survey2013-2015-ar.pdf، ]يذكر فيما بعد بـ: مركز بديل: المسح الشامل 2015-2013[.
147 Tal Avrech, House Demolitions as a Central Tool for the Dispossession and Concentration of the Bedouin Population in the 

Negev/Naqab, (Beersheva: Negev Coexistence Forum for Civil Efquality, October 2018), 23-24, available at: https://www.
dukium.org/wp-content/uploads/2018/12/HDR-English-2017.pdf.

148 “Israel Announces Massive Forced Transfer of Bedouin Citizens in Negev”, Adalah, 30 January 2019, available at: https://
www.adalah.org/en/content/view/9677 [accessed 14 September 2019].

149 Israeli Authority for the Development and Settlement of the Bedouins in the Negev, “Strategic Plan for the Regulation of the 
Negev: In the coming year, a quarter of the Negev’s scattered Bedouin population will be evacuated for the benefit of national 
projects,” Adalah, 28 January 2019, available at: https://bit.ly/2mc73uD [Unofficial Hebrew to English translation by Adalah].

www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/survay/Survey2013-2015-ar.pdf
www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/survay/Survey2013-2015-ar.pdf
https://www.dukium.org/wp-content/uploads/2018/12/HDR-English-2017.pdf
https://www.dukium.org/wp-content/uploads/2018/12/HDR-English-2017.pdf
https://www.adalah.org/en/content/view/9677
https://www.adalah.org/en/content/view/9677
https://bit.ly/2mc73uD
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وتضــم المجموعــة الثانيــة )نحــو 334,599 مهجــًرا( الفلســطينيين الذيــن تعرضــوا للتهجيــر داخــل األرض الفلســطينية 

المحتلــة منــذ العــام 1967 نتيجــة لسياســات االســتعمار والتهجيــر القســري والفصــل العنصــري والضــم التــي تنفذهــا 

ــن  ــرى ضم ــرة أخ ــري م ــر القس ــون التهجي ــطينيين يواجه ــن فلس ــدد الجئي ــذ الع ــمل ه ــاق. ويش ــدم وس ــى ق ــرائيل‘ عل ’إس

ــام 1948  ــي الع ــن الجئ ــوم م ــر معل ــدًدا غي ــام 1967 ع ــري الع ــة مهج ــم فئ ــث تض ــة؛ حي ــطينية المحتل ــدود األرض الفلس ح

ــم.  ــن عدده ــاملة تبّي ــمية وش ــجالت رس ــى س ــار إل ــبب االفتق بس

ــة  ــون الثانــي2006 وتمــوز  2019، هجــرت ’إســرائيل‘ نحــو 9,342 فلســطينًيا )مــن بينهــم 4,810 أطفــال( فــي الضفــة الغربي ــرة الواقعــة بيــن شــهري كان فــي الفت

وشــرقي القــدس نتيجــة لهــدم منازلهــم وإخالئهــم منهــا. وفــي العــام 2016 علــى وجــه الخصــوص، جــرى تهجيــر أعلــى عــدد علــى اإلطــالق مــن الفلســطينيين 

ــا 
ً

)1,628 شــخًصا( بســبب هــدم منازلهــم منــذ أن شــرعت األمــم المتحــدة فــي تســجيل إحصــاءات عمليــات الهــدم فــي العــام 2009. وقــد شــهد هــذا العــدد انخفاض

بنحــو 60 فــي المائــة فــي العــام 2017، حيــث تراجــع إلــى المســتويات التــي كان عليهــا فــي العاميــن 2014 و2015، 

قبــل أن يعــاود االرتفــاع مــرة أخــرى فــي العــام 2018، وال ســيما فــي شــرقي القــدس. 

ســرهم قســًرا مــن منازلهــم، أو كال هذيــن األمريــن مًعــا، 
ُ
ويعــد االســتيالء القســري أو إخــالء الفلســطينيين وأ

عامــالن آخــران مــن العوامــل التــي تســهم فــي وجــود بيئــة قهريــة تفضــي إلــى التهجيــر. ففــي شــرقي القــدس، 

وعلــى مــدى األعــوام القليلــة الماضيــة علــى وجــه التحديــد، كثفــت المنظمــات التــي يديرهــا المســتعمرون )وبدعم 

مــن الســلطات اإلســرائيلية( مســاعيها الراميــة إلــى االســتيالء علــى الممتلــكات الفلســطينية الواقعــة فيمــا 

يســمى منطقــة ’الحــوض المقــدس‘. فقــد أشــار مســح أجــراه مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية 

إلــى صــدور أوامــر بإخــالء مــا ال يقــل عــن 180 أســرة فلســطينية مــن منازلهــا وإخــالء 69 مبنــى يملكــه فلســطينيون 

( لخطــر التهجيــر. 
ً

حتــى نهايــة شــهر أيلول/ســبتمبر 2016، ممــا يعــرض 818 فلســطينًيا )مــن بينهــم 372 طفــال

ــرف  ــة الج ــمى ’عملي ــت مس ــزة تح ــى غ ــنتها عل ــي ش ــرب الت ــالل الح ــام 2014 وخ ــي الع ــرائيل‘، ف ــت ’إس وأقدم

ــن  ــة م ــي المائ ــطيني )28 ف ــون فلس ــف ملي ــى نص ــو عل ــا يرب ــر م ــطيني وتهجي ــل 2,200 فلس ــى قت ــد‘، عل الصام

مجمــل ســكان القطــاع(. وحتــى نهايــة شــهر آذار 2018، وبعــد أربعــة أعــوام تقريًبــا مــن توقــف األعمــال القتاليــة، 
ــى األقــل( مهجريــن فــي قطــاع غــزة.150 ــر مــن 22,000 فلســطيني )أو مــا يعــادل 4,162 أســرة عل ال يــزال أكث

ــن  ــوا ع ــن نزح ــّدون الجئي ــن ال ُيع ــن، الذي ــطينيين المهجري ــن الفلس ــروف م ــر مع ــر غي ــدًدا آخ ــرات ع وال تشــمل هــذه التقدي

ــف  ديارهــم فــي العاميــن 1948 و1967، ولكنهــم ُهجــروا إلــى خــارج أراضــي فلســطين. وفــي الوقــت نفســه، يحتمــل أن يصنَّ

ــن  ــن الذي ــن المهجري ــة م ــل أن الغالبي ــن المحتم ــي. وم ــون الدول ــكام القان ــب أح ــن بموج ــم الجئي ــرون باعتباره هــؤالء المهج

ينتمــون إلــى هــذه الفئــة قــد ُهجــروا قســًرا مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة المحتليــن منــذ العــام 1967 نتيجــة للسياســات 

ــة، فــي الخــارج وال يســتطيعون  والممارســات التــي ينفذهــا النظــام اإلســرائيلي. ويعيــش هــؤالء المهجــرون، فــي هــذه اآلون

ــرر مــن التعــرض للقمــع واالضطهــاد.  ــى ديارهــم األصليــة بســبب خوفهــم المب أو ال يرغبــون فــي العــودة إل

ــطينًيا  ــه 115,694 فلس ــا مجموع ــى م ــن إل ــؤون الالجئي ــدة لش ــم المتح ــامية لألم ــة الس ــر المفوضي ــدم، تنظ ــا تق  عم
ً

ــال وفض

ــدد 100,693  ــذا الع ــم ه ــة(. ويض ــو مفوضية/اتفاقي ــة )الجئ ــم المفوضي ــى به ــن تعن ــخاص الذي ــة األش ــن جمل ــم م باعتباره

ــا، و13,439 شــخًصا قدمــوا طلبــات للجــوء، و1,459 شــخًصا صنفــوا ضمــن فئــة »آخريــن«، وهــي فئــة تشــير إلــى األفــراد 
ً
الجئ

ــة و/ ــة الحماي ــر المفوضي ــد توف ــات األخــرى، ولكــن ق ــن الفئ ــة م ــن ال ينضــوون بالضــرورة وبصــورة مباشــرة ضمــن أي فئ الذي

ــا مــن الفلســطينيين الذيــن هجــروا مــن ديارهــم فــي العــام 1948  أو خدمــات المســاعدة لهــم.151 وتشــمل هــذه الفئــة مزيًج

ــن أحــداث  ــن الرئيســيين م ــن الحدثي ــر خــارج نطــاق هذي ــم يتعرضــوا للتهجي ــن ل ــن الذي ــب الالجئي ــى جان والعــام 1967، إل

ــن  ــن ألنهــم يعــدون مؤهلي ــة الســامية لشــؤون الالجئي ــة المفوضي ــن نطــاق والي ــع هــؤالء الفلســطينيون ضم ــر. ويق التهجي

150 See infographic in OCHA, «22,000 People in the Gaza Strip still Internally Displaced from the 2014 Hostilities,» 5 April 2018, 
available at: https://www.ochaopt.org/content/22000-people-gaza-strip-still-internally-displaced-2014-hostilities [accessed 
14 September 2019].

151 UNHCR, “UNHCR Population Statistics Database,” 2019, available at: http://popstats.unhcr.org/en/persons_of_concern 
[accessed 14 September 2019] [hereinafter UNHCR, Population Statistics].

https://www.ochaopt.org/content/22000-people-gaza-strip-still-internally-displaced-2014-hostilities
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/dataset/ds00073_en
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لكــي تشــملهم المفوضيــة فــي واليتهــا بموجــب االتفاقيــة الخاصــة بوضــع الالجئيــن لســنة 1951. وفــي الوقــت عينــه، يقيــم 

ــر،  ــي مص ــطيني ف ــاك 70,000 فلس ــال، هن ــبيل المث ــى س ــروا. فعل ــة األون ــات وكال ــة عملي ــارج منطق ــطينيون خ ــؤالء الفلس ه

و8,000 فلســطيني فــي العــراق، و6,500 فــي ليبيــا )لالطــالع علــى المزيــد مــن المعلومــات فــي هــذا الخصــوص، انظــر الفصــل 

ــة الخاصــة بوضــع الالجئيــن لســنة 1951 والبروتوكــول الخــاص بوضــع الالجئيــن  ــى االتفاقي ــث، المبحــث )1( لالطــالع عل الثال

لســنة 1967(. 

)155  ,154  ,153  ,152()2018 العام  حتى   1950 العام  )من  الفئة،  بحسب  الفلسطينيون،  والمهّجرون  الالجئون   :)1،2( الجدول 

الجئو العام 1948 السنة 
المسجلون لدى األونروا152

الجئو العام 1948 غير 
المسجلون لدى األونروا153

الجئو العام 
1967

المهّجرون في فلسطين 
المحتلة عام 1948

المهّجرون في فلسطين 
المحتلة عام 1967 154

1950155 914,221304,740–47,610–
1955905,986301,995–56,546–
19601,120,889373,630–67,159–
19651,280,823426,941–79,763–
19701,425,219475,073266,09294,73416,240
19751,632,707544,236316,034112,51423,901
19801,844,318614,773375,349133,63131,920
19852,093,545697,848445,797158,71241,041
19902,422,514840,838529,467188,50049,889
19953,172,6411,057,547628,841223,87959,444
20003,737,494827,022743,257264,61372,758
20054,283,892935,641861,639306,75998,673
20064,396,209957,963887,488315,962102,798
20074,510,510975,373912,870325,441111,803
20084,671,811999,993939,070335,204128,708
20094,766,6701,017,639966,115343,250153,367
20104,966,6641,042,420993,939351,488156,182
20114,797,7231,028,1301,022,546359,924159,447
20124,871,3411,007,0271,051,995367,842223,948
20134,976,9201,026,6341,082,293375,935225,693
20145,094,8861,049,8481,113,463384,205334,618
20155,266,6031,110,6191,145,753391,889314,082
20165,340,4431,118,9921,177,835399,727321,719
20175,442,9471,143,4801,207,280407,721329,119
20185,545,5401,161,8121,237,462415,876344,599

المسجلون  المسجلين. ويشمل األشخاص  الالجئين   عن 
ً

التي تجريها األونروا مؤخرًا مكنتنا من تقديم إحصائيات أكثر تفصيال التسجيل  عملية أتمتة معلومات   152

اآلخرين األشخاص المؤهلين لتلقي الخدمات. وبلغ عدد األشخاص المسجلين بصفتهم “أشخاصا مسجلين آخرين” 398,229 شخصا، لم يكونوا ُيدَرجون ضمن العدد 
المعلن لالجئين المسجلين. 

خضعت أعداد هؤالء الالجئين للمراجعة بدءا من العام 2007 على أساس النسبة المئوية النهائية لالجئين غير المسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتقدر هذه   153

النسبة بـ%1.43، بينما كانت %1.66 للسنوات 2017 و2018.

األعداد هنا تشمل الالجئين الذين هجروا مرات أخرى. ويعكس العدد الوارد أعاله التقديرات حسب أفضل المصادر المتاحة وتوقعات النمو السكاني. ولذلك، تعتبر   154

هذه األعداد تأشيرية أكثر منها نهائية. ولالطالع على المزيد من التفاصيل حول هذه التقديرات، انظر القسم 2،4

ال يشمل هذا الرقم 45,800 الجئ )1948( سجلوا في ‘إسرائيل’، ممن تلقوا اإلغاثة من وكالة األونروا حتى شهر حزيران 1952.   155
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الرسم البياني )2.2(: نسبة توزيع الالجئين والمهجرين الفلسطينيين حسب فئاتهم، حتى نهاية العام 2018

2،2.  التوزيـــع 

دأب الالجئــون الفلســطينيون، خــالل الموجتيــن الرئيســيتين التــي تعرضــوا فيهــا للتهجيــر فــي القــرن العشــرين، علــى 

ــيعودون  ــم س ــم بأنه ــتناًدا إليمانه ــك اس ــا، وذل ــوا فيه ــي ترعرع ــم الت ــم وقراه ــن بيوته ــة م ــة ممكن ــرب بقع ــي أق ــاء ف البق

إليهــا حالمــا تتوقــف الحــرب. وفــي العــام 1948، بقــي مــا نســبته 65 فــي المائــة مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي مناطــق 

لــم تكــن خاضعــة لســيطرة ’إســرائيل‘ فــي فلســطين – بمعنــى منطقتــي الضفــة الغربيــة )بمــا فيهــا شــرقي القــدس( وقطــاع 

ــة مــن مســاحة فلســطين.  ــزة اللتيــن شــكلتا 22 فــي المائ غ

وقــد ارتفــع تعــداد الســكان الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة مــن 460,000 إلــى 740,000 نســمة بســبب تدفــق الالجئيــن 

الذيــن تدفقــوا إليهــا بصــورة جماعيــة واســتقروا فيهــا فــي تلــك الحقبــة. وكانــت اآلثــار التــي خلفهــا هــذا التدفــق الجماعــي 

إلــى المناطــق الواقعــة فيمــا كان يعــرف بقضــاء غــزة، وصــار يســمى فيمــا بعــد بقطــاع غــزة، أكثــر دراماتيكيــة، حيــث 

ــبته 41  ــا نس ــطيني، كان م ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز المرك ــا للجه
ً
ــا. ووفق ــاف تقريًب ــة أضع ــى أربع ــكانه إل ــداد س ــف تع تضاع

ــة عــام 1967 الجئيــن مســجلين فــي نهايــة العــام  فــي المائــة مــن مجمــل تعــداد الســكان الفلســطينيين فــي األرض المحتل
2018، وهــو عــدد يمثــل 26 فــي المائــة مــن الســكان فــي الضفــة الغربيــة و64 فــي المائــة مــن الســكان فــي قطــاع غــزة.156

ا لهــم 
ً
وقــد وجــد مــا نســبته 35 فــي المائــة مــن الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن هجــروا مــن ديارهــم فــي العــام 1948 مــالذ

ــان وســوريا ومصــر. وكان عــدد غيــر معــروف مــن الفلســطينيين متواجديــن فــي  ــدول المجــاورة، بمــا فيهــا األردن ولبن فــي ال

الخــارج إبــان النكبــة التــي نزلــت بفلســطين فــي العــام 1948. ولــم يكــن فــي وســع هــؤالء العــودة إلــى ديارهــم األصليــة بعــد 

توقــف األعمــال القتاليــة، وباتــوا بالتالــي الجئيــن بحكــم الواقــع.157 

http://www.pcbs.gov.ps/ الرابط:  على  متوفر   .2018 األول  كانون   19  ،”2018 عام  نهاية  في  “الفلسطينيون  الفلسطيني،  لإلحصاء  المركزي  الجهاز   156

Downloads/book2400.pdf ]يذكر فيما بعد بـ: جهاز اإلحصاء الفلسطيني, الفلسطينيون في نهاية العام 2018[.
157 A “refugee sur place” refers to a person who is not a refugee when they leave their country of origin, but who becomes a 

refugee, that is, acquires a well-founded fear of persecution, at a later date.

الجئو العام 1948
المسجلون لدى األونروا

63.7%

 المهجرون داخليًا في األرض

الفلسطينية المحتلة عام 1967

4.0%

 المهجرون داخليًا في األرض

الفلسطينية المحتلة عام 1948

4.8%
الجئو العام 1967 

14.2%

الجئو العام 1948 
غير المسجلين لدى األونروا

13.3%

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2400.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2400.pdf
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األردن

38.5%

الضفة الغربية

17.0%

قطاع غزة

25.4%

سوريـا

10.4%

لبنــان

8.7%

الجدول )2،2(:  الجئو العام 1948 المسجلون حسب فئاتهم ومواقعهم، شباط 2018 158 159 160

المجمــوعقطاع غزةالضفة الغربيةسـوريــا159لبنــاناألردنالفئة

الالجئون المسجلون
Registered Refugees (RR)2,242,579475,075560,139846,4651,421,2825,545,540

أشخاص آخرون مسجلون
Other Registered Persons (ORPs)133,90258,81083,003201,525149,013626,253

2,376,481533,885مجموع المسجلين
160

643,1421,047,9901,570,2956,171,793

1012919858عدد المخيمات الرسمية )حاليًا(
412,054270,614192,911256,758593,9901,728,409األشخاص المسجلون في المخيمات

الرسم البياني )3.2(: نسبة توزيع الالجئين الفلسطينيين  المسّجلين حسب المنطقة، 2019

ــا  ــادروا م ــم يغ ــام 1948، ول ــي الع ــطين ف ــت بفلس ــي حل ــة الت ــالل النكب ــم خ ــن دياره ــردوا م
ُ

ــن ش ــطينيون الذي وكان الفلس

أصبــح يســمى ’إســرائيل‘ والذيــن تــراوح عددهــم مــن 30,000 إلــى 40,000 فلســطينًيا، قــد ُهجــروا إلــى شــمالي البــالد 

ــي  ــالد و75.1 ف ــمالي الب ــي ش ــطينيين ف ــكان الفلس ــوع الس ــن مجم ــة م ــي المائ ــبته 85.5 ف ــا نس ــؤالء م ل ه
ّ
ــك ــطها، وش ووس

ــى  ــر عل ــل لهــؤالء للتهجي ــدد مماث ــك، تعــرض ع ــن ذل ــي الوســط.161 وفضــاًل ع ــوع الســكان الفلســطينيين ف ــن مجم ــة م المائ

مــدى الفتــرة الممتــدة بيــن العاميــن 1949 و1967 )7.1 فــي المائــة مــن إجمالــي تعــداد الســكان الفلســطينيين فــي شــمال 

ــة  ــن 47 مدين ــا يقــرب م ــى م ــد لجــأ هــؤالء المهجــرون إل ــي وســطها(. وق ــي ســكان ف ــن إجمال ــة م ــي المائ فلســطين و18.1 ف

وبلــدة وقريــة يقطنهــا الفلســطينيون، وباتــت تقــع ضمن حدود دولة ’إســرائيل‘ فــي أعقاب حرب العام 162.1948 

158 “UNRWA In Figures 2018-2019,” UNRWA, April 2019, available at: https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/
resources/unrwa_in_figures_2018-2019_eng_final.pdf [hereinafter UNRWA in Figures 2018-2019].

يمثل عدد من الالجئين المسجلين في سوريا التقدير الرسمي لألونروا وليس بالضرورة العدد الصحيح لألشخاص الحاضرين جسدًيا بسبب الوضع المتقلب في البلد.  159

يقدر عدد من بقوا في سوريا بـ 480.000 الجئ. أنظر:  160

  UNRWA, “Syria: UNRWA – Humanitarian Snapshot,” April 2019, available at: https://www.unrwa.org/sites/default/files/
content/resources/unrwa_-_humanitarian_snapshot_april_2019_.pdf

161 Ahmad El-Sheikh Muhammad, Shefa-Amr (ed.), “Table 5.10 : Percentage Population Distribution of Internally-Displaced 
Palestinians in Israel by Year of Displacement and Selected Background Characteristics, 2004”, in Palestinians in Israel: Socio-
Economic Survey (Main Findings- 2004), (The Galilee Society- The Arab National Society for Health Research and Services, 
Rikaz- The Databank for the Palestinian Minority in Israel, and MADA- The Arab Center for Applied Social Research, July 
2005), 78, available at: http://www.rikaz.org/en/publication/SE1/part%201-4%20eng.pdf [hereinafter The Galilee Society, 
Palestinians in Israel].

162  BADIL, Survey 2008-2009, supra note 20, 61.

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_in_figures_2018-2019_eng_final.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_in_figures_2018-2019_eng_final.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_-_humanitarian_snapshot_april_2019_.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_-_humanitarian_snapshot_april_2019_.pdf
http://www.rikaz.org/en/publication/SE1/part%25201-4%2520eng.pdf
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ــي  ــب ف ــة النق ــي منطق ــن ف ــطينيين األصالنيي ــكان الفلس ــن الس ــة م ــي المائ ــوى 12 ف  س
َ

ــق ــم يب ــطين، ل ــوب فلس ــي جن وف

ــا  ــت، بينم ــك الوق ــي ذل ــطين ف ــل فلس ــر داخ ــم للتهجي ــة منه ــبة ضئيل ــت نس ــث تعرض ــة، حي ــاب النكب ــي أعق ــم ف مضاربه

طــردت ’إســرائيل‘ الباقيــن إلــى منطقــة غــزة أو األردن.163 وقــد تعــرض الســواد األعظــم مــن هــؤالء الذيــن لــم يبرحــوا مناطــق 

ســكناهم فــي العــام 1948 للتهجيــر بعــد حــرب العــام 1967. فقــد تعــرض مــا نســبته 77.2 فــي المائــة مــن الســكان 

ــدد  ــى أن ع ــرات إل ــير التقدي ــام 164.1967 وتش ــد الع ــر بع ــم للتهجي ــي أصوله ــوب ف ــن الجن ــدرون م ــن ينح ــن الذي المهجري

هــؤالء المهجريــن يزيــد علــى 415,000 فلســطينًيا هجــروا فــي فلســطين المحتلــة فــي العــام 1948. 

ــام  ــي خضــّم حــرب الع ــة ف ــن األرض الفلســطينية المحتل ــن هجرتهــم ’إســرائيل‘ م ــة الفلســطينيين الذي ــد وجــدت غالبي وق

ــن  ــل م ــداد أق ــرت أع ــا هج ــى األردن، بينم ــطيني إل ــو 200,000 فلس ــر نح ــد ُهج ــاورة. فق ــدول المج ــي ال ــم ف ا له
ً
ــالذ 1967 م

هــؤالء إلــى كل مــن ســوريا ومصــر ولبنــان.165 وفــي هــذا الســياق، شــهدت المناطــق األقــرب إلــى األردن فــي الضفــة الغربيــة 

أعلــى نســبة مــن تراجــع تعــداد الســكان فيهــا. وفــي المقابــل، وجــد معظــم الفلســطينيين الذيــن كانــوا يقطنــون فــي 

ــى  ــا لهــم فــي الحقــول والقــرى المجــاورة، وتمكنــوا مــن العــودة إل مرتفعــات المناطــق الوســطى بالضفــة الغربيــة مــالذا مؤقًت

بيوتهــم بعــد أن وضعــت الحــرب أوزارهــا.166 وفضــاًل عــن هــؤالء، تشــير التقديــرات إلــى أن مــا يقــرب مــن 60,000 فلســطيني 

ــى األرض  ــودة إل ــعهم الع ــي وس ــن ف ــم يك ــي ل ــرب، وبالتال ــه الح ــبت في ــذي نش ــت ال ــي الوق ــارج ف ــي الخ ــون ف ــوا يقيم كان

المحتلــة.167  الفلســطينية 

ومــن الصعوبــة بمــكان الوقــوف علــى توزيــع الفلســطينيين الذيــن تعرضــوا للتهجيــر مــن األرض الفلســطينية المحتلــة 

وداخلهــا منــذ العــام 1967، بمــن فيهــم مــن هجــروا للمــرة األولــى فــي حياتهــم، بالنظــر إلــى غيــاب نظــام معتمــد لتســجيلهم. 

ويعــود غيــاب هــذا النظــام فــي جانــب كبيــر منــه إلــى حــاالت التهجيــر المتواتــرة والمتكــررة التــي تعــرض لهــا الفلســطينيون 

محــل الدراســة بفعــل السياســات التــي نفذتهــا ســلطات االحتــالل اإلســرائيلية علــى مــدى خمســة عقــود، والتــي أفضــت )وال 

ــغ  ــي، بل ــر الداخل ــز رصــد التهجي ــى لســان مرك ــن مناطــق ســكناهم. وحســبما ورد عل ــى ترحيلهــم بصــورة قســرية ع ــزال( إل ت

ــبب  ــع الس ــام 2018، ويرج ــة الع ــي نهاي ــام 1967 ف ــة ع ــطينية المحتل ــي األرض الفلس ــًرا ف ــن 238,000 مهج ــدد المهجري ع

ــدى  ــى م ــزة عل ــى قطــاع غ ــات العســكرية التــي شــنتها ’إســرائيل‘ عل ــى العملي ــر هــؤالء إل ــن يقــف وراء تهجي الرئيــس الذي

ــا أن  ــن، أولهم ــن اثني ــل بســبب عاملي ــز بدي ــرات مرك ــن تقدي ــن ع ــدد هــؤالء المهجري ــل ع ــة.168 ويق ــرة الماضي ــوام العش األع

ــن التوصــل  ــوا م ــم يتمكن ــن ل ــن، الذي ــداد المهجري ــو الطبيعــي ألع ــار النم ــي االعتب ــي ال يأخــذ ف ــر الداخل ــز رصــد التهجي مرك

ــن  ــار. ويكم ــن االعتب ــي عي ــي ف ــو الطبيع ــذا النم ــل ه ــز بدي ــرات مرك ــذ تقدي ــا تأخ ــد، بينم ــم بع ــم لقضيته ــادل ودائ ــل ع لح

ــي  ــك الت ــن تل ــا م ــي نطاقه ــق ف ــي أضي ــر الداخل ــد التهجي ــز رص ــا مرك ــي قّيمه ــر الت ــث التهجي ــي أن بواع ــي ف ــبب الثان الس

ــة.  ــة قهري ــا يشــكل بيئ ــق بفهــم م ــا يتعل  فيم
ً
ــل، وخاصــة يعتمدهــا مركــز بدي

163 Adalah, Nomads Against Their Will: The Attempted Expulsion of the Arab Bedouin in the Naqab: The Example of Atir-Umm 
al- Hieran, (Haifa: Adalah, September 2011), 5, available at: https://bit.ly/2ncfNAV [accessed 14 September 2019].

164 Ahmad El-Sheikh Muhammad, Shefa-Amr (ed.), “Table 5.10 : Percentage Population Distribution of Internally-Displaced 
Palestinians in Israel by Year of Displacement and Selected Background Characteristics, 2004”, in The Galilee Society, 
Palestinians in Israel, supra note 161, 78.

165 UN Secretary General, The Report of the Secretary-General under General Assembly Resolution 2252 (EX-V) and Security 
Council Resolution 237 (1967), A/6797, 15 September 1967, 159, available at: https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/
CC2CFCFE1A52BDEC852568D20051B645 [accessed 14 September 2019] [hereinafter UN Secretary General, A/6797].

166 For more details see: William Harris, Taking Root: Israeli Settlement in the West Bank, the Golan and the Gaza-Sinai, 1967–
1980 (New York: John Wiley & Sons Ltd, 1980).

167 Tayseer Amro, “Table 5: Palestinian Estimate of Displaced Persons and Refugees during the 1967 War,” in Displaced Persons: 
Categories and Numbers Used by the Palestinian Delegation [to the Quadripartite Committee], Article 74, No. 14, December 
1995.

168 “Palestine,” Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), 2018, available at: http://www.internal-displacement.org/
countries/palestine [accessed 14 September 2019].

https://bit.ly/2ncfNAV
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/CC2CFCFE1A52BDEC852568D20051B645
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/CC2CFCFE1A52BDEC852568D20051B645
http://www.internal-displacement.org/countries/palestine
http://www.internal-displacement.org/countries/palestine
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مخيم الدهيشة لالجئين، بيت لحم، الضفة الغربية، 2018. )©مركز بديل(

1،2،2. الالجئون في المخيمات 

ــع إلدارة  ــمًيا يخض ــا رس ــي 58 مخيًم ــطينيين ف ــن فلس ــه 1,728,409 الجئي ــا مجموع ــّجل م ــروا، ُس ــة األون ــجالت وكال ــا لس
ً
وفق

الوكالــة فــي الضفــة الغربيــة، وقطــاع غــزة، واألردن، ولبنــان وســوريا حتــى شــهر شــباط169.2019 ويشــكل الالجئــون المســجلون 

 عــن ذلــك، 
ً

ــة األونــروا. وفضــال فــي المخيمــات مــا نســبته 28 فــي المائــة مــن العــدد الكلــي لألشــخاص المســجلين لــدى وكال

يعيــش مــا يربــو علــى 50,000 الجــئ فلســطيني فــي واحــد مــن 13 مخيًمــا غيــر رســمي علــى األقــل فــي األرض الفلســطينية 

ــث  ــوريا، حي ــي س ــمية ف ــر رس ــات غي ــة مخيم ــي أربع ــجلين ف ــئ مس ــو 170,000 الج ــد نح ــا يع ــان. بينم ــة واألردن ولبن المحتل

ــروا أضــراًرا جســيمة بســبب  ــة األون ــر الرســمية التــي تديرهــا وكال ــون المســجلون فــي المخيمــات الرســمية وغي ــد الالجئ يكاب

الصــراع الــذي تســبب فــي تهجيرهــم مــرة أخــرى. 

ومعظــم الالجئيــن الفلســطينيين المســجلين فــي المخيمــات هــم ممــن ُهّجــروا مــن ديارهــم األصليــة فــي العــام 1948، بمــن 

ــات  ــي مخيم ــي العــام 1967 ف ــى ف ــرة األول ــروا للم ــن ُهّج ــن الذي ــن الالجئي ــل م ــدد أق فيهــم أبناؤهــم وأحفادهــم. ويقطــن ع

اللجــوء، وال ســيما فــي األردن وســوريا. 

 
ً

ــجال ــد مس ــي يع ــات لك ــي المخيم ــة ف ــه ال يشــترط بالضــرورة أن يقطــن الشــخص بصــورة فعلي ــه أن ــدر اإلشــارة إلي ــا تج ومم

ــى  ــار إل ــة واالفتق ــة التحتي ــبكات البني ة ش ــكانية ورداء ــة الس ــادة الكثاف ــل زي ــن قبي ــل م ــبب عوام ــروا. فبس ــة األون ــدى وكال ل

ســبل العيــش، انتقــل العديــد مــن الالجئيــن إلــى مناطــق خــارج المخيمــات، غيــر أنهــم ال يزالــون مســجلين علــى أنهــم 

ــا.  ــن حدوده ــون ضم يقطن

إن األســباب التــي تحــث الالجئيــن الفلســطينيين علــى البقــاء فــي المخيمــات، أو المحافظــة علــى عالقاتهــم وروابطهــم بهــا، 

فّســر بعــدة عوامــل: 
ُ
بعــد مــرور 71 عاًمــا علــى تهجيرهــم مــن ديارهــم ت

ا للطابــع المؤقــت لحالة الشــتات والتمســك بالمطلب الفــردي والجماعي لممارســة حق العودة. 	 
ً
يمثــل المخيــم رمــز

األســري 	  الدعــم  أواصــر  بقــاء 

المخيــم.  داخــل  والقــروي 

االفتقــار إلــى المــوارد الماليــة التــي 	 

ــراء  ــتئجار أو ش ــن اس ــر لالجئي تيس

منــازل تؤويهــم خــارج المخيــم. 

المخصصـــة 	  المساحــــــات  ــــة 
ّ
قل

بســبب  المخيــم  خــارج  للسكـــــن 

السكانــــي.  االكتظـــــاظ 

والسياســية 	  القانونيــة  العقبــات 

واالجتماعيــة التــي تجبــر الالجئيــن 

ــم.  ــي المخي ــاء ف ــى البق عل

القضـايــــا الـمتصـلــــة باألمـــــــــن 	 

الشخصــــــي. 

المخيم، وفقا لتعريف األونروا، هو قطعة أرض وضعت تحت تصرف وكالة الغوث من قبل الحكومة المضيفة لغرض استيعاب الالجئين الفلسطينيين، وإنشاء مرافق   169

خاصة لتلبية احتياجاتهم. قطع األرض التي أقيمت عليها المخيمات في األصل إما كانت ملكا للدولة؛ أو في معظم الحاالت، استأجرتها الحكومة المضيفة من مالكيها 
المحليين. وهذا يعني أن الالجئين في المخيمات ال “يملكون” األرض التي تبنى مساكنهم عليها، ولكن لديهم الحق في “استخدام” األرض لغرض اإلقامة. يمتد 

الكها األصليين.
ّ
عقد اإلقامة إلى مدة أقصاها 99 عاما، يحب بعدها إعادة األرض إلى مل
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ويقــع أكبــر تجمــع لالجئيــن الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي 

المخيمــات فــي قطــاع غــزة المحتــل )حيــث يبلــغ تعدادهــم 593,990 

ــا حتــى العــام 2018(. ويســكن عــدد أقــل مــن الالجئيــن فــي 
ً
الجئ

ــا(. 170
ً
مخيمــات الضفــة الغربيــة المحتلــة )256,758 الجئ

ويــؤوي األردن ثانــي أكبــر تجمــع لالجئيــن الفلســطينيين الذيــن 

ــا(. ومــع ذلــك، يعتبــر األردن 
ً
يقطنــون فــي المخيمــات )412,054 الجئ

البلــد المضيــف الذي يشــهد أدنى نســبة مــن الالجئين الفلســطينيين 

لون مــا نســبته 17.3 فــي 
ّ
الذيــن يســكنون فــي المخيمــات، حيــث يشــك

ــة  ــدى وكال ــجلين ل ــطينيين المس ــن الفلس ــن الالجئي ــط م ــة فق المائ

األونــروا. ويعكــس هــذا الحــال منــح األردن الجنســية لمعظــم الالجئيــن 

ــه، حيــث يتيــح لهــم هــذا الوضــع نفــس الحقــوق  الفلســطينيين في

التــي يتمتــع بهــا غيرهــم مــن المواطنيــن األردنييــن. 

وفــي المقابــل، فــي لبنــان، يســكن مــا يقــرب مــن 51 فــي المائــة 

فــي  ــا( 
ً
الجئ  270,614( المســجلين  الفلســطينيين  الالجئيــن  مــن 

تشــهدها  التــي  العاليــة  النســبة  وترتبــط  الرســمية.  المخيمــات 

ــا مباشــًرا 
ً
أعــداد الالجئيــن المقيميــن فــي المخيمــات فــي لبنــان ارتباط

الحكومــة  التــي تفرضهــا  القانونيــة واإلداريــة واألمنيــة  بالقيــود 

اللبنانيــة علــى حقوقهــم فــي العمــل والتملــك وحريتهــم فــي الحركــة 

والتنقــل.171 ناهيــك عــن افتقارهــم إلــى المــوارد الماليــة التــي تيســر 

لهــم تأميــن ســكن بديــل خــارج المخيمــات والقلــق الــذي يســاورهم 

حيــال أمنهــم الشــخصي. وتشــير البيانــات المنشــورة مؤخــًرا إلــى أن 

الالجئيــن الفلســطينيين يشــكلون مــا نســبته 72.8 فــي المائــة مــن مجمــل ســكان مخيمــات اللجــوء فــي لبنــان، ومــن بيــن هــؤالء 7.4 

فــي المائــة مــن الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن هجــروا مــن ســوريا. وينحــدر مــا تبقــى مــن ســكان مخيمــات اللجــوء فــي لبنــان مــن 
ــة(.172 ــي المائ ــن )3.6 ف ــن اللبنانيي ــة( والمواطني ــي المائ ــا )23.1 ف ــن الســوريين أساًس ــن الالجئي جنســيات أخــرى، وهــم م

ــن  ــة الالجئي ــت هيكلي ــرات التــي طال ــن التغي ــد م ــة الرئيســية، العدي ــدان المضيف ــن البل ــا م ــان واألردن، باعتبارهم ــا شــهد لبن كم

ــن ســوريا.  ــروا م ــن ف ــن الفلســطينيين الذي ــن الالجئي ــا عقــب وصــول اآلالف م الفلســطينيين وتوزيعهــم داخــل حدودهم

الحظ أن األرقام بشكل عام حتى 30 حزيران من كل سنة، باستثناء 2011 و2012 و2015-2018 تم حساب البيانات مع نهاية السنة. أنظر المصادر التالية:  170

  UNRWA, UNRWA in Figures as of 1 January 2013, January 2013, available at: http://www.unrwa.org/userfiles/2013042435340.
pdf; UNRWA, UNRWA in Figures as of July 2014, July 2014, available at: http://www.unrwa.org/sites/default/files/in_figures_
july_2014_en_06jan2015_1.pdf; UNRWA, UNRWA in Figures 2015, June 2015, available at: https://www.unrwa.org/sites/
default/files/unrwa_in_figures_2015.pdf; UNRWA, UNRWA in Figures 2016, January 2017, available at: https://www.unrwa.
org/sites/default/files/content/resources/unrwa_in_figures_2016.pdf; UNRWA, UNRWA in Figures 2017, June 2017, available 
at: https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_in_figures_2017_english.pdf; UNRWA in Figures 
2018-2019, supra note 158.

ك، والحق في الضمان االجتماعي في لبنان، أنظر:
ّ
للمزيد من المعلومات حول القيود على حق الفلسطينيين في العمل، والحق في الملكية والتمل  171

 “Palestinian Refugee Rights”, Lebanese Palestinian Dialogue Committee (LPDC), 2019, available at: http://www.lpdc.gov.lb/
rights/43/en [accessed 14 September 2019].

مركز اإلحصاء اإلداري - لبنان واإلحصاء المركزي الفلسطيني، “174 ألف الجئ فلسطيني في لبنان: سقوط أسطورة »نصف المليون«، تقرير صحفي بتاريخ 21 كانون   172

األول 2017، متوفر على الرابط: https://bit.ly/2DOTSbs ]يذكر فيما بعد بـ: لجنة الحوار ومركز اإلحصاء، أعداد الالجئين الفلسطينيين في لبنان، 2017[.

الجدول )3،2(: مجموع الالجئين المسجلين لدى األونروا 
والالجئين المسجلين في المخيمات )سنوات مختارة( 170 

مجموع السنة
األشخاص 
المسجلين

 الالجئون
المسجلون في 

المخيمات

نسبة 
المسجلين في 

المخيمات

1953870,158300,78534.6
1955912,425351,53238.5
19601,136,487409,22336.0
19651,300,117508,04239.1
19701,445,022500,98534.7
19751,652,436551,64333.4
19801,863,162613,14932.9
19852,119,862805,48238.0
19902,466,516697,70928.3
19953,246,0441,007,37531.0
20003,806,0551,227,95432.3
20054,283,8921,265,98729.6
20104,966,6641,452,79029.3
20115,115,7551,485,59829.0
20125,271,8931,524,69828.9
20135,428,7121,565,24228.8
20145,589,4881,603,01828.7
20155,741,4801,632,87628.4
20165,869,7331,665,65428.4
20176,021,5101,711,93128.4
20186,171,7931,728,40928.0

http://www.unrwa.org/userfiles/2013042435340.pdf
http://www.unrwa.org/userfiles/2013042435340.pdf
http://www.unrwa.org/sites/default/files/in_figures_july_2014_en_06jan2015_1.pdf
http://www.unrwa.org/sites/default/files/in_figures_july_2014_en_06jan2015_1.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/unrwa_in_figures_2015.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/unrwa_in_figures_2015.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_in_figures_2016.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_in_figures_2016.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_in_figures_2017_english.pdf
http://www.lpdc.gov.lb/rights/43/en
http://www.lpdc.gov.lb/rights/43/en
https://bit.ly/2DOTSbs
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الجــدول )4،2(: تقديــرات أعــداد الالجئيــن الفلســطينيين فــي المخيمــات )الرســمية وغيــر الرســمية(، نهايــة العــام 2018 173

سنة اإلنشاءعدد سكانهالمخيم )اسمه المحلي(البلد المضيف/المنطقة
قـطـــاع غــزة174

المخيمات الرسمية
 

113,4241948جباليا
85,8321948الشاطئ

80,4591948النصيرات
43,5371948البريـج 
25,6761948دير البلـح 
31,3711948المغازي 
87,9391948خانيونس 
125,7521948رفـــح 

 593,990 المجموع الفرعي
الضفــة الغربيـــة175

9,3941948عقبة جبــرالمخيمات الرسمية
2,9471948عيـن السلطـان 
15,2091965شعفــــاط176 
14,1231949األمعري 
14,7611949قلنديـــا 
3,2031949ديرعمـــار 
15,0971949الجـلــزون 
11,3891949الفـــوار 
14,2551950العـــروب 
17,5031949الدهـيـشـــة 
6,5451950عايــدة 
2,8011950بيت جبرين )العـزة( 
9,9341949الفارعـــة 
8,5831950مخيم رقم1 )العيــن( 
21,3971950عـسـكــر 
30,1031950بــالطـــة 
25,2231950طولكــرم 
12,3851952نــورشمـــس 
21,9061953جـــنيــن 
Closed1948-1955/1956 المعسكـــر177 

 256,758 المجموع الفرعي
4621971/1972سلـــوادالمخيمات غير الرسمية178

NA 1948أبوشخيـــدم 
9361948قــدورة 
NA1948 بيرزيت )السقايف( 

 1,398 المجموع الفرعي
 852,146 المجموع: )الضفة وغزة(

تعتمد معدالت النمو الطبيعي لالجئين في المخيمات غير الرسمية على منشورات األونروا في نهاية العام 2018. أنظر:  173
  UNRWA Statistical Bulletin Q4, 2018 as cited in UNRWA, Annual Operational Report 2018: for the reporting period 
01 January- 31 December 2018, 2019, available at: https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2019_
annual_operational_report_2018_-_final_july_20_2019.pdf. 
  يشمل المجموع الحالي 1.728.409 الجئ في مخيمات األونروا الرسمية، و233.109 الجئ في المخيمات غير الرسمية. لإلطالع على أعداد الالجئين المسجلين في المخيمات 

الرسمية، أنظر: UNRWA, UNRWA in Figures 2018-2019, supra note 158، وأعداد الالجئين في المخيمات غير الرسمية، أنظر: الجهاز المركزي لإلحصاء 
http://www. :الفلسطيني، “التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، ملخص النتائج النهائية للتعداد، نسخة محّدثة”، تموز 2018، متوفر على الرابط

pcbs.gov.ps/Downloads/book2383.pdf ]يذكر فيما بعد بـ: جهاز اإلحصاء الفلسطيني, ملخص تعداد السكان والمساكن، 2017[.

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2019_annual_operational_report_2018_-_final_july_20_2019.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2019_annual_operational_report_2018_-_final_july_20_2019.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2383.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2383.pdf
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األردن 

59,2051955مخيم عمان الجديد )الوحدات(المخيمات الرسمية
9,7821968الطالبية 
29,2341950/1951إربـــد 
26,9351968الحصن )عزمي المفتي( 
20,4671967ســوف 
31,7371968جرش )غـزة( 
32,7751952جبل الحسين 
124,8131968البقعــة 
20,5161949الــزرقــا 
ـيـن(179 

ّ
56,5901968ماركـا )حط

 412,054 المجموع الفرعي
8,5971956مــادبـــاالمخيمات غير الرسمية180

7,4241969السخنـة 
14,0681967الحسـن 

30,089 المجموع الفرعي
442,143 المجموع: األردن

لـبـنـــان 

7291952مار إلياسالمخيمات الرسمية
19,6971948بــرج البراجنــة 

 
 الدكوانة )تل الزعتر(

)دمر في سبعينيات القرن الماضي(181
8,5451948

4,5991956الضبّيــة 
 

ّ
10,9701949شاتيال

60,2971948/1949عين الحلــوة 

 
 النبطية

)دمر في سبعينيات القرن الماضي(181
9,0551956

5,8181954المّية مّية 
12,4081948البـــّص 
34,9201948الرشيدّية 
25,1721948بـرج الشمـالي 
44,7981950نهـر البــارد 
21,4021955البــّداوي 
9,5241948ويفيل )الجليل( 

2,6801952جسر الباشــا181
Evacuated in19751948غورودي182 

 270,614 المجموع الفرعي
5,161NAالمعشوقالمخيمات غير الرسمية183

7,231NAالشبريحـا 
3,943NAالقاسمّيـة 
1,218NAكفر بّدا )أبو األسود( 
2,169NAالُعرش )َعدلـون( 
2,963NAشحيــم 

22,685 المجموع الفرعي
293,299 المجموع: لبنـان
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ســوريـــا184
22,5811949خان الشيخالمخيمات الرسمية

11,8151949خان دّنـون 
25,2331958سبينــة 
1967–26,6931968قبر الست )السيدة زينب( 
4,5781949جرمانــا 
1951–6,9121950درعـــا 

5,7751967درعــا )طوارئ(185
17,4581949حمـــص 
1950–10,0691949حمـــاة 
 23,469النيــرب 

192,911186 المجموع الفرعي

5,8871962عين التل )حنــدرات(المخيمات غير الرسمية
1957–153,0511956اليرمــوك 
1,3591956الرمــدان 
 8,640الالذقية 

168,937 المجموع الفرعي
361,848 المجموع: سوريا

1,949,436المجموع العام
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186

أقدمت اإلدارة العسكرية اإلسرائيلية، خالل العقد السابع من القرن الماضي، على تدمير اآلالف من منازل الالجئين في قطاع غزة المحتل تحت ذرائع أمنية. وقد   174

استهدفت قوات االحتالل المخيمات الكبيرة على وجه الخصوص. وأجبر الالجئون على االستقرار قسرا في مناطق أخرى من القطاع المحتل، بينما جرى ترحيل عدد أقل 
منهم إلى الضفة الغربية المحتلة. وقد تم تشييد عدة مشاريع إسكانية لهؤالء الالجئين في القطاع. ويشار إلى بعض هذه المشاريع اليوم باعتبارها مخيمات، وهي 

تشمل مخيم كندا )1972( ومشروع الشقيري )1973(، ومشروع البرازيل )1973( ومشروع الشيخ رضوان )1974( ومشروع األمل )1979(. 

أعيد توزيع اآلالف من الفلسطينيين الذين لجأوا إلى قطاع غزة في السابق على مخيمات الضفة الغربية.  175

تقدر وكالة األونروا أن اآلالف من الالجئين يعيشون في هذا المخيم نتيجة للسياسة التي تنتهجها ‘إسرائيل’ في سحب وضع اإلقامة من الفلسطينيين المقيمين   176

في القدس

أغلق هذا المخيم بسبب الظروف المعيشية التي ال تستوفي المعايير الصحية، ونقل سكانه إلى مخيم شعفاط.  177

تستند هذه األرقام التقديرية إلى التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لسنة 2007،،  المصدر السابق رقم 173. أنظر أيضا:   178

 “Projected Mid -Year Population for Ramallah & Al-Bireh Governorate by Locality 2017-2021,” PCBS, available at:   http://
www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/RamallhE.html [accessed 14 September 2019]. 

يعرف هذا المخيم بمخيم شلنر كذلك. وينحدر معظم سكانه من قطاع غزة.  179

تغطي معطيات السكان الواردة بشأن المخيمات غير الرسمية في األردن العام 2000. وتشمل هذه المعطيات الزيادة السكانية السنوية التي بلغت %3 من العام   180

2000 حتى العام 2008 و%2.4 للسنوات 2014-2009. وفي العام 2000، بلغ عدد سكان مخيم مادبا 5,500 الجئا، ومخيم السخنه 4,750 الجئا ومخيم الحسن 9,000 
الجئ.

بأرقام  زالوا يحتفظون  ما  كانوا يسكنون فيهما  الذين  الالجئين  أن  غير  الماضي،  القرن  السبعينيات من  أبيهما في حقبة  بكرة  والنبطية عن  الدكوانة  ُدمر مخيما   181

تسجيلهم إلى أن يحين الوقت الذي تعتمد فيه وكالة األونروا نظام معلومات جديد لتسجيل الالجئين.

أخلي هذا المخيم وانتقل سكانه إلى مخيم الرشيدية.   182

تغطي إحصائيات السكان في المخيمات غير الرسمية في لبنان العام 2001، وجرى تحديثها بناء على معدل الزيادة السنوية التي بلغت %3 حتى العام 2008،   183

و%2.0 لألعوام 2018-2009. وفي العام 2001، سجل عدد سكان مخيم المعشوق 3,447 الجئا، ومخيم القاسمية 2,634 الجئا، وكفر بدا )العسود( 813 الجئا، ومخيم 
العرش )عدلون( 1148 الجئا، ومخيم شحيم 1,978 الجئا

2008 و1.6%  العام  %3 حتى  التي سجلت  السنوية  الزيادة  2002، وهي تشمل معدل  العام  الرسمية في سوريا  المخيمات غير  السكان في  تغطي إحصائيات   184

للسنوات 2011-2009. وفي العام 2002، بلع عدد سكان مخيم عين التل 4,329 الجئا، ومخيم اليرموك 112,550 الجئا، ومخيم الرمدان 1,000 الجئ، ومخيم الالذقية 
6,354 الجئا. وتظهر األرقام الخاصة بكل مخيم للعام 2014 أن أرقام العام 2011 الدقيقة ليست متوفرة بسبب الحرب في سوريا. ويشير المجموع في المخيمات 

الرسمية إلى اإلحصائيات الصادرة عن وكالة األونروا..

مخيم درعا )طوارئ( هو امتداد لمخيم درعا الذي أنشيء في العام 1967. من الممكن اعتباره مخيم منفصل، بالرغم من أن األونروا تعتبر أن كليهما مخيم واحد.  185

ال تتوفر تحديثات للبيانات حول أعداد السكان لكل مخيم من مخيمات الالجئين الفلسطينيين في سوريا، باستثناء مخيم درعا. بينما يعتمد المجموع العام لالجئين   186

المسجلين في المخيمات الرسمية في سوريا يعتمد على معطيات األونروا الصادرة في كانون الثاني 2018. نتيجة لذلك، ال يطابق الرقم اإلجمالي لعدد لالجئين 
المسجلين في المخيمات مع المجموع الخاص بكل مخيم.

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/RamallhE.html
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/RamallhE.html
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2،2،2. الالجئون المقيمون خارج المخيمات 

يقطــن معظــم الالجئيــن الفلســطينيين المســجلين )نحــو 72 فــي المائة منهــم( خــارج المخيمات الثماني والخمســين التــي تتعهدها 

وكالــة األونــروا. ويســكن هــؤالء الالجئــون فــي المــدن والبلــدات والمناطــق المحيطــة بهــا فــي البلــدان المضيفــة، حيــث تقــع مناطــق 

ســكناهم فــي حــاالت كثيــرة بجــوار المخيمــات.187 ويســكن العديــد مــن الالجئيــن فــي مختلــف قــرى الضفــة الغربيــة وبلداتهــا. 

ــى تعــدادات الســكان الفلســطينيين التــي أجريــت فــي األعــوام 1997 و2007 و2017، شــهدت نســبة الالجئيــن الذيــن  ــاًء عل وبن

كانــوا يقطنــون فــي الضفــة الغربيــة تقلبــات حــادة فــي بعــض المحافظــات علــى مــدى العقديــن المنصرميــن. فعلــى ســبيل المثــال، 

انخفضــت نســبة الالجئيــن فــي القــدس مــن 40.8 فــي المائــة إلــى 31.4 فــي المائــة خــالل العــام 2007، ثــم ارتفعــت إلــى مــا نســبته 

36.6 فــي المائــة، بينمــا طــرأت زيــادة علــى أعــداد الالجئيــن فــي قلقيليــة مــن 39.9 فــي المائــة إلــى 47.0 فــي المائــة فــي العــام 

2007، وبلغــت نســبتهم 45.0 فــي المائــة فــي العــام 2017. كمــا ارتفعــت نســبة الالجئيــن فــي جنيــن فــي ذات الفتــرات مــن 28.8 

فــي المائــة إلــى 32.8 فــي المائــة وإلــى 32.1 فــي المائــة. وتحتضــن الضفــة الغربيــة المحتلــة نحــو 100 تجمــع ســكاني يشــكل الجئو 
العــام 1948 أكثــر مــن 50 فــي المائــة مــن إجمالــي عــدد الســكان فيهــا. 188, 189, 190

الجــدول )5،2(: نســبة الالجئيــن مــن إجمالــي عــدد الســكان فــي األرض الفلســطينية المحتلــة حســب المحافظــات، 1997، و2007 و2017 

النسبة المئوية لالجئينالمحافظة

199718820071892017190

52.851.8 52.2غزة 
85.586.186.2دير البلح 
70.972.171.7شمال غزة 

84.385.0 83.9رفح 
56.958.058.9خان يونس 
66.1 66.2 65.4قطاع غزة 
15.815.715.1طوباس 
49.751.349.3أريحا 

40.831.436.6القدس 
29.328.0 28.9رام الله 
28.832.832.1جنين 

31.533.633.5طولكرم 
25.426.324.2نابلس 

28.028.426.5بيت لحم 
39.947.045.0قلقيلية 
17.417.914.5الخليل 
7.78.37.4سلفيت 

26.3 28.1 26.7 الضفة الغربية 
41.642.642.2األرض الفلسطينية المحتلة 

187 UNGA, Report of the Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the 
Near East, General Assembly Official Records: Sixtieth Session, A/60/13, 9 August 2005, para 114, p. 27, available at https://
unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/695A4B19C162847D8525709D005267BB [accessed 12 July 2019].

http://www.pcbs. :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، “التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، بحسب المحافظة”، آذار 2019، متوفر على الرابط  188

 gov.ps/Downloads/book2425.pdf

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، “النتائج النهائية للتعداد في األرض الفلسطينية - ملخص السكان والمساكن 2017”، كانون الثاني 2012، متوفر على الرابط:   189

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1822.pdf ]يذكر فيما بعد بـ: جهاز اإلحصاء الفلسطيني, ملخص تعداد السكان والمساكن، 2017[.

جهاز اإلحصاء الفلسطيني, ملخص تعداد السكان والمساكن، 2017،  المصدر السابق رقم 173.  190

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/695A4B19C162847D8525709D005267BB
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/695A4B19C162847D8525709D005267BB
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2425.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2425.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1822.pdf
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وتشــير التقاريــر الصــادرة عــن وكالــة األونــروا أن مــا نســبته 49.5 فــي المائــة مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان كانــوا 

ــة مــن  ــى 40 فــي المائ ــث إل ــراوح مــن ثل ــا يت ــأن م ــى أنهــم يســكنون خــارج المخيمــات. وتفيــد مصــادر أخــرى ب مســجلين عل

الالجئيــن الفلســطينيين يقيمــون فــي ’تجمعــات‘، ومــدن وقــرى وتجمعــات أخــرى غيــر المخيمــات.191 ويشــير التعــداد 

ــة اللبنانيــة فــي العــام  ــه الحكوم ــذي أجرت ــان ال العــام للســكان والمســاكن فــي المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية فــي لبن

2017 إلــى أن مــا نســبته 54.9 فــي المائــة مــن الفلســطينيين فــي لبنــان يعيشــون فــي 156 تجمًعــا. ويعــرف ’التجمــع‘ بأنــه 

ــا ال يقــل عــن 15 أســرة فلســطينية«.192  ــؤوي م ــة، تقــع خــارج المخيمــات الرســمية، وت »منطقــة جغرافي

3،2.  خصائص الالجئين والمهجرين الفلسطينيين 

تعكــس المؤشــرات الديموغرافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة مــدى الضعــف الــذي ألــّم بالالجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين 

ــى مــدى ســبعة عقــود. ويشــكل غيــاب األمــن الشــخصي والرفــاه االجتماعــي واالقتصــادي  ــدوه عل ــذي كاب بســبب التهجيــر ال

نتيجــة مترتبــة علــى السياســات والممارســات التــي تنتهجهــا ’إســرائيل‘ فــي االســتعمار والتهجيــر القســري والضــم، وهــي 

ــلحة  ــات المس ــن النزاع ــلة م ــن سلس ــع ع ــذا الوض ــض ه ــا تمخ ــري. كم ــل العنص ــى الفص ــها عل ــي أساس ــد ف ــات تعتم سياس

التــي عصفــت بالمنطقــة.193 ويتجلــى هــذا الضعــف والعــوز فــي الحــاالت التــي تقتــرن فيــه حالــة اللجــوء بانعــدام الجنســية، 

وغيــاب الحمايــة، وعــدم كفايــة المســاعدات األنســانية.194 

لالجئيــن  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  الديموغرافيــة  والســمات  الخصائــص  حــول  دقيقــة  إحصائيــة  بيانــات  تتوفــر  وال 

الفلســطينيين الذيــن يقيمــون خــارج مناطــق عمليــات وكالــة األونــروا، بســبب االفتقــار إلــى التســجيل والوثائــق ذات الصلــة 

وبســبب طبيعــة التهجيــر الــذي طــال أمــده وتناقلتــه أجيــال مــن الالجئيــن )انظــر المبحــث 4-3: أشــكال الحمايــة التــي 

ــة حــول خصائــص وســمات الفلســطينيين  ــات الموثوق ــن البيان ــل م ــدر ضئي ــر ســوى ق ــة(. وال يتوف ــدان المضيف تؤمنهــا البل

المهجريــن داخليــا علــى كال جانبــي الخــط األخضــر. وتتوفــر هــذه البيانــات بصفــة حصريــة تقريًبــا حــول الالجئيــن المســجلين 

لــدى وكالــة األونــروا ممــن هجــروا مــن ديارهــم فــي العــام 1948، والذيــن يشــكلون 64 فــي المائــة مــن مجمــوع تعــداد 

الفلســطينيين.  والمهجريــن  الالجئيــن 

1،3،2. المؤشرات الديموغرافية 

ــة  ــات المحلي ــطينيين والتجمع ــن الفلس ــات الالجئي ــن تجمع ــات بي ــكاد الفروق ــة، ال ت ــرات الديموغرافي ــل بالمؤش ــا يتص فيم

مــن غيــر الالجئيــن تذكــر فــي معظــم الــدول العربيــة المضيفــة. ويمثــل لبنــان االســتثناء البــارز الوحيــد علــى هــذه القاعــدة.195 

191 Hussein Ali Sha’aban, Palestinian Refugees in Lebanon from Hosting through Discrimination (Jerusalem: PASSIA - Palestinian 
Academic Society for the Study of International Affairs, 2002); see also: Ole Ugland, Difficult Past, Uncertain Future: Living 
Conditions Among Palestinian Refugees in Camps and Gatherings in Lebanon (Oslo: FAFO Institute for Applied Social Science, 
2003); and, Sari Hanafi and Åge A. Tiltnes, “The Employability of Palestinian Professionals in Lebanon: Constraints and 
Transgression,” Knowledge, Work and Society 5, no. 1 (2008), available at: http://staff.aub.edu.lb/~sh41/files/10_2008_Pal_
professionals_Eng.pdf.

192 LPDC and PCBS, Key Findings Report 2017, supra note 172.  
193 See BADIL, “Forced Secondary Displacement: Palestinian refugees in Arab host countries,” Al Majdal, no. 44 (2010), available 

at: https://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/publications/al-majdal-44.pdf

لإلطالع على نقاش حول موضوع انعدام الجنسية و”فجوات الحماية” التي تؤثر على وضع الالجئين والمهجرين الفلسطينيين، أنظر الفصل الثالث من هذا الكتاب.  194

195 Laurie Blome Jacobsen, Finding Means: UNRWA’s Financial Crisis and Refugee Living Conditions. Volume I: Socio-Economic 
Situation of Palestinian Refugees in Jordan, Lebanon, Syria and the West Bank and Gaza Strip (Oslo: FAFO Institute for Applied 
Social Science, 2003), 20, available at: https://fafo.no/media/com_netsukii/427-vol1.pdf.

http://staff.aub.edu.lb/~sh41/files/10_2008_Pal_professionals_Eng.pdf
http://staff.aub.edu.lb/~sh41/files/10_2008_Pal_professionals_Eng.pdf
https://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/publications/al-majdal-44.pdf
https://fafo.no/media/com_netsukii/427-vol1.pdf
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تقديرات عدد السكان الفلسطينيين في لبنان 

ــات  ــي المخيم ــان ف ــي لبن ــطينًيا يقطنــون ف ــا فلس
ً
ــطيني فــي شــهر تمــوز  2017، فقــط 174,422 الجئ ــي الفلس ــة الحــوار اللبنان ــه لجن ــا للتعــداد الــذي أجرت

ً
وفق

ــادي  ــع االقتص ــح الوض ــا »مس ــرج به ــذي خ ــرات ال ــب التقدي ــان.196 وحس ــاء لبن ــف أنح ــي مختل ــر ف ــا تنتش ــي 156 تجمًع ــر وف ــي عش ــمية االثن ــطينية الرس الفلس

ــذي أجرتــه الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت باســتخدام منهجيــة مختلفــة، يســكن مــا بيــن 260,000  ــان، 2015«، ال واالجتماعــي لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبن

ــة  ــدى وكال ــة ل ــا فلســطينًيا مــن ســوريا مســجلين فــي هــذه اآلون
ً
ــان داخــل البــالد، كمــا يعــد مــا يقــرب مــن 30,000 الجئ ــا فلســطينًيا فــي لبن

ً
ــى 280,000 الجئ إل

ــغ  ــذي يبل ــان وال ــي لبن ــة ف ــدى الوكال ــجلين ل ــطينيين المس ــن الفلس ــدد الالجئي ــن ع ــوظ ع ــكل ملح ــذه بش ــكانية ه ــرات الس ــل التقدي ــان.197 وتق ــي لبن ــروا ف األون

ــا، وعــن عــدد الالجئيــن المســجلين لــدى مديريــة الشــؤون السياســية والالجئيــن فــي وزارة الداخليــة والبلديــات اللبنانيــة البالــغ عددهــم 592,711 
ً
533,885 الجئ

ــا.198 ومــع ذلــك، فطالمــا شــكل عــدد الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان مســألة تثيــر الجــدل بيــن األحــزاب السياســية اللبنانيــة. فقــد اســتغلت هــذه األحــزاب 
ً
الجئ

أعــداد هــؤالء الالجئيــن الفلســطينيين وحقــوق اإلنســان الواجبــة لهــم وحقهــم فــي العــودة فــي إثــارة الخــوف مــن إدماجهــم أو توطينهــم، أو كل هــذه األمــور 

مجتمعــة، مــن أجــل إضفــاء االســتقرار علــى االنقســام الطائفــي الــذي يتســم بــه لبنــان وللمحافظــة علــى التوازنــات السياســية فيــه. ويتجلــى هــذا الوضــع علــى 

نحــو ال لبــس فيــه فــي التباينــات الحــادة فيمــا يتصــل بأعــداد الالجئيــن الفلســطينيين. ينبغــي أن نالحــظ فــي هــذا الســياق، أنــه فــي الوقــت الــذي أعددنــا فيــه 

هــذا المســح، لــم ينشــر ســوى »تقريــر النتائــج الرئيســة«، دون تقريــر تعــداد العــام 2017 بكاملــه. وعلــى الرغــم مــن الــدالالت السياســية المحتملــة التــي يحملهــا 

تعــداد العــام 2017، فــإن الرقــم 174,422 الــذي جــاءت بــه لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني ال يشــمل كل الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن يقيمــون فــي لبنــان. 

فهــذه اإلحصائيــة تســتبعد الفئــات التاليــة: 

، ال يتضمــن الرقــم المذكــور أولئــك الذيــن يســكنون فــي التجمعــات 	 
ً

الالجئيــن الذيــن يقيمــون خــارج المخيمــات والتجمعــات المســتهدفة )فمثــال

التــي يقــل عــدد ســكانها عــن 15 أســرة أو فــي مناطــق مثــل منطقــة الحمــرا(. 

أفراد األسر )الغائبين( الذين لم يكونوا موجودين في لبنان في غضون األشهر الستة األخيرة التي سبقت إجراء المسح. 	 

أولئــك الذيــن اكتســبوا الجنســية اللبنانيــة، وبقــوا الجئيــن علــى الرغــم مــن حصولهــم علــى جنســية ثانيــة وال يــزال لهــم الحــق فــي جبــر الضــرر الــذي 	 

وقــع عليهــم. 

أولئــك الذيــن هجــروا مــن لبنــان، وال ســيما خــالل حقبــة الثمانينــات مــن القــرن الماضــي، ومــا زالــوا مســجلين لــدى وكالــة األونــروا ومديريــة الشــؤون 	 

السياســية والالجئيــن فــي وزارة الداخليــة والبلديــات اللبنانيــة. 

ومــن جانــب آخــر، ال تأتــي اإلحصــاءات التــي نشــرتها وكالــة األونــروا بتفســير واقــع أن عــدًدا كبيــًرا مــن الالجئيــن المســجلين هاجــروا بســبب الظــروف االجتماعيــة 

واالقتصاديــة المزريــة، أو بســبب أوجــه الخلــل والقصــور التــي طالــت إجــراءات تســجيلهم. وال تخضــع ســجالت األونــروا لتحديــث دوري ومنتظــم يرصــد مــن توفــي 

مــن الالجئيــن، أو هاجــر إلــى خــارج لبنــان أو انتقــل للســكن خــارج المخيمــات، بالنظــر إلــى أن األشــخاص المعنييــن ال يبلغــون الوكالــة بهــذه التفاصيــل. جديــر باإلشــارة 

أن اإلحصــاءات التــي أعدتهــا وكالــة األونــروا ومديريــة الشــؤون السياســية والالجئيــن اللبنانيــة ال تــزال أساســية لغايــات ضمــان حــق الالجئيــن فــي جبــر الضــرر الــذي 

حــل بهــم، فــي حيــن ال يســتغنى عــن التعــداد الــذي أجرتــه لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني مــن أجــل النهــوض بالسياســة التــي يطبقهــا لبنــان علــى صعيــد كفالــة 

الحقــوق المدنيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة الواجبــة لالجئيــن الفلســطينيين. 

وحســبما ورد فــي التعــداد الــذي نشــرته لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني، فــإن مــا نســبته 3.3 مــن الالجئيــن رفضــوا المشــاركة فــي التعــداد.199 وفضــاًل عــن ذلــك، 

ومــع أنــه مــن المحتمــل أن الالجئيــن غيــر المســجلين لــدى وكالــة األونــروا أو مديريــة الشــؤون السياســية والالجئيــن اللبنانيــة ال يندرجــون ضمــن تعــداد لجنــة الحــوار 

اللبنانــي الفلســطيني، ال ينفــك الغمــوض يلــف وضــع أولئــك الالجئيــن الفلســطينيين المصنفيــن باعتبارهــم فلســطينيين »ال يحملــون هويــة«، ممــن هــم ليســوا 
مســجلين لــدى وكالــة األونــروا وال لــدى مديريــة الشــؤون السياســية والالجئيــن اللبنانيــة.200 

وعلــى شــاكلة الســكان مــن غيــر الالجئيــن، يعــد مجتمــع الالجئيــن الفلســطينيين مجتمًعــا فتًيــا. فنحــو 25.5 فــي المائــة مــن 

ــى  ــزة أعل ــي قطــاع غ ــن ف ــن القاطني ــن 15 ســنة. وتحتضــن تجمعــات الالجئي ــن المســجلين تقــل أعمارهــم ع ــوع الالجئي مجم

ــا فيهــا إلــى 36.2 فــي المائــة. وفــي المقابــل، يضــم  نســبة مــن الشــباب، حيــث تصــل نســبة مــن تقــل أعمارهــم عــن 15 عاًم

ــا إلــى 18.2 فــي  لبنــان أقــل نســبة مــن الشــباب، حيــث تصــل نســبة الالجئيــن المســجلين الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 15 عاًم

هذا التقدير السكاني أقل بكثير من التقديرات األخرى، وال سيما الرقم 533,885 لالجئين المسجلين لدى األونروا. ويمكن توضيح هذا التناقض في جزء منه ألن   196

العديد من الالجئين المسجلين لدى األونروا قد هاجروا بسبب الظروف االجتماعية واالقتصادية الصعبة، وال يتم تحديث سجالت األونروا باستمرار لتستثني أولئك 
الذين توفوا أو هاجروا من لبنان أو انتقلوا للعيش خارج المخيمات، فعلى الغالب أن هؤالء الالجئين ال يبلغون األونروا بهذه التفاصيل.

197 UNRWA, Protection at UNRWA in 2018: A year in review, 2018, available at: https://www.unrwa.org/sites/default/files/
unrwa_lfo_protection_activities_in_2018.pdf; and UNRWA, “Protection in Lebanon,” December 2018, available at: https://
www.unrwa.org/activity/protection-lebanon [accessed 14 September 2019].

198 LPDC and PCBS, Key Findings Report 2017, supra note 172.

199 وفقا لتقرير غير منشور: مالحظات وتعليقات جلسة عدد من الخبراء، نظمتها لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني )LPDC( في بيروت، كانون الثاني 2018.

200 On the issue of Non-ID Palestinians, see: UNHCR, The Situation of Palestinian Refugees in Lebanon, February 2016, 10, 
available at: https://www.refworld.org/docid/56cc95484.html [accessed 14 September 2019] [hereinafter UNHCR, 
Palestinian Refugees in Lebanon].

https://www.unrwa.org/sites/default/files/unrwa_lfo_protection_activities_in_2018.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/unrwa_lfo_protection_activities_in_2018.pdf
https://www.unrwa.org/activity/protection-lebanon
https://www.unrwa.org/activity/protection-lebanon
https://www.refworld.org/docid/56cc95484.html
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ــة -15 ــة العمري ــن الفئ ــجلين ضم ــن المس ــن الالجئي ــة م ــي المائ ــبته 26.7 ف ــا نس ــع م ــك، يق ــن ذل  ع
ً

ــال ــم. وفض ــة منه المائ

ــاء  ــرض أعب ــة، وف ــة المرتفع ــدالت اإلعال ــباب وراء مع ــال والش ــن األطف ــة م ــبة العالي ــذه النس ــف ه ــع، تق ــي الواق ــا. وف 29 عاًم

ــة.201  ــات التعليمي ــة والخدم ــة الصحي ــات الرعاي ــى خدم ــد الحاجــة إل ــة فــي أوســاط الالجئيــن وتزاي ــى القــوى العامل ــرة عل كبي

ــن يقــع  ــة، ونســبة م ــا 37.7 فــي المائ ــى 64 عاًم ــا إل ــن 30 عاًم ــراوح أعمارهــم م ــذي تت ــن المســجلين ال وبلغــت نســبة الالجئي

ــول  ــات ح ــر بيان ــل، ال تتوف ــي المقاب ــة. وف ــي المائ ــا 10.1 ف ــى 65 عاًم ــد عل ــي تزي ــة الت ــريحة العمري ــاق الش ــي نط ــم ف منه

المؤشــرات الديموغرافيــة فــي أوســاط الفلســطينيين المهجريــن داخليــا. ومــع ذلــك، فمــن المحتمــل أن الســمات االجتماعيــة 

ــاط  ــي أوس ــة، ف ــرات الديموغرافي ــن المؤش ــا م ــة وغيرهم ــدالت الخصوب ــة ومع ــة العمري ــمل التركيب ــي تش ــة، الت واالقتصادي

ــك الســائدة  ــام 1967 تشــبه تل ــة ع ــي األرض الفلســطينية المحتل ــام 1948 وف ــة ع ــي فلســطين المحتل ــا ف ــن داخلي المهجري

ــا.  ــطينيين فيهم ــكان الفلس ــوم الس ــن عم بي

الجدول )6،2(: الالجئون الفلسطينيون المسجلون لدى وكالة األونروا حسب الفئات العمرية الرئيسية، 2018 202

المجموع65 فأكثر64-2425-1415-0العمر

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورالمنطقة

21.320.327.227.539.740.810.010.2100100األردن
25.723.524.024.441.842.28.69.9100100سوريا
19.318.222.622.944.444.913.714.0100100لبنان

24.122.226.928.238.538.310.511.3100100الضفة الغربية
37.236.227.427.829.129.36.36.7100100قطاع غزة
26.124.826.427.037.438.010.010.2100100المجموع

ويتمتــع الالجئــون بمعــدالت عاليــة مــن الخصوبــة، تحســب علــى اعتبــار متوســط عــدد األطفــال لــكل امــرأة. ومــع ذلــك، 

شــهدت معــدالت الخصوبــة تراجًعــا عاًمــا ومنتظًمــا فــي أوســاط الالجئيــن الفلســطينيين، حيــث انخفضــت فــي الضفــة 

ــى 4.2 فــي العــام 2006 و3.9 فــي العــام 2010. أمــا فــي قطــاع غــزة  ــة مــن 6.17 فــي الفتــرة 1994-1983 إل الغربيــة المحتل

المحتــل، فقــد تزايــدت معــدالت الخصوبــة فــي الفتــرة الواقعــة بيــن العاميــن 1983 و1994 مــن 7.15 إلــى 7.69، وتــاله 

تراجــع بطــيء منــذ العــام 2000 ومــا بعــده، حيــث وصلــت عنــد حــد 4.3 فــي العــام 2010. وفــي العــام 2019، ســجلت معــدالت 

ــت  ــزة 3.8. وفــي األردن، طــرأ تراجــع ثاب ــة وقطــاع غ ــة فــي أوســاط عمــوم الســكان الفلســطينيين فــي الضفــة الغربي الخصوب

علــى معــدل الخصوبــة العــام )مــن 6.2 فــي الفتــرة 1986-1983 إلــى 4.6 فــي العــام 2000 و3.3 فــي العــام 2010( إلــى 3.2 

فــي العــام 2019. وفــي لبنــان، شــهد معــدل الخصوبــة العــام تذبذًبــا )مــن 4.49 فــي العــام 1991 إلــى 2.3 فــي العــام 2006 

ــي ســوريا  ــان. وف ــي لبن ــوع الســكان ف ــي أوســاط مجم ــام 2019 ف ــي الع ــد حــد 1.7 ف ــام 2011( ويقــف اآلن عن ــي الع و2.8 ف

ــي العــام 2010(،  ــى 2.5 ف ــي العــام 2006 وإل ــى 2.4 ف ــي العــام 2000 إل ــن 3.8 ف ــة م ــي انخفــض فيهــا معــدل الخصوب )الت

تشــير التقديــرات إلــى أن هــذا المعــدل ســجل 2.8 فــي العــام 2019 بالنســبة لعمــوم الســكان. وبلــغ معــدل الخصوبــة 

ــام 1948 3.4 والدة  ــة ع ــطين المحتل ــي فلس ــّن ف ــي يقط ــطينيات اللوات ــاء الفلس ــاط النس ــي أوس ــام 2013 ف ــي الع ــي ف الكل

بالمقارنــة مــع 3.1 والدة فــي أوســاط النســاء اليهوديــات. أمــا فــي العــام 2017، فقــد تراجــع معــدل الخصوبــة إلــى 3.16 بيــن 

النســاء الفلســطينيات و3.05 بيــن النســاء اليهوديــات.203 وتشــمل األســباب التــي تقــف وراء تراجــع معــدالت الخصوبــة بيــن 

201 UNRWA, UNRWA Statistics-2010: Selected Indicators, November 2011, available at: http://www.unrwa.org/
userfiles/2011120434013.pdf.

202 UNRWA, “UNRWA Registration Statistical Bulletin, 2018 (as of 31 December 2018),” 2018. https://www.unrwa.org/sites/
default/files/content/resources/anuual_report_2018_final_low-2.pdf.

http://www.pcbs.gov.ps/postar. :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الفلسطينيون مع نهاية العام 2014، 29 كانون األول 2014, متوفر على الرابط  203

aspx?lang=ar&ItemID=1291، وأنظر أيضا: جهاز اإلحصاء الفلسطيني, الفلسطينيون في نهاية العام 2018،  المصدر السابق رقم 156. ص17.

http://www.unrwa.org/userfiles/2011120434013.pdf
http://www.unrwa.org/userfiles/2011120434013.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/anuual_report_2018_final_low-2.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/anuual_report_2018_final_low-2.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx%3Flang%3Dar%26ItemID%3D1291
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx%3Flang%3Dar%26ItemID%3D1291
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ــادة  ــي، وزي ــم العال ــات التعلي ــن بمؤسس ــي يلتحق ــات اللوات ــبة الفتي ــاع نس ــزواج، وارتف ــي ال ــم ف ــى تأخره ــطينيين إل الفلس

ــل.  ــي ســوق العم ــرأة ف ــى نســبة مشــاركة الم ــذي طــرأ عل ــف ال ــاع الطفي ــع الحمــل واالرتف انتشــار اســتعمال موان

ــذي تشــهده فــي  ــن التراجــع ال ــى الرغــم م ــة، عل ــادة عالي ــن الفلســطينيين بنســبة زي ــن والمهجري ويّتســم مجتمــع الالجئي

ــي تحتفــظ بهــا  ــع حــال الســكان الفلســطينيين بمجملهــم. فحســب الســجالت الت ــت نفســه. ويتقاطــع هــذا الحــال م الوق

ــة  ــي المائ ــة 3.3 ف ــدى الوكال ــجلين ل ــن المس ــاط الالجئي ــي أوس ــنوية ف ــادة الس ــدل الزي ــط مع ــغ متوس ــروا، بل ــة األون وكال

ــاء  ــزي لإلحص ــاز المرك ــن الجه ــادرة ع ات الص ــاء ــب اإلحص 1955 و2008. وحس ــن  ــن العامي ــدة بي ــرة الممت ــدى الفت ــى م عل

الفتــرة  فــي  المائــة  فــي   3.5 الفلســطينيين  الســكان  لمجمــوع  الســنوية  الزيــادة  الفلســطيني، ســجل متوســط معــدل 

ــي أوســاط  ــادة الســنوية ف ــغ معــدل الزي 2018، بل ــول العــام  2008-2000. وبحل ــرة  ــي الفت ــة ف ــي المائ 1999-1949، و3 ف

2010(، بينمــا بلــغ  الســكان الفلســطينيين فــي األردن 3.8 فــي المائــة )حيــث ارتفــع مــن 2.4 فــي المائــة فــي العــام 

ــي العــام  ــة ف ــي المائ ــع 1.6 ف ــة م ــا بالمقارن
ً

ــك انخفاض ــل ذل ــي ســوريا )ويمث ــة ف ــي المائ ــادة الســنوية 1.4 ف معــدل الزي

ــي  ــداث ف ــه  األح ــفرت عن ــذي أس ــي ال ــر الجماع ــى التهجي ــود إل ــك يع ــى أن ذل ــاالت إل ــع االحتم ــير جمي ــث تش 2010، حي

ــة  ــي الضف ــة ف ــي المائ 2010(، و2.2 ف ــام  ــي الع ــة ف ــي المائ ــع 2.1 ف ــة م ــان )بالمقارن ــي لبن ــة ف ــي المائ ــوريا(، و3.7 ف س

2010(، و2.9 فــي المائــة فــي قطــاع غــزة )بالمقارنــة مــع 2.6 فــي  الغربيــة )بالمقارنــة مــع 2.3 فــي المائــة فــي العــام 

ــادة الســكانية  ــي شــهدتها معــدالت الزي ــرات الت ــوم، فمــن المرجــح أن التغي ــى وجــه العم 2010(. وعل ــي العــام  ــة ف المائ

2010 و2019 تعــود إلــى تهجيــر أعــداد هائلــة مــن الالجئيــن الفلســطينيين مــن  فــي الفتــرة الواقعــة بيــن العاميــن 

ــان.   ــي األردن ولبن ــى جوارهــا ف ســوريا إل

الجدول )7،2(: إجمالي معدالت الخصوبة والزيادة السنوية حسب المنطقة، 2018 204  ،206،205

معدل الزيادة السنويةإجمالي معدل الخصوبةالبلد/المنطقة

3.23.8األردن 
1.4-2.8سوريا 
1.73.7لبنان 

3.72.2الضفة الغربية 205 
4.52.9قطاع غزة 206

2.91.6’إسرائيل‘

1،3،2.  مؤشرات القوى العاملة 

تشــير مســتويات المشــاركة فــي القــوى العاملــة ومعــدالت البطالــة إلــى مســتوى الرفــاه االقتصــادي فــي أوســاط الســكان.207 

فالمعــدالت العاليــة مــن المشــاركة فــي ســوق العمــل وتدنــي مســتويات البطالــة تعــد مؤشــرات علــى اقتصــاد متعــاٍف 

يمثل متوسط   المعدل السنوي للتغير السكاني للفترة 2010-2019، ومعدل الخصوبة اإلجمالي للمرأة لعام 2019، جميع السكان في البالد وليس فقط الالجئين. أنظر:  204

  United Nations Population Fund (UNFPA), “World Population Dashboard,” 2019, available at: https://www.unfpa.org/
data/world-population-dashboard [accessed 14 September 2019] 

  وأنظر أيضا: جهاز اإلحصاء الفلسطيني, الفلسطينيون في نهاية العام 2018.  المصدر السابق رقم 156.

205 بالنسبة لفلسطين، معدل الخصوبة هو 3.8، ومعدل الزيادة السنوية للسكان هو 2.7، في حين أن مصدر البيانات للضفة الغربية وقطاع غزة هو الجهاز المركزي لإلحصاء 

الفلسطيني، الفلسطينيين مع نهاية العام 2018.  المصدر السابق رقم 156.

المصدر السابق.  206

السن. يشمل قطاع  السكان في هذه  إلى مجموع   15 والعاملين ممن هم فوق سن  الموظفين  األشخاص  بأنه نسبة  العاملة  القوى  ركة في  المشا يعرف مستوى   207

الموظفين كل من عمل لمدة ساعة واحدة على األقل خالل الفترة المرجعية المحددة بمقابل ماّدي أو عيني، وكذلك يشمل أؤلئك المتغيبين بصورة مؤقتة عن العمل 
الذي يمارسونه على أساس منتظم. ويتم تعريف معّدل البطالة بأنه نسبة العاطلين عن العمل من بين مجموع القوى العاملة. تشمل شريحة العاطلين عن العمل كل 

من لم يعمل خالل الفترة المرجعية المحددة، وال حتى لساعة واحدة، على الرغم من أنهم كانوا متاحين للعمل ويسعون بنشاط للعمل خالل تلك الفترة..

https://www.unfpa.org/data/world-population-dashboard
https://www.unfpa.org/data/world-population-dashboard
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ــة  ــوى العامل ــي الق ــن المشــاركة ف ــة م ــط المســتويات المتدني ــل، ترتب ــي المقاب ــا للســكان. وف ــن مســتًوى معيشــًيا نوعًي يؤّم

ــية.  ــروف المعيش ــردي الظ ــن ت ــك ع ــر، ناهي ــدالت الفق ــاع مع ــل وارتف ــتويات الدخ ــي مس ــة بتدن ــوب البطال ــاع منس وارتف

ــى 52 فــي المائــة خــالل العــام  ــا تــراوح مــن 42 إل ــة فــي أوســاط الفلســطينيين تقلًب شــهد معــدل المشــاركة فــي القــوى العامل

2018. وفــي العــام 2017، صنــف هــذا المعــدل فــي المرتبــة الحاديــة عشــرة األدنــى ضمــن قائمــة ضمــت 189 بلــًدا وصــدرت عــن 

منظمــة العمــل الدوليــة.208 ووصــل المعــدل إلــى نحــو 46 فــي المائــة فــي أوســاط الالجئيــن فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، و45 

فــي المائــة فــي قطــاع غــزة، مــع فــارق ضئيــل بيــن الالجئيــن وغيــر الالجئيــن فيمــا يتعلــق بمشــاركتهم فــي القــوى العاملــة.209 

ــا  ــة، بينم ــي المائ ــن 42 ف ــت م ــث اقترب ــي األردن، حي ــى مســتوياتها ف ــة أدن ــي القــوى العامل وشــهدت مســتويات المشــاركة ف

قاربــت نســبتها 52 فــي المائــة فــي لبنــان و44 فــي المائــة فــي ســوريا. ومــن الجديــر بالذكــر أن البيانــات التــي ترصــد معــدالت 

المشــاركة فــي القــوى العاملــة فــي األردن ولبنــان وســوريا تمثــل الســكان بمجموعهــم فــي هــذه البلــدان وال تقتصــر علــى 

 علــى ذلــك، ينبغــي التذكيــر بــأن الســمات االقتصاديــة لالجئيــن الفلســطينيين 
ً
الالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فيهــا. وعــالوة

ــى نســبة لمشــاركة المــرأة فــي  ــذي تــدور رحــاه فيهــا. وســجلت أعل ــا بســبب النــزاع المســلح ال فــي ســوريا شــهدت تغيــًرا جذرًي

القــوى العاملــة فــي أوســاط الفلســطينيين فــي ’إســرائيل‘، حيــث بلغــت 33 فــي المائــة، فــي حيــن شــهدت هــذه النســبة أدنــى 

مســتوياتها فــي األردن، حيــث وقفــت عنــد 15 فــي المائــة. وينبغــي أن نالحــظ أن البيانــات المتصلــة بالمواطنيــن الفلســطينيين 

ــا إجمالــي الســكان الفلســطينيين فيهــا. 
ً

فــي ’إســرائيل‘ ال تقتصــر علــى المهجريــن، بــل تشــمل أيض
215 ،214 ،213 ،212 ،211 ،210

الجدول )8،2(: المشاركة في القوى العاملة – الالجئون والمهجرون، 2018

المشاركة بين النساء )النسبة المئوية(إجمالي المشاركة في القوى العاملة )النسبة المئوية(البلد/المنطقة
41.615.1األردن 210
51.526.3لبنان 211

43.512.9سوريا 212
49.932.9’إسرائيل‘ 213

45.819.4الضفة الغربية 214
44.528.1قطاع غزة 215

وممــا يزيــد مــن تفاقــم الوضــع هــو ارتبــاط المعــدالت المتدنيــة للمشــاركة فــي القــوى العاملــة بمعــدالت البطالــة فــي أوســاط 

 
ً
ــة ــم قاطب ــى فــي العال ــة األعل ــة فــي األرض الفلســطينية المحتل  فــي ســوق العمــل. وتعــد نســبة البطال

ً
ــون فعــال الذيــن يعمل

208 International Labour Office (ILO), The Situation of workers in the Occupied Arab Territories, Report of Director-General, 
International Labour Conference, ILC.107/DG/APP, 2018, available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_
norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_629263.pdf.

http://www.pcbs. :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، “واقع الالجئين الفلسطينيين بمناسبة اليوم العالمي لالجئين”، 20 حزيران 2019. متوفر على الرابط  209

العالمي  اليوم  بمناسبة  الفلسطيني,  اإلحصاء  جهاز  بـ:  بعد  فيما  ]يذكر   gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_20-6-2019-ref-ar.pdf
لالجئين 2019[.

تمثل البيانات التقدير لجميع سكان األردن: البنك الدولي، “معدل المشاركة في القوى العاملة، اإلجمالي )٪ من إجمالي السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64   210

https://data.albankaldawli.org/indicator/ :سنة(. تقديرات منظمة العمل الدولية، قاعدة بيانات المؤشرات الرئيسية لسوق العمل، متوفر علىالرابط
SL.TLF.ACTI.ZS ]يذكر فيما بعد بـ: البنك الدولي : معدالت مشاركة القوى العاملة[.

211 تمثل البيانات التقدير لجميع سكان سوريا: البنك الدولي. أنظر: البنك الدولي : معدالت مشاركة القوى العاملة، الهامش السابق 210.

تمثل البيانات التقدير لجميع سكان لبنان: البنك الدولي. أنظر: البنك الدولي : معدالت مشاركة القوى العاملة، الهامش السابق 210.  212

http://www.pcbs.gov.ps/ الرابط:  2019. متوفر على  أيار   ،2018 السنوي  التقرير  الفلسطينية.  العاملة  القوى  الفلسطيني، مسح  المركزي لإلحصاء  الجهاز   213

Downloads/book2433.pdf

المصدر السابق.  214

ل القوى العاملة لجميع السكان الفلسطينيين داخل الخط األخضر، بمن فيهم المهجرون. أنظر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، كتاب فلسطين 
ّ
هذا الرقم يمث  215

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2399.pdf :اإلحصائي السنوي، 2018، كانون األول 2018. متوفر على الرابط

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_629263.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_629263.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_20-6-2019-ref-ar.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_20-6-2019-ref-ar.pdf
https://data.albankaldawli.org/indicator/SL.TLF.ACTI.ZS
https://data.albankaldawli.org/indicator/SL.TLF.ACTI.ZS
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ــة  ــي الضف ــة.216 وف ــي المائ ــى )52 ف ــث تصــل ال ــة حي ــة للغاي ــة مرتفع ــزة معــدالت بطال ــة(. ويشــهد قطــاع غ ــي المائ )31 ف

الغربيــة وغــزة، تعــد معــدالت البطالــة المستشــرية بيــن الالجئيــن أعلــى بشــكل ملحــوظ )40 فــي المائــة بيــن الالجئيــن 

ــع مشــاركة  ــة تتســاوى م ــوى العامل ــي الق ــن أن معــدالت مشــاركتهم ف ــم م ــى الرغ ــن(، عل ــر الالجئي ــن غي ــة بي ــي المائ و24 ف

ــى  ــوأ إل ــا أس ــي عمومه ــد ف ــة تع ــى أن البطال ــك إل ــف وراء ذل ــي تق ــباب الت ــن األس ــب م ــع جان ــا.217 ويرج ــن فيه ــر الالجئي غي

ــى وجــه العمــوم،  ــك، وعل حــد كبيــر فــي قطــاع غــزة مــن غيــره، حيــث يشــكل الالجئــون النســبة األعظــم مــن ســكانه. ومــع ذل

يعــد الالجئــون فــي الضفــة الغربيــة )الذيــن يعانــي 19 فــي المائــة منهــم مــن البطالــة مقابــل 17.6 فــي المائــة مــن مجمــوع 

 مــن غيــر الالجئيــن.218 
ً

الســكان( وقطــاع غــزة )54 فــي المائــة مقابــل 52 فــي المائــة مــن العــدد اإلجمالــي للســكان( أســوأ حــاال

وتتســاوى معــدالت البطالــة فــي لبنــان مــع معدالتهــا فــي الضفــة الغربيــة، حيــث تســجل مــا نســبته 18.4 فــي المائــة، 

مــع أنهــا أســوأ وقًعــا فــي أوســاط الشــباب )مــن الفئــة العمريــة 35-25 عاًمــا(، حيــث تبلــغ معــدالت البطالــة مــا نســبته 

ــات  ــات والتجمع ــي المخيم ــكان ف ــام للس ــداد الع ــا للتع
ً
ــاث.219 ووفق ــن اإلن ــة بي ــي المائ ــور و80 ف ــن الذك ــة بي ــي المائ 24 ف

ــي  ــة ف ــي العــام 2017، ســجل معــدل البطال ــذي أجــراه الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ف ــان، ال ــي لبن الفلســطينية ف

ــبته  ــا نس ــا، م ــى 19 عاًم ــا إل ــن 15 عاًم ــم م ــراوح أعماره ــن تت ــان، والذي ــي لبن ــن ف ــطينيين المقيمي ــن الفلس ــاط الالجئي أوس

ــي  ــا 28.5 ف ــة 29-20 عاًم ــة العمري ــن يقعــون ضمــن الفئ ــن الذي ــن صفــوف الالجئي ــغ معدلهــا بي ــا بل ــة، بينم ــي المائ 43.7 ف

ــون  ــطيني يؤلف ــئ فلس ــن 51,393 الج ــن بي ــة م ــي المائ ــى 28.5 ف ــة إل ــدل البطال ــل مع ــال، وص ــه اإلجم ــى وج ــة.220 وعل المائ

ــة  ــل التقييدي ــا مباشــًرا بالظــروف المعيشــية وظــروف العم
ً
ات ارتباط ــط هــذه اإلحصــاء ــة بمجموعهــم.221 وترتب ــوة العامل الق

ــر  ــب، يحظ ــم أجان ــون باعتباره ــطينيين مصنف ــن الفلس ــى أن الالجئي ــر إل ــان. فبالنظ ــي لبن ــطينيون ف ــا الفلس ــي يواجهه الت

عليهــم العمــل فيمــا ال يقــل عــن 19 مهنــة مختلفــة، بمــا فيهــا الطــب والقانــون.222 وفــي العــام 2015، أشــارت وكالــة األونــروا 

إلــى أن 36 فــي المائــة مــن الفلســطينيين كانــوا يعملــون فــي مهــن بســيطة، كالزراعــة وأعمــال النظافــة.223 وفضــاًل عــن ذلــك، 

يشــير التقريــر الــذي أصدرتــه وزارة العمــل اللبنانيــة فــي العــام 2015 إلــى صــدور مــا ال يتعــدى 848 تصريــح عمــل )تجديــد 

أو إصــدار للمــرة األولــى( للفلســطينيين، وذلــك مــن بيــن مــا يقــارب 210,000 تصريــح صــدرت لألجانــب.224 وال يحظــى ســوى 

14 فــي المائــة مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان بعقــود عمــل خطيــة.225 كمــا يســتثنى الالجئــون الفلســطينيون فــي 

لبنــان مــن بــدالت المــرض واألمومــة واألســرة التــي ترصــد للمواطنيــن اللبنانييــن، مــع العلــم أنهــم يســاهمون مســاهمة 

في العام 2017، وجدت منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن معدل البطالة في األرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بلغ %27.6، واعتبرته   216

المعدل األعلى في العالم. وبحلول العام 2018 أرتفع هذا المعدل ليبلغ %31 وفقا للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. أنظر: “عشية األول من أيار، يوم العمال 
http://www. :العالمي، السيدة عال عوض، رئيسة اإلحصاء الفلسطيني، تستعرض الواقع العمالي في فلسطين”. تقرير صحفي، 1 أيار 2018، متوفر على الرابط

pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_30-4-2018-labour-ar.pdf

217  جهاز اإلحصاء الفلسطيني, بمناسبة اليوم العالمي لالجئين 2019.  المصدر السابق رقم 209.

http://www.pcbs.gov.ps/ :المصدر السابق. أنظر أيضا، جهاز اإلحصاء الفلسطيني, مسح القوى العاملة الفلسطينية، التقرير السنوي 2018. متوفر على الرابط  218

Downloads/book2433.pdf
219 LPDC, DRAFT: Youth Strategy for Palestinian Refugees in Lebanon 2019-2025 Summarized Draft, January 2019, 15, available 

at: http://www.lpdc.gov.lb/DocumentFiles/Youth%20Strategy%20Draft%20En-636849712766575045.pdf

 http://www.pcbs.gov.:220  جهاز اإلحصاء الفلسطيني, “تعداد الفلسطينيين في لبنان، نحو عيش كريم للفلسطينيين”، 21 كانون األول 2017. متوفر على الرابط

ps/census2017/wp-content/uploads/2017/12/LebanonRefCensus2017.pdf.

221  المصدر السابق.

222 Nada Al-Nashif & Samir El-Khoury, Palestinian Employment in Lebanon – Facts & Challenges: Labor Force Survey Among 
Palestinian Refugees Living in Camps and Gathering in Lebanon (Beirut: International Labour Organization, 2012), available 
at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_236502.pdf

223 UNRWA – Lebanon, “Protection Brief: Palestine Refugees Living in Lebanon,” October 2017, available at: https://unrwa.org/
sites/default/files/lebanon_protection_brief_october_2017.pdf [hereinafter UNRWA-Lebanon, Protection Brief 2017].

https:// :المديرية العامة لوزارة العمل اللبنانية، التقرير السنوي حول االنجازات للفترة مابين مانون الثاني 2015 وكانون األول 2015، 2015، متوفر علىالرابط  224

  www.labor.gov.lb/Temp/Files/0798d3be-0d3a-4c69-b87c-a0ad30b0f9fc.pdf

UNRWA-Lebanon, Protection Brief 2017, supra note 223. ،المصدر السابق. أنظر أيضا  225
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كاملــة نســبتها 23.5 فــي المائــة مــن أجورهــم فــي صنــدوق التضامــن االجتماعــي اللبنانــي.226 وتتســبب هــذه العوامــل 

مجتمعــة فــي تفاقــم ظــروف العمــل التــي تفتقــر إلــى االســتقرار بيــن صفــوف الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان. 

3،3،2.  الفقر وانعدام األمن الغذائي 

ــا لقياســه حســب أنمــاط االســتهالك، 
ً
يعانــي الفلســطينيون فــي األرض الفلســطينية المحتلــة مــن معــدالت فقــر مرتفعــة وفق

ــن228  ــر الالجئي ــاط أس ــي أوس ــوأ ف ــع أس ــذا الوض ــى أن ه ــات إل ــير البيان ــة.227 وتش ــي المائ ــى 29.2 ف ــبة إل ــل النس ــث تص حي

)38.7 فــي المائــة( عنــد مقارنتهــا مــع األســر مــن غيــر الالجئيــن )22.3 فــي المائــة(.229 ويمكــن عــزو هــذا األمــر إلــى معــدالت 

البطالــة المرتفعــة وزيــادة معــدالت اإلعالــة وكبــر حجــم األســر فــي المخيمــات بالمقارنــة مــع حجمهــا فــي المناطــق الحضريــة 

ــف  ــزة، حيــث يتأل ــر التــي تفــوق غيرهــا فــي قطــاع غ ــا يمكــن تفســير هــذا الوضــع فــي ضــوء مســتويات الفق ــة. كم والريفي

ــى  ــاع إل ــي القط ــراد ف ــاط األف ــي أوس ــر ف ــبة الفق ــت نس ــد وصل ــات. وق ــي المخيم ــيما ف ــن، وال س ــن الالجئي ــكانه م ــم س معظ

ــن يشــاركون  ــك الذي ــى أولئ ــح حت ــك، يكاف ــن ذل ــة.230 وفضــاًل ع ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــي المائ ــل 13.9 ف ــة مقاب ــي المائ 53 ف

فــي القــوى العاملــة فــي قطــاع غــزة مــن أجــل تحصيــل أجــر يعتاشــون منــه، حيــث يتقاضــى مــا نســبته 72 فــي المائــة مــن 

ــا يقــل عــن الحــد األدنــى الوطنــي لألجــور.231 
ً
العامليــن فــي القطــاع الخــاص مبلغ

وال يــزال انعــدام األمــن الغذائــي يشــهد مســتويات متقدمــة فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، حيــث يصنــف 33 فــي 

المائــة مــن األســر باعتبارهــا ’تفتقــر إلــى األمــن الغذائــي‘ حســبما ورد فــي مســح مراقبــة الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة 

واألمــن الغذائــي للعــام 232.2018 وفــي قطــاع غــزة، تعانــي 68.5 فــي المائــة مــن األســر مــن انعــدام األمــن الغذائــي بشــكل 

ــن  ــن م ــي أســر الالجئي ــة.233 وتعان ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــي المائ ــى 12 ف ــا تنخفــض هــذه النســبة إل ــاد، بينم ــاد او شــبه ح ح

ــات الســكان، رغــم أن أولئــك الذيــن يســكنون فــي  ــة فئ ــه فــي أواســط بقي انعــدام األمــن الغذائــي بمعــدالت تفــوق معدالت

مخيمــات اللجــوء يعانــون مــن مســتويات أقــل مــن انعــدام األمــن الغذائــي )7.7 فــي المائــة( مــن إجمالــي الســكان فــي 

ــة(.234   ــي المائ ــة )9.9 ف ــق الحضري ــة( والمناط ــي المائ ــة )17.7 ف ــق الريفي المناط

ــي العــام 2019،  ــروا ف ــة األون ــه وكال ــذي أطلقت ــة، ال ــألرض الفلســطينية المحتل ــداء الطــوارئ ل ضمــن نفــس الســياق، أشــار ن

إلــى أن 75 فــي المائــة مــن ســكان قطــاع غــزة، البالــغ تعدادهــم 1.9 مليــون نســمة، هــم الجئــون مســجلون، وقــد اســتهدفت 

المســاعدات الغذائيــة الطارئــة نحــو مليــون الجــئ فلســطيني. ويعيــش مــا مجموعــه 581,442 الجــئ تحــت خــط الفقــر 

المدقــع، علــى دخــل ال يتعــدى 1.79 دوالر فــي اليــوم.235 ويرتفــع معــدل البطالــة إلــى حــدود 54 فــي المائــة. وقــد طــرأ تدهــور 

http://www.lpdc.gov.lb/social-security/the- الرابط:  على  متوفر  االجتماعي”،  الضمان   - الفلسطينيون  "الالجئون  اللبناني-الفلسطيني،  الحوار  لجنة   226

benefit-of-the-palestinian-refugee-from-the-ns/35/ar

الرابط:   2018. متوفر على  أيار   ،2017 والفقر(،  )اإلنفاق واالستهالك  المعيشة في فلسطين  الرئيسية لمستويات  النتائج  الفلسطيني،  المركزي لإلحصاء  الجهاز    227

المعيشة  مستويات  الفلسطيني,  اإلحصاء  جهاز  بـ:  بعد  فيما  ]يذكر   .http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2368.pdf?date=7_5_2018
والفقر 2017[.

228  تعتمد فئة الالجئين على تصنيف وضع الالجئ لرب األسرة.

229  جهاز اإلحصاء الفلسطيني, مستويات المعيشة والفقر 2017،  المصدر السابق رقم 227.

230  المصدر السابق.

231 Gisha – Legal Center for Freedom of Movement, “Unemployment rate in Gaza reaches new record-high of 52 percent in 
2018,” news release, 13 March 2019, available at: https://gisha.org/updates/9840, [accessed 14 September 2019].

232 PCBS, Preliminary Results of the Socio-Economic and Food Security Survey 2018, December 2018, available at: https://bit.
ly/2S6wUOG [accessed 14 September 2019] [hereinafter PCBS, Preliminary Results of Socio-Economic Survey 2018].

233  Ibid.
234  Ibid.

يشير اصطالح “خط الفقر المدقع”، بحسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، إلى الميزانية المطلوبة لألغذية والمالبس والسكن. في العام 2017، تم حساب ذلك   235

بمبلغ 3.60 دوالر في اليوم أو 1,974 شيكل )536 دوالر أمريكي( شهرًيا، لعائلة مكونة من خمسة أفراد )شخصين بالغين وثالثة أطفال(.

http://www.lpdc.gov.lb/social-security/the-benefit-of-the-palestinian-refugee-from-the-ns/35/ar
http://www.lpdc.gov.lb/social-security/the-benefit-of-the-palestinian-refugee-from-the-ns/35/ar
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2368.pdf%3Fdate%3D7_5_2018
https://gisha.org/updates/9840
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/sefsec_2018_-_food_security_analysis_preliminary_results.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/sefsec_2018_-_food_security_analysis_preliminary_results.pdf
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هائــل علــى هــذا الوضــع منــذ أن أصــدر مركــز بديــل مســح الالجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين لألعــوام 2015-236.2013 وفــي 

ــتهدف  ــمة. وتس ــون نس ــغ 2.9 ملي ــكانها البال ــوع س ــن مجم ــة م ــي المائ ــجلون 29 ف ــون المس ــل الالجئ ــة، يمث ــة الغربي الضف

المســاعدات الغذائيــة الطارئــة 37,000 فــرًدا مــن أبنــاء التجمعــات البدويــة والرعويــة، ويعيــش نحــو 187,000 الجــئ تحــت 

ــة  ــة الطارئ ــوم. وتســتهدف المســاعدات الغذائي ــي الي ــى دخــل ال يتجــاوز 2.73 دوالر للشــخص ف ــع،237 عل ــر المدف خــط الفق

ــدالت  ــد مع ــة، تع ــطينية المحتل ــاء األرض الفلس ــوم أنح ــي عم ــع.238 وف ــر المدق ــن الفق ــون م ــطيني يعان ــئ فلس 24,000 الج

ــك  ــن تل ــوظ م ــكل ملح ــى بش ــة( أعل ــي المائ ــوء )45.4 ف ــات اللج ــي مخيم ــكنون ف ــن يس ــك الذي ــن أولئ ــري بي ــر المستش الفق
ــة(.239 ــي المائ ــة )18.7 ف ــة( والمناطــق الريفي ــي المائ ــة )29.4 ف ــي المناطــق الحضري الســائدة ف

الجدول )9،2(: معدالت الفقر في أوساط الالجئين الفلسطينيين

بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيبيانات األونروا

عدد الالجئين الذين يعيشون 
في فقر )2.73 دوالر/اليوم(

عدد الالجئين الذين يعيشون في 
فقر مدقع )1.79 دوالر/اليوم(

النسبة المئوية لألشخاص الذين 
يعيشون تحت خط الفقر )4.60 

/الشهر(
ً

دوالر/اليوم أو 2,470 شيكال

النسبة المئوية لألشخاص الذين 
يعيشون تحت خط الفقر المدقع )3.60 

/الشهر(
ً

دوالر/اليوم أو 1,974 شيكال

%33.7%53.0(%31≈) 581,442(%11≈) 203,101قطاع غزة 
%5.8%13.9(%1≈) 38,868(%6≈) 186,579الضفة الغربية 

%29.3%45.4----المخيمات 
%16.7%29.4----المناطق الحضرية 

%9.7%18.7----المناطق الريفية 
%16.8%620,31029.2 )≈%13(389,680 )≈%6(فلسطين 

وفــي داخــل المخيمــات فــي األردن، يقــل متوســط الدخــل الســنوي بصــورة ملموســة وترتفــع نســبة الفقــر بيــن صفــوف 

الالجئيــن الفلســطينيين عــن أقرانهــم الذيــن يعيشــون خارجهــا. ومــع ذلــك، يتســم توزيــع الدخــل بقــدر أكبــر مــن التســاوي 

ــة تعــرض الالجــئ الفلســطيني  ــع احتمالي ــون خارجهــا. وترتف ــن يقطن ــن م ــن توزيعــه بي ــات م ــن داخــل المخيم ــن الالجئي بي

 عــن العمــل أو افتقــر 
ً

للفقــر كلمــا ازداد حجــم أســرته أو تعــرض لمشــاكل صحيــة أو تــرّدى مســتواه التعليمــي أو أمســى عاطــال

إلــى الجنســية األردنيــة.240 وتشــير اإلحصائيــات الصــادرة عــن وكالــة األونــروا إلــى أن نحــو 58,000 الجــئ مســجل فــي األردن 

ــة االنتظــار  ــى قائم ــر عل ــا آخ
ً
ــزال 28,773 الجئ ــي، وال ي ــان االجتماع ــج شــبكة األم ــار برنام ــي إط ــة ف ــالت نقدي اســتلموا تحوي

ــى هــذه المســاعدات.241  للحصــول عل

وال يفتــأ النــزاع الدائــر فــي ســوريا، بعــد ثمانيــة أعــوام مــن انطــالق شــرارته، يفــرز آثــاًرا دراماتيكيــة علــى حيــاة المدنييــن. 

فقــد أســفرت األعمــال القتاليــة العنيفــة التــي انتشــرت علــى نطــاق واســع عــن وقــوع الوفيــات واإلصابــات، والتهجيــر، 

236  مركز بديل، “المسح الشامل 2013-2015”،  المصدر السابق رقم 146.

237  يشير اصطالح “خط الفقر”، بحسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، إلى الميزانية المطلوبة لألغذية والمالبس والسكن باإلضافة إلى الرعاية الصحية األساسية 

والتعليم والمواصالت. في العام 2017، تم حساب ذلك بمبلغ 4.60 دوالر في اليوم أو 2,470 شيكل )671 دوالر أمريكي( شهرًيا، لعائلة مكونة من خمسة أفراد 
)شخصين بالغين وثالثة أطفال(.

238 UNRWA, 2019 oPt Emergency Appeal, (Amman: UNRWA, 2019), available at: https://www.unrwa.org/sites/default/files/
content/resources/2019_opt_ea_final.pdf [hereinafter UNRWA, Emergency Appeal 2019].

239  PCBS, Preliminary Results of Socio-Economic Survey 2018, supra note 232.
240 Åge A. Tiltnes and Huafeng Zhang, Progress, Challenges, Diversity: Insights into the Socio-Economic Conditions of Palestinian 

Refugees in Jordan (Norway: FAFO, 2013), available at: https://www.unrwa.org/sites/default/files/insights_into_the_socio-
economic_conditions_of_palestinian_refugees_in_jordan.pdf

241 UNRWA, Annual Operational Report 2018: for the reporting period 01 January – 31 December 2018, 2019, 14-15, available 
at https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2019_annual_operational_report_2018_-_final_
july_20_2019.pdf.

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2019_opt_ea_final.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2019_opt_ea_final.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/insights_into_the_socio-economic_conditions_of_palestinian_refugees_in_jordan.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/insights_into_the_socio-economic_conditions_of_palestinian_refugees_in_jordan.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2019_annual_operational_report_2018_-_final_july_20_2019.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2019_annual_operational_report_2018_-_final_july_20_2019.pdf
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بلــدان أخــرى، وفقــدان ســبل العيــش، واســتفحال األزمــة اإلنســانية. وتأثــر الالجئــون  إلــى  النطــاق  الواســعة  والهجــرة 

ــذي  الفلســطينيون فــي ســوريا، الذيــن يشــكلون فئــة ضعيفــة ومعــوزة بوجــه خــاص، تأثــًرا جســيًما بفعــل النــزاع المســلح ال

ــوا  ــي ســوريا قتل ــاء 4,000 الجــئ فلســطيني ف ــى أن زه ــرات إل ــران 2019، أشــارت التقدي ــى شــهر حزي ــد. فحت ــر بع ــم يفت ل

ــا آخــر فــي عــداد المفقوديــن.242 وفــي 
ً
منــذ شــهر آذار 2011، بينمــا يقبــع 1,734 آخــرون خلــف القضبــان، وال يــزال 317 الجئ

ــن  ــوريا، والذي ــي س ــوا ف ــا زال ــن م ــطينيين الذي ــن الفلس ــن الالجئي ــة( م ــي المائ ــى )95 ف ــة العظم ــد الغالبي ــام 2018، تع الع

ــا، فــي حاجــة ماســة إلــى المســاعدات اإلنســانية الدائمــة. ومــا ال يقــل عــن 280,000 الجــئ 
ً
يقــدر عددهــم بنحــو 438,000 الجئ

فلســطيني باتــوا اليــوم مهجريــن داخــل ســوريا، كمــا جــرى تحديــد مــا يقــرب مــن 126,000 الجــئ فلســطيني علــى أنهــم فــي 

حالــة ضعــف وعــوز شــديدين. ومــن بيــن هــؤالء المهجريــن داخلًيــا، تشــير التقديــرات إلــى أن 13,500 مهجــًرا محاصــرون فــي 

ــي  ــن 1,488 أســرة وجــدت نفســها محاصــرة ف ــل ع ــا ال يق مناطــق يصعــب أو يســتحيل الوصــول إليهــا. وهــؤالء يشــملون م

ــكات والبنيــة التحتيــة  ــك، جــاء تدميــر الممتل ــى ذل  عل
ً
ــب.243 وعــالوة ــب وعفريــن وحل المناطــق الشــمالية مــن ســوريا، فــي إدل

ــي ســوريا،  ــه 40,000 الجــئ فلســطيني ف ــذي كان يقطــن في ــال، ال ــى ســبيل المث ــا، عل ــم درع ــي مخي ــى نطــاق شــامل. فف عل

ــي منتصــف العــام 2018،  ــة ف ــة المدني ــة التحتي ــن البني ــة م ــي المائ ــى 80 ف ــد عل ــا يزي ــار طــال م ــأن الدم ــر ب ــادت التقاري أف

وال يــزال العمــل جارًيــا علــى إعــادة بنــاء المخيــم وإعمــاره فــي العــام 244.2019 وتعــرض أكثــر مــن 120,000 الجــئ فلســطيني 

ــم  ــدة منه ــداد متزاي ــه أع ــع توج ــر، م ــا، ومص ــان، واألردن، وتركي ــا لبن ــا فيه ــاورة، بم ــدان المج ــى البل ــر إل ــوريا للتهجي ــي س ف

إلــى أوروبــا. ومــن جملــة هــؤالء المهجريــن نحــو 29,000 الجــئ فــي لبنــان. ويعيــش مــا نســبته 89 فــي المائــة مــن الالجئيــن 

ــرون  ــم يفتق ــى أنه ــم عل ــة منه ــي المائ ــم 95 ف ــرى تقيي ــث ج ــر، حي ــرة الفق ــي دائ ــان ف ــي لبن ــوريا ف ــن س ــطينيين م الفلس

ــى  ــن ســوريا إل ــا فلســطينًيا م
ً
ــّر 17,719 الجئ ــا ف ــل. كم ــن العم ــون ع ــى أنهــم عاطل ــة عل ــي المائ ــي و52 ف ــن الغذائ ــى األم إل

ــون  ــا يعان ــا إن ثلثهــم تقريًب ــى اســتقبال فصــل الشــتاء، كم ــي تعينهــم عل ــى المســاعدات الت ــي حاجــة إل األردن، وهــؤالء ف

ــن الضعــف والعــوز الشــديدين.245  م

4،3،2.  التعليم 

إلــى  ينظــرون  فالالجئــون  أمدهــا.  طــال  التــي  الفلســطينيين  الالجئيــن  أزمــة  فــي ضــوء  عاليــة  قيمــة  التعليــم  يحتــل 

ــة.  ــى الهوي ــد عل ــيلة للتأكي ــاره وس ــل وباعتب ــاة أفض ــوغ حي ــام بل ــبيل أم ــم الس ــد له ــة تمه ــر فرص ــاره يوف ــم باعتب التعلي

ــروا.  ــة األون ــة لوكال ــدارس التابع ــه الم ــذي تؤّمن ــدادي ال ــي واإلع ــم االبتدائ ــن التعلي ــن م ــاء الالجئي ــم أبن ــتفيد معظ ويس

ــن  ــى س ــة حت ــا الطلب ــم فيه ــي يتعل ــان الت ــدارس لبن ــتثناء م ــا، باس 16 عاًم ــن  ــى س ــدارس حت ــذه الم ــة به ــق الطلب ويلتح

18 عاًمــا. ويلتحــق الطلبــة اآلخــرون مــن أبنــاء الالجئيــن بالمــدارس العامــة فــي الــدول المضيفــة. ويــدرس عــدد قليــل 

مــن أبنــاء الالجئيــن فــي مــدارس خاصــة. وفــي المقابــل، تفــرض بعــض الــدول المضيفــة القيــود علــى التحــاق أبنــاء 

الالجئيــن بالمــدارس الثانويــة ومؤسســات التعليــم العالــي، حيــث يشــترط عليهــم الوفــاء بمتطلبــات مــن قبيــل دفــع 

ــن  ــة – بي ــة المالي ــيما الضائق ــات – وال س ــن العقب ــة م ــول جمل ــب. وتح ــة األجان ــه الطلب ــا يدفع ــتوى م ــادل مس ــوم تع رس

أبنــاء الالجئيــن واســتكمال تعليمهــم )انظــر المبحــث 4،3: أشــكال الحمايــة التــي تؤمنهــا البلــدان المضيفــة لالطــالع 

علــى المعلومــات التــي تخــص بلداًنــا بعينهــا(. 

https://bit.ly/3fZo3ed :إحصائيات، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، “إجمالي أعداد الضحايا بحسب المحافظة” 2019، متوفر على الرابط  242

243 AGPS, “Hundreds of Displaced Palestinian Families Struggling for Survival in Northern Syria,” news release, 3 July 2019, 
available at: http://www.actionpal.org.uk/en/post/8846 [accessed 14 September 2019].

244  AGPS, “Efforts Ongoing in Daraa Camp for Palestinian Refugee to Repair Power Network,” news release, 4 July 2019, available 
at: http://www.actionpal.org.uk/en/post/8852/news-and-reports/efforts-ongoing-in-daraa-camp-for-palestinian-refugee-
to-repair-power-network [accessed 14 September 2019].

245  UNRWA, “Syria Regional Crisis Emergency Appeal 2019,” December 2018, available at: https://www.unrwa.org/sites/default/
files/content/resources/unrwa_2019_syria_regional_crisis_emergency_appeal_factsheet_english_final.pdf [hereinafter 
UNRWA, Syria Emergency Appeal 2019].

https://www.actionpal.org.uk/ar/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B6%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25A7/4/%25D8%25A3%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25A9-%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9
%20http://www.actionpal.org.uk/en/post/8846
http://www.actionpal.org.uk/en/post/8852/news-and-reports/efforts-ongoing-in-daraa-camp-for-palestinian-refugee-to-repair-power-network
http://www.actionpal.org.uk/en/post/8852/news-and-reports/efforts-ongoing-in-daraa-camp-for-palestinian-refugee-to-repair-power-network
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_2019_syria_regional_crisis_emergency_appeal_factsheet_english_final.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_2019_syria_regional_crisis_emergency_appeal_factsheet_english_final.pdf
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ــة التعليــم االبتدائــي، وال يوجــد فروقــات فــي البيانــات اإلحصائيــة القائمــة  ــا فــي مرحل وينتظــم جميــع أبنــاء الالجئيــن تقريًب

ــة  ــب وطالب ــى 500,000 طال ــو عل ــا يرب ــة. ويلتحــق م ــاث فــي مرحلتــي التعليــم االبتدائيــة واإلعدادي بيــن التحــاق الذكــور واإلن

ــي  ــاق ف ــدل االلتح ــل مع ــس. ويص ــا الخم ــق عملياته ــي مناط ــروا ف ــة األون ــة لوكال ــة تابع ــي 711 مدرس ــن ف ــاء الالجئي ــن أبن م

ــا نســبته 58 فــي  ــاث يشــكلن م ــى أن اإلن ــاث. ويشــار إل ــكل مــن الذكــور واإلن ــة ل ــى 50 فــي المائ المــدارس حســب الجنــس إل

 عــن ذلــك، تــزاول ثمانيــة مراكــز للتدريــب المهنــي عملهــا تحــت 
ً

المائــة مــن الطواقــم التدريســية فــي هــذه المــدارس. وفضــال

إشــراف وكالــة األونــروا، وينتظــم فيهــا مــا يربــو علــى 7,000 طالــب. ومــع ذلــك، فقــد قلصــت الوكالــة علــى مــدى األعــوام الثالثــة 

ــوا  ــن التحق ــة الذي ــداد الطلب ــا زادت أع ــرًدا، بينم ــي مدارســها بحــدود 4,500 ف ــات التدريســية ف ــراد الهيئ ــدد أف ــة ع المنصرم

ــى األثــر الســيء الــذي أفــرزه هــذا التقليــص فــي قطــاع غــزة علــى نحــو 
ّ
بهــذه المــدارس بنحــو 40,000 طالــب وطالبــة. وقــد تجل

ــة بمــا مجموعــه  ــه أعــداد الطلب ــذي ارتفعــت في ــا، فــي الوقــت ال
ً
خــاص، حيــث انخفضــت أعــداد الموظفيــن بحــدود 746 موظف

ــا فــي الفتــرة ذاتهــا.  38,500 طالــب وطالبــة. وفــي المقابــل، شــهدت أعــداد الطلبــة فــي الضفــة الغربيــة ولبنــان تراجًع

الجدول )10،2(: مدارس األونروا وموظفوها وطلبتها حسب الجنس والمنطقة في عام 2018/2017 246

مراكز التدريب نسبة الطالباتعدد الطالبنسبة الموظفاتعدد الموظفينعدد المدارسالمنطقة
المهني

عدد الطلبة في 
مراكز التدريب

1694,03049.7120,96748.522,714األردن 
661,37057.936,96045.41983لبنان 

1031,69262.949,68249.311,109سوريا 
951,68459.346,31059.221,062الضفة 

2758,67660.7278,93848.421,820غزة 
71117,45258.1532,85750.287,688المجموع 

4،3،2.  الرعاية الصحية 

ــة تقديــم بعــض الخدمــات  ــة األونــروا علــى 144 منشــأة صحيــة وغيرهــا مــن المراكــز الطبيــة. كمــا تيســر الوكال تشــرف وكال

ــة  ــي مدين ــع ف ــد يق ــفى واح ــوى مستش ــة س ــغل الوكال ــة. وال تش ــدان المضيف ــي البل ــة ف ــة العامل ــز الصحي ــالل المراك ــن خ م

قلقيليــة بالضفــة الغربيــة. وفــي الواقــع، ال يســتطيع هــذا المستشــفى الوفــاء باحتياجــات الالجئيــن كافــة فــي الضفــة 

ــه  ــن خدمات ــتفيدون م ــور أو يس ــفى المذك ــن المستش ــن الالجئي ــل م ــدد قلي ــوى ع ــد س ــك، ال يقص ــن ذل  ع
ً

ــال ــة. وفض الغربي

ــى  ــدل عل ــا ي ــة. ومم ــي الضفــة الغربي ــن مناطــق أخــرى ف ــه م ــي الوصــول إلي ــات التــي يواجهونهــا ف بحكــم موقعــه والصعوب

ــا خــالل العــام 2018، وال يتعــدى متوســط إشــغال 
ً

ذلــك أن المستشــفى لــم يقــدم خدماتــه إال لعــدد ال يتجــاوز 5,690 مريض

األِســّرة فيــه مــا نســبته 49.4 فــي المائــة.247 ويفضــي هــذا الوضــع إلــى تأخيــر الحصــول علــى العــالج الطبــي، بالنظــر إلــى أن 

ــة. كمــا تشــكل القيــود المفروضــة علــى  ات مطول  مــا يقتــرن بإجــراء
ً
تحويــل المرضــى إلــى مستشــفى أو عيــادة مناســبة عــادة

ــات فــي وجــه المرضــى مــن الالجئيــن. وقــد أفضــت هــذه  ــة المستشــفى والمشــاكل اإلداريــة واللوجســتية األخــرى عقب موازن

ــة لعــالج  ــات الطبي ــم الخدم ــن تقدي ــف ع ــام 2017 بالتوق ــي الع ــرار ف ــى صــدور ق ــي المستشــفى إل ــل ف ــاة طف ــات ووف العقب

ــروا.248  ــة األون ــع لوكال ــوالدة فــي المستشــفى التاب ــرد وال ــزالت الب ــف واألذن والحنجــرة ون األن

246 UNRWA, UNRWA in Figures 2018-2019, supra note 158.
247 UNRWA Health Department, Annual Report 2018, 21 May 2019, 42, available at:  https://www.unrwa.org/sites/default/files/

content/resources/anuual_report_2018_final_low-2.pdf [hereinafter UNRWA Health Department, Annual Report 2018].
248 UNRWA, “UNRWA Announces Halt to Intake of Certain Categories of Patients at Qalqilya Hospital,” press release, 14 August 

2017, available at: https://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/unrwa-announces-halt-intake-certain-categories-
patients-qalqilya-hospital [accessed 14 September 2019].

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/anuual_report_2018_final_low-2.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/anuual_report_2018_final_low-2.pdf
https://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/unrwa-announces-halt-intake-certain-categories-patients-qalqilya-hospital
https://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/unrwa-announces-halt-intake-certain-categories-patients-qalqilya-hospital
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الجدول )11،2(: البنية التحتية التي تشغلها وكالة األونروا في القطاع الصحي حسب المنطقة، كانون األول2018 249

المجموعقطاع غزةالضفة الغربيةسوريالبناناألردنالمنطقة / البنية التحتية

2627264322144مراكز الرعاية الصحية األولية
6973104167759393,156الطواقم الطبية 

1,587,0151,019,967856,0244,051,6041,041,4818,556,091زيارات المرضى سنوًيا 
متوسط االستشارات الطبية التي 
يقدمها الطبيب الواحد في اليوم 

868482768282

وتعتمــد وكالــة األونــروا علــى العالقــات التــي تقيمهــا مــع وزارة الصحــة والمستشــفيات العامــة مــن أجــل توفيــر خدمــات 

ــا  ــى م ــفائية عل ــات االستش ــذه الخدم ــتحوذت ه ــة، واس ــاالت الخاص ــم الح ــي معظ ــة ف ــة الثالث ــن الفئ ــة م ــة الصحي الرعاي

2018. كمــا قدمــت  ــروا خــالل العــام  ــة األون ــذي تديــره وكال ــة برنامــج الصحــة ال 22 فــي المائــة مــن مجمــوع موازن نســبته 

ــة االستشــفاء التــي ترصدهــا  ــن ميزاني ــة م ــي المائ 50 ف ــاق  ــا. ويجــري إنف
ً
96,521 الجئ ــه  ــا مجموع ــة المســاعدة لم الوكال

الوكالــة فــي لبنــان فــي ســياق مراعــاة التكاليــف الباهظــة لهــذه الخدمــات واألوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة المترديــة 

2016، أعلنــت وكالــة األونــروا أنهــا كانــت  فــي أوســاط العديــد مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان. وفــي العــام 

ــة  ــي المائ 90 ف  غطــى 
ً

ــال ــان، حيــث قدمــت تموي ــي لبن ــى سياســة االستشــفاء التــي تنفذهــا ف ــرات عل بصــدد إجــراء تغيي

ــفيات  ــي المستش ــات ف ــك الخدم ــن تل ــة م ــي المائ ــة، و100 ف ــة والخاص ــفيات الحكومي ــي المستش ــات ف ــذه الخدم ــن ه م

ــا  ــي ترصده ــة الت ــأن الميزاني ــة ب ــه الوكال ــد في ــذي تفي ــت ال ــي الوق 250 وف ــطيني. ــر الفلس ــالل األحم ــة اله ــة لجمعي التابع

لخدمــات االستشــفاء باتــت متدنيــة فــي هــذه اآلونــة، فمــن المتوقــع فــي غضــون األعــوام القليلــة المقبلــة أن يشــكل 

ــة،  ــر المعدي ــراض غي ــد انتشــار األم ــادة الســكانية، وتزاي ا أمامهــا فــي ظــل الزي
ً
ــارز ــا ب ــات تحدًي ــى هــذه الخدم اإلنفــاق عل

ــادة المتوقعــة فــي تكاليــف االستشــفاء المرتفعــة  ــن والزي ــة فــي أوســاط الالجئي ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــردي الحال وت

 251 .
ً

أصال

ــي تقــف وراء هــذه  ــن األســباب الت ــر م ــب كبي ــادة، ويعــود جان ــة مشــاكل ح ــة الصحي ــزة، يواجــه قطــاع الرعاي ــي قطــاع غ وف

ــيرة  ــياق مس ــي س ــم ف ــي تنظ ــات الت ــى االحتجاج ــرائيل‘ عل ــن رد ’إس ــة ع ــة الناجم ــات المهول ــداد اإلصاب ــى أع ــاكل إل المش

ــز  ــي مراك ــة التــي تســتخدم ف ــن األدوي ــة م ــي المائ ــأن 59.4 ف ــروا ب ــة األون ــد وكال ــار، تفي ــي هــذا المضم ــرى. وف العــودة الكب

الصحــة العامــة التابعــة لهــا قــد نفــدت، وأن 15.3 فــي المائــة مــن األدويــة ال يكفــي المخــزون المتــاح منهــا ســوى لفتــرة تقــل 

ــة  ــة اختياري ــة جراحي ــل 8,000 عملي ــى تأجي ــطينية إل ــة الفلس ــارت وزارة الصح ــك، أش ــى ذل  عل
ً
ــادة ــهر.252 وزي ــة أش ــن ثالث ع

ــوازم الطبيــة مشــكلة  ــات.253 كمــا واجهــت الل ــة مــن اإلصاب كان إجراؤهــا مقــرًرا فــي مستشــفياتها، بســبب تدفــق أعــداد هائل

ــا، حيــث لــم يتيســر لوكالــة األونــروا ســوى شــراء إمــدادات طبيــة ال تغطــي ســوى فتــرة تصــل إلــى 12 شــهًرا، 
ً

فــي ســوريا أيض

 ممــا درجــت عليــه ممارســتها فــي شــراء مخــزون يكفــي لفتــرة تبلــغ 15 شــهًرا. 
ً

بــدال

249  UNRWA Health Department, Annual Report 2018, supra note 247.
250  UNRWA, “UNRWA strengthens hospitalization support in Lebanon,” press release, 1 June 2016,  available at: https://www.

unrwa.org/newsroom/press-releases/unrwa-strengthens-hospitalization-support-lebanon [accessed 14 September 2019].
251  UNRWA Health Department, Annual Report 2018, supra note 247, 47.
252  Id., 22.
253  Ibid.
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4،2. مالحظات حول تقديرات أعداد الالجئين والمهجرين الفلسطينيين  

        )انظر الجدول 1،2( 

1،4،2. الجئو العام 1948 المسجلون لدى وكالة األونروا 

ــا حتــى يــوم 31 
ً
تشــير التقاريــر الصــادرة عــن وكالــة األونــروا إلــى أن عــدد الالجئيــن المســجلين لديهــا بلــغ 5,545,540 الجئ

ات الوكالــة إلــى البيانــات التــي يقدمهــا الالجئــون المســجلون بصــورة طوعيــة. وفــي هــذا  كانــون األول2018. وتســتند إحصــاء

ات التســجيل التــي تجمعهــا األونــروا بأنهــا – وال ينبغــي اتخاذهــا باعتبارهــا – بيانــات ديموغرافيــة  المقــام، ال تزعــم إحصــاء

ســليمة مــن الناحيــة اإلحصائيــة أو شــاملة. فالوكالــة تجمــع هــذه المعلومــات ألغراضهــا اإلداريــة الداخليــة ومــن أجــل 

ــي الخدمــات التعليميــة والصحيــة واإلغاثيــة واالجتماعيــة 
ّ
تيســير المصادقــة علــى أهليــة الالجئيــن واســتحقاقهم لتلق

ــى  ــي تطــرأ عل ــرات الت ــات والتغيي ــزواج والوفي ــد وحــاالت ال ــة بالموالي ــدة المتصل ــات الجدي ــة المعلوم ــدّون الوكال منهــا. وال ت

ــى  ــروا. فعل ــي تصدرهــا األون ــة تســجيل أســرته الت ــث بطاق ــب فيهــا الالجــئ تحدي ــي يطل ــي الحــاالت الت ــة إال ف محــل اإلقام

ــغ الالجئــون عــن المواليــد إذا كانــت أســرهم تســتفيد مــن خدمــات رعايــة األمومــة والطفولــة، أو عنــد بلــوغ 
ّ
ســبيل المثــال، يبل

ــة أو حتــى فــي حــال االســتغناء عــن أي مــن  الطفــل ســن الدراســة إذا كان أهلــه يريــدون تســجيله فــي مدرســة تابعــة للوكال

ــى حمــل بطاقــة  ــة عل ــا فــي التبليــغ عنهــا. وبينمــا تشــجع الوكال ــة الحقــة. وتشــهد الوفيــات تراجًع هــذه الخدمــات فــي مرحل

ــد  ــك، فق ــن. ولذل ــر الالجئي ــا ألس ــس إلزامًي ــر لي ــذا األم ــإن ه ــا(، ف ــدان وأطفالهم ــة )الوال ــرة نووي ــكل أس ــتقلة ل ــجيل مس تس

تشــتمل المعلومــات المتصلــة بحجــم األســرة معلومــات حــول األســر النوويــة والممتــدة مًعــا، بــل وتمتــد فــي بعــض الحــاالت 

لتغطــي أربعــة أجيــال مــن األســرة نفســها. 

2،4،2. الجئو العام 1948 غير المسجلين

يقــوم حســاب عــدد األشــخاص الذيــن يبلــغ تعدادهــم 1,161,812 باعتبارهــم مــن الجئــي العــام 1948 غيــر المســجلين 

ــاع  ــون نحــو ثالثــة أرب ــة يمثل ــدى الوكال ــذي يقــول إن »الالجئيــن المســجلين ل ــى أســاس االفتــراض ال ــروا عل ــة األون ــدى وكال ل

ــم«.255 وقــد جــرى اعتمــاد هــذا االفتــراض فــي حســاب أعــداد الالجئيــن فــي  الالجئيــن الفلســطينيين فــي جميــع أنحــاء العال

ثالثــة مناطــق، هــي ســوريا ولبنــان واألردن. وفيمــا يخــص األرض الفلســطينية المحتلــة، أظهــرت النتائــج التــي خلــص إليهــا 

ــي  ــن أراض ــجلين م ــر المس ــن غي ــى أن الالجئي ــام 2007 إل ــكان للع ــداد الس ــي تع ــطيني ف ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز المرك الجه

العــام 1948 يمثلــون مــا نســبته 1.43 فــي المائــة مــن مجمــوع الفلســطينيين فــي األرض الفلســطينية المحتلــة. ومــن جانــب 

ــوام  ــي األع ــد 2.88 ف ــي العــام 2008 ووقــف عن ــى 2.87 ف ــي العــام 2007 إل ــن 2.68 ف ــادة الســكان م ــع معــدل زي آخــر، ارتف

ــرة 256.2017-2018  ــي الفت ــرة 2016-2015 و2.5 ف ــي الفت ــى 2.9 ف 2014-2009، ووصــل إل

 التجمعــات الســكانية المهجــرة فــي فلســطين«، 
ّ

ــة الفلســطينية 1948: ســجل ــر »النكب ــى تقري ــاًء عل ــة: بن ــرات البديل التقدي

الصــادر عــن مركــز العــودة الفلســطيني فــي لنــدن، فــي العــام 1998، يشــكل الالجئــون غيــر المســجلين مــا يقــرب مــن 27.1 

فــي المائــة مــن مجمــوع الالجئيــن المســجلين.257 وبموجــب هــذه التقديــرات، يصــل مجمــوع عــدد الالجئيــن غيــر المســجلين 

إلــى 1,502,841، وهــو رقــم يتخطــى التقديــرات الــواردة أعــاله. 

255 UNRWA, “Refugee Statistics 1953-2000”, Palestine Remembered, 2000, available at: http://www.palestineremembered.com/
download/RefugeesStats.pdf

 ،http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1966.pdf :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فلسطين في أرقام 2012، آذار 2013. متوفر على الرابط  256

أنظر أيضا: جهاز اإلحصاء الفلسطيني, ملخص تعداد السكان والمساكن، 2017،  المصدر السابق رقم 189.
257 Salman Abu Sitta, The Palestinian Nakba 1948: The Register of Depopulated Localities in Palestine (London: Palestinian Return 

Centre (PRC), 1998).

http://www.palestineremembered.com/download/RefugeesStats.pdf
http://www.palestineremembered.com/download/RefugeesStats.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1966.pdf
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3،4،2. تقديرات أعداد الجئي العام 1948 

ُيحســب العــدد الكلــي لالجئــي العــام 1948 بجمــع عــدد الالجئيــن المســجلين لــدى وكالــة األونــروا والالجئيــن غيــر المســجلين 

ــا فــي نهايــة العــام 2018. 
ً
لديهــا حســب التوصيــف الــوارد أعــاله. وبذلــك، بلــغ عــدد هــؤالء الالجئيــن 6,707,352 الجئ

ــطين«،  ــي فلس ــرة ف ــكانية المهج ــات الس  التجمع
ّ

ــجل ــطينية 1948: س ــة الفلس ــر »النكب ــرض تقري ــة: يفت ــرات البديل التقدي

ــة  ــغ 3.5 فــي المائ ــادة الســنوية يبل ــأن متوســط الزي الصــادر عــن مركــز العــودة الفلســطيني فــي لنــدن، فــي العــام 1998، ب

ــة  ــلطات البريطاني ــا الس ــي جمعته ــة الت ــات الديموغرافي ــى البيان ــتناد إل ــك باالس ــطينيين، وذل ــن الفلس ــاط الالجئي ــي أوس ف

ر العــدد اإلجمالــي لالجئــي العــام 1948، الذيــن قــدرت أعدادهــم فــي أواخــر العــام  فــي العــام 1947. وبنــاًء علــى ذلــك، يقــدَّ

ــغ 2.5 فــي المائــة مــن العــام 1999 ومــا بعــده  ــذي يبل ــا، وإذا مــا طبقنــا معــدل الزيــادة الســنوية ال
ً
1998 بـــ4,942,121 الجئ

ــي  ــادة الســنوية – فقــد يصــل العــدد الكل ــة ومعــدل الزي ــى معــدل الخصوب ــذي طــرأ عل ــار التراجــع ال ــع األخــذ فــي االعتب – م

ــام 2018.  ــة الع ــول نهاي ــا بحل
ً
ــى 8,098,241 الجئ ــر المســجلين( إل ــام 1948 )المســجلين منهــم وغي ــي الع لالجئ

4،4،2. تقديرات أعداد الجئي العام 1967 

ــا حتــى أواخــر العــام 2018. وقــد جــرى 
ً
ــى 1,237,426 الجئ ــي العــام 1967 يصــل إل ــى أن مجمــوع الجئ ــرات إل تشــير التقدي

حســاب هــذا العــدد علــى أســاس التوقعــات التــي تــرى أن 240,000 فلســطيني ُهجــروا مــن ديارهــم للمــرة األولــى خــالل العــام 

ــنوات،  ــب الس ــادة بحس ــدالت الزي ــى مع ــابات إل ــتند الحس ــالق، تس ــة انط ــدد )240,000( كنقط ــذا الع ــتخدام ه 1967. وباس

حيــث بلــغ معــدل الزيــادة 3.5 فــي المائــة حتــى العــام 1999، و3.0 فــي المائــة خــالل الفتــرة 2006-2000، و2.86 فــي المائــة 

فــي العــام 2007، و2.87 فــي المائــة فــي العــام 2008، و2.88 فــي المائــة فــي الفتــرة الممتــدة بيــن العاميــن 2009 و2014، 

و2.9 فــي الفتــرة 2016-2015، و2.5 فــي الفتــرة 258.2017-2018 

240,000 الجــئ(، وهــو ال يشــمل  ( 1967 وال يشــمل هــذا العــدد ســوى األشــخاص الذيــن هجــروا للمــرة األولــى فــي العــام 

259 فقــد ُهّجــر مــا  .1967 1948 ممــن تعرضــوا للتهجيــر للمــرة الثانيــة فــي العــام  المهجريــن داخلًيــا أو الجئــي العــام 

193,500 الجــئ فلســطيني للمــرة الثانيــة فــي أعقــاب احتــالل ’إســرائيل‘ للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي العــام  يقــارب 

240,000 فلســطيني آخــر مــن غيــر الالجئيــن، مــن ديارهــم األصليــة للمــرة األولــى فــي حياتهــم،  1967 ، بينمــا ُهّجــر 

ــا يســتثني هــذا  ــر. كم 430,000 مهج ــن  ــر م ــى أكث ــن ديارهــم إل ــن قســًرا م ــي لألشــخاص المهجري ــع العــدد الكل ــا رف مم

الرقــم أولئــك الالجئيــن الذيــن عــادوا بموجــب برنامــج لعــودة عــدد محــدود منهــم بيــن شــهري آب  وأيلول/ســبتمبر 

ــم  1967 ول ــان حــرب العــام  ــي الخــارج إب ــوا يقيمــون ف ــن كان ــك، فــال يشــمل هــذا العــدد الفلســطينيين الذي 1967. وكذل

ــي األرض الفلســطينية  ــّم شــملهم بعائالتهــم ف ــد ل ــن أعي ــن الذي ــى ديارهــم، وال الالجئي ــن العــودة إل ــي م ــوا بالتال يتمكن

ــع  ــد التوقي ــا بع ــل إليه ــرى التوص ــي ج ــات الت ــياق االتفاقي ــي س 1994 ف ــام  ــد الع ــادوا بع ــن ع ــن الذي ــة أو الالجئي المحتل

ــلو.  ــات أوس ــى اتفاقي عل

5،4،2. الفلسطينيون المهجرون داخلًيا في فلسطين المحتلة عام 1948 

تشــير التقديــرات إلــى وجــود مــا يقــرب مــن 415,876 فلســطينًيا ممــن تعرضــوا للتهجيــر وال يزالــون يقيمــون فــي ’إســرائيل‘ 

منــذ العــام 1948، هــم ونســلهم. وحســب التصريحــات التــي أدلــت بهــا اللجنــة الوطنيــة لحقــوق المهجريــن فــي ’إســرائيل‘، 

»مــن بيــن 150,000 فلســطيني ممــن بقــوا داخــل ’إســرائيل‘ نفســها بعــد التوقيــع علــى اتفاقيــة الهدنــة األخيــرة فــي العــام 

258  UN Secretary General, A/6797, supra note 165.
259  Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees, supra note 50, 17.
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1949، يقــدر عــدد مــن هجــر منهــم مــن ديارهــم وأراضيهــم األصليــة بـــ46,000 فلســطيني، وذلــك حســب ســجالت األونــروا 

لعــام 1950«.260 

ــي  ــطينيين، والت ــاط الفلس ــي أوس ــنوية ف ــادة الس ــدل الزي ــدر لمع ــط المق ــاس المتوس ــى أس ــات عل ــذه البيان ــبت ه ــد ُحس وق

ــرة  ــي الفت ــة ف ــي المائ ــرة 2008-2000، و2.4 ف ــي الفت ــة ف ــي المائ ــرة 1999-1949، و3.0 ف ــي الفت ــة ف ــي المائ ــت 3.5 ف بلغ

2011-1999، و2.2 فــي المائــة فــي الفتــرة 2012-2018. 

6،4،2. الفلسطينيون المهجرون داخلًيا في األرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 

ر عــدد الفلســطينيين المهجريــن داخلًيــا فــي األرض الفلســطينية المحتلــة عــام 1967 بـــ344,599 مهجــًرا. ومــن الجديــر  يقــدَّ

مالحظــة أن هــذه التقديــرات تشــمل عــدًدا مــن الجئــي عــام 1948 المقيميــن فــي االرض المحتلــة وقــد تعرضــوا كذلــك 

ــة التــي تحــدد نســبة الفلســطينيين  ــات الموثوق ــى البيان ــار إل ــر معــروف بســبب االفتق ــة غي ــر الحــق. عــدد هــذه الفئ لتهجي

ــوا هــم أنفســهم مــن الجئــي العــام 1948.  ــذ العــام 1967، وكان الذيــن تعرضــوا لتهجيــر الحــق من

ويشــمل هذا التقدير: 

ــت  ــواس وبي ــي عم ــطينية، ه ــرى فلس ــالث ق ــر ث ــة لتدمي ــطيني نتيج ــر 10,000 فلس ــام 1967، ُهج ــرب الع ــالل ح خ أ( 

ــادة  ــى أســاس متوســط معــدل الزي ــة. وقــد جــرى تعديــل هــذا العــدد عل ــو فــي األرض الفلســطينية المحتل ــا ويال نوب

الســنوية )3.5 فــي المائــة حتــى العــام 2005، و3.0 فــي المائــة للعــام 2006، و2.86 للعــام 2007، و2.87 للعــام 

2018-2017(. وفــي نهايــة العــام  2016-2015، و2.5 للعاميــن  2014-2009، 2.9 للعاميــن  2008، و2.88 لألعــوام 

2018، بلــغ عــدد هــؤالء المهجريــن وأبناؤهــم 53,082 مهجــًرا.  

ــن  ــن العامي ــة بي ــرة الواقع ــي الفت ــر ف ــطينًيا للتهجي ــه 227,732 فلس ــا مجموع ــّرض م ــة، تع ــات المتاح ــب البيان ب( حس

ــوات االحتــالل اإلســرائيلية  ــن 1967 و2011 بعــد أن أقدمــت ق ــن العامي 1967 و2014. وهجــر 64,343 فلســطينًيا بي

ر عــدد البيــوت التــي هدمتهــا ســلطات االحتــالل اإلســرائيلية منــذ العــام 1967 بـــ24,130  علــى هــدم بيوتهــم. ويقــدَّ

بيًتــا. ويشــمل هــذا العــدد 6,000 بيــت هدمتهــا تلــك الســلطات عقــب حــرب العــام 1967 مباشــرة فــي القــرى الثــالث 

– عمــواس وبيــت نوبــا ويالــو )المذكــورة أعــاله(. 

وحســبما ورد فــي دراســة أجراهــا مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية ومنظمــات أخــرى، مــا نســبته 

ــى  ــى مناطــق ســكناهم عل ــم يعــودوا إل ــوت التــي دمرتهــا القــوات اإلســرائيلية ل ــن أصحــاب البي ــة م ــي المائ 57 ف

اإلطــالق. وفيمــا خــال البيــوت التــي هدمــت فــي القــرى المذكــورة أعــاله، أقدمــت ’إســرائيل‘ علــى مــا مجموعــه 

الــذي  1967 و2011. وإذا مــا طبقنــا متوســط حجــم األســرة  الفتــرة الممتــدة بيــن العاميــن  18,130 بيًتــا فــي 

ومــن  بيوتهــم.  مــن  للتهجيــر  فلســطينًيا تعرضــوا   108,800 نحــو  أن  نقــدر  أن  فلنــا  أفــراد،  مــن ســتة  يتألــف 

57 فــي المائــة منهــم لــم يعــودوا  62,000 فلســطيني تقريًبــا مهجريــن لــو افترضنــا أن  بيــن هــؤالء، ال يــزال 

6 أشــخاص(. ويشــمل   × 10334 المائــة =  57 فــي   × 18130  = 6000  – 24130 ( إلــى بيوتهــم علــى اإلطــالق 

ــزة  ــاع غ ــي قط ــح ف ــي رف ــة« جنوب ــة األمني ــاء »المنطق ــل إنش ــم بفع ــن دياره ــروا م ــن هج ــك الذي ــدد أولئ ــذا الع ه

ــوات االحتــالل اإلســرائيلية خــالل الحــرب التــي  ــا يشــمل البيــوت التــي هدمتهــا ق 2005-2004، كم ــرة  خــالل الفت

لم يعد المصدر األصلي متاًحا على موقع مركز رصد التهجير الداخلي )IDMC(، حيث قاموا بإزالة جميع المعلومات المتعلقة بالمهجرين في إسرائيل. ولكن المصدر   260

https://www.badil.org/ :مقتبس في مركز  بديل، “المهجرون الفلسطينيون في إسرائيل - لمحة عامة”. تقرير صحفي، تشرين األول 2002. متوفر على الرابط
ar/publications-ar/press-releases/34-2002/1319-a-60-2002.html

https://www.badil.org/ar/publications-ar/press-releases/34-2002/1319-a-60-2002.html
https://www.badil.org/ar/publications-ar/press-releases/34-2002/1319-a-60-2002.html
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ــادة  ــم إع ــم تت ــت(. ول 4,000 بي ــى  2,000 إل ــن  ــرات م ــراوح التقدي ــث تت 2009-2008( )حي ــاع ) ــى القط ــنتها عل ش

ــة.  ــذه اللحظ ــى ه ــوت حت ــذه البي ــم ه ــاء معظ بن

ــغ عددهــم 62,000 مهجــر، تعــرض 2,343 فلســطينًيا للتهجيــر فــي الفتــرة   عــن هــؤالء المهجريــن الذيــن بل
ً

وفضــال

الممتــدة بيــن العاميــن 2009 و2011، ممــا يرفــع هــذا العــدد إلــى 64,343 مهجــًرا فلســطينًيا. وخــالل الفتــرة -2012

2014، تــرك حدثــان مهمــان آثارهمــا علــى الفلســطينيين الذيــن كانــوا مهجريــن فــي األصــل فــي حينــه وتســببا فــي 

تهجيــر المزيــد مــن الفلســطينيين. فقــد تعــرض 52,916 فلســطينًيا للتهجيــر علــى امتــداد الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة بيــن العاميــن 2012 و2013. ويضــم هــذا العــدد الفلســطينيين الذيــن هجــروا مــن ديارهــم إبــان العــدوان 

ــن مناطــق ســكناهم  ــن هجــروا م ــك الذي ــي العــام 2012 وأولئ ــزة ف ــى قطــاع غ ــذي شــنته ’إســرائيل‘ عل العســكري ال

ــى  ــر معظــم المهجريــن الفلســطينيين داخــل قطــاع غــزة إل
ُ
بعــد أن هدمــت بيوتهــم فــي الضفــة الغربيــة. وقــد اضط

ــى القطــاع. وبطبيعــة  ــي حربهــا عل ــي انتهجتهــا ’إســرائيل‘ ف ــن مناطــق ســكناهم نتيجــة الممارســات الت ــل ع الرحي

 علــى 
ً
الحــال، فــإن إعــادة بنــاء البيــوت التــي طالهــا الدمــار، للكثيــر مــن الفلســطينيين هــو أمــر بعيــد المنــال. وعــالوة

ــام  ــي الع ــم. وف ــرائيلية بيوته ــوات اإلس ــت الق ــد أن هدم ــدس بع ــي الق ــر ف ــطينًيا للتهجي ــرض 517 فلس ــك، تع ذل

ــا آخــر علــى قطــاع غــزة، ممــا أدى إلــى تهجيــر مــا يربــو علــى نصــف مليــون فلســطيني  2014، شــنت ’إســرائيل‘ عدواًن

قســًرا مــن مناطــق ســكناهم. وال يــزال 22,000 فلســطينًيا مــن هــؤالء يعانــون مــن التهجيــر حتــى وقــت كتابــة هــذا 

المســح. وقــد بلغــت المحصلــة الكليــة للبيــوت والشــقق الســكنية التــي طالهــا التدميــر الكامــل خــالل حربــي العاميــن 

ــا لمــا ورد علــى لســان مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون 
ً
2012 و2014 علــى القطــاع  19,257 بيًتــا. ووفق

اإلنســانية، هجــر 9,186 فلســطينًيا فــي الفتــرة الواقعــة بيــن العــام 2006 وشــهر آذار 2019 بســبب هــدم منازلهــم 

فــي الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس.261 

 

ــا، لســبب رئيســي يعــود إلــى هــدم بيوتهــم أو  وعلــى وجــه اإلجمــال، بــات نحــو 211,045 فلســطينًيا مهجريــن داخلًي

تدميرهــا فــي الفتــرة الممتــدة بيــن العاميــن 1967 و2014. وعنــد حســاب معــدل الزيــادة الــذي يبلــغ 2.5 فــي المائــة 

خــالل الفتــرة 2018-2015، يكــون المجمــوع الكلــي للعــدد المقــدر للمهجريــن 232,150 مهجــًرا )64,343 + 52,916 

7,287 فلســطينًيا للتهجيــر نتيجــة للمضايقــات التــي يمارســها  232,150(. كمــا تعــرض   = 90,000  + 3,786  +

المســتعمرون اإلســرائيليون فــي األرض الفلســطينية المحتلــة. وفــي هــذا الســياق، تســبب هــؤالء المســتعمرون 

فــي إخــالء مــا ال يقــل عــن 1,014 وحــدة ســكنية مــن أصحابهــا الفلســطينيين فــي قلــب مدينــة الخليــل حتــى العــام 

ــادة  ــدل الزي ــذ مع ــع أخ ــل، وم ــة الخلي ــي محافظ ــرًدا ف ــغ 5.8 ف ــذي يبل ــرة ال ــم األس ــط حج ــى متوس ــر إل 2007. وبالنظ

ــار، نجــد أن  ــي االعتب ــرة 2018-2017 ف ــة للفت ــي المائ ــن 2008 و2016 والنســبة البالغــة 2.5 ف ــن العامي الســكانية بي

ــى العــام 262.2019  ــل حت ــي الخلي ــن بيوتهــم ف ــل هجــروا م ــى األق 8,000 فلســطينًيا عل

 

ــة  ــي مدين ــة ف ــي اإلقام ــم ف ــحب حقوقه ــة لس ــر نتيج ــوا للتهجي ــن تعرض ــطينيون الذي ــرى، الفلس ــات األخ ــن الفئ وم ج( 

القــدس. حيــث يصــل العــدد الكلــي لبطاقــات الهويــة المســحوبة مــن ســكان القــدس، منــذ العــام 1967 حتــى نهايــة 

ــات إقامتهــم  ــحبت بطاق ــن ُس ــاء الفلســطينيين الذي ــة.263 وال يشــمل هــذا العــدد أبن ــى 14,643 بطاق ــام 2018 إل الع

ــحبت  ــد س ــرى، فق ــادر أخ ــن مص ــواردة م ــرات ال ــب التقدي ــا(. وحس ــن 16 عاًم ــم ع ــل أعماره ــن تق ــدس )والذي ــي الق ف

261 OCHA, “Data on demolition and displacement in the West Bank,” 2009, available at: https://www.ochaopt.org/data/
demolition [accessed 14 September 2019].

262 B’Tselem and the Association for Civil Rights in Israel (ACRI), Ghost Town: Israel’s Separation Policy and Forced Eviction of 
Palestinians from the Center of Hebron, (Jerusalem: B’Tselem and ACRI, May 2007), available at:  https://www.btselem.org/
download/200705_hebron_eng.pdf.

263 B’Tselem, Statistics on Residency in East Jerusalem, supra note 56.

https://www.ochaopt.org/data/demolition
https://www.ochaopt.org/data/demolition
https://www.btselem.org/download/200705_hebron_eng.pdf
https://www.btselem.org/download/200705_hebron_eng.pdf
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الســلطات اإلســرائيلية بطاقــات الهويــة مــن 80,000 مقدســي منــذ العــام 1967. وال يشــمل العــدد المذكــور بطاقــات 

ــة التــي تؤيــد ســحبها منهــم.  ــى األدل ــى أصحابهــا بســبب االفتقــار إل الهويــة التــي أعيــدت إل

ــري.  ــل العنص ــدار الفص ــييد ج ــبب تش ــكناهم بس ــق س ــن مناط ــر م ــطينًيا للتهجي ــه 36,724 فلس ــا مجموع ــرض م تع د( 

ــع  ــي العــام 2008 )27,841 مهجــًرا( م ات الصــادرة ف ــل اإلحصــاء ــق تعدي ــن طري ــى حســاب العــدد ع ــا إل ــد توصلن وق

ــن 2017 و264.2018  ــن العامي ــدة بي ــرة الممت ــة للفت ــي المائ ــغ 2.88 ف ــي تبل ــكانية الت ــادة الس ــدل الزي مع

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/  :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، “كتاب القدس اإلحصائي السنوي 2012”، حزيران 2012. متوفر على الرابط  264

  book1891.pdf.

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1891.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1891.pdf
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1Chapter

لث
ثـا
ال الـفـصــل

 اإلطــــار القانـــــــوني
للـحـمــايــــة الـدولـيــــــة

عّرفــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر،265 ولجنــة األمــم المتحــدة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت266 »الحمايــة« علــى 

ــمل:  ــا تش أنه

ــا لنصــوص مجموعــة القوانيــن ذات 
ً
جميــع األنشــطة الراميــة إلــى ضمــان االحتــرام الكامــل لحقــوق الفــرد وفق

الصلــة وروحهــا )أي قانــون حقــوق اإلنســان، والقانــون الدولــي اإلنســاني، وقانــون الالجئيــن(.267 

ويلقــى هــذا التعريــف صــداه علــى نحــو مشــابه فــي تعريــف المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، حيــث 

تنــص فيــه علــى أن »الحمايــة الدوليــة تشــمل طائفــة مــن األنشــطة الماديــة التــي تضمــن أن جميــع النســاء والرجــال 

التمتــع بحقوقهــم بمــا  الذيــن يشــكلون محــور اهتمــام المفوضيــة يملكــون فرصــة متســاوية فــي  والفتيــات والفتيــة 

يتماشــى مــع القانــون الدولــي. وفيمــا يتعلــق بالالجئيــن، تكمــن الغايــة النهائيــة مــن هــذه األنشــطة فــي مســاعدتهم علــى 

ــن.«268  ــن الزم ــة م ــرة معقول ــن فت ــاء حياتهــم ضم ــادة بن إع

ــن  ــت نفســه، ركني ــي الوق ــر ف ــا اآلخ ــد منهم ــل الواح ــذي يكم ــة، وال ــة الدولي ــان المســتقالن للحماي ويعكــس هــذان التعريف

مــن أركان اإلطــار القانونــي الناظــم للحمايــة الدوليــة. ففــي الحــاالت التــي يســودها نــزاع مســلح ســواء كان دولًيــا أم داخلًيــا، 

يســري القانــون الدولــي اإلنســاني بغيــة تأميــن الحمايــة لحقــوق المدنييــن الذيــن يجــدون أنفســهم فــي أتــون هــذا النـــزاع، 

حيــث يســتند كذلــك إلــى قانــون حقــوق اإلنســان مــن أجــل إرســاء طابــع الحقــوق والواجبــات وااللتزامــات المتعلقــة بالحمايــة، 

ــري  ــي يج ــاالت الت ــي الح ــنة 1949. وف ــف لس ــات جني ــنة 1907 واتفاقي ــاي لس ــة اله ــدأ الئح ــث المب ــن حي ــا م ــي تكفله والت

فيهــا تهجيــر شــخص أو مجموعــة مــن األشــخاص أو ترحيلهــم قســًرا عبــر الحــدود الدوليــة بســبب نشــوب نــزاع أو حرمانهــم 

ــة حمايــة  ا مــن أجــل كفال
ً
ــا، يعــد قانــون الالجئيــن ســارًيا ونافــذ مــن حقــوق اإلنســان الواجبــة لهــم أو كال هذيــن األمريــن مًع

حقــوق أولئــك الذيــن عجــزوا عــن الحصــول علــى الحمايــة مــن الــدول التــي ينحــدرون منهــا أو مــا عــادوا قادريــن علــى الحصــول 

عليهــا. 

اللجنة الدولية للصليب األحمر )ICRC( هي وكالة أممية إنسانية مكلفة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية، بموجب النظام الذي تعززه اتفاقيات   265

جنيف لعام 1949 والبروتوكوالت اإلضافية لعام 1977.
266 OCHA, OCHA on Message: Protection, March 2012, available at: https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/120405%20

OOM%20Protection%20final%20draft.pdf
267 Carlo Von Flüe, Jacques de Maio, Third Workshop on Protection for Human Rights and Humanitarian Organizations, Doing 

something about it and doing it well, Report on the Workshop (18-20 January 1999), ICRC, 1999.
268  UNHCR, “UNHCR and International Protection,” Chapter 1 in UNHCR and International Protection: A Protection Induction 

Programme, unknown date, 12, available at:  https://www.unhcr.org/en-ie/44b4fcb32.pdf

https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/120405%2520OOM%2520Protection%2520final%2520draft.pdf
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/120405%2520OOM%2520Protection%2520final%2520draft.pdf
https://www.unhcr.org/en-ie/44b4fcb32.pdf
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ــة وأجهزتهــا المســؤولية الرئيســية عــن حمايــة مواطنيهــا وغيرهــم ممــن يقعــون  وبصــرف النظــر عمــا تقــدم، تتحمــل الدول

ضمــن نطــاق واليتهــا.269 ومــع ذلــك، ففــي الحــاالت التــي ال تملــك الدولــة القــدرة أو ال تبــدي االســتعداد لتأميــن هــذه 

الحمايــة، فقــد يتعــرض األفــراد النتهــاكات خطيــرة تمــس حقوقهــم األساســية، ممــا يجبرهــم علــى طلــب الحمايــة والســعي 

ــر  ــة. ويثي ــازوا حــدوًدا دولي ــي دولتهــم أم اجت ــوا ف ــن ديارهــم وممتلكاتهــم، ســواء بق ــي ع ــة أخــرى، والتخل ــي أمكن إليهــا ف

ــيتين:  ــن رئيس ــة نتيجتي ــر الحماي ــن توفي ــف ع التخل

 غيــر مشــروع دولًيــا، يقــع عليهــا التــزام مقابــل يملــي عليهــا جبــر الضــرر )العــودة ورد . 1
ً

إذا كانــت الدولــة تقتــرف فعــال

الممتلــكات إلــى أصحابهــا األصلييــن وتعويضهــم وضمــان عــدم تكــرار هــذا الفعــل(.270 

نشــوء المســؤولية التــي تقــع علــى عاتــق المجتمع الدولــي بتأميــن الحماية التي ترفض الدولــة منحها. . 2

وبنــاًء علــى التفســير الــذي يضعــه الفقــه القانونــي ذي الصلــة، والتقاريــر الصــادرة عــن اللجنــة التنفيذيــة للمفوضيــة 

الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن،271 والممارســات الفضلــى المرعيــة لــدى الــدول والمنظمــات المكلفــة بمهــام غيــر 

ــية:  ــر أساس ــة عناص ــة ثالث ــن الحماي ــة، تتضم ــة بالحماي متعلق

الســالمة البدنيــة واألمــن )الحماية من الضرر/األذى الجســدي(. 	 

الحمايــة القانونيــة )ضمــان حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية واحترامهــا، بمــا تشــمله مــن الوصــول إلــى العدالــة، 	 

والوضــع القانونــي، وحفــظ الممتلــكات والتمــاس حــل دائــم(. 

المعنييــن وحفــظ كرامتهــم 	  رفــاه األشــخاص  بمــا يشــمل ضمــان  المــادي  األمــن  اإلنســانية أي ضمــان  الحمايــة 

اإلنســانية مــن خــالل حصولهــم علــى االحتياجــات والخدمــات األساســية علــى قــدم المســاواة مــع غيرهــم(. 

1،3. اإلطار العام للحماية الدولية الواجبة لالجئين 

ــة  ــنة 1951 )اتفاقي ــن لس ــع الالجئي ــة بوض ــة الخاص ــي االتفاقي ــة ف ــة الدولي ــام الحماي ــه نظ ــوم علي ــذي يق ــاس ال ــرد األس ي

ــا األساســية  ــر الدني ــى المعايي ــن ينصــان عل ــن لســنة 1967، اللذي ــي الخــاص بوضــع الالجئي ــن( والبروتوكــول اإلضاف الالجئي

لمعاملــة الالجئيــن. وكانــت اتفاقيــة الالجئيــن ال تســري إال علــى األشــخاص الذيــن فــروا مــن أوروبــا قبــل يــوم 1 كانــون 

الثانــي1951 فــي مســتهل عهدهــا، وذلــك علــى نحــو يتماشــى مــع جميــع الصكــوك الســالفة التــي كانــت تعنــى بالالجئيــن 

ــاب  ــي أعق ــن ف ــة الالجئي ــى حماي ــة يقتصــر عل ــق هــذه االتفاقي ــك، كان نطــاق تطبي ــى ذل ــاًء عل ــا بعينهــا. وبن وتنظــم أوضاًع

الحــرب العالميــة الثانيــة، غيــر أن هــذه المحــددات الجغرافيــة والزمنيــة أزيلــت بموجــب البروتوكــول اإلضافــي لســنة 1967. 

ــن.  ــات الالجئي ــن فئ ــة محــددة م ــه فئ ــي ال يضــع نصــب عيني ــي دول ــن أول نــص قانون ــة الالجئي ــك، غــدت اتفاقي وبذل

ويرتكــز النظــام الــذي ترســيه االتفاقيــة علــى الفكــرة التــي تقــول إن الالجئيــن ليســوا مجــرد أشــخاص مهجريــن، وإنمــا هــم 

ــع  ــل المجتم ــوة يتحم ــن فج ــارة ع ــذه عب ــم – وه ــا دولته ــي تكفله ــة الت ــى الحماي ــرون إل ــا ويفتق ــة، كم ــخاص دون حماي أش

269 Global Protection Cluster Working Group, Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons, June 2010, 7, available 
at: https://www.refworld.org/docid/4790cbc02.html [accessed 14 September 2019].

270 International Law Commission (ILC), Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with 
commentaries, November 2001, Supplement No. 10 (A/56/10), chp.IV.E.1, available at: http://legal.un.org/ilc/texts/
instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf [hereinafter ILC, Draft Articles on State Responsibility]; UNGA, Basic 
Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human 
Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, A/RES/60/147, 21 March 2006, available at: https://
documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/496/42/pdf/N0549642.pdf?OpenElement [accessed 14 September 2019] 
[hereinafter UN Guiding Principles on the Right to a Remedy and Reparation]. 

271 “Notes on International Protection”, UNHCR.org, available at: https://www.unhcr.org/search?comid=4a27bb7b6&cid=49ae
a93a20&tags=Notes%20International%20 [accessed 14 September 2019]; and UNHCR, A Thematic Compilation of Executive 
Committee Conclusions, June 2014, available at: https://www.unhcr.org/53b26db69.pdf

https://www.refworld.org/docid/4790cbc02.html
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/496/42/pdf/N0549642.pdf%3FOpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/496/42/pdf/N0549642.pdf%3FOpenElement
https://www.unhcr.org/search%3Fcomid%3D4a27bb7b6%26cid%3D49aea93a20%26tags%3DNotes%2520International%2520
https://www.unhcr.org/search%3Fcomid%3D4a27bb7b6%26cid%3D49aea93a20%26tags%3DNotes%2520International%2520
https://www.unhcr.org/53b26db69.pdf
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ــى  ــق عنهــا، يعــرف الالجــئ عل ــول المنبث ــن لســنة 1951 والبروتوك ــة الالجئي ــا التفاقي
ً
ــن ســدها. ووفق ــي المســؤولية ع الدول

ــي:  النحــو التال

كل شــخص ال يســتطيع، أو ال يريــد، العــودة إلــى بلــده األصلــي بســبب خــوف لــه مــا يبــرره مــن التعــرض لالضطهــاد 
بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو انتمائــه إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة أو آرائــه السياســية.272

وتعتــرف االتفاقيــة بمختلــف مبــادئ حقــوق اإلنســان األساســية التــي توّجــه معاملــة الالجئيــن وتوطــد الدعائــم التــي تقــوم 

ــي  ــادة القســرية.273 ويعن ــة وحظــر اإلع ــات الجزائي ــاع عــن فــرض العقوب ــز، واالمتن ــادئ عــدم التميي عليهــا. وهــذه تشــمل مب

ذلــك أنــه لكــي تســري أحــكام االتفاقيــة دون تمييــز علــى أســاس مــن العــرق أو الديانــة أو البلــد األصلــي،274 ال يجــوز معاقبــة 

الالجــئ بســبب دخولــه بصــورة غيــر قانونيــة إلــى بلــد مــن أجــل طلــب اللجــوء فيــه،275 وأنــه ال يجــوز طــرد الالجــئ أو إعادتــه إلــى 

ــة  ــة معين ــة اجتماعي ــى فئ ــه إل ــه أو جنســيته أو انتمائ ــه أو دين ــه بســبب عرق ــن في ــه مهددتي ــه أو حريت ــم »تكــون حيات إقلي

أو بســبب آرائــه السياســية«.276 ويشــكل مبــدأ حظــر اإلعــادة القســرية حجــر األســاس فــي اتفاقيــة الالجئيــن ،277 كمــا يمثــل 

ا 
ً
ــوا مســبق ــي.278 وفضــاًل عــن ذلــك، ال يســري هــذا المبــدأ فقــط علــى أولئــك الذيــن نال قاعــدة آمــرة مــن قواعــد القانــون الدول

ــا.279 
ً

االعتــراف بصفتهــم الجئيــن، بــل إنــه يوســع نطــاق الحمايــة مــن اإلعــادة القســرية لكــي تشــمل طالبــي اللجــوء أيض

ومــن النتائــج المســلم بهــا والتــي يقّرهــا مبــدأ حظــر اإلعــادة القســرية مبــدأ الطوعيــة، والعــودة الطوعيــة علــى وجــه الخصــوص، 

ــن  ــة، م ــدأ العــودة الطوعي ــة ومب ــدأ الطوعي ــن.280 ويســتنبط مب ــم بالالجئي ــة التــي تل ــة للمحن ــول الدائم باعتبارهــا أنســب الحل

القــرار 428)5( الصــادر عــن الجمعيــة العامــة فــي يــوم 14 كانــون األول1950، والــذي ينــص علــى اعتمــاد النظــام األساســي 

لمفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن، مــع العلــم أن اتفاقيــة الالجئيــن نفســها ال تنــص عليــه بنــص 

ــة أمــور  صريــح. ويدعــو قــرار الجمعيــة العامــة الحكومــة إلــى التعــاون مــع المفــوض الســامي فــي أداء مهامــه مــن خــالل جمل

منهــا »مســاعدة المفــوض الســامي فــي الجهــود التــي يبذلهــا بغيــة تعزيــز العــودة الطوعيــة لالجئيــن«. وقــد نظــرت اللجنــة 

272 UNGA, Convention Relating to the Status of Refugees, 189 UNTS 150, 28 July 1951, Introductory Note by UNHCR, and Article 
1(A).

مبدأ حظر اإلعادة القسرية )non-refoulement( هو مبدأ أساسي في قانون الالجئين يحظر على الدول إعادة الالجئين بأي شكل من األشكال إلى حدود المناطق/  273

األقاليم حيث من الممكن أن تتعرض حياته أو حريته للتهديد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو االنتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو مجموعة ذات رأي سياسي 
ا إلى الحماية من 

ً
معّين. وال يقتصر هذا الحظر، المعترف به عموًما على أنه جزء من القانون الدولي العرفي، على أولئك المعترف بهم رسمًيا كالجئين، بل يمتد أيض

اإلعادة القسرية لطالبي اللجوء.
  See: Sir Elihu Lauterpacht and Daniel Bethlehem, “The scope and content of the principle of non-refoulement: Opinion, 

Refugee Protection” in Erika Feller, Volker Türk and Frances Nicholson (eds), International law: UNHCR’s Global Consultations 
on International Protection, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 116-118, 149, available at https://www.refworld.
org/docid/470a33af0.html [accessed 27 September 2019][hereinafter Lauterpacht and Bethlehem, Non-refoulement].

274 Refugee Convention, supra note 4, Preamble and Article 3.
275 Id., art. 31.
276 Id., art. 33.
277 Allain, “The jus-cogens nature of non-refoulement,” International Journal of Refugee Law 13, no. 4 (1 October 2001): 533–

558.
278 Note a peremptory norm of international law is “a rule or principle in international law that is so fundamental that it binds all 

states and does not allow any exceptions; see: Elizabeth Martin, Oxford Dictionary of Law (Oxford: Oxford University Press, 
2003), 274.

279 Lauterpacht and Bethlehem, Non-refoulement, supra note 273. 
  تنطبق بعض الحقوق األساسية، بما في ذلك الحق في الحماية من اإلعادة القسرية، على جميع ملتمسي اللجوء بالتحديد في ضوء حقيقة أنهم موجودون فعلًيا على 

أراضي دولة موقعة على اتفاقية الالجئين. وهناك حقوق أخرى ترتبط بشكل تدريجي بوجودهم القانوني أو بإقامتهم القانونية.
  See Hathaway, The Rights of Refugees Under International Law, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).
280 UNHCR, Conclusion on Voluntary Repatriation: No. 18 (XXXI), UNHCR ExComm, No. 12A (A/35/12/Add.1), 16 October 

1980, clause (a), available at: https://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c6e8/voluntary-repatriation.html [accessed 14 
September 2019] [hereinafter UNHCR, Voluntary Repatriation No. 18].

https://www.refworld.org/docid/470a33af0.html
https://www.refworld.org/docid/470a33af0.html
https://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c6e8/voluntary-repatriation.html
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التنفيذيــة لبرنامــج المفــوض الســامي فــي مســألة طوعيــة العــودة فــي العــام 1980. فأكــدت هــذه اللجنــة علــى وجــوب 

ــع  ــراف بالواق ــي ســياق االعت ــة ف ــة ذات العالق ــب الدول ــن جان ــة م ــات مختلف ــر ضمان ــة العــودة، والحظــت ضــرورة توفي طوعي

ــد  ــي بل ــع ف ــى الوض ــي وعل ــد األصل ــي البل ــائدة ف ــروف الس ــى الظ ــد عل ــة يعتم ــودة الطوعي ــال الع ــى أن إعم ــهد عل ــذي يش ال

اللجــوء.281 ويجــب أن يملــك الشــخص القــدرة علــى اتخــاذ قــرار مــدروس حــول العــودة، وأال يمنــع منهــا مــن خــالل معلومــات 

مضللــة أو غيــاب المســاعدة الدائمــة إضافــة إلــى الضمانــات المتعلقــة بســالمته وإحجــام الدولــة عــن ممارســة التمييــز بحقــه. 

ــه  ــى العــودة بســبب حرمان ــك الشــخص إل ــى نحــو يدفــع ذل ــد اللجــوء عل ر الظــروف الســائدة فــي بل ســيَّ
ُ
وبالمثــل، ينبغــي أال ت

ــة  ــا ال موارب ــا صريًح
ً
ــة ارتباط ــدأ الطوعي ــط مب ــك، بينمــا يرتب ــة الالجئيــن.282 وفضــاًل عــن ذل مــن الحقــوق التــي تكفلهــا اتفاقي

يــن الدائميــن اآلخريــن – وهمــا االندمــاج وإعــادة التوطيــن – ال يجــوز إنفاذهمــا 
ّ
فيــه بالعــودة، فمــن المفهــوم كذلــك أن الحل

ــا.283 
ً

ــة أيض ــة األخــرى ضروري ــة المضيفــة أو الدول ــأن موافقــة الدول ــم ب ــع العل ــة الالجــئ المعنــي، م ــف رغب ــى نحــو يخال عل

وفــي هــذا الخصــوص، تبيــن اتفاقيــة الالجئيــن المعاييــر الدنيــا الواجــب مراعاتهــا فــي معاملــة الالجئيــن الذيــن يلتمســون 

ــي أن  ــه ف ــرد،284 وحق ــه للط ــدم تعرض ــي ع ــئ ف ــق الالج ــر ح ــذه المعايي ــة ه ــن جمل ــوء. وم ــذا اللج ــم ه ــري منحه ــوء ويج اللج

تعاملــه الدولــة المضيفــة معاملتهــا لألجانــب عامــة )اإلعفــاء مــن شــرط المعاملــة بالمثــل(،285 وحقــه فــي الســكن،286 وحريتــه 

ــة،289  ــي ممارســة شــعائره الديني ــه ف ــي،288 وحريت ــم األول ــي التعلي ــه ف ــة،287 وحق ــة المضيف ــم الدول ــل داخــل إقلي ــي التنق ف

وحقــه فــي التقاضــي الحــر أمــام المحاكــم،290 وحقــه فــي العمــل.291 

ــن  ــي بي ــن الدول ــى التضام ــدد عل ــة«292 وتش ــاه الكاف ــات تج ــى »التزام ــص عل ــن تن ــة الالجئي ــر أن اتفاقي ــر بالذك ــن الجدي وم

الــدول. وفــي الواقــع، تعــد الــدول ملزمــة »بالتعــاون مــع مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ]...[ فــي ممارســة 

وظائفهــا، وتتعهــد علــى وجــه الخصــوص بتســهيل مهمتهــا فــي اإلشــراف علــي تطبيــق أحــكام هــذه االتفاقيــة«.293 وفضــاًل 

ــا،  ــن وطبيعته ــكلة الالجئي ــاد مش ــة أبع ــرف بدولي ــدة تعت ــم المتح ــى أن األم ــا عل ــي ديباجته ــة ف ــد االتفاقي ــك، تؤك ــن ذل ع

ــي.294  ــرٍض لهــذه المشــكلة دون تعــاون دول ــر الممكــن إيجــاد حــل م ــن غي ــه م وأن

قــّرت صكــوك إقليميــة أخــرى تعنــى بحمايــة الالجئيــن، ولكــي ترفــد أوجــه الحمايــة التــي 
ُ
وعقــب اعتمــاد اتفاقيــة الالجئيــن، أ

281 Ibid.
282 UNHCR, Handbook on Voluntary Repatriation: International Protection, 1996, section 2.3, available at: https://www.unhcr.

org/publications/legal/3bfe68d32/handbook-voluntary-repatriation-international-protection.html [accessed 14 September 
2019][hereinafter UNHCR, Handbook on Voluntary Repatriation].

283 Susan Akram and Terry Rempel, “Temporary Protection as an Instrument for Implementing the Right of Return for Palestinian 
Refugees,” Boston University International Law Journal 22, no. 1 (2004): 6.

284 Refugee Convention, supra note 4, art. 32.
285 Id., art. 7A.
286 Id. , art. 21.
287 Id., art. 26.
288 Id., art. 22.
289 Id., art. 4.
290 Id., art. 16.
291 Id., art. 17-19.

أي، التزامات “الدولة تجاه المجتمع الدولي ككل. ]...[ بطبيعتها ]هذه[ اهتمامات جميع الدول. وبالنظر إلى أهمية الحقوق المعنية، يمكن اعتبار أن لجميع الدول   292

مصلحة قانونية في حمايتها“.
  See International Court of Justice (ICJ), Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain); Second 

Phase, 5 February 1970, available at: https://www.refworld.org/cases,ICJ,4040aec74.html [accessed 14 September 2019].
293 Refugee Convention, supra note 4, art. 35.
294 Id., Preamble.

https://www.unhcr.org/publications/legal/3bfe68d32/handbook-voluntary-repatriation-international-protection.html
https://www.unhcr.org/publications/legal/3bfe68d32/handbook-voluntary-repatriation-international-protection.html
https://www.refworld.org/cases%2CICJ%2C4040aec74.html
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الجئون فلسطينيون من سوريا في مخيم الزعتري للنازحين، األردن، آب 2017 
)UNHCR :المصدر(

تكفلهــا االتفاقيــة، مــن قبيــل هــذه الصكــوك: مبــادئ بانكــوك بشــأن حالــة ومعاملــة الالجئيــن،295 واتفاقيــة منظمــة الوحــدة 

اإلفريقيــة،296 وإعــالن كارتاخينــا،297 وتشــريعات االتحــاد األوروبــي المتعلقــة باللجــوء والهجــرة.298 وحتــى فــي المواضــع التــي 

تقــرر فيهــا هــذه الصكــوك معيــاًرا أســمى بشــأن الحمايــة، تبقــى اتفاقيــة الالجئيــن المعيــار األساســي الــذي ينظــم الحمايــة 

الدوليــة لالجئيــن.299 

المفوضية الســامية لألمم المتحدة لشــؤون الالجئين ومســؤولية حماية الالجئين 

المتحــدة  الســامية لألمــم  المفوضيــة  بــه  الــذي تضطلــع  الــدور  يكمــن 

 1951 لســنة  الالجئيــن  باتفاقيــة  يتعلــق  فيمــا  الالجئيــن  لشــؤون 

والبروتوكــول المنبثــق عنهــا فــي اعتبارهــا »الوصــي« علــى إطــار الحمايــة 

ــة  ــل المفوضي ــول. وتمث ــة والبروتوك ــه االتفاقي ــص علي ــذي تن ــة ال الدولي

ا تابًعــا للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، حيــث أنشــئت فــي العــام 
ً
جهــاز

1950 بموجــب أحــكام المــادة 22 مــن ميثــاق األمــم المتحــدة. وبينمــا 

األمــد،  تكــون قصيــرة  أن  المفوضيــة  إلــى  الموكلــة  للواليــة  يــراد  كان 

فقــد ألغــت الجمعيــة العامــة هــذا القيــد الزمنــي وقــررت اإلبقــاء علــى 
المفوضيــة »إلــى حيــن حــل مشــكلة الالجئيــن«.300 

ــرره  ــذي يق ــه ال ــى الوج ــة، عل ــا المفوضي ــي تؤديه ــف الت ــمل الوظائ وتش

نظامهــا األساســي إلــى جانــب طائفــة مــن القــرارات األخــرى الصــادرة 

عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، »تأميــن حمايــة دوليــة«.301 ومــن 

ــاء  ــبيل الوف ــي س ــامية ف ــة الس ــا المفوضي ــي تنفذه ــطة الت ــة األنش جمل

بواليتهــا بهــذا المعنــى: تعزيــز العمــل علــى إبــرام اتفاقيــات دوليــة 

واإلقليمــي،  العالمــي  المســتويين  علــى  الالجئيــن  حمايــة  أجــل  مــن 

ــا،  ــالت عليه ــراح التعدي ــات واقت ــذه االتفاقي ــق ه ــى تطبي ــراف عل واإلش

ــد  ــة بتحدي ــر الكفيل ــن التدابي ــا م ــة وغيره ــريعات الوطني ــاء بالتش واالرتق

ــار  ــاد معي ــب واعتم ــه المناس ــى الوج ــن عل ــوء والالجئي ــي اللج ــة طالب حال

مــن خــالل  ورفاههــم  الالجئيــن  كمــا وضمــان ســالمة  لذلــك،  مالئــم 

الســلطات الوطنيــة، والتشــجيع علــى قبــول الالجئيــن، وضمــان الوفــاء 

باحتياجــات الفئــات الضعيفــة )وال ســيما النســاء واألطفــال(.302 وفضــاًل 

ــي  ــة ف ــة بالمفوضي ــية المنوط ــات الرئيس ــد الواجب ــل أح ــك، يتمث ــن ذل ع

ــا 
ً

تعزيــز العمــل علــى التمــاس حلــول دائمــة لمشــكلة الالجئيــن – بمعنــى العــودة الطوعيــة، واالندمــاج فــي المجتمعــات المحليــة أو التوطيــن فــي بلــد آخــر – وفق

ــاه(.  ــر أدن ــن )انظ ــؤالء الالجئي ــار ه ــي اختي ــذي يراع ــدأ ال للمب

295 Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO), Bangkok Principles on the Status and Treatment of Refugees 
(«Bangkok Principles»), 31 December 1966, available at: http://www.refworld.org/docid/3de5f2d52.html [accessed 14 
September 2019].

296 Organization of African Unity (OAU), Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa («OAU 
Convention»), 10 September 1969, 1001 U.N.T.S. 45, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b36018.html 
[accessed 14 September 2019][hereinafter OAU Convention].

297 Regional Refugee Instruments & Related, Cartagena Declaration on Refugees, Colloquium on the International Protection 
of Refugees in Central America, Mexico and Panama, 22 November 1984, available at: http://www.refworld.org/
docid/3ae6b36ec.html [accessed 14 September 2019][hereinafter Cartagena Declaration].

298 European Commission, Common European Asylum System, available at: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/
policies/asylum_en [accessed 14 September 2019].

299 See e.g. OAU Convention, supra note 296, art. 8(2); Cartagena Declaration, supra note 297, art. 8.
300 UNGA, Implementing actions proposed by the United Nations High Commissioner for Refugees to strengthen the capacity of 

his Office to carry out its mandate, A/RES/58/153, 24 February 2004.
301 UNGA, Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, 14 December 1950, A/RES/428(V), art. 1 

[hereinafter UNHCR Statute].
302 Guy Goodwin-Gill, Jane McAdam, The Refugee in International Law (Oxford: Oxford University Press, 2007), 426 [hereinafter 

Goodwin-Gill and McAdam, Refugee in International Law]

http://www.refworld.org/docid/3de5f2d52.html
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http://www.refworld.org/docid/3ae6b36ec.html
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1،1،3.  الصكوك المتعلقة بحقوق اإلنسان وحماية الالجئين 

ــادئ  ــي لحقــوق اإلنســان فــي صميــم مبــدأ الحمايــة الدوليــة لالجئيــن؛ ذلــك أن مب تقــع العالقــة التكامليــة مــع القانــون الدول

الحمايــة وهيكلياتهــا تنشــأ مــن قانــون حقــوق اإلنســان وتنبــع منــه، بينمــا يكمــل قانــون حقــوق اإلنســان فــي الوقــت نفســه 
فهــم جوهــر االلتزامــات المتعلقــة بالحمايــة.303

ــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، حيــث  ــادة 14 م ــي الم ــى ف ــرة األول ــي اللجــوء للم ــان الحــق ف ــى ضم ــد ورد النــص عل وق

كفلــت هــذه المــادة االعتــراف بالحــق األساســي فــي التمــاس اللجــوء والتمتــع بــه. ويشــكل الحــق فــي اللجــوء األســاس الــذي 

ينبثــق منــه الركنــان األساســيان لنظــام الحمايــة– وهمــا حالــة الســالمة والحلــول الدائمــة، ســواء كانــت هــذه الحلــول تشــمل 

ــة  ــة المضيفــة أو إعــادة التوطيــن.304 كمــا تســتنبط الحقــوق األخــرى المكفول العــودة الطوعيــة أو االندمــاج فــي مجتمــع الدول

ــن  ــك م ــه، وذل ــى هــدي من ــي لحقــوق اإلنســان ويجــري إعمالهــا وإنفاذهــا عل ــون الدول ــن القان ــة م ــة الدولي ــي نظــام الحماي ف

ــًيا وال  ــد أساس ــذي يع ــل ال ــة التنق ــي حري ــق ف ــا،305 والح ــري تأمينه ــي يج ــة الت ــي الحماي ــز ف ــدم التميي ــي ع ــق ف ــل الح قبي

ــي لحقــوق اإلنســان  ــون الدول ــل الحقــوق التــي يكفلهــا القان غنــى عنــه إلعمــال الحــق فــي التمــاس اللجــوء.306 وبالمثــل، تكّم

ــه  ــذي تشــكل في ــال، فــي الوقــت ال ــى ســبيل المث ــة. فعل ــة الدولي ــا لهــا ضمــن إطــار الحماي حقــوق الالجئيــن وتشــكل أساًس

ــان  ــوق اإلنس ــن حق ــا م
ً
ــودة حق ــل الع ــن، تمث ــم بالالجئي ــي تل ــة الت ــة للمحن ــول الدائم ــد الحل ــن أح ــة لالجئي ــودة الطوعي الع

ــى  ــح عل ــرد النــص بشــكل صري ــك، فــي حيــن ي ــع(.307 وكذل ــون )انظــر الفصــل الراب ــة، بمــن فيهــم الالجئ ــة للنــاس كاف الواجب

ــة  ــه اتفاقي ــدت في ــذي اعتم ــن ال ضي ــر المفوَّ ــة لمؤتم ــة الختامي ــي الوثيق ــط ف ــرهم فق ــملهم بأس ــّم ش ــي ل ــن ف ــق الالجئي ح

ــّم الشــمل باالعتــراف والحمايــة بموجــب أحــكام القانــون  الالجئيــن وال يــرد فــي متــن االتفاقيــة نفســها، يحظــى الحــق فــي ل

ــن.308  ــون الالجئي  لقان
ً

ــال ــذي يعــد مكّم ــي لحقــوق اإلنســان، ال الدول

ــان.  ــوق اإلنس ــع بحق ــن التمت ــان م ــاد والحرم ــزاع واالضطه ــن الن ــة ع ــات الحماي ــاج بالتزام ــأ االحتج ــه، ينش ــت نفس ــي الوق وف

ــي أو اآلراء  ــى أســاس العــرق أو الجنســية أو المعتقــد الدين ــذي يمــارس عل ــز – ال ــى التميي وينطــوي االضطهــاد بالضــرورة عل

ــوق اإلنســان األساســية،  ــى انتهــاك حق ــا إل ــؤدي حتًم ــة – وي ــة معين ــة اجتماعي ــى فئ ــاء إل ــة االنتم ــى خلفي السياســية أو عل

ــك،  ــى ذل ــاًء عل ــخصه.309 وبن ــى ش ــرد عل ــان الف ــة وأم ــي الحري ــق ف ــاة والح ــي الحي ــق ف ــس بالح ــاًرا الم ــيوًعا وانتش ــا ش وأكثره

303 UNHCR, Note on International Protection, UNHCR ExComm, A/AC.96/808, para. 1, available at: https://www.refworld.org/
pdfid/3ae68d3d24.pdf

304 Id., para. 7. 
305 See Charter of the United Nations, art 1(2) and (3), 24 October 1945, 1 UNTS XVI, available at: https://treaties.un.org/doc/

publication/ctc/uncharter.pdf; UNGA, Universal Declaration of Human Rights (UDHR), A/RES/3/217A, 10 December 1948, art. 
1, available at: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ [hereinafter UDHR]; International Covenant on 
Civil and Political Rights (ICCPR), art. 2(1) and 26, 16 December 1966, 999 UNTS 171, available at: http://www.un-documents.
net/iccpr.htm [hereinafter ICCPR]; International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), art. 2(2) and 3, 
16 December 1966, 993 UNTS 3, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html [hereinafter ICESCR]; and 
Refugee Convention, supra note 4, art.3.

306 See UDHR, supra note 305, art. 13, and ICCPR, supra note 305, art. 12, which are reflected in Article 26 of the Refugee 
Convention, supra note 4.

307 See UDHR, supra note 305, art. 13(2), and ICCPR, supra note 305, art. 12(4).
308 See UDHR, supra note 305, art 16; ICCPR, supra note 305, art. 23, and ICESCR, supra note 305, art. 10(1). See also Frances 

Nicholson, “The “Essential Right” to Family Unity of Refugees and Others in Need of International Protection in the Context 
of Family Reunification,” UNHCR Legal and Protection Policy Research Series, January 2018, 5-7, available at: https://www.
unhcr.org/5a8c413a7.pdf.

309 See UDHR, supra note 305, art. 3 and 9; Mr. Theo van Boven (Special Rapporteur on the Right to Reparation to Victims of 
Gross Violations of Human Rights), Study concerning the right to restitution, compensation and rehabilitation for victims of 
gross violations of human rights and fundamental freedoms,  E/CN.4/Sub.2/1993/8, 2 July 1993, available at https://www.
refworld.org/docid/3b00f4400.html [hereinafter Study of Special Rapporteur on the Right to Restitution].
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يجــري االسترشــاد بفهــم قانــون حقــوق اإلنســان عنــد وجــود االضطهــاد وعنــد نشــوء االلتزامــات التــي توجــب تأميــن 

الحمايــة. 

2،3.  اإلطار العام الناظم لتأمين الحماية الدولية للمهجرين داخلًيا 

فــي الحــاالت التــي ينطــوي فيهــا التهجيــر علــى عبــور حــدود تحظــى باالعتــراف الدولــي )واســتيفاء كذلــك جملــة مــن 

لتمــس 
ُ
الشــروط المحــددة األخــرى(، يعتــرف القانــون الدولــي بوجــود حالــة لجــوء. وفــي المقابــل، ففــي الحــاالت التــي ت

فيهــا الســالمة داخــل حــدود البلــد المعنــي نفســه، تعــد هــذه الحالــة حالــة تهجيــر داخلــي. وعلــى الرغــم مــن أن األشــخاص 

المهجريــن داخلًيــا قــد تتولــد لديهــم احتياجــات مشــابهة فــي تأميــن الحمايــة لهــم، فهــم يتلقــون معاملــة تختلــف 

ــى  ــن األســباب التــي تقــف وراء هــذا االختــالف إل ــر م ــب كبي ــي. ويعــزى جان ــون الدول ــا بموجــب أحــكام القان ــا ملموًس
ً
اختالف

ــام.  ــي الع ــون الدول ــي القان ــة ف ــيادة الدول ــرام س ــب احت تغلي

وتقــرر المبــادئ التوجيهيــة بشــأن التهجيــر الداخلي التعريــف التالــي للمهجرين داخلًيا: 

كرهــوا علــى الهــرب أو علــى تــرك منازلهــم 
ُ
ــا األشــخاص أو جماعــات األشــخاص الذيــن أ ُيقصــد بالمهجريــن داخلًي

 أو ســعًيا لتفــادي آثــار نــزاع مســلح أو حــاالت 
ً
أو أماكــن إقامتهــم المعتــادة أو اضطــروا إلــى ذلــك، وال ســيما نتيجــة

عنــف عــام األثــر أو انتهــاكات حقــوق اإلنســان أو كــوارث طبيعيــة أو كــوارث مــن فعــل البشــر ولــم يعبــروا الحــدود 

الدوليــة المعتــرف بهــا للدولــة.310 

ويعــد هــذا التعريــف وصفًيــا بحًتــا، وال يمنــح أي حقــوق أو ضمانــات خاصــة. فعلــى خــالف الالجئيــن، لــم يخّصــص للمهجريــن 

صــك دولــي يحمــل صفــة إلزاميــة وال هيئــة مكّرســة لتأميــن الحمايــة لهــم حصــًرا، وال يمنــح تحديــد شــخص باعتبــاره مهجــًرا 

داخلًيــا أي وضــع أو مركــز قانونــي خــاص بموجــب أحــكام القانــون الدولــي وقواعــده.311 

ــي  ــة الت ــة )أو الدول ــة األصلي ــر الدول ــن تقصي ــن بســمة تنشــأ ع ــة المهجري ــا تتســم حال ــا م ــن، غالًب ــى نحــو يشــبه الالجئي وعل

تمــارس واليتهــا عليهــم( فــي تأميــن قــدٍر واٍف مــن الحمايــة لهــم. وفــي المقابــل، تقــع الحمايــة التــي تمنــح لالجئيــن ضمــن 

ــون مــن االضطهــاد،  ــب الذيــن يعان ــة األجان ــدول حماي ــى ال ــي عل ــة تمل ــة، التــي تفــرض التزامــات معين ــة البديل إطــار الحماي

ــن  ــم تك ــا ل ــة، م ــة الوطني ــع الحماي ــوازي م ــأ بالت ــة تنش ــة مكّمل ــا حماي ــن داخلًي ــص المهجري ــي تخ ــة الت ــد الحماي ــا تع بينم

ــة.312  ــر متاح ــة غي ــة الوطني الحماي

ــي لحقــوق اإلنســان  ــون الدول ــى القان ــة لألشــخاص المهجريــن فــي أساســه عل ــك، يقــوم نظــام الحمايــة الواجب ــى ذل ــاًء عل وبن

ــون الالجئيــن )فــي  ــى القواعــد المســتمدة مــن قان ــزاع المســلح(، كمــا يحتكــم إل ــي اإلنســاني )فــي حــاالت الن ــون الدول والقان

حــال انطباقــه(. وفــي هــذا الخصــوص، تضطلــع المبــادئ التوجيهيــة بشــأن التهجيــر الداخلــي بــدور خــاص ينظــر فــي 

ــه. فهــذه  ــي المراحــل التــي تلي ــه وف ــي أثنائ ــة تهجيرهــم وف ــذ بداي ــاج إليهــا األشــخاص المهجــرون من ــة التــي يحت الحماي

310 OCHA, Guiding Principles on Internal Displacement, OCHA/IDP/2004/01, June 2001, available at: http://www.unhcr.org/
protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displacement.html [hereinafter OCHA, Guiding Principles of Internal 
Displacement]. 

311 The only existing binding instrument aimed at protecting IDPs, the Kampala Convention, has regional extension and it has 
been signed by 39 African states and ratified by 22. See African Union Convention for the Protection and Assistance of 
Internally Displaced Persons in Africa («Kampala Convention»), 23 October 2009, available at https://au.int/en/treaties/
african-union-convention-protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa [accessed 27 September 2019].

312  Catherine Phuong, The International Protection of Internally Displaced Persons (Cambridge: Cambridge University Press, 
2004), 25 [hereinafter Phuong, The International Protection of Internally Displaced].

http://www.unhcr.org/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displacement.html
http://www.unhcr.org/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displacement.html
https://au.int/en/treaties/african-union-convention-protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa
https://au.int/en/treaties/african-union-convention-protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa
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المبــادئ، وعلــى الرغــم مــن أنهــا ليســت ملزمــة مــن الناحيــة القانونيــة بحــد ذاتهــا، »تعكــس وتتماشــى مــع القانــون الدولــي 

لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي وقانــون الالجئيــن الــذي يماثلهمــا ويــدور فــي دائرتهمــا«،313 ويكمــن المقصــد منهــا فــي 

ا، ممثــل األميــن العــام المعنــي 
ً
تقديــم التوجيهــات للمقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق اإلنســان للمهجريــن داخلًيــا )ســابق

بالمهجريــن داخلًيــا( فــي تنفيــذ الواليــة المعهــودة إليــه،314 وللــدول التــي تواجــه ظاهــرة التهجيــر، ولجميــع الســلطات 

والجماعــات واألشــخاص فــي عالقاتهــم القائمــة مــع المهجريــن، وللمنظمــات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة عنــد 

ــي.315  ــر الداخل ــع التهجي ــل م التعام

 )UNHCR( 1،2،3.   المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

ــة  ــة حماي ــن بصالحي ــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئي ــة األم ــه النظــام األساســي لمفوضي ــوض في ــذي يف ــت ال ــي الوق ف

الالجئيــن علــى النحــو المعــرف بعبــارات تشــبه، ولكــن ال تتطابــق، مــع العبــارات الــواردة فــي اتفاقيــة الالجئيــن والبروتوكــول 

ــات األخــرى، والتــي ال تغطيهــا  ــة الفئ ــة فــي مجــال حماي ــة الممنوحــة للمفوضي المنبثــق عنهــا، فقــد جــرى توســيع الصالحي

ــم  ــس األم ــن مجل ــادرة ع ــرارات الص ــا الق ــد م ــى ح ــة، وإل ــة العام ــن الجمعي ــادرة ع ــرارات الص ــب الق ــن، بموج ــة الالجئي اتفاقي

المتحــدة االقتصــادي واالجتماعــي.316 ونتيجــة لذلــك، فقــد غــدت الواليــة المنوطــة بالمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة 

لشــؤون الالجئيــن تغطــي اآلن الجئــي اتفاقيــة العــام 1951، والالجئيــن بحســب تعريــف اتفاقيــة منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة، 

ــي الجنســية.  ــن واألشــخاص عديم ــا، والعائدي ــالن كارتاخين وإع

ــى المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن بواليــة صريحــة تخولهــا تأميــن الحمايــة  ومــع ذلــك، فــال يعهــد إل

ــكام  ــب أح ــدة بموج ــى ح ــة عل ــاس كل حال ــى أس ــة عل ــة المفوضي ــيع والي ــري توس ــك، يج ــن ذل ــا ع
ً

ــا. وعوض ــن داخلًي للمهجري

المــادة 9، التــي تخــول المفــوض الســامي أن »يتولــى أيــة مهــام إضافيــة تقــرر الجمعيــة العامــة تكليفــه بهــا ]...[ فــي 

حــدود المــوارد الموضوعــة تحــت تصرفــه.« منــذ أوائــل ســبعينيات القــرن الماضــي، قدمــت المفوضيــة الســامية المســاعدات 

أن تســهم  التــي يمكــن  الحــاالت  فــي  الحمايــة  أنشــطة  للمهجريــن داخلًيــا بشــكل دوري،317 كأن تتولــى، مثــاًل، تنفيــذ 

ــا،318 أو  ــاك عالقــة مباشــرة بيــن الالجئيــن والمهجريــن داخلًي مشــاركتها فــي البحــث عــن حــل لمشــكلة الالجئيــن وكانــت هن

313 See “Introductory Note by the Representative of the Secretary-General on Internally Displaced Persons Mr. Francis M. Deng 
and Introduction” and “Introduction - Scope and Purpose”, para 3, in OCHA, Guiding Principles of Internal Displacement, 
supra note 310.   

المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمهجرين داخليا مكلف بما يلي: 1( معالجة مشكلة التهجير الداخلي المعقدة، وال سيما عن طريق تعميم حقوق اإلنسان   314

للمشردين داخليا لجميع األطراف ضمن منظومة األمم المتحدة ؛ 2( العمل من أجل تعزيز االستجابة الدولية للمشكلة المعقدة لحاالت التهجير الداخلي، واالنخراط في 
الدعوة والعمل الدولي المنسق لتحسين حماية واحترام حقوق المهجرين داخلًيا، مع االستمرار في تعزيز الحوار الشامل مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية 

واإلقليمية والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة.
  See: UN Human Rights Council, Mandate of the Special Rapporteur on the human rights of internally displaced persons: 

resolution adopted by the Human Rights Council, 18 July 2016, A/HRC/RES/32/11, available at: http://www.refworld.org/
docid/57e914a84.html [accessed 14 September 2019].

315 OCHA, Guiding Principles on Internal displacement, supra note 310, Introduction, para. 3.

تتمتع الجمعية العامة بسلطة مواصلة تطوير وظائف وأنشطة المفوض السامي وفقا للفقرة 9 من النظام األساسي. باإلضافة إلى ذلك، تنص الفقرة 3 من النظام   316

األساسي على أنه يتعين على المفوض السامي “اتباع التوجيهات المتعلقة بالسياسة العامة التي قدمتها له الجمعية العامة أو المجلس االقتصادي واالجتماعي”.
  See: UNHCR, Note on the Mandate of the High Commissioner for Refugees and his Office, October 2013, available at: https://

www.refworld.org/docid/5268c9474.html [accessed 14 September 2019]. Note also, the functions of the UNHCR may also 
be expanded upon through “good offices” arrangements and “at the invitation of the Secretary-General”, see UNGA, Report 
of the United Nations High Commissioner for Refugees, 2956 (XXVII), 12 December 1972, para. 2, available at: http://www.
unhcr.org/3ae69ee420.html [accessed 14 September 2019].

317 UNGA, Assistance to Sudanese refugees returning from abroad, 2958 (XXVII), 12 December 1972, available at: http://www.
unhcr.org/afr/excom/bgares/3ae69ef28/assistance-sudanese-refugees-returning-abroad.html [accessed 14 September 
2019], where the General Assembly commended UNHCR for its efficient role in the coordination of relief and resettlement 
operations of refugees “and other displaced persons.”

318 Phuong, The International Protection of Internally Displaced, supra note 312, 85.

http://www.refworld.org/docid/57e914a84.html
http://www.refworld.org/docid/57e914a84.html
https://www.refworld.org/docid/5268c9474.html
https://www.refworld.org/docid/5268c9474.html
http://www.unhcr.org/3ae69ee420.html
http://www.unhcr.org/3ae69ee420.html
http://www.unhcr.org/afr/excom/bgares/3ae69ef28/assistance-sudanese-refugees-returning-abroad.html
http://www.unhcr.org/afr/excom/bgares/3ae69ef28/assistance-sudanese-refugees-returning-abroad.html
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مخيم شاتيال لالجئين الفلسطينيين، لبنان، آب 2016 )©مركز بديل(

ــاوف  ــة المخ ــل معالج ــن أج ــك، فم ــع ذل ــدة.319 وم ــم المتح ــن لألم ــن التابعي ــس األم ــة أو مجل ــة العام ــب الجمعي ــى طل ــاًء عل بن

ــم  ــة الســامية لألم ــت مشــاركة المفوضي ــة، بات ــيادتها القومي ــي س ــل ف ــة التدخ ــدول بشــأن احتمالي ــي تبديهــا بعــض ال الت

ــم  ــي األم ــة ف ــزة المعني ــام )أو األجه ــن الع ــن األمي ــب م ــه طل ــام 1999، توجي ــذ الع ــترط، من ــن تش ــؤون الالجئي ــدة لش المتح

، ثــم الحصــول علــى موافقــة الدولــة المعنيــة، ومراعــاة مبــدأ التكامــل وتوفــر الخبــرة لــدى المنظمــات ذات 
ً

المتحــدة( أوال

ــك.320  ــرى كذل ــة األخ العالق

ا فيمــا بينهــا 
ً
2005، نهًجــا تعاونًيــا مشــترك وال تــزال وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة تعتمــد، منــذ العــام 

»النهــج العنقــودي« مــن أجــل تنســيق االســتجابة لالحتياجــات اإلنســانية فــي حــاالت غيــر حــاالت اللجــوء وتحســينها، وهــو 

ــن.321  ــخاص المهجري ــة لألش ــة الدولي ــن الحماي ــد تأمي ــى صعي ــا عل ــا واعتباره ــا أهميته ــوة له ــكل خط ــا يش م

3،3.   إطار الحماية المستقل الخاص بالفلسطينيين 

غيــر  أم  )مســجلين  الفلســطينيين  الالجئيــن  يخضــع 

مســجلين( والمهجريــن داخلًيــا، إلطــار قانونــي مســتقل يؤمــن 

الحمايــة لهــم. وقــد أنشــئ هــذا النظــام فــي مرحلــة ســبقت 

الســامية  المفوضيــة  إنشــاء  أو  الالجئيــن  اتفاقيــة  اعتمــاد 

معالجــة  أجــل  فمــن  الالجئيــن.  لشــؤون  المتحــدة  لألمــم 

ــة الفلســطينية، أنشــأت  الخصوصيــة التــي تنفــرد بهــا الحال

ــق  ــة التوفي ــا لجن ــتقلتين، هم ــن مس ــدة وكالتي ــم المتح األم

التابعــة لألمــم المتحــدة الخاصــة بفلســطين، التــي كلفــت 

والمســاهمة  الفلســطينيين  لالجئيــن  الحمايــة  بتأميــن 

األمــم  ووكالــة  لقضيتهــم،  نهائيــة  فــي تحقيــق تســوية 

فــي  الفلســطينيين  الالجئيــن  وتشــغيل  إلغاثــة  المتحــدة 

بتقديــم  إليهــا  عهــد  التــي  )األونــروا(،  األدنــى  الشــرق 

ــة  ــت هــذه الوكال ــن الفلســطينيين. وكان المســاعدات لالجئي

عبــارة عــن نظــام خــاص جــرى تصميمــه واإلبقــاء عليــه حتــى 

ــا بالمســؤولية الخاصــة التــي يتحملهــا 
ً
بعــد تشــكيل النظــام الدولــي المعنــي بتأميــن الحمايــة لالجئيــن، وذلــك اعتراف

ــالء  ــان إي ــي ضم ــه ف ــي واجب ــطينية، وبالتال ــة الفلس ــطينيين والقضي ــن الفلس ــة الالجئي ــق قضي ــال خل ــي حي ــع الدول المجتم

عنايــة مناســبة وخاصــة بهــم. 

ــى  ــك إل ــا نقًصــا شــديًدا فــي الحمايــة. ويرجــع الســبب فــي ذل ــك، يواجــه الالجئــون الفلســطينيون والمهجــرون داخلًي ومــع ذل

319 UNHCR, Internally Displaced Persons: The Role of the UNHCR, UNHCR ExComm, EC/50/SC/INF.2, 20 July 2000, available 
at https://www.unhcr.org/excom/EXCOM/3ae68d150.pdf. For a description of these operations, see: UNHCR, UNHCR’s 
Operational Experience with Internally Displaced Persons, September 1994, 3-15, available at: https://www.unhcr.org/en-
us/publications/legal/3d4f95964/unhcrs-operational-experience-internally-displaced-persons.html [accessed 27 September 
2019]; UNHCR, Protecting Refugees and the Role of UNHCR 2007 -2008, 2008, 20.

320 UNGA, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees: resolution adopted by the General Assembly, 12 A/
RES/53/125, February 1999, available at: http://www.refworld.org/docid/3b00f52c0.html [accessed 14 September 2019].

321 “Cluster Approach (IASC),” UNHCR Emergency Handbook, UNHCR, 2019, available at: https://emergency.unhcr.org/
entry/61190/cluster-approach-iasc [accessed 14 September 2019]. More generally on UNHCR’s role towards IDPs, see 
UNHCR, The Protection of Internally Displaced Persons and the Role of UNHCR, 27 February 2007, available at: http://www.
refworld.org/docid/45ddc5c04.html [accessed 14 September 2019].
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طائفــة متعــددة مــن األســباب – أولهــا التقاعــس الصــارخ الــذي دأبــت عليــه كافــة األطــراف الفاعلــة المعنيــة وانعــدام 

ــى صعيــد الالجئيــن والمهجريــن. ففــي الواقــع، باتــت  ــم عل اســتعدادها لمعالجــة والتمــاس حــل ألطــول أزمــة شــهدها العال

ــود  ــي وج ــس ف ــا، تنعك ــبة عليه ــن المحاس ــة م ــة والمحصن ــرائيلية المتواصل ــري اإلس ــل العنص ــتعمار والفص ــات االس سياس

ة تفســير النظــام الــذي اعتمــد فــي بــادئ  فجــوة تعتــري الحمايــة علــى نحــو ال نظيــر لــه، حيــث تنبــع هــذه الفجــوة مــن إســاء

ــه  ــى وج ــا. وعل ا مالئًم
ً
ــذ ــذه تنفي ــدم تنفي ــطينيين وع ــن الفلس ــن والمهجري ــاملة لالجئي ــة الش ــن الحماي ــل تأمي ــن أج ــر م األم

ــذي صمــم لضمــان حــق الالجئيــن الفلســطينيين فــي الحمايــة  الخصــوص، فقــد جــرى تعطيــل اإلطــار القانونــي المســتقل ال

ــة  ــه اتفاقي ــذي تكفل ــة ال ــام الحماي ــن نظ ــن م ــؤالء الالجئي ــاء ه ــي إقص ــتخدم ف ــار يس ــه ص ــك أن ــن ذل ــى م ــة. واألنك الدولي

 علــى ذلــك، فقــد 
ً
الالجئيــن ومــن الرقابــة التــي تفرضهــا المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون لالجئيــن. وعــالوة

ــي الخــط األخضــر بســبب انعــدام اســتعداد ’إســرائيل‘  ــى كال جانب ــن الفلســطينيين عل ــة للمهجري ــة الواجب تقوضــت الحماي

لتأميــن الحمايــة والمســاعدة التــي يســتحقونها. 

1،3،3.   األسباب السياسية التي تسوغ اعتماد إطار مستقل لحماية الفلسطينيين

1948، كان نظــام الحمايــة الدولــي يشــوبه  فــي الوقــت الــذي ابتــدأت فيــه قضيــة الالجئيــن الفلســطينيين فــي العــام 

ــن  ــؤون الالجئي ــدة لش ــم المتح ــامية لألم ــة الس ــن وال المفوضي ــة الالجئي ــن اتفاقي ــم تك ــه، ول ــم بتخلف ــة ويتس ــف للغاي ضع

ــا عــن ذلــك، كانــت الحمايــة الدوليــة تنضــوي ضمــن نظــام مجتــزأ كان يؤمــن االســتجابة 
ً

قــد أبصرتــا النــور بعــد. وعوض

ألزمــات وحــاالت بعينهــا. وفــي ســبيل معالجــة األزمــة التــي عصفــت بالفلســطينيين، أنشــأت األمــم المتحــدة، وفــي طليعتهــا 

ــدول العربيــة، وكالتيــن تختصــان بتأميــن الحمايــة لالجئيــن الفلســطينيين وتقديــم المســاعدة لهــم. وتــم طــرح اتفاقيــة  ال

ــطينيين.  ــداده للفلس ــبق إع ــذي س ــاص ال ــام الخ ــخ النظ ــو يرس ــى نح ــة، عل ــة الحق ــي مرحل ــاوض، ف ــن للتف الالجئي

إضافــة للعامــل الزمنــي فيمــا يتعلــق بــأن اتفاقيــة الالجئيــن لــم يكــن لهــا وجــود بعــد، فقــد تمخضــت الســمة المميــزة التــي 

ــدول العربيــة. فقــد دأبــت  ــذي أبدتــه ال اختــص بهــا الالجئــون الفلســطينيون، فــي مســتهل األمــر، عــن الموقــف السياســي ال

هــذه الــدول علــى المطالبــة بإنشــاء نظــام متيــن لتأميــن الحمايــة لالجئيــن الفلســطينيين بحكــم المســؤولية المحــددة الملقــاة 

ــذي ســاور  ــق الرئيســي ال ــك، كان موطــن القل علــى عاتــق األمــم المتحــدة عــن نشــوء قضيــة الالجئيــن الفلســطينيين. ومــع ذل

ــة  ــن حماي ــة تأمي ــطينيين وكفال ــن الفلس ــة الالجئي ــم قضي ــي تس ــدة الت ــة الفري ــراف بالحال ــي االعت ــن ف ــة يكم ــدول العربي ال

خاصــة لهــم، ولحقهــم فــي العــودة إلــى ديارهــم وأراضيهــم علــى وجــه التحديــد. وفــي الواقــع، صــرح ممثــل لبنــان: 

... الالجئــون الفلســطينيون ... يختلفــون عــن جميــع الالجئيــن اآلخريــن. ففــي الحــاالت األخــرى كافــة، تحــول 

ــزام  ــدة، وااللت ــم المتح ــادئ األم ــف مب ــو يخال ــى نح ــذت عل ــي اتخ ات الت ــراء ــة لإلج ــن نتيج ــى الجئي ــخاص إل األش

ــل، فــإن وجــود الجئــي فلســطين  ــم يكــن ســوى التــزام أخالقــي. بالمقاب ــه هــذه المنطقــة تجاههــم ل ــذي تتحمل ال

ــه.  ــة علي ــة بالتبعــات المترتب ــم المتحــدة نفســها، وبمعرفتهــا التام ــه األم ــا هــو إال نتيجــة مباشــرة لقــرار اتخذت م

ــم  ــدة، ول ــم المتح ــا األم ــي تتحمله ــرة الت ــؤولية المباش ــاق المس ــن نط ــون ضم ــطين يقع ــو فلس ــك، كان الجئ ولذل

 
ً

ــال ــؤولية. وفض ــك المس ــن تل ــاص م ــن دون االنتق ــة لالجئي ــة العام ــار الفئ ــن إط ــم ضم ــكان وضعه ــي اإلم ــن ف يك

ــل تتمثــل فــي  ــة التــي تقــف أمــام عودتهــم تكمــن فــي عــدم رضاهــم عــن وطنهــم، ب ــم تكــن العقب ــك، ل عــن ذل

ــه.322  ــع عودتهــم إلي ــم المتحــدة تمن ــي األم ــدول األعضــاء ف أن إحــدى ال

ولهــذه الغايــة، عارضــت الــدول العربيــة إدراج الالجئيــن الفلســطينيين ضمــن النظــام الدولــي العــام لحمايــة الالجئيــن، 

الــذي كان يتســم بالضعــف فــي تلــك اآلونــة بشــكل خــاص. وعندمــا صــار األمــر إلــى صياغــة اتفاقيــة الالجئيــن وإنشــاء واليــة 

322  UNGA, Official Records, 5th Session, 3rd Committee, 328th meeting, 27 November 1950, para. 47.
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المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، أصــرت الدولــة العربيــة علــى مطلبهــا بمواصلــة تأميــن الحمايــة 

للفلســطينيين بموجــب نظــام يخصهــم وحدهــم. 

2،3،3.   مضمون نظام الحماية المستقل وهيكليته 

ــى وجــوب بقــاء الالجئيــن الفلســطينيين ضمــن نطــاق مســؤولية وكالتــي  ــى وجــه التحديــد، إل ــدول العربيــة، عل لقــد دعــت ال

األمــم المتحــدة الخاصتيــن، وهمــا لجنــة التوفيــق التابعــة لألمــم المتحــدة الخاصــة بفلســطين ووكالــة األونــروا. ونتيجــة 

ــة الســامية  ــة المفوضي ــن والي ــن الفلســطينيين م ــه إقصــاء الالجئي ــة من ــل الغاي ــة إجــراء تعدي ــدول العربي ــك، اقترحــت ال ذل

ــة:  ــن النظــام األساســي للمفوضي ــادة 7 م ــن الم ــرة )ج( م ــه الفق ــن، حســبما تنــص علي ــم المتحــدة لشــؤون الالجئي لألم

ــرى  ــات أو وكاالت أخ ــاعدة هيئ ــة أو مس ــع بحماي ــل التمت ــن كان يواص ــامي ]...[ م ــوض الس ــة المف ــمل والي »ال تش

ــدة.«323  ــم المتح ــة لألم تابع

ــى  ــن، عل ــة الالجئي ــداد اتفاقي ــى إع ــة التــي أفضــت إل ــال التحضيري ــة، خــالل األعم ــود العربي ــا تقــدم، أصــرت الوف  عم
ً

وفضــال

إدراج نــص )المــادة 1)د(( التــي كانــت الغايــة منهــا أن تكمــل األحــكام الــواردة فــي النظــام األساســي لمفوضيــة األمــم 

المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن. وفــي اليــوم االفتتاحــي لمؤتمــر المفوضيــن المعنــي بوضــع الالجئيــن واألشــخاص 

ــأن:  ــري ب ــدوب المص ــرح المن ــوز  1951، ص ــهر تم ــي ش ــف ف ــي جني ــد ف ــذي عق ــية، ال ــي الجنس عديم

ــم  ــن نطــاق مســؤولية األم ــع ضم ــن الفلســطينيين تق ــت مشــكلة الالجئي ــا بقي ــه طالم ــرى أن ــة ت ــة المصري الحكوم

ــدة،  ــم المتح ــا األم ــي تقدمه ــاعدة الت ــف المس ــال توق ــي ح ــم. وف ــة عليه ــري االتفاقي ــي أال تس ــدة، فينبغ المتح

يســاور  ولــم  تلقائيــة.  بصــورة  االتفاقيــة  تشــملها  التــي  بالمزايــا  الفلســطينيون  الالجئــون  يتمتــع  أن  يجــب 

ــى.324  ــادة األول ــكام الم ــن أح ــون ضم ــن يندرج ــن المعنيي ــالق أن الالجئي ــى اإلط ــك عل ــة أي ش ــة المصري الحكوم

ونتيجــة لذلــك، أدرجــت المــادة 1)د( ضمن متــن اتفاقية الالجئيــن، حيث تقرر أن: 

ــات أو وكاالت  ــن هيئ ــاعدة م ــة أو مس ــا بحماي ــون حالًي ــن يتمتع ــخاص الذي ــى األش ــة عل ــذه االتفاقي ــق ه ال تنطب

أو  الحمايــة  هــذه  توقفــت  فــإذا  الالجئيــن.  لشــؤون  المتحــدة  األمــم  مفوضيــة  غيــر  المتحــدة  لألمــم  تابعــة 

ــا للقــرارات ذات الصلــة التــي 
ً
المســاعدة ألي ســبب دون أن يكــون مصيــر هــؤالء األشــخاص قــد ســوي نهائًيــا طبق

اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، يصبــح هــؤالء األشــخاص، بجــراء ذلــك، مؤهليــن للتمتــع بمزايــا هــذه 

االتفاقيــة.325 

ــه  ــدول العربيــة، تكمــن الوظيفــة التــي تؤديهــا المــادة 1)د( فــي التأكــد مــن أن ــارة أخــرى، وبمــا يتماشــى مــع مقصــد ال وبعب

ــل  ــا قب ــة دوره ــن ممارس ــروا ع ــة األون ــطين أو وكال ــة بفلس ــدة الخاص ــم المتح ــة لألم ــق التابع ــة التوفي ــزت لجن ــال عج ــي ح ف

323 UNHCR Statute, supra note 301, art. 7.
324 UN Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons, Summary Record of the 29th Meeting, 19 

July 1951, A/CONF.2/SR.2, cited in Alex Takkenberg, Christopher C. Tahbaz, The Collected Travaux Préparatoires of the 1951 
Convention relating to the status of refugees (Amsterdam: Dutch Refugee Council, 1990) vol. III, 209. 

  عالوة على ذلك، من المحتمل أن يكون النظر في استمرار التمويل من قبل المانحين الغربيين لعملية اإلغاثة الضخمة نيابة عن الالجئين الفلسطينيين قد لعب 

دوًرا رئيسًيا في إدراج البند. وتعتقد الدول العربية أن الدول التي دعمت تقسيم فلسطين وإنشاء دولة إسرائيل يجب أن تستمر في دفع فاتورة المساعدة لالجئين 
See Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees, supra note 50, 66. .الفلسطينيين

325  Refugee Convention, supra note 4, Article 1D.
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ــى  ــة إل ــة أو الوكال ــه يجــب نقــل وظيفــة هــذه اللجن ــى حــل نهائــي لوضــع الالجئيــن ألي ســبب مــن األســباب، فإن التوصــل إل

المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، وأن تطبــق اتفاقيــة الالجئيــن بحذافيرهــا وعلــى الفــور ودون أي 

شــروط مســبقة علــى الالجئيــن الفلســطينيين.326 

)UNCCP( لجنة التوفيق التابعة لألمم المتحدة الخاصة بفلسطين

ــة 194  ــة العام ــرار الجمعي ــي أنشــئت بموجــب ق ــم المتحــدة الخاصــة بفلســطين، الت ــة لألم ــق التابع ــة التوفي ــى لجن عهــد إل

)د3-(، المــؤرخ فــي 11 كانــون األول327،1948 بواليــة مزدوجــة: الســعي إلــى التوفيــق يــن أطــراف النــزاع العربي-اإلســرائيلي، 

ــنوات  ــدى س ــى م ــد عل ــد بعي ــى ح ــا( إل ــة )أو جموده ــل اللجن ــة عم ــذه االزدواجي ــكلت ه ــد ش ــن. وق ــة لالجئي ــن الحماي وتأمي

ــن  ــراف م ــن األط ــة بي ــا العالق ــع القضاي ــوية جمي ــن تس ــل بي ــض متأص ــى تناق ــوت عل ــا انط ــى أنه ــر إل ــك بالنظ ــا، وذل عمله

ــأن  ــة المطــاف، ب ــي نهاي ــد أفضــى هــذا التناقــض، ف ــن جهــة أخــرى. وق ــن بصــورة محــددة م ــوق الالجئي ــال حق جهــة، وإعم

ــن األطــراف.  ــن الخــالف بي ــدر م ــل ق ــت محــل أق ــي كان ــا الت ــك القضاي ــي تل ــن ف ــة الالجئي ــة حماي تحصــر اللجن

ــا  ــر إلحاًح ــب األكث ــي المطال ــة ف ــورة بالعناي ــة المذك ــى اللجن ــرار 194 إل ــن الق ــرة 11 م ــة، عهــدت الفق ــا يتصــل بالحماي وفيم

لــدى لالجئيــن – بمعنــى إعادتهــم )أو عودتهــم( إلــى وطنهــم، ورّد ممتلكاتهــم إليهــم ودفــع التعويضــات عــن جميــع 

ــل  ــاس ح ــى التم ــل عل ــهيل العم ــة تس ــى اللجن ــة إل ــة الموكل ــت الوالي ــك، تضمن ــى ذل ــاًء عل ــا.328 وبن ــي تكبدوه ــائر الت الخس

ــى  ــوام األول ــدى األع ــى م ــة، عل ــي نفذتهــا اللجن ــن األنشــطة الت ــد م ــة. وكان العدي ــدأ الطوعي ــى أســاس مب ــن عل ــم لالجئي دائ

مــن واليتهــا، تشــبه وظائــف الحمايــة التــي كانــت المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن تضطلــع بهــا فــي أوضــاع الالجئيــن 

ــى أرض  ــاع ’إســرائيل‘ باالعتــراف بشــرعية حــق الالجئيــن فــي العــودة إل ــى إقن ــادئ األمــر، ســعت اللجنــة إل اآلخريــن. وفــي ب

وطنهــم. بالمقابــل عرضــت ’إســرائيل‘ عــودة محــدودة تشــمل مــا يقــرب مــن 100,000 الجــئ – وهــو عــرض لــم تقدمــه 

’إســرائيل‘ إال فــي ســياق اســتجابتها للضغــط الــذي مارســته الواليــات المتحــدة عليهــا وفــي ســياق انتظارهــا البــّت فــي أمــر 

ــي العــام 329.1951  ــه بصــورة رســمية ف ــد ســحبت ’إســرائيل‘ عرضهــا هــذا ورجعــت عن ــم المتحــدة. وق ــي األم عضويتهــا ف

ــكات  ــرائيل‘ ممتل ــه ’إس ــادرت بموجب ــذي ص ــنة 1950، ال ــن لس ــالك الغائبي ــون أم ــاء قان ــى إلغ ــق إل ــة التوفي ــت لجن ــا دع كم

ــى تعليــق جميــع التدابيــر التــي اتخذتهــا ’إســرائيل‘ فــي اســتمالك  الالجئيــن ووضعــت يدهــا عليهــا، كمــا دعــت اللجنــة إل

بيــوت الفلســطينيين واحتاللهــا، وإزالــة التجميــد الــذي فرضتــه علــى أمــالك األوقــاف اإلســالمية.330 وفضــاًل عــن ذلــك، 

عملــت اللجنــة مــع المســؤولين اإلســرائيليين علــى تســهيل وصــول الالجئيــن إلــى حســابات التوفيــر واألصــول المجمــدة فــي 

www. :سوزان أكرم، “ملخص ورقة عمل مركز بديل رقم 1: إعادة قراءة حقوق الالجئين الفلسطينيين وتفسيرها وفقا للقانون الدولي”، آذار 2000. متوفر على الرابط  326

badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/bulletins-briefs-arabic/BADIL Brief-No.1Arabic.pdf
327 UNGA, Resolution 194, supra note 1.

نص الفقرة 11، من قرار الجمعية العام 194، لعام 1948:  328

  - تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن لالجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسالم مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين 

يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقا لمبادئ القانون أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات 
أو السلطات المسؤولة.

- وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة الالجئين وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم االقتصادي واالجتماعي وكذلك دفع التعويضات وبالمحافظة     

على االتصال الوثيق بمدير إغاثة األمم المتحدة لالجئين الفلسطينيين، ومن خالله بالهيئات والوكاالت المتخصصة المناسبة في منظمة األمم المتحدة.
329 David P. Forsythe, United Nations Peacemaking: the Conciliation Commission for Palestine (Baltimore: Johns Hopkins 

University Press, 1972), 70 [hereinafter Forsythe, United Nations Peacemaking].
330 UN Conciliation Commission for Palestine (UNCCP), Work of UNCCP on refugee problem – Conciliation Commission report, 

A/AC.25/CCP.RWA/2, 18 April 1950, para. 43, available at: https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-211877/ 
[accessed 14 September 2019].

www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/bulletins-briefs-arabic/BADIL%20Brief-No.1Arabic.pdf
www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/bulletins-briefs-arabic/BADIL%20Brief-No.1Arabic.pdf
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-211877/%20
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ــك، احتفظــت الحكومــة اإلســرائيلية وحــارس أمــالك الغائبيــن  البنــوك، التــي باتــت تقــع تحــت واليــة ’إســرائيل‘.331 ومــع ذل

ــة عليهــا.  ــب والرســوم اإلداري ــرض الضرائ ــن خــالل ف ــة للحســابات واألصــول المذكــورة م ــة النقدي ــن القيم ــرة م بحصــة معتب

ــة التوفيــق، حيــث انتقــل مــن إنفــاذ  ــى الهــدف المنشــود مــن إنشــاء لجن ــة الحقــة، تحــول تدريجــي عل وقــد طــرأ، فــي مرحل

ــام 1948  ــة ع ــي فلســطين المحتل ــول ممتلكاتهــم ف ــات ح ــع المعلوم ــّدى جم ــا ال يتع ــى م ــطينيين، إل ــن الفلس ــودة الالجئي ع

ــا تابًعــا للجنــة  ــا فرعًي ودراســة إمكانيــة تعويضهــم عنهــا.332 وبهــذا المعنــى، أنشــأت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة مكتًب

ــجالت  ــت الس ــو كان ــى ل ــة.333 وحت ــض المتاح ــل التعوي ــة بدائ ــات دراس ــه لغاي ــرار 394 )د5-(، وصممت ــب الق ــق بموج التوفي

ــل تغيــًرا 
ّ
المجمعــة تقــدم أشــمل قاعــدة بيانــات تضــم أمــالك الالجئيــن حتــى تاريخــه، فــإن إنشــاء هــذا المكتــب الفرعــي مث

ا«.334 وفــي 
ً
مهًمــا فــي السياســة المّتبعــة وأشــار إلــى »بدايــة نهايــة ]اللجنــة[ التــي مــا عــادت لهــا أي صفــة ســوى كونهــا رمــز

ــاء بواليتهــا.335 وجــرى  ــى الوف ــادرة عل ــم تكــن ق ــى نتيجــة مفادهــا أنهــا ل ــة وبصــورة رســمية إل ــت اللجن العــام 1951، توصل

تأجيــل انفــاذ الحقــوق، التــي ورد التأكيــد عليهــا فــي القــرار 194 )د3-( الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، مــراًرا 

وتكــراًرا فــي ضــوء مــا باتــت اللجنــة تــراه مســائل عمليــة علــى أرض الواقــع، أي المعارضــة التــي تبديهــا ’إســرائيل‘ إزاء عــودة 

الالجئيــن.336 

ــى  ــا إل ــك أساًس ــود ذل ــة، ويع ــورة فعلي ــا بص ــة عمله ــت اللجن ــي، أوقف ــرن الماض ــن الق ــادس م ــد الس ــف العق ــول منتص وبحل

رفــض ’إســرائيل‘ العمــل والتعــاون معهــا، وإلــى جملــة مــن الخالفــات الداخليــة التــي ثــارت بيــن أعضائهــا، وانعــدام 

ــى  ــاء بواليتهــا التــي اتســمت بنطاقهــا المفــرط االتســاع وبتناقضهــا. وعل ــي الوف ــي لمســاندتها ف اســتعداد المجتمــع الدول

ــق بتنفيــذ مهمــة  ــغ بصــورة رســمية، فقــد توقفــت اللجنــة عــن اإلدالء بمســاهمة جوهريــة فيمــا يتعل ــم تل الرغــم مــن أنهــا ل

الحمايــة المعهــودة إليهــا. وحتــى هــذا اليــوم، يتمثــل التقريــر الوحيــد الــذي تصــدره اللجنــة فــي وثيقــة تتألــف مــن صفحــة 

ــم يجــر  ــك، فل ــه«.337 وفضــاًل عــن ذل ــغ عن ــه »ليــس لديهــا شــيء تبل ــة فيهــا بأن واحــدة وتنشــر كل ســنة، حيــث تصــرح اللجن

ــي  ــب الجئ ــى جان ــي العــام 1948، إل ــة لالجئ ــن الحماي ــن أجــل تأمي ــة م ــة لتحــل محــل اللجن ــة بديل إنشــاء أو تكليــف أي هيئ

ــة، ممــا أفضــى إلــى تــرك الالجئيــن الفلســطينيين، وعلــى  ــا فــي األرض الفلســطينية المحتل العــام 1967 أو المهجريــن داخلًي

ــة مكلفــة بضمــان تأميــن الحمايــة القانونيــة لحقوقهــم األساســية بصفتهــم  نحــو ينفــردون فيــه عــن غيرهــم، دون أي وكال

الجئيــن. 

331 Laura Reanda, The Work of the United Nations Conciliation Commission for Palestine, paper prepared for the International 
Conference on Palestine Refugees, Paris, 26-27 April 2000; 
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332 See, e.g. Susan Akram, “Palestinian Refugees and their Legal Status: Rights, Politics and Implications for a Just Solution,” 
Journal of Palestine Studies 31, no. 3, (2002):36-51; Lena El-Malak, “Palestinian Refugees in International Law: Status, 
Challenges, and Solutions,” Immigration, Asylum and Nationality Law 20, no. 3, (2006): 187.

333 UNGA, Resolution 394 (V). Palestine: Progress report of the United Nations Conciliation Commission for Palestine; Repatriation 
or resettlement of Palestine refugees and payment of compensation due to them, A/RES/394 (V), 14 December 1950, available 
at https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/2E009C2372D9E9F9852560EB006D0D8C [accessed 27 September 2019].

334  Forsythe, United Nations Peacemaking, supra note 329, 56

“إن عدم الرغبة الحالية لدى األطراف في التنفيذ الكامل لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الذي تعمل بموجبه اللجنة ، وكذلك التغييرات التي حدثت في فلسطين   335

خالل السنوات الثالث الماضية، جعل من المستحيل على المفوضية تنفيذ واليتها”.
  UNGA, Progress Report and Supplementary Report of the UN Conciliation Commission for Palestine, covering the period from 

23 January to 19 November 1951, A/1985, 20 November 1951, para. 79

أنظر: مركز بديل، ريمبل، لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين،  المصدر السابق رقم 331.  336

337 UNCCP, Seventy-First Report, A/72/332, 15 August 2017, available at: https://undocs.org/A/72/332 [accessed 27 September 
2019].

www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/bulletins-briefs-arabic/BADIL%20Brief-No.5Arabic.pdf
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/2E009C2372D9E9F9852560EB006D0D8C
https://undocs.org/A/72/332
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 )UNRWA-وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا

ــدة،  ــم المتح ــة لألم ــة العام ــن الجمعي ــادر ع ــم 302 )د-4( الص ــرار رق ــب الق ــام 1949 بموج ــي الع ــروا ف ــة األون ــئت وكال أنش

مــن أجــل رفــد عمــل لجنــة التوفيــق الخاصــة بفلســطين مــن خــالل تقديــم المســاعدة فــي مجــال »برامــج اإلغاثــة والتشــغيل 

المباشــرة« لصالــح الجئــي فلســطين.338 ولــم يجــر إعــداد نظــام أساســي محــدد يخــص الوكالــة علــى اإلطــالق. ولذلــك، ينبغــي 

ــة  ــي أصدرتهــا الجمعي ــة الت ــرارات ذات العالق ــع الق ــن جمي ــدة، م ــب ع ــن جوان ــوض م ــي يلفهــا الغم اســتنباط مهمتهــا، الت

ــروا المســاعدات إال  ــة األون ــات الموجهــة إليهــا.  وال تقــدم وكال العامــة ومجلــس األمــن التابعيــن لألمــم المتحــدة، ومــن الطلب

ــن هــم:  ــة، وهــو أن الالجئي ــده الوكال ــذي تعتم ــف ال ــن نطــاق التعري ــن يقعــون ضم ــن المســجلين« )وأبنائهــم( الذي »لالجئي

»أولئــك األشــخاص الذيــن كانــوا يقيمــون فــي فلســطين خــالل الفتــرة مــا بيــن حزيــران 1946 وحتــى أيــار 1948، 

والذيــن فقــدوا بيوتهــم ومــورد رزقهــم نتيجــة حــرب 1948«.339 

ــي  ــروا، أن يتواجــدوا ف ــة األون ــي تقدمهــا وكال ــات الت ــى الخدم ــن للحصــول عل ــوا مؤهلي ــن، لكــي يكون ــى الالجئي ــن عل ويتعي

ــة  ــزة والضف ــاع غ ــوريا، وقط ــان، وس ــي األردن، ولبن ــا، وه ــي عملياته ــة ف ــا الوكال ــي تغطيه ــس الت ــة الخم ــق الجغرافي المناط

ــدم  ــذا، تق ــا ه ــى يومن ــروا، حت ــزال األون ــاعدة. وال ت ــى المس ــة إل ــي حاج ــوا ف ــدس( وأن يكون ــرقي الق ــا ش ــا فيه ــة )بم الغربي

خدماتهــا مــن خــالل خمســة برامــج رئيســية – التعليــم، والصحــة، واإلغاثــة والخدمــات االجتماعيــة، والتمويــل الصغيــر، 

ــر األساســية  ــة شــبكات البنيــة التحتيــة وأعمــال التطوي ــك، تشــيد الوكال  عــن ذل
ً

والمســاعدات فــي حــاالت الطــوارئ. وفضــال

األخــرى فــي المخيمــات، وتنفيــذ برامــج محــددة تعنــى بتأميــن االســتجابة فــي حــاالت الطــوارئ )كمــا هــو الحــال مــع بعــض 

الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن هجــروا بعــد انــدالع النــزاع فــي ســوريا، أو فــي قطــاع غــزة(. وتنفــذ الوكالــة جميــع مشــاريعها 

ــظ  ــا تحتف ــم المتحــدة. كم ــي األم ــدول األعضــاء ف ــي تقدمهــا ال ــة الت ــن خــالل المســاهمات الطوعي ــا م ــل تقريًب ــل كام بتموي

ــات  ــام 1948 وتصــدر بطاق ــن أراضــي الع ــن الفلســطينيين م ــي تضــم الالجئي ــدة الت ــات الوحي ــدة البيان ــروا بقاع ــة األون وكال

ات غيــر مكتملــة، إال أنهــا  تســجيل لهــم. علــى الرغــم مــن أن قاعــدة بيانــات األونــروا ال تتســم باالنتظــام وتضــم إحصــاء

ــون الجــئ وحــول أســرهم.  ــة حــول 5.4 ملي ــات قيم تشــمل معلوم

وكان مــن المقــرر أن تمتــد واليــة وكالــة األونــروا علــى مــدى فتــرة قصيــرة فــي األصــل،340 ولكــن يجــري تمديــد هــذه الواليــة 

وتجديدهــا علــى نحــو متكــرر، كمــا تــم توســيع نطاقهــا مــع مــرور الســنوات بحيــث باتــت تضمــن قــدًرا محــدوًدا للغايــة 

ــب  ــا وبموج ــن عمله ــى م ــت األول ــوام الس ــالل األع ــروا، خ ــة األون ــت وكال ــد أطلق ــددة. وق ــة المح ــة القانوني ــه الحماي ــن أوج م

ــق الخاصــة بفلســطين والنفــوذ السياســي  ــة التوفي ــة التابعــة للجن ــة الدراســة االقتصادي ــات التــي رشــحت عــن بعث التوصي

الــذي مارســته الــدول المانحــة الرئيســية، برامــج تهــدف إلــى دمــج الالجئيــن، مــن خــالل توطينهــم، فــي الحيــاة االقتصاديــة 

ــة عــن هــذا المشــروع بســبب مواردهــا الماليــة الشــحيحة والمعارضــة  فــي المنطقــة.341 ومــع ذلــك، فســرعان مــا تخلــت الوكال

ــا للتوطيــن بحكــم األمــر الواقــع. وفــي العــام 1959، أقــر األميــن العــام 
ً

ــة العربيــة والالجئــون رفض القويــة التــي أبدتهــا الدول
338 UNGA, Resolution 302 (IV). Assistance to Palestine Refugees, A/RES/302 (IV), 8 December 1949, available at: https://unispal.

un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/AF5F909791DE7FB0852560E500687282 [hereinafter UNGA, Resolution 302].
339 “Palestine Refugees,” UNRWA.org, available at: http://www.unrwa.org/palestine-refugees. 

  عالوة على ذلك، هناك مجموعات غير مسجلة يحق لها تلقي المساعدة اإلنسانية من األونروا، مثل النازحين نتيجة لألعمال العدائية في عام 1967.

  See UNGA, Resolution 2252, supra note 3.

see UNGA, Resolution 302, supra note 338, art. 6..1951 تنص المادة 6 على أنه سيتم إنهاء جميع “عمليات التشغيل واإلغاثة” بحلول منتصف عام  340

341 UNRWA, Report of the Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the 
Near East, UN Doc. A/1905, 30 June 1951; 

الرابط:  على  متوفر   ،)2018 آب  المشتركة،   المساحة  )مبادرة  المواجهة”  وسبل  واآلفاق  واألبعاد  السياق  الراهنة:  األونروا  “أزمة  سليمان،  جابر  أيضا:  أنظر    

بـ:  بعد  فيما  ]يذكر   www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/resources/docs/individuals/unrwa-crisis-lebanon-ar.pdf
سليمان، أزمة األونروا الراهنة[.

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/AF5F909791DE7FB0852560E500687282
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/AF5F909791DE7FB0852560E500687282
http://www.unrwa.org/palestine-refugees
www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/resources/docs/individuals/unrwa-crisis-lebanon-ar.pdf
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لألمــم المتحــدة بــأن »االندمــاج الــذي ينفــذ مــن خــالل فــرض أوضــاع جديــدة علــى النــاس رغًمــا عنهــم، لــن يكــون مرضًيــا وال 

 342.»
ً

حتــى مقبــوال

ــرا وشــاتيال، التــي اقُترفــت فــي  ــروا مــرة أخــرى بعــد مجــزرة صب ــة األون ــذي تؤديــه وكال ــة ال وجــرى توســيع نطــاق دور الحماي

لبنــان خــالل العــام 1982. فقــد أصــدرت الجمعيــة العامــة قــراًرا منحــت بموجــب الوكالــة صفــة استشــارية مــن ناحيــة تأميــن 

الحمايــة. وفــي الواقــع، كان قــد طلــب إلــى األميــن العــام أن يتشــاور مــع وكالــة األونــروا بشــأن اتخــاذ »تدابيــر تكفــل ســالمة 

ــة«.343  ــة لهــم فــي األرض ]اللبنانيــة[ المحتل الالجئيــن الفلســطينيين وأمنهــم وحقوقهــم القانونيــة وحقــوق اإلنســان الواجب

1983، و1988 و1993، أعــادت قــرارات مشــابهة التأكيــد علــى الحاجــة إلــى مواصلــة عمــل األونــروا علــى  وفــي األعــوام 

ــذ  ــرائيل‘ من ــا ’إس ــي تحتله ــي األرض الت ــم ف ــة له ــان الواجب ــوق اإلنس ــطينيين وحق ــن الفلس ــن الالجئي ــى أم ــة عل المحافظ

ــام 344.1967  الع

وخــالل االنتفاضــة األولــى )1993-1987(، طــرأت زيــادة علــى أنشــطة الحمايــة التــي تضطلــع بهــا األونــروا فــي أعقــاب صــدور 

القــرار )605( عــن مجلــس األمــن، والــذي طلــب فيــه األميــن العــام إلــى الوكالــة أن تحســن قدراتهــا العامــة فــي مجــال تقديــم 

ــع  ــل م ــل التدخ ــن أج ــزة م ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ــا ف ــى كوادره ــن إل ــن دوليي ــة موظفي ــالل إضاف ــن خ ــاعدات م المس

ــة الســلبية.345  ــن الحماي ــذل لتأمي ب
ُ
ــي ت ــي ســياق المســاعي الت ــالل، ف ــة باالحت ’إســرائيل‘، الســلطة القائم

ــي  ــن ف ــج شــؤون الالجئي ــي برنام ــى اإلطــالق ف ــروا عل ــة األون ــي اعتمدتهــا وكال ــة الت ــات الحماي ــل أوســع آلي ــك، تتمث ــع ذل وم

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، الــذي يعنــى بتأميــن الحمايــة مــن خــالل تنفيــذ أعمــال الرصــد وإعــداد التقاريــر ورفعهــا وتنفيــذ 

قــدر محــدود مــن التدخــالت. ومــع بدايــة حقبــة التســعينات مــن القــرن الماضــي، بــات هــذا البرنامــج يشــمل نظــام المســاعدة 

ــي حياتهــم تحــت  ــي يواجهونهــا ف ــة المشــاكل الت ــع مجموع ــل م ــى التعام ــن عل ــى بمســاعدة »الالجئي ــذي يعن ــة ال القانوني

ــون  ــن يقدم ــن الذي ــة لالجئي ــاعدة القانوني ــارات والمس ــدم االستش ــة تق ــت الوكال ــك، كان ــن ذل ــاًل ع ــالل«.346 وفض ــر االحت ني

ــي  ــه ف ــت مكاتب ــث أغلق ــاف، حي ــة المط ــي نهاي ــا ف ــج تدريجًي ــذا البرنام ــاء ه ــرى إنه ــد ج ــرهم. وق ــملهم بأس ــم ش ــات لل طلب

ــر فــي قطــاع غــزة المحتــل خــالل العــام 1994 – عقــب إعــادة انتشــار الجيــش اإلســرائيلي، وفــي الضفــة الغربيــة  ــادئ األم ب

ــة الســلطة الفلســطينية.347  ــي العــام 1996 – بعــد إقام ــك ف ــة بعــد ذل المحتل

ــة  ــد أنهــا تعــرف الحماي ــة، بي ــن الحماي ــي تخولهــا تأمي ــة فيهــا، بصفتهــا الت ــوم، بصراحــة ال موارب ــروا الي ــة األون ــر وكال وتق

بعبــارات عامــة وبمصطلحــات ذاتيــة المرجعيــة باعتبارهــا »مــا تفعلــه الوكالــة مــن أجــل صــون حقــوق الجئــي فلســطين 

342 UNGA, Report of the Director of the United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East, A/
RES/614 (VII), 6 November 1952, available at: https://bit.ly/2Lc0PXh [accessed 14 September 2019].

343 UNGA, Resolution 37/123: The Situation in the Middle East, A/RES/37/123 A-F, 16 December 1982, available at: https://bit.
ly/2GQnrse [accessed 14 September 2019].

344 UNGA, Resolution 38/83 (I): Protection of Palestine Refugees, A/RES/38/83(I), 15 December 1983, available at: https://
www.un.org/documents/ga/res/38/a38r083.htm [accessed 14 September 2019]; UNGA, Resolution 48/40(H): Protection 
of Palestine Refugees, A/RES/48/40(H), 10 December 1993, available at: https://bit.ly/2GQo3Ov [accessed 14 September 
2019].

345 UNSC, Resolution 605: Territories occupied by Israel, S/RES/605, 22 December 1987, available at: https://bit.ly/2GETASm 
[accessed 14 September 2019].

مركز بديل، هاريش بارفاثانيني، “الحماية الدولية لالجئين الفلسطينيين: دور وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين “األونروا” فيها”، ورقة عمل رقم 9،   346

www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/ara/ الرابط:  2004. متوفر على  األول  كانون 
WP-09-Harish-Parafathanini.pdf

347  Refugee Affairs Officer Program Guidelines, 3rd edition, 15 March 1989, cited in Parvathaneni, UNRWA’s Role in Protecting 
Palestine Refugees, supra note 346.
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وتعزيزهــا.«348 وتتبنــى الوكالــة »نهًجــا شــمولًيا« يجســد الحمايــة مــن خــالل أبعــاد »داخليــة« و«خارجيــة«. ففــي الوقــت الــذي 

تتحــدد فيــه األبعــاد الداخليــة مــن خــالل البرامــج المعنيــة بتقديــم المســاعدات، تجــد األبعــاد الخارجيــة التعبيــر عنهــا 

ــن خــالل االنخــراط  ــالغ عنهــا وم ــة االنتهــاكات واإلب ــن خــالل »مراقب ــات، م ــأداء الواجب ــن ب ــع المكلفي ــل المشــترك م ــي العم ف

ــي  ــن الفلســطينيين ف ــة الالجئي ــى حماي ــة عل ــدرة الوكال ــن ق ــا ورد ع ــزال م ــة«.349 وال ي ــي حمــالت المناصــرة الخاصــة والعام ف

ــي  ــه ف ــر من ــب كبي ــي جان ــق ف ــرن الماضــي ينطب ــن الق ــات م ــع الثمانين ــي مطل ــة اإلنســانية التــي عصفــت بهــم ف ــاء األزم أثن

ــؤولية  ــلطات المس ــى الس ــر إل ــع التقاري ــي رف ــروا[ ]...[ ف ــة األون ــام ]وكال ــة أم ــدة المتاح ــيلة الوحي ــن الوس ــذا: »تكم ــا ه يومن

ولفــت نظرهــا وتقديــم البيانــات لهــا«.350 ومــع ذلــك، فعلــى الرغــم مــن التطــور الــذي شــهدته األونــروا فــي تأديــة وظائفهــا 

ــذ  ــزات تأخ ــن تجهي ــا م ــا يكفيه ــى م ــح وإل ــف صري ــى تكلي ــوم إل ــذا الي ــى ه ــر حت ــزال تفتق ــي ال ت ــة، فه ــة بالحماي المتصل

بيدهــا علــى التمــاس حــل عــادل ودائــم يســتحقه الالجئــون الفلســطينيون، ممــا يتــرك »فجــوة الحمايــة« مفتوحــة علــى 

مصراعيهــا. 

فـجـــوة الحـمـايــــة 

ــت  ــي كان ــال الت ــن األعم ــر م ــط األكب ــن القس ــطين م ــة بفلس ــدة الخاص ــم المتح ــة لألم ــق التابع ــة التوفي ــت لجن عفي
ُ
ــد أن أ بع

موكلــة إليهــا وفــي ظــل افتقــار وكالــة األونــروا إلــى أي واليــة مناســبة تخولهــا تأميــن الحمايــة وتعزيــز العمــل علــى التمــاس 

ــم  ــزداد تفاق ــطينيين. وي ــن الفلس ــة لالجئي ــة الواجب ــي الحماي ــرة ف ــوة خطي ــف فج
ّ
ــي يخل ــام المتبق ــإن النظ ــة، ف ــول دائم حل

ــن.  ــن إضافيي ــن آخري هــذا الوضــع بســبب عنصري

تتبنــاه  الــذي  التعريــف  يزيــد  ال  األول،  المقــام  ففــي 

ــا 
ً
وكالــة األونــروا لـــ »الجئــي فلســطين« عــن كونــه تعريف

ال  األونــروا  تعريــف  إن  الواقــع،  فــي  إدارًيا/عملياتًيــا. 

يعــّرف وضــع الالجئيــن علــى الوجــه المناســب إذا مــا 

ــادة  ــه الم ــذي تضع ــي« ال ــف »العالم ــع التعري ــاه م قارّن

1)أ()2( مــن اتفاقيــة الالجئيــن وغيرهــا مــن الصكــوك 

ال  الوكالــة  تعتمــده  الــذي  فالتعريــف  اإلقليميــة. 

يتجــاوز تحديــد المعاييــر الواجــب اســتيفاؤها لغايــات 

بعنصــر  االعتــراف  يتضمــن  وال  المســاعدات  تلقــي 

 عــن ذلــك، 
ً

القســري علــى اإلطــالق. وفضــال التهجيــر 

الالجئيــن  اليــوم، مجمــوع  ال يشــمل تعريــف األونــروا 

بالنظــر  الفلســطينيين علــى نحــو كامــل،  والمهجريــن 

مــن  هجــروا  الذيــن  أولئــك  ســوى  يضــم  ال  أّنــه  إلــى 

 ،1948 العــام  حــرب  خضــم  فــي  األصليــة  ديارهــم 

والذيــن تــم تســجيلهم أو كانــوا مؤهليــن للتســجيل 

348 Morris, “What Protection Means for UNRWA in Concept and Practice,” Consultant’s Report to UNRWA, 31 March 2008, 
available at: https://www.unrwa.org/userfiles/20100118155412.pdf.

349 “What We Do – Protection,” UNRWA.org, 2017, available at: https://www.unrwa.org/what-we-do/protection [accessed 14 
September 2019].

350 UNRWA, Report of the Commission General of the UNRWA, A/38/13, 30 June 1983, 7, available at: https://bit.ly/2XTaVhu 
[accessed 14 September 2019].

هدم بيوت البدو الفلسطينيين يتواصل منذ تهجيرهم للمرة األولى في 
)wafa.ps :العام 1948, الضفة الغربية، غور األردن، نيسان 2017 )المصدر

https://www.unrwa.org/userfiles/20100118155412.pdf
https://www.unrwa.org/what-we-do/protection
https://bit.ly/2XTaVhu
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لديهــا. وبعبــارة أخــرى، ال ينــدرج ضمــن هــذا التعريــف أي شــخص هجــر للمــرة األولــى نتيجــة لحــرب العــام 1967، علــى الرغــم 

مــن أنهــا تملــك واليــة وّســعتها الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة لكــي تيســر لهــا تقديــم المســاعدات اإلنســانية لهــم علــى 

ات الضــم واالســتعمار التــي  أســاس حــاالت الطــوارئ دون غيرهــا، أو أي شــخص هجــر قســًرا منــذ العــام 1967 نتيجــة إلجــراء

ــة. وعليــه، فــإن وضــع تعريــف شــامل يتالئــم مــع  ال تنفــك ’إســرائيل‘ تنفذهــا فــي عمــوم أرجــاء األرض الفلســطينية المحتل

ــطينيين دون  ــن الفلس ــن والمهجري ــع الالجئي ــمل جمي ــزم أن يش ــري يل ــر القس ــوا للتهجي ــن تعرض ــطينيين الذي ــة الفلس حال

قيــود زمنيــة، وأن يتماشــى مــع التعريفــات الدوليــة علــى الوجــه الــوارد فــي مســرد المصطلحــات أعــاله. 

وفــي المقــام الثانــي، يعمــل التفســير الضيــق واإلقصائــي الــذي تقّدمــه المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون 

الالجئيــن والــدول الموقعــة علــى اتفاقيــة الالجئيــن للمــادة 1)د( مــن االتفاقيــة علــى ترســيخ فجــوة الحمايــة.351 فمــع أن 

الفقــرة األولــى مــن هــذه المــادة تنــص علــى أن االتفاقيــة ال تســري علــى األشــخاص الذيــن يتمتعــون حاليــا بحمايــة أو 

ــرة  ــن الفق ــن، تتضم ــؤون الالجئي ــدة لش ــم المتح ــة األم ــر مفوضي ــدة غي ــم المتح ــة لألم ــات أو وكاالت تابع ــن هيئ ــاعدة م مس

الثانيــة حكًمــا يشــمل الالجئيــن الفلســطينيين حيــث ينــص علــى أنــه: 

إذا توقفــت هــذه الحمايــة أو المســاعدة ألي ســبب دون أن يكــون مصيــر هــؤالء األشــخاص قــد ســوي نهائيــا طبقــا 

ــخاص،  ــؤالء األش ــح ه ــدة يصب ــم المتح ــة لألم ــة العام ــا الجمعي ــي اعتمدته ــرارات الت ــن الق ــر م ــل باألم ــا يتص لم

ــة.352  ــا هــذه االتفاقي ــع بمزاي ــك، مؤهليــن للتمت بجــراء ذل

ــاء  ــة التوفيــق التابعــة لألمــم المتحــدة الخاصــة بفلســطين عــن الوف ــروا أو لجن ــة األون ــارة أخــرى، فــي حــال توقفــت وكال وبعب

ــع   للتمت
ً

ــك الالجــئ يعــد مؤهــال ــه، فذل ــاه الجــئ فلســطيني بعين ــاء بهــا تج ــى الوف ــدرة عل ــك الق ــادت تمل ــا ع بواليتهــا، أو م

بالوضــع والمزايــا التــي تنــص عليهــا اتفاقيــة الالجئيــن دون الحاجــة إلــى اســتيفاء كل المعاييــر التــي تقررهــا المــادة 

1)أ()2( مجتمعــة. ومــع ذلــك، يتمثــل التفســير الغالــب الــذي يــرد علــى شــرط الشــمول فــي أن الالجئيــن الفلســطينيين 

ــن  ــل أن يعــدوا مؤهلي ــم المتحــدة قب ــوكاالت التابعــة لألم ــات أو ال ــن الهيئ ــن أي م ــا م ــى مزاي ــوا حاصليــن عل ينبغــي أال يكون

إلدراجهــم ضمــن اتفاقيــة الالجئيــن. وبعبــارة أخــرى، يجــب أال يتلقــى هــؤالء الالجئــون أي حمايــة أو مســاعدة قبــل أن يصبــح 

فــي اإلمــكان إدراجهــم ضمــن نطــاق اتفاقيــة الالجئيــن – وحســبما ورد علــى لســان المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة 

لشــؤون الالجئيــن، يكمــن الحــدث الــذي يفضــي إلــى تطبيــق شــرط الشــمول المذكــور وإنفــاذه فــي توقــف المســاعدات التــي 

ــروا.353  ــة األون تقدمهــا وكال

وفــي ضــوء تاريــخ صياغــة هــذا الحكــم وبالنظــر إلــى الغايــة التــي كان يتوخــى أن ينجزهــا، يتمثــل المعنــى المــراد مــن 

كلمــة »أو« فــي أن أولئــك الالجئيــن الذيــن ال يتمتعــون بحمايــة وال مســاعدة يجــب أن يغطيهــم نظــام حمايــة بديــل تؤمنــه 

اتفاقيــة الالجئيــن. ويشــكل انقضــاء الحمايــة الفعليــة، والــذي يتأتــى مــن وقــف أنشــطة الحمايــة التــي تؤمنهــا لجنــة 

التوفيــق الخاصــة بفلســطين، الحــدث الضــروري الــذي يــؤدي إلــى بــدء ســريان شــرط الشــمول ووضعــه موضــع التنفيــذ. 

على الرغم من أن المبادئ التوجيهية لمفوضية الالجئين ليست ملزمة قانونيا للسلطات الوطنية المشاركة في تحديد وضع الالجئ، إال أنها تعتبر بمثابة إرشادات   351

مفيدة لصانعي القرار في إجراءات اللجوء.
352 Refugee Convention, supra note 4, Article 1D.

أي: )1( إنهاء األونروا كوكالة؛ )2( وقف أنشطة األونروا. أو )3( أي سبب موضوعي خارج عن سيطرة الشخص المعني بحيث يكون )غير( قادٍر على )إستعادة( االستفادة   353

من حماية أو مساعدة األونروا.
  UNHCR, “Applicability of Article 1D of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees to Palestinian Refugees,” 

Guidelines on International Protection No.13, December 2017, available at: https://www.refworld.org/pdfid/5a1836804.pdf; 
UNHCR, Note on UNHCR’s Interpretation of Article 1D of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and Article 
12(1)(a) of the EU Qualification Directive in the context of Palestinian refugees seeking international protection, May 2013, 
available at: https://www.refworld.org/docid/518cb8c84.html [accessed 14 September 2019].

https://www.refworld.org/pdfid/5a1836804.pdf
https://www.refworld.org/docid/518cb8c84.html
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وبالنظــر إلــى أن المقصــد مــن الواليــة المعهــودة إلــى وكالــة األونــروا كان يتمثــل فــي تقديــم المســاعدات وأن واليــة اللجنــة 

 مــن ذلــك أن الوظيفــة التــي تؤديهــا المــادة 1)د( تتمحــور حــول التأكــد مــن أنــه 
ّ

كانــت تعنــى بتأميــن الحمايــة، فيستشــف

ــل  ــذ أن تنق ــب حينئ ــباب، فيج ــن األس ــبب م ــا ألي س ــوط به ــدور المن ــة ال ــن ممارس ــن ع ــن الوكالتي ــن هذي ــت أي م إذا تخلف

وظيفــة تلــك الوكالــة إلــى المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، وأن تطبــق اتفاقيــة الالجئيــن بحذافيرهــا 

ــطينيين.354  ــن الفلس ــى الالجئي ــبقة عل ــروط مس ــور ودون أي ش ــى الف وعل

الجدول )1،3(: ملخــــص حمايــــة الالجئيـــــن

المعايير الدولية الناظمة لتأمين 
الحماية الالجئين

الفجوة التي تشوب حماية الالجئين الفلسطينيينتأمين الحماية العامة لالجئين

السالمة البدنية واألمن )الحماية من 
الضرر المادي( بما يشمل مبدأ حظر 

اإلعادة القسرية.

السامية 	  المتحدة  األمم  مفوضية 
بتأمين  مكلفة  الالجئين  لشؤون 

الحماية األساسية لالجئين. 
على 	  الموقعة  الدول  على  يشترط 

اللجوء  تأمين  الالجئين  اتفاقية 
حظر  بمبدأ  وااللتزام  والحماية 

اإلعادة القسرية. 

اإلعادة 	  حظر  بمبدأ   - التزامها  عدم  رغم   – ملزمة  الدول  جميع 
القسرية، الذي يعد قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي. 

تفسيًرا 	  الالجئين  اتفاقية  على  الموقعة  الدول  تطبق  ما  ا  ًب غال
الالجئين  حرمان  بهدف  1)د(  للمادة  ا 

ً
وفضفاض  

ً
ال

َّ
مضل

لخطر  عرضة  يجعلهم  مما  اللجوء،  في  الحق  من  الفلسطينيين 
وضعهم كفئة عديمة الجنسية. 

الحماية القانونية )ضمان حقوق 
اإلنسان والحريات األساسية 

واحترامها، بما تشمله من الوصول 
إلى العدالة، والوضع القانوني، 

وسالمة الممتلكات والتماس حل 
دائم(

السامية 	  المفوضية  تضطلع 
محددة  بوالية  الالجئين  لشؤون 
الحلول  التماس  عليها  تملي 
تشمله  بما  لالجئين،  الدائمة 
الطوعية  عودتهم  ضمان  من 

واستيعابهم. 
على 	  الموقعة  الدول  على  يشترط 

اتفاقية الالجئين تيسير إجراءات 
طوعية  مبدأ  واحترام  التوطين 

العودة. 

كانت لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين مكلفة بتأمين الحماية 	 
عن  االستغناء  جرى  أنه  غير  الفلسطينيين،  لالجئين  القانونية 

واليتها بصورة تامة. 
التعامل مع مسألة 	  ال تملك وكالة األونروا والية رسمية تخولها 

هذه  في  عملية  مشاركة  للوكالة  وليس  دائمة،  حلول  التماس 
المسألة. 

تستنكف المفوضية السامية لشؤون الالجئين عن أي مسؤولية 	 
يرد  الذي  والمضلل  الضيق  التفسير  بسبب  الخصوص  هذا  في 

على المادة 1)د( من اتفاقية الالجئين. 
اإلسرائيلي، 	  الرفض  مواجهة  في  عجزه  الدولي  المجتمع  أثبت 

المدعوم من الواليات المتحدة. 

الحماية اإلنسانية أي األمن 
المادي )ضمان رفاه األشخاص 

المعنيين، بمعنى حفظ كرامتهم 
اإلنسانية عبر توفير حصولهم على 

االحتياجات والخدمات األساسية 
على قدم المساواة مع غيرهم( 

لشؤون 	  السامية  المفوضية 
األمن  بتأمين  مكلفة  الالجئين 

المادي لالجئين. 
على 	  الموقعة  الدول  على  يشترط 

الحد  تؤمن  أن  الالجئين  اتفاقية 
مبدأ  على  بناًء  األمن  من  األدنى 

الحق في عدم التمييز.

لالجئي 	  اإلغاثة  وتأمين  الخدمات  بتقديم  مكلفة  األونروا  وكالة 
والضفة  غزة،  )قطاع  الخمس  عملياتها  مناطق  في  فلسطين 

الغربية، ولبنان، وسوريا واألردن(. 
تتسبب أوجه الخلل والقصور الهيكلية التي تشوب والية األونروا 	 

التمويل  بسبب شح  موازنتها  مست  التي  الكبيرة  واالقتطاعات 
المزمن في تقليص الخدمات التي تستطيع أن تقدمها على نحو 

متزايد. 

وكان القصــد مــن إعــداد إطــار قانونــي مســتقل يكمــن فــي ضمــان إنشــاء نظــام فعــال لتأميــن الحمايــة، ومــن شــأنه أن يعالــج 

حالــة الالجئيــن الفلســطينيين علــى نحــو اســتثنائي يعــود بالفائــدة والنفــع عليهــم، ولكنــه بــدل ذلــك وضــع األســاس الــذي 

ــة، يخضــع  ــن دون غيرهــم. وبهــذه الطريق ــى الالجئي ــا هــذا، عل ــى يومن ــق حت ــزال يطب ــق، وال ي ب
ُ
ــي ط ــه نظــام إقصائ ــام علي ق

ــي  ــرائيل‘، ف ــدة ’إس ــع أجن ــى م ــا يتماش ــد، وبم ــدة بالتحدي ــات المتح ــرائيل‘ والوالي ــب ’إس ــن جان ــتغالله، م ــام الس ــذا النظ ه

ــطينيين،  ــن الفلس ــة لالجئي ــن الحماي ــاه تأمي ــا تج ــة عليهم ــات المترتب ــص االلتزام ــى تقلي ــي إل ــذي يرم ــعاهما ال ــياق مس س

ــة المطــاف.  ــن الفلســطينيين عــن بكــرة أبيهــا فــي نهاي ــة الالجئي ــة قضي ورفــض توســيع نطاقهــا، وتصفي

تجريــد الجئــي العام 1948 من جنســيتهم 

يرجــع االعتــراف، بموجــب القانــون الدولــي، بوجــود جنســية فلســطينية إلــى يــوم 8 آب  1923، بعــد أن دخلــت معاهــدة 

ــن  ــراك الذي ــا األت ــا أن الرعاي ــادة 30 منه ــكام الم ــى أح ــاًء عل ــدة بن ــذه المعاه ــررت ه ــث ق ــريان، حي ــاذ والس ــز النف ــوزان حي ل

354  مركز بديل، سد فجوات الحماية.  المصدر السابق رقم 11.
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كانــوا يقيمــون إقامــة معتــادة فــي دولــة فلســطين الوليــدة يصبحــون مواطنيــن بحكــم األمــر الواقــع فــي الدولــة المذكــورة.355 

وجــرى تقنيــن الجنســية الفلســطينية فــي التشــريعات المحليــة مــع ســن نظــام الجنســية الفلســطينية فــي شــهر آب  1925. 

ــا العثمانييــن المقيميــن إقامــة اعتياديــة فــي فلســطين فــي  ــر جميــع الرعاي ــا لنــص المــادة 1 مــن هــذا النظــام، »يعتب
ً
ووفق

ــول  ــك، كانــت جــذور الجنســية الفلســطينية، مــع حل ــى ذل ــاًء عل األول مــن شــهر آب ســنة 1925 مواطنيــن فلســطينيين«. وبن

ــد  ــك، فق ــع ذل ــة. وم ــريعات المحلي ــي والتش ــون الدول ــن القان ــي كل م ــت ف ــخت وثبت ــد ترس ــي، ق ــداب البريطان ــة االنت نهاي

ا مــن العــام 1948 تغييــًرا جذرًيــا علــى الوضــع القانونــي ألولئــك الذيــن اعتبــروا مواطنيــن  أضفــت األحــداث التــي وقعــت بــدًء

فلســطينيين، حّتــى شــهر أيــار مــن ذلــك العــام. فقــد نــص قانــون الجنســية، الذيــن ســنه الكنيســت اإلســرائيلي فــي العــام 

ــذي  ــوم ال ــل الي ــا قب ــى م ــحب عل ــي ينس ــر رجع ــنة 1925، وبأث ــطينية لس ــية الفلس ــام الجنس ــاء نظ ــى إلغ  عل
ً
ــة 1952، صراح

أقيمــت فيــه الدولــة اإلســرائيلية.356 وال يعتــرف هــذا القانــون )وعلــى النقيــض تماًمــا مــن قانــون العــودة لســنة 1950 الــذي 

ــى  ــو عل ــا يرب ــة اإلســرائيلية لم ــا إســرائيلًيا( بالمواطن ــح مواطًن ــي أن يصب ــم ف ــداد العال ــى امت ــكل يهــودي‘ عل يخــول الحــق ’ل

ــذ  ــرائيل‘ من ــة ’إس ــى دول ــذي أمس ــم ال ــذا اإلقلي ــي ه ــادة ف ــم المعت ــل إقامته ــن كان مح ــطيني الذي ــن فلس 750,000 مواط

شــهر أيــار 1948. وبهــذا، فقــد جــرى تهجيــر هــؤالء األفــراد قســًرا مــن ديارهــم األصليــة نتيجــة لحــرب العــام 357.1948 وفــي 

ــى  ــراف عل ــى باالعت ــي تحظ ــدول، والت ــة ال ــأن خالف ــي بش ــي العرف ــون الدول ــد القان ــن قواع ــدة م ــص قاع ــوص، تن ــذا الخص ه

ل فــي الســيادة القائمــة عليــه، ُيمنــح المواطنــون )الذيــن  نطــاق واســع، بأنــه فــي الحــاالت التــي يخضــع فيهــا إقليــم مــا لتبــدُّ

يشــار إليهــم علــى وجــه العمــوم باعتبارهــم ’مقيميــن بصفــة اعتياديــة‘( فــي ذلــك اإلقليــم الجغرافــي الــذي أضحــى يخضــع 

ــون  ــوا يقيم ــن كان ــام 1948، مم ــطينيين لع ــن الفلس ــي أن الالجئي ــذا يعن ــدة.358 وه ــة الجدي ــية الدول ــدة جنس ــيادة جدي لس

ــار 1948، يملكــون  ــن شــهر أي ا م ــدًء ــى ’إســرائيل‘ ب ــذي تحــول إل ــة فلســطين، وال ــن دول ــك الجــزء م ــة فــي ذل ــة اعتيادي إقام

ــرن  ــا اقت ــور وم ــون الجنســية المذك ــن قان ــي تمخضــت ع ــج الت ــن النتائ ــة اإلســرائيلية. وم ــى المواطن ــي الحصــول عل الحــق ف

بــه مــن حرمــان الالجئيــن الفلســطينيين لعــام 1948 مــن جنســيتهم علــى نطــاق واســع أن ’إســرائيل‘ خالفــت القاعــدة التــي 

ــزال حــق الالجئيــن الفلســطينيين لعــام 1948  ــدول مخالفــة صارخــة. وال ي ــي العرفــي بشــأن خالفــة ال ــون الدول يقررهــا القان

فــي اكتســاب المواطنــة اإلســرائيلية والعــودة إلــى ديارهــم األصليــة داخــل مــا بــات يعــرف اآلن بـ’إســرائيل‘، صالًحــا وســارًيا 

ــون الجنســية فــي العــام 1952. وأصحــاب هــذا الحــق هــم جميــع  ــّن قان ــا ُس ــا مثلمــا كان عليــه عندم ــا هــذا، تماًم حتــى يومن

ــدان أخــرى.359  ــن بل ــة م ــى المواطن ــوا عل ــن الفلســطينيين لعــام 1948 ونســلهم، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن حصل الالجئي

ــه  ــى وج ــية عل ــي الجنس ــخاص عديم ــن األش ــة م ــر مجموع ــكلون أكب ــطينيون يش ــون الفلس ــدا الالجئ ــدم، غ ــا تق ــى م ــاًء عل وبن

ــل وطــول أمدهــا. فهــي تضــرب  ــرد بهــا الفلســطينيون، حجمهــا الهائ ــي ينف ــة انعــدام الجنســية، الت ــز حال ــا يمي األرض. وم

فــي جذورهــا إلــى العــام 1948. وبنــاًء علــى ذلــك، فــإن حالــة انعــدام الجنســية »هيمنــت علــى حيــاة أربعــة أجيــال مــن 

ــذي  ــت ال ــي الوق ــه ف ــه أن ــا تجــدر اإلشــارة إلي ــي العــام 1948«.360 ومم ــذ تهجيرهــم ف ــن الفلســطينيين وشــكلتها من الالجئي

ــن  ــزان ع ــان وتتماي ــوء تتباين ــية واللج ــدام الجنس ــي انع ــإن حالت ــا، ف
ً

ــن أيض ــية الجئي ــو الجنس ــخاص عديم ــه األش ــد في يع

ــدة  ــم المتح ــامية لألم ــة الس ــة المفوضي ــن والي ــل ضم ــان بالفع ــخاص تقع ــؤالء األش ــن ه ــن م ــكال الفئتي ــا. ف
ً

ــا بعض بعضهم

ا ألحكام هذه المعاهدة عن تركيا سيصبحون بحكم 
ً
تنص المادة 30 من معاهدة لوزان على أن “الرعايا األتراك المقيمون بصفة اعتيادية في إقليم يتم فصلهم وفق  355

الواقع، وفق الشروط التي ينص عليها القانون المحلي، مواطني الدولة التي يتم نقل هذه األراضي إليها“. معاهدة لوزان ،  المصدر السابق رقم 10.

لغى أوامر الجنسية الفلسطينية، 1925-1942، اعتبارًا من يوم إنشاء الدولة ]إسرائيل[”.وهو ما يعرف بقانون 
ُ
وفقا للمادة 18)أ( من قانون الجنسية 1952-5712، “ت  356

.).Isr( 1953 الجنسية، قانون المواطنة، 1952-5712، 14 يوليو

أنظر: مركز بديل، سد فجوات الحماية.  المصدر السابق رقم 11. 6-2 و17-21.  357

ا.
ً
تعود هذه القاعدة العرفية إلى بداية القرن التاسع عشر. وفي الوقت الذي سن فيه الكنيست اإلسرائيلي قانون الجنسية في عام 1952، كان بالفعل قانوًنا راسخ  358

“الجئو  بديل،  مركز  انظر:  الدولي،  للقانون  انتهاك  أنه  على   ”1948 عام  الفلسطينيين  لـ”الالجئين  اإلسرائيلية  بالجنسية  االعتراف  إسرائيل  إنكار  حول   359

www.badil.org/ الرابط:  على  متوفرة   .2007 تموز  الثانية،  الطبعة  الدولي”،  القانون  في  تحليلية  دراسة   - الفردي   العودة  وحق  الفلسطينيون   1948 عام 
phocadownloadpap/Badil_docs/publications/individualROR-ar.pdf

360 Abbas Shiblak, “Stateless Palestinians,” Forced Migration Review, Issue 26 (2006): 1, available at: http://www.fmreview.org/
FMRpdfs/FMR26/FMR2603.pdf

www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/individualROR-ar.pdf
www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/individualROR-ar.pdf
http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR26/FMR2603.pdf
http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR26/FMR2603.pdf
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ــي تؤمنهــا  ــة الت ــن الحماي ــي الجنســية، فهــؤالء مســتثنون م ــن الفلســطينيين عديم ــا بالنســبة لالجئي ــن. أم لشــؤون الالجئي

ــي آن  ــية ف ــي الجنس ــخاص عديم ــة أش ــن وبصف ــة الجئي ــمهم بصف ــذي يس ــع ال ــن الوض ــم م ــى الرغ ــامية عل ــة الس المفوضي

واحــد.361  

3،3،3. الفلسطينيون المهجرون داخلًيا

ــها.  ــدول نفس ــق ال ــى عات ــي عل ــكل أساس ــا بش ــن داخلًي ــة للمهجري ــن الحماي ــن تأمي ــؤولية ع ــع المس ــاله، تق ــا أع ــبما بّيّن حس

ــرائيل‘ مــن وجهيــن – تجــاه  ــزام القانونــي ملزًمــا لـــ ’إس ــص الفلســطينيين المهجريــن داخلًيــا، يعــد هــذا االلت وفيمــا يخ

ــة،  ــطينية المحتل ــي األرض الفلس ــطينيين ف ــاه الفلس ــرائيلية، وتج ــية االس ــون الجنس ــذي يحمل ــطينيين ال ــن الفلس المواطني

ــي  ــون الدول ــكام القان ــب أح ــالل بموج ــة باالحت ــلطة القائم ــا الس ــا بصفته ــن مركزه ــتقاة م ــات المس ــوء الواجب ــي ض ــك ف وذل

اإلنســاني. ولذلــك، يمكــن تحليــل وضــع المهجريــن الفلســطينيين علــى نحــو يراعــي وجــود فئتيــن رئيســيتين، همــا: 

المهجــرون الفلســطينيون فــي المنطقــة التــي أمســت ’إســرائيل‘ فــي العــام 1948، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن تعرضــوا 

للتهجيــر إبــان حــرب العــام 1948 وبعدهــا باإلضافــة إلــى نســلهم، والفلســطينيون الذيــن كابــدوا التهجيــر فــي األرض 

الفلســطينية المحتلــة منــذ العــام 1967 بســبب سياســات االســتعمار والضــم والفصــل العنصــري التــي تنفذهــا ’إســرائيل‘. 

وتجــدر المالحظــة بــأن هــذه الفئــة األخيــرة قــد تشــمل بعــض الالجئيــن الفلســطينيين لعــام 1948 الذيــن هجــروا مــن 

ــة.  ــطينية المحتل ــل األرض الفلس ــك داخ ــد ذل ــق بع ــر الح ــوا لتهجي ــم تعرض ــام، ث ــك الع ــي ذل ــى ف ــرة األول ــم للم دياره

المهجرون داخلًيا في فلسطين المحتلة عام 1948 

يعــد الفلســطينيون الذيــن هجــروا مــن ديارهــم داخــل فلســطين المحتلــة عــام 1948 خــالل الحــرب وبعدهــا، »غائبيــن« 

ــا لقانــون المواطنــة 
ً
بموجــب التشــريعات اإلســرائيلية، وذلــك علــى الرغــم مــن أنهــم ُمنحــو المواطنــة اإلســرائيلية وفق

اإلســرائيلي لســنة 1952، ومــع العلــم بأنهــم لــم يبرحــوا أرض وطنهــم وال يزالــون ممنوعيــن وعلــى نحــو ممنهــج مــن العــودة 

إلــى ديارهــم األصليــة ورد ممتلكاتهــم إليهــم. 

األونــروا،  وكالــة  مــن  اإلنســانية  المســاعدات  يتلقــون  بالتهجيــر،  عهدهــم  بدايــة  فــي  الفلســطينيون،  المهجــرون  وكان 

ــة لنقــل إدارة شــؤون الفلســطينيين  ــى اتفــاق فــي العــام 1952 بيــن الســلطات اإلســرائيلية والوكال ولكــن جــرى التوصــل إل

المهجريــن والمســؤولية عنهــم إلــى ’إســرائيل‘. وبينمــا كانــت الدوافــع التــي حــدت باألونــروا إلــى إبــرام هــذا االتفــاق دوافــع 

اقتصاديــة فــي أساســها بســبب نقــص فــي تمويلهــا، كانــت األســباب التــي حددتهــا ’إســرائيل‘ أســباًبا سياســية،362 حيــث 

ــال  ــع مطالبهــم بإعم ــى رف ــن الفلســطينيين إل ــع المهجري  يدف
ً

ــال ــا عام ــي باعتباره ــع الدول ــى مشــاركة المجتم ــت تنظــر إل كان

ــة واســتعادة أمالكهــم.363  ــى ديارهــم األصلي حقهــم فــي العــودة إل

361  أنظر القسم 3،4. “أوجه الحماية التي تؤمنها الدول المضيفة” أعاله، للحصول على المعلومات عن طريقة معاملة الالجئين الفلسطينيين في دول مضيفة محددة. 

ولمزيد من المعلومات حول قضية انعدام الجنسية والفئات األخرى من الفلسطينيين عديمي الجنسية، أنظر: مركز بديل، بمناسبة الذكرى الخمسين التفاقية انعدام 
https://www.badil.org/phocadownloadpap/legal- :الجنسية، مركز بديل يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الجنسية، 2011. متوفر على الرابط

advocacy/un-treaty-based-bodies/StatelessnessFINALSept11.pdf.

كانت المكونات الرئيسية الثالثة للسياسة اإلسرائيلية تجاه المهجرين الفلسطينيين في ذلك الوقت هي: 1( إعطاء المهجرين الفرصة لكسب العيش الكريم. 2(   362

قطع الرابطة بين المهجرين وأراضيهم في قراهم األصلية؛ 3( إنهاء وضعهم القانوني كالجئين.
  See Hillel Cohen, “How has Israel dealt with the Internally Displaced?”, Al Majdal, no. 30-31 (2006); and Hillel Cohen, Present 

Absentees: Palestinian Refugees in Israel Since 1948 (Jerusalem: Institute for Israeli-Arab Studies, 2001).
363 Nihad Bokae’e, “Palestinian Internally Displaced Persons inside Israel: challenging the Solid Structures,” BADIL, February 

2003, available at: http://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/Working_Papers/Palestinian.IDPs.pdf.

https://www.badil.org/phocadownloadpap/legal-advocacy/un-treaty-based-bodies/StatelessnessFINALSept11.pdf
https://www.badil.org/phocadownloadpap/legal-advocacy/un-treaty-based-bodies/StatelessnessFINALSept11.pdf
http://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/Working_Papers/Palestinian.IDPs.pdf
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المهجرون داخلًيا في األرض الفلسطينية المحتلة 

علــى خــالف أولئــك الذيــن هجــروا داخــل فلســطين المحتلــة عــام 1948 وتعرضــوا للتهجيــر فــي أثنــاء الحــرب، هجــرت 

الغالبيــة الســاحقة مــن المهجريــن الفلســطينيين داخــل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بعــد أن وضعــت حــرب عــام 1967 

 ترتبــت علــى سياســات 
ً
أوزارهــا. ففــي األرض الفلســطينية المحتلــة، يعــد التهجيــر الداخلــي فــي واقــع الحــال نتيجــة

ــة المطــاف  ــة تفضــي فــي نهاي ــة قهري ــق بيئ ــة فــي هــذا اإلقليــم، وخل ــة الديموغرافي ــر التركيب ــى تغيي محــددة364 ســعت إل

ــر  ــر التهجي ــى حظ ــه، عل ــس في ب
ُ
ــح ال ل ــو صري ــى نح ــة عل ــف الرابع ــة جني ــص اتفاقي ــه.365 وتن ــًرا عن ــكانه قس ــل س ــى ترحي إل

القســري للســكان،366 حيــث يشــكل مخالفــة جســيمة تمــس هــذه االتفاقيــة نفســها،367 ويعــد جريمــة دوليــة بموجــب نظــام 

رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.368 

ويفتقــر الفلســطينيون المهجــرون داخــل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فــي هــذه اآلونــة، إلــى الحمايــة الوطنيــة بحكــم 

ــرائيل‘  ــض ’إس ــع، ترف ــى أرض الواق ــا. فعل ــة فعلًي ــذه الحماي ــن ه ــى تأمي ــتعداد عل ــدرة واالس ــك الق ــة تمل ــود دول ــدم وج ع

االمتثــال ألحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني الــذي يلزمهــا بتأميــن الحمايــة للســكان المدنييــن مــن جهــة،369 وال تملــك 

ــلطة  ــدرة الس ــرى. فق ــة أخ ــن جه ــطينيين م ــكان الفلس ــة للس ــذه الحماي ــن ه ــى تأمي ــدرة عل ــا الق ــطينية حالًي ــلطة الفلس الس

الفلســطينية علــى تأميــن الحمايــة المطلوبــة مقيــدة بســبب الســيطرة الفعليــة التــي تفرضهــا ’إســرائيل‘ علــى إقليــم 

ــا التفاقيــات أوســلو، زمــام الســيطرة المدنيــة 
ً
هــذه الســلطة، وال ســيما فــي المنطقــة )ج(، التــي تملــك فيهــا ’إســرائيل‘، وفق

واألمنيــة الكاملــة علــى رقــاب الفلســطينيين المقيميــن علــى امتدادهــا.370 

فجوة الحماية 

إذا كان الوضــع العــام لألشــخاص المهجريــن داخلًيــا، فــي كل العالــم، يخضــع لعنايــة واهتمــام الــدول حيــال ســيادتها وعــدم 

ــون  ــة الفلســطينيين الذيــن تعرضــوا للتهجيــر، وال يزال التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة، فهــذا صحيــح بوجــه خــاص فــي حال

ــى  ــا تحظ ــة بعينه ــة أو وطني ــة دولي ــن هيئ ــاك م ــس هن ــوم، لي ــذا الي ــى ه ــر. فحت ــط األخض ــي الخ ــى كال جانب ــن، عل مهجري

ــون مــن  ــن يعان ــا، الذي ــن داخلًي ــة للفلســطينيين المهجري ــة محــددة لتأميــن الحماي باالعتــراف أو يعهــد إليهــا بامتــالك والي

للمزيد من المعلومات حول سياسات إسرائيل في التهجير القسري على جانبي الخط األخضر، يرجى االطالع على: مركز بديل ، سلسلة أوراق العمل رقم 15 وحتى 24.   364

http://www.badil.org/ar/publications-ar/research-ar/working-papers.html :متوفرة على الرابط
365 BADIL, Coercive Environments: Israel’s Forcible Transfer of Palestinians in the Occupied Territory, (Bethlehem, Palestine: BADIL, 

February 2017), available at: https://badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/FT-
Coercive-Environments.pdf

366 Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Geneva Convention), art. 49, 12 
August 1949, 75 UNTS 287, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b36d2.html [hereinafter Fourth Geneva 
Convention].

367 Id., art. 147.
368 Rome Statute of the International Criminal Court, art. 8(2)(b)(viii), 2187 UNTS 90, 17 July 1998, available at: http://www.

refworld.org/docid/3ae6b3a84.html.
369 Fourth Geneva Convention, supra note 366, art. 47.

على الرغم من حقيقة أن إسرائيل سحبت قواتها رسمًيا من قطاع غزة في عام 2005، إال أنه ال يزال يتعين اعتبارها تمارس سيطرة فعلية على المنطقة ، انظر:   370

  see: BADIL, “No Safe Place: Crimes Against Humanity and War Crimes Perpetrated by High-Level Israeli Officials in the 
Course of ‘Operation Protective Edge’,” Submission to the International Criminal Court, February 2016, available at: 
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/no-safe-place-crimes-against-humanity-and-war-crimes. 

  وانظر أيضا: الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن النتائج القانونية لبناء جدار الفصل في األرض الفلسطينية المحتلة، حيث تعترف المحكمة بانطباق 

صكوك حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحقوق السياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقيات األمم المتحدة لحقوق الطفل: انظر النتائج القانونية لبناء الجدار في األرض الفلسطينية المحتلة.

  Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, 9 July 2004, 136, para. 102-113, available at: http://www.icj-cij.org/files/case-
related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf.

http://www.badil.org/ar/publications-ar/research-ar/working-papers.html
https://badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/FT-Coercive-Environments.pdf
https://badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/FT-Coercive-Environments.pdf
http://www.refworld.org/docid/3ae6b36d2.html
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3a84.html
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3a84.html
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/no-safe-place-crimes-against-humanity-and-war-crimes
http://www.icj-cij.org/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
http://www.icj-cij.org/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
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ــاٍح عــدة نتيجــة لتهجيرهــم مــن ديارهــم األصليــة. فالمهجــرون الفلســطينيون داخــل  ــة مــن التهميــش فــي من أوجــه عصيب

ــى  ــة عــام 1948 يواجهــون التمييــز علــى المســتويين االجتماعــي والمؤسســي بصفتهــم أفــراًدا ينتمــون إل فلســطين المحتل

ــون  ــزة يتعرض ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ــطينيون ف ــرون الفلس ــة. والمهج ــة يهودي ــة قومي ــي دول ــة ف ــر يهودي ــة غي أقلي

ات االســتعمار والضــم   للتهميــش علــى يــد االحتــالل العســكري اإلســرائيلي، الــذي تفــرض ’إســرائيل‘ فــي ظلــه إجــراء

ــوادة.371  ــري دون ه ــر القس ــذ التهجي ــتمرة لتنفي ــات المس والسياس

الجدول )2،3(: ملخص حماية األشخاص المهجرين

الحماية الواجبة للفلسطينيبن المهجرين داخلًيا 

الفلسطينيون في 
فلسطين المحتلة 

عام 1948

الفلسطينيون في األرض الفلسطينية 
المحتلة

الفلسطينيون 
في الشتات، 

بمن فيهم 
المهجرون 

الذين تعرضوا 
للتهجير الالحق

الحماية العامة 
المكفولة 

لألشخاص 
المهجرين 

بموجب أحكام 
القانون الدولي 
لحقوق اإلنسان 

وقواعده 

- في حالة الالجئين: اإلطار 
الخاص لتأمين الحماية لالجئين 
الفلسطينيين + القانون الدولي 

اإلنساني 
- في حالة المهجرين: الحماية 

العامة المكفولة لألشخاص 
المهجرين )القانون الدولي لحقوق 
اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني( 

في حالة 
الالجئين: 

اإلطار الخاص 
لتأمين الحماية 

لالجئين 
الفلسطينيين 

رها الدول المضيفة 
ّ

4،3. أوجه الحماية التي توف

1،4،3.   الدول العربية وتركيا 

ال تــزال الغالبيــة العظمــى مــن الالجئيــن الفلســطينيين يقيمــون فــي البلــدان العربيــة. ولذلــك، يحتــل وضــع هــؤالء الالجئيــن 

فــي كل بلــد مــن هــذه البلــدان أهميــة بالغــة بالنســبة للرفــاه االجتماعــي واالقتصــادي الــذي يتمتــع بــه الســكان الفلســطينيون 

بصفــة عامــة. ومــع ذلــك، فــإن غالبيــة دول المنطقــة العربيــة وتركيــا لــم تنضــم ولــم تصــادق علــى اتفاقيــة الالجئيــن لســنة 

ــر، وتونــس، والمغــرب، والســودان،  ــا،372 ومصــر، واليمــن، والجزائ 1951 والبروتوكــول المنبثــق عنهــا، باســتثناء كل مــن؛ تركي

ــي  ــن الفلســطينيين ف ــى الالجئي ــذي يســري عل ــة ال ــار الحماي ــف إط ــع، يختل ــى ’إســرائيل‘ نفســها. ونتيجــة لهــذا الواق وحت

ــا جوهرًيــا عــن ذلــك اإلطــار الــذي ينطبــق عليهــم فــي بلــدان أخــرى. 
ً
هــذه البلــدان اختالف

ــول  ــد بموجــب البروتوك ــذي أع ــار ال ــى اإلط ــة، عل ــدول العربي ــة ال ــة، وبواســطة جامع ــدول العربي ــت ال ــك، وافق ــن ذل ــا ع
ً

وعوض

ــذي جــرى االتفــاق عليــه فــي يــوم  ــا لهــذا البروتوكــول، ال
ً
ــدار البيضــاء(.373 فوفق ــة الفلســطينيين )بروتوكــول ال بشــأن معامل

ــراف بالجنســية الفلســطينية التــي يحملهــا  ــة باالعت ــة المضيف ــدول العربي ــع ال ــة جمي 10 أيلول/ســبتمبر 1965، جــرت مطالب

www. :371  مركز بديل، تيري ريمبل، “الفلسطينيون المهّجرون في الداخل: الحماية الدولية والحلول الدائمة”، ملخص ورقة عمل رقم 9،شباط 2003. متوفرة على الرابط

badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/bulletins-briefs-arabic/BADIL Brief-No.9Arabic.pdf

372  في حين أن تركيا من الدول الموقعة على اتفاقية الالجئين لعام 1951، إال أنها تحافظ على قيود جغرافية تستثني الالجئين غير القادمين من أوروبا.

  See UNHCR, “Turkey: Working Environment,” in UNHCR Global Appeal 2008-2009, 2009, available at: https://www.unhcr.
org/474ac8e60.pdf [accessed 14 September 2019].

www.badil. :جامعة الدول العربية، بروتوكول الدار البيضاء ومعاملة الفلسطينيين في الدول العربية “بروتوكول كازابالنكا”، 11 أيلول 1965. متوفر على الرابط  373

org/phocadownloadpap/resources/Casablanca-Protocol.pdf ]يذكر فيما بعد بـ: جامعة الدول العربية، بروتوكول الدار البيضاء[.

“بتر  سياسة  ضحايا  من  فلسطيني  الشباب  من  لعدد  جماعية  صورة 
األطراف” اإلسرائيلية، مخيم الدهيشة، نيسان 2017 )©مركز بديل(

www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/bulletins-briefs-arabic/BADIL%20Brief-No.9Arabic.pdf
www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/bulletins-briefs-arabic/BADIL%20Brief-No.9Arabic.pdf
https://www.unhcr.org/474ac8e60.pdf
https://www.unhcr.org/474ac8e60.pdf
www.badil.org/phocadownloadpap/resources/Casablanca-Protocol.pdf
www.badil.org/phocadownloadpap/resources/Casablanca-Protocol.pdf
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الالجئــون الفلســطينيون، والحصــول علــى العمــل والحــق فيــه، واإلقامــة، وحريــة التنقــل )داخلًيــا وخارجًيــا(، بمــا يشــمله ذلــك 

ــدول  ــي ال ــن ف ــطينيين المقيمي ــن الفلس ــاء الالجئي ــدار البيض ــول ال ــح بروتوك ــرى، من ــارة أخ ــفر. وبعب ــق الس ــدار وثائ ــن إص م

العربيــة األعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة الحــق فــي التمتــع بمركــز قانونــي يماثــل وضــع مواطنــي تلــك الــدول، فــي ذات 

ــة.  ــذي يحتفظــون فيــه بهويتهــم الوطني الوقــت ال

ــم  ــي ل ــك الت ــات: تل ــالث مجموع ــى ث ــدار البيضــاء إل ــول ال ــي موقفهــا إزاء بروتوك ــة ف ــدول العربي ــر، انقســمت ال ــادئ األم ــي ب وف

تصــادق علــى البروتوكــول، وتلــك التــي صادقــت عليــه، وتلــك التــي صادقــت عليــه وأبــدت تحفظاتهــا علــى مــواد محــددة وردت 

ــراًرا  ــة ق ــدول العربي ــوم 12 أيلول/ســبتمبر 1991، بعــد أن اعتمــدت جامعــة ال ــك، فقــد ســاء هــذا الوضــع فــي ي ــع ذل ــه.374 وم في

ــا للقوانيــن واألنظمــة 
ً
اقترحتــه المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت.375 فقــد أضــاف هــذا القــرار )رقــم 5093( الكلمــات »وفق

ــن لالجئيــن  ــة التــي تؤمَّ ــر طبيعــة الحماي ــة الفلســطينيين«، وغي ــارة »البروتوكــول بشــأن معامل ــة« بعــد عب الســارية فــي كل دول

الفلســطينيين فــي الــدول العربيــة المضيفــة تغييــًرا جذرًيــا.376 وبذلــك، بــات يســمح للــدول العربيــة أن تولــي إجراءاتهــا 

ــا السياســية  ــًرا بالقضاي ــى البروتوكــول المذكــور،377 ممــا جعــل الالجئيــن الفلســطينيين أكثــر تأث التشــريعية أولويــة تســمو عل

والمصالــح الداخليــة، وقلــص مــن نطــاق الحقــوق الواجبــة لهــم، إلــى حــد بلــغ تجاهلهــا أو اســتغاللها فــي حــاالت ليســت بالقليلــة. 

ــة التصديــق والتدابيــر التــي اتخــذت )أو لــم  فيمــا يلــي موجــز يتنــاول وضــع الالجئيــن فــي الــدول العربيــة، ويســتعرض حال

تتخــذ( بغيــة االلتــزام بهــذه األنظمــة، كمــا يشــمل – فــي المواضــع التــي تيســر ذلــك – معلومــات بشــأن القضايــا الراهنــة أو 

ــا بأنهــا  ــا فــي هــذا الموجــز، مــع علمن ــاول الوضــع فــي تركي ــق بالالجئيــن الفلســطينيين. ولقــد تــم تن المســتجدة فيمــا يتعل

ــي  ــن الفلســطينيين فيهــا يشــبه وضعهــم ف ــة المتاحــة لالجئي ــة القانوني ــى أن وضــع الحماي ــة، بالنظــر إل ــة عربي ليســت دول

الــدول العربيــة علــى نحــو يفــوق البلــدان الغربيــة نتيجــة للتحفــظ الجيوسياســي مــن قبــل تركيــا الــوارد علــى اتفاقيــة 

ــة.  ــدان األوروبي ــن البل ــن ال ينحــدرون م ــن الذي ــع الالجئي ــث تســتبعد جمي ــن لســنة 1951؛ حي الالجئي

الجـزائــــــر 

اســتهل الفلســطينيون وجودهــم فــي الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية )الجزائــر( فــي ســياق عمليــة »التعريــب« 

ــن الفلســطينيين  ــر م ــدد كبي ــا جــرى توظيــف ع ــي العــام 1962، عندم ــن فرنســا ف ــن ع ــي اســتتبعها اســتقالل الجزائريي الت

فــي ســلك التعليــم هنــاك. وتلــت ذلــك موجــات إضافيــة عقــب احتــالل األرض الفلســطينية فــي العــام 1967، حيــث حرمــت 

’إســرائيل‘ عــدًدا ليــس بالقليــل مــن الفلســطينيين مــن الدخــول إلــى فلســطين،378 وفــي العــام 1982، وصلهــا عــدد آخــر بعــد 

إجــالء منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن بيــروت فــي لبنــان.379 وبحلــول العــام 1991، كان مــا ال يقــل عــن 10,000 فلســطيني 

ــة  ــن الحكوم ــذي نشــب بي ــزاع ال ــك العــام بســبب الن ــر بعــد ذل ــن الجزائ ــد منهــم ع ــد رحــل العدي ــر. وق ــي الجزائ يعيشــون ف

الجزائريــة وجبهــة اإلنقــاذ اإلســالمية.380 ومنــذ العــام 2010 وحتــى هــذا اليــوم، ســجلت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة 

 من المملكة العربية السعودية وتونس والمغرب على بروتوكول الدار البيضاء.
ٌ

374  المصدر السابق؛ لم يصادق كل

https://pulpit. الرابط:  على  متوفر   .2016 األول  تشرين   17 الوطن،  دنيا  الكويت”،  في  الفلسطينيين  لالجئين  الجنسية  تعديل  قرار  “عن  هويدي،  علي   375

alwatanvoice.com/content/print/419021.html ]يذكر فيما بعد بـ: هويدي، الفلسطينيون في الكويت[.

376  قرار جامعة الدول العربية، “تنفيذ بروتوكول معاملة الفلسطينيين وفق النظم والقوانين المعمول بها في كل دولة”، قرار رقم 5093/د96، بتاريخ 12 أيلول 1991. 

http://muqtafi.birzeit.edu/InterDocs/images/246.pdf :متوفر على الرابط

377  أنظر: هويدي، الفلسطينيون في الكويت،  المصدر السابق رقم 375.

378  إبراهيم العلي، “بروتوكول الدار البيضاء بين النظرية والتطبيق”، الجئ نت، حزيران 2013. متوفر على الرابط: https://bit.ly/2DGtXTa ]يذكر فيما بعد بـ: العلي، 

بروتوكول الدار البيضاء[.

 https://bit.ly/3fwe3YL :379  “الالجئون في المغرب العربي... عيونهم على فلسطين”، الرأي، 7 آب 2013، متوفر على الرابط

380 الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ هي حزب سياسي إسالمي تأسس في شباط 1989 من قبل عباسي مدني وعلي بلحاج ، وتم حل هذا الحزب في آذار 1992. أنظر:  

Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees, supra note 50, 169.

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/419021.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/419021.html
http://muqtafi.birzeit.edu/InterDocs/images/246.pdf
https://bit.ly/2DGtXTa
https://bit.ly/3fwe3YL
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لشــؤون الالجئيــن عــدًدا ثابًتــا يقــارب 4,000 الجــئ فلســطيني فــي الجزائــر،381 وتشــير التقديــرات إلــى أن عــدد أبنــاء الجاليــة 

الفلســطينية فــي هــذا البلــد بلــغ 6,000 فلســطيني فــي العــام 382.2018 

الوضــع القانوني 

ــي  ــدول الت ــن ال ــدة م ــد واح ــي تع ــات، وه ــاء دون تحفظ ــدار البيض ــول ال ــن وبروتوك ــة الالجئي ــى اتفاقي ــر عل ــت الجزائ صادق

ــن، وتجــدد بانتظــام،  ــة لعامي ــح إقام ــا.383 فقــد منحــت الفلســطينيين تصاري ــي تنفيذهم ــن غيرهــا ف  أفضــل م
ً

أثبتــت ســجال

ــع  ــم م ــم وخروجه ــيق دخوله ــريطة تنس ــهولة، ش ــر وس ــا بيس ــروج منه ــالد والخ ــى الب ــول إل ــطينيون الدخ ــتطيع الفلس ويس

الحكومــة الجزائريــة ومنظمــة التحريــر الفلســطينية.384 

االعتــراف بالحقوق األساســية 

ــون تصاريــح إقامــة عقــود مــع الحكومــة، ويتعــرض مــن ال يملــك  ــدى معظــم الفلســطينيين الذيــن يحمل الحــق فــي العمــل: ل

منهــم عقــوًدا حكوميــة للمضايقــات مــن الســلطات بصفــة عامــة.385 

الراهن  الوضع 

تعمــل الجزائــر علــى احتجــاز المهاجريــن غيــر الشــرعيين وزجهــم فــي الســجون وإبعادهــم، ولكــن التقاريــر تفيــد أنهــا فــي 

حالــة الفلســطينيين تمنحهــم معاملــة تفضيليــة بعــض الشــيء بإتاحــة الفرصــة أمامهــم لكــي يغــادروا البــالد طوًعــا.386 

ــا فلســطينًيا مــن قطــاع غــزة وأبعدتهــم إلــى النيجــر 
ً
وفــي شــهر تشــرين األول  2018، احتجــزت الســلطات الجزائريــة 53 الجئ

بعــد ذلــك.387 

مصـــــر 

كانــت هنــاك موجتــان رئيســيتان مــن المهجريــن الفلســطينيين الــذي حطــوا رحالهــم فــي جمهوريــة مصــر العربيــة )مصــر(. 

11,600 فلســطيني ممــن فــروا إلــى مصــر خــالل النكبــة وفــي المرحلــة التــي تلتهــا  فقــد شــملت الموجــة األولــى نحــو 

ــن  ــي ســيناء، ولك ــر ف ــي القاهــرة واآلخ ــا ف ــن، أحدهم ــي مخيمي ــى مصــر، ف ــب وصولهــم إل ــام معظــم هــؤالء، عق مباشــرة. وأق

ــزة أو  ــاع غ ــى قط ــن إل ــن الالجئي ــًرا م ــدًدا كبي ــادت ع ــن، وأع ــن المخيمي ــك هذي ــة بتفكي ــلطات المصري ــت الس ــا قام ــرعان م س

ــد أن  ــا، بع ــام 1967 وبعده ــرب الع ــان ح ــر إب ــى مص ــطينيين إل ــن الفلس ــن المهجري ــة م ــة الثاني ــت الموج ــدس.388 ونزح الق

381 UNHCR, “Algeria: Working Environment,” in UNHCR Global Appeal 2010-2011, 2011, available at:  https://www.unhcr.
org/4b05117f9.pdf; and UNHCR, Population Statistics, supra note 155.

382 “6000 Palestinians live in Algeria: The realities of “the second homeland,” El Watan, 17 February 2018, available in 
French at: https://www.elwatan.com/edition/actualite/6000-palestiniens-vivent-en-algerie-les-realites-de-la-seconde-
patrie-17-02-2018 [accessed 14 September 2019].

383  العلي، بروتوكول الدار البيضاء.  المصدر السابق رقم 378.

384  المصدر السابق.  

385  المصدر السابق.  

386 “Official: Illegal Palestinian migrants have special status in Algeria,” Middle East Monitor, 7 February 2019, available at: https://
www.middleeastmonitor.com/20190207-official-illegal-palestinian-migrants-have-special-status-in-algeria/ [accessed 14 
September 2019].

387 “Euro-Med HRM: ‘Dozens of Palestinian refugees detained by Algerian authorities’,” Middle East Monitor, 7 December 2018, 
available at: https://www.middleeastmonitor.com/20181207-euro-med-hrm-dozens-of-palestinian-refugees-detained-by-
algerian-authorities/ [accessed 14 September 2019]; and “Algeria deports Syrian, Palestinian refugees to Niger,” Middle 
East Monitor, 2 January 2019, available at: https://www.middleeastmonitor.com/20190102-algeria-deports-50-syrian-
palestinian-refugees-to-niger/ [accessed 14 September 2019].

388 Laurie Brand, Palestinians in the Arab World: Institution Building and the Search for State (New York: Columbia University 
Press, 1988), 43 [hereinafter Brand, Palestinians in the Arab World].

https://www.unhcr.org/4b05117f9.pdf
https://www.unhcr.org/4b05117f9.pdf
https://www.elwatan.com/edition/actualite/6000-palestiniens-vivent-en-algerie-les-realites-de-la-seconde-patrie-17-02-2018
https://www.elwatan.com/edition/actualite/6000-palestiniens-vivent-en-algerie-les-realites-de-la-seconde-patrie-17-02-2018
www.middleeastmonitor.com/20190207-official-illegal-palestinian-migrants-have-special-status-in-algeria/
https://www.middleeastmonitor.com/20181207-euro-med-hrm-dozens-of-palestinian-refugees-detained-by-algerian-authorities/
https://www.middleeastmonitor.com/20181207-euro-med-hrm-dozens-of-palestinian-refugees-detained-by-algerian-authorities/
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أبعــدت ’إســرائيل‘ عــدًدا ليــس بالقليــل مــن الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة.389 وبحلــول العــام 1969، كان 33,000 فلســطيني 

ــا لتقريــر صــدر عــن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي العــام 2018، كان 
ً
يقيمــون فــي مصــر.390 ووفق

ــدة  ــات المتح ــفارة الوالي ــدر س ــر.391 وتق ــي مص ــة ف ــم المفوضي ــى به ــن تعن ــخاص الذي ــن األش ــطينًيا م ــاك 70,021 فلس هن

األمريكيــة أن هــذا العــدد يصــل إلــى نحــو 160,000 فلســطيني، مــن بينهــم مــا يقــرب مــن 6,000-5,000 قدمــوا مــن ســوريا 

والتمســوا اللجــوء فــي مصــر.392 

الوضــع القانوني 

ــم يســبق أن تمتعــوا بأوجــه  ــدار البيضــاء، بيــد أن الفلســطينيين فــي عمومهــم ل ــة موقعــة علــى بروتوكــول ال تعــد مصــر دول

ــة  ــة المنوط ــرة الوالي ــارج دائ ــع خ ــا تق ــى أنه ــر عل ــت مص ــك، ُصّنف ــن ذل  ع
ً

ــال ــول. وفض ــذا البروتوك ــا ه ــي يكفله ــة الت الحماي

بوكالــة األونــروا بالنظــر إلــى أنهــا لــم تطلــب المســاعدة مــن األمــم المتحــدة فــي العــام 1948. وقــد تــرك مــا ترتــب علــى ذلــك 

ــة  ــروا والخدمــات التــي تقدمهــا، ناهيــك عــن السياســات المصريــة، الالجئيــن الفلســطينيين فــي حال مــن غيــاب وجــود األون

ــي العــام 1948 صفــة  ــة األخــرى. ويحمــل معظــم الجئ ــدان العربي ــي البل ــك التــي يعيشــها أقرانهــم ف ــن تل ــر تشــرذًما م أكث

اإلقامــة المؤقتــة، التــي يجــب عليهــم تجديدهــا كل فتــرة تتــراوح مــن عــام واحــد إلــى ثالثــة أعــوام، وتخولهــم هــذه الصفــة 

ــي يجــب  ــة، الت ــة المؤقت ــة اإلقام ــو العــام 1967 صف ــا يحمــل الجئ ــوام.393 كم ــة ســفر مدتهــا خمســة أع ــى وثيق الحصــول عل

ــر  ــك، ال تنظ ــع ذل ــوام.394 وم ــة أع ــا ثالث ــدة منه ــدة الواح ــفر م ــق س ــى وثائ ــوا عل ــا أن يحصل ــم بموجبه ــق له ــا، ويح تجديده

ــدى  ــك بالتســجيل ل ــن، وال يســمح لهــم كذل ــن ســوريا باعتبارهــم الجئي ــن م ــى الفلســطينيين القادمي ــة إل الســلطات المصري

ــى  ــول عل ــن الحص ــؤالء الالجئي ــع ه ــي وس ــس ف ــك، فلي ــة لذل ــن. ونتيج ــؤون الالجئي ــدة لش ــم المتح ــامية لألم ــة الس المفوضي

تصاريــح اإلقامــة، وهــم يعتبــرون زواًرا يواجهــون خطــر االعتقــال واإلبعــاد بســبب افتقارهــم إلــى وثائــق اإلقامــة المطلوبــة.395 

ــا،  ومــن الملفــت للنظــر أن نحــو 40,000 فلســطيني منحــوا المواطنــة المصريــة بحلــول العــام 2014 لكــون أحــد آبائهــم مصرًي

وذلــك بعــد إجــراء تعديــل علــى القانــون فــي العــام 396.2011 

االعتــراف بالحقوق األساســية 

كان الفلســطينيون يتمتعــون، فــي عهــد الرئيــس جمــال عبــد الناصــر، بحقــوق متســاوية فــي عمومهــا مــع تلــك التــي ينعــم 

بهــا المواطنــون المصريــون. ولكــن وفــاة الرئيــس عبــد الناصــر واحتــدام التوتــر السياســي بيــن مصــر ومنظمــة التحريــر 

389 Oroub El-Abed, Unprotected: Palestinians in Egypt since 1948 (Washington, D.C. and Ottawa, Ontario, Canada: Institute for 
Palestine Studies and the International Development Research Centre, 2009), 59, available at: https://prd-idrc.azureedge.
net/sites/default/files/openebooks/443-7/index.html [accessed 14 September 2019] [hereinafter El-Abed, Palestinians in 
Egypt].

390 Brand, Palestinians in the Arab World, supra note 388, 46. 
391 UNHCR, Population Statistics, supra note 155.

بناء على إحصائيات جمعتها السفارة الفلسطينية بالقاهرة,   392

  See: Susan Akram, et al, Protecting Syrian Refugees: Laws, Policies, and Global Responsibility Sharing (Boston: Boston 
University Press, 2015), 84, available at: https://www.bu.edu/law/files/2015/08/syrianrefugees.pdf [hereinafter Akram et al, 
Protecting Syrian Refugees].

    http://www.badil.org/ar/ :مركز بديل، “عن أوضاع الالجئين الفلسطينيين في مصر”، جريدة حق العودة، العدد 55، تشرين األول 2013. متوفر على الرابط  393

publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/item/1968-art12.html ]يذكر فيما بعد بـ: مركز بديل، الفلسطينيون في مصر[.
394 El-Abed, Palestinians in Egypt, supra note 389, 79.
395 Marjan Claes, “Palestinian Refugees from Syria in Egypt: an overview,” Al Majdal, no. 57 (2015), available at: https://www.

badil.org/en/publication/periodicals/al-majdal/item/2075-article-4.html and Akram et al, Protecting Syrian Refugees, supra 
note 392, 84-85.

https://goo.gl/q7H2FX :اللوح يكشف: 40 الف فلسطيني حصلوا على الجنسية المصرية حتى 2014”، سما االخبارية، 22 حزيران 2018. متوفر على الرابط"  396

  Laila Taha, «Palestinians from Egypt and the Naturalization issues,» PRC, 13 August 2018, available at: https://prc.org.uk/
en/post/3912/palestinians-from-egypt-and-the-naturalization-issues [accessed 14 September 2019] [hereinafter Taha, 
Palestinians from Egypt].
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الفلســطينية خــالل حقبــة الســبعينات مــن القــرن الماضــي أفــرز آثــاره علــى الوضــع القانونــي للفلســطينيين فــي مصــر، ممــا 

ــة. ــة المصري ــون المواطن ــوا يحمل ــم يكون ــا ل ا، م
ً
ا فشــيئ

ً
ــن حقوقهــم شــيئ ــى حرمانهــم م أدى إل

الحــق فــي التنقــل: يواجــه الفلســطينيون الذيــن يحملــون وثائــق ســفر مصريــة قيــودا عســيرة فــي حركتهــم وتنقلهــم، 	 

ــرة أخــرى، أو العــودة  ــى مصــر م ــوا إل ــل أن يدخل ــى تأشــيرة عــودة ســارية المفعــول قب ــا يفــرض عليهــم الحصــول عل مم

إلــى مصــر كل ســتة أشــهر بغيــة االحتفــاظ بحقهــم فــي الدخــول إليهــا.397 

الحــق فــي العمــل: يخضــع الفلســطينيون الذيــن يحملــون وثائــق ســفر، منــذ العــام 1978، لمبــدأ المعاملــة بالمثــل لكــي 	 

ــن  ــى اســتبعاد الفلســطينيين وإقصائهــم م ــدأ إل ــد أفضــى هــذا المب ــح العمــل. وق ــى تصاري يتســنى لهــم الحصــول عل

ــن  ــل للمواطني ــة بالمث ــن المعامل ــى تأمي ــدرة عل ــك الق ــة تمل ــى دول ــم إل ــبب افتقاره ــة بس ــوى العامل ــي الق ــاركة ف المش

المصرييــن.398 وفضــاًل عــن ذلــك، يســتبعد الالجئــون الفلســطينيون الــذي يحملــون وثائــق ســفر مصريــة مــع تأشــيرات 

ــة.399  ــة التفضيلي ســارية المفعــول مــن فــرص العمــل بموجــب قاعــدة المعامل

علــى 	  يجبرهــم  ممــا  العــام،  التعليــم  بمؤسســات  االلتحــاق  الفلســطينيين  أبنــاء  علــى  يحظــر  التعليــم:  فــي  الحــق 

ــك، يواجــه  ــن ذل ــة.400 وفضــاًل ع ــة أجنبي ــم بعمل ــي تشــترط تســديد رســوم التعلي ــى المــدارس الخاصــة الت ــاد عل االعتم

أطفــال  وكان  فيهــا.401  القبــول  علــى  والحصــول  الجامعــات  ببعــض  االلتحــاق  لهــم  تيســر  ال  قيــوًدا  الفلســطينيون 

فــي  ات  إعفــاء علــى  المصريــة يحصلــون  الســلطات  أو  الفلســطينية  التحريــر  لــدى منظمــة  العامليــن  الفلســطينيين 

مراحــل مختلفــة،402 كمــا كانــت تتوفــر مصــادر تؤمــن المســاعدة الماليــة لتيســير التعليــم فــي حــاالت بعينهــا.403 

الحــق فــي الرعايــة الصحيــة: يعامــل الالجئــون الفلســطينيون، فــي عمومهــم، معاملــة األجانــب فــي مجــال الرعايــة 	 

الصحيــة. ولذلــك، ففــي الوقــت الــذي يســتطيع فيــه هــؤالء الالجئــون الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة األوليــة واألساســية، 

ــع  ــك، يتمت ــع ذل ــن.404 وم ــن المصريي ــع المواطني ــدم المســاواة م ــى ق ــرص الحصــول عليهــا عل ــر لهــم نفــس ف ــال تتوف ف

الفلســطينيون الذيــن يعملــون لــدى الحكومــة المصريــة بإمكانيــة الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة، مــع أن أســرهم 

ــددها  ــة يس ــوم متواضع ــل رس ــة مقاب ــفيات العام ــي المستش ــي ف ــالج الطب ــدم الع ــا يق ــا م ــا. وغالًب ــاة فيه ــت مغط ليس

ــواء.405  ــى الس ــون عل ــطينيون والمصري ــم الفلس ــن فيه ــا، بم ــا صحًي ــون تأميًن ــن ال يملك ــخاص الذي األش

ــاحة 	  ــد ذي مس ــاري واح ــكني أو تج ــار س ــك عق ــب، تمل ــأن األجان ــأنهم ش ــطينيين، ش ــمح للفلس ــك: يس ــي التمل ــق ف الح

معينــة فقــط، وذلــك بعــد إجــراء تعديــل علــى القانــون ذي العالقــة فــي العــام 406.1978 ومــع ذلــك، فقــد الفلســطينيون 

حقهــم فــي تملــك األراضــي الزراعيــة أو األراضــي الخصبــة فــي العــام 1985، وأعيــدت جميــع األراضــي التــي كانــوا 

ــة.407  ــة الدول ــى ملكي ــا إل يملكونه

  Taha, Palestinians from Egypt, supra note 396.  :397  أنظر: مركز بديل، الفلسطينيون في مصر،  المصدر السابق رقم 393. أنظر أيضا

398  El-Abed, Palestinians in Egypt, supra note 389.

399  أنظر: مركز بديل، الفلسطينيون في مصر،  المصدر السابق رقم 393.  

400  El-Abed, Palestinians in Egypt, supra note 389, 104.
401  Diana Naoum, Palestinians in Egypt: Assessing the Impact of Egyptian State Policies and Regulations on Palestinian Refugees, 

(London: PRC, December 2016), 26, available at: https://prc.org.uk/upload/library/files/Palestinians_in_Egypt_full.pdf.
402 Asem Khalil, «Socioeconomic Rights of Palestinian Refugees in Arab Countries,» International Journal of Refugee Law 23, no. 

4 (December 2011):680-719, 701, available at: https://academic.oup.com/ijrl/article-abstract/23/4/680/1585204?redirecte
dFrom=fulltext [accessed 14 September 2019] [hereinafter Khalil, Socioeconomic Rights].

403  أنظر: مركز بديل، الفلسطينيون في مصر،  المصدر السابق رقم 393.  

404 Khalil, Socioeconomic Rights, supra note 402, 702.
405 El-Abed, Palestinians in Egypt, supra note 389, 115.
406 Id., 117.

El-Abed, Palestinians in Egypt, supra note 389, 117 :أنظر: مركز بديل، الفلسطينيون في مصر،  المصدر السابق رقم 393. أنظر أيضا  407

https://prc.org.uk/upload/library/files/Palestinians_in_Egypt_full.pdf
https://academic.oup.com/ijrl/article-abstract/23/4/680/1585204%3FredirectedFrom%3Dfulltext
https://academic.oup.com/ijrl/article-abstract/23/4/680/1585204%3FredirectedFrom%3Dfulltext
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بالنظــر إلــى غيــاب وكالــة األونــروا والتخلــف عــن االلتــزام باألنظمــة التــي يرســيها بروتوكــول الــدار البيضــاء، يواجــه الالجئــون 

 ومصاعــب جلّيــة بســبب حرمانهــم مــن حقوقهــم األساســية 
ّ

الفلســطينيون فــي مصــر غيــر الحاصليــن علــى المواطنــة، مشــاق

 علــى ذلــك، ال تتوفــر فــي مصــر أي مصــادر موثوقــة تتنــاول الالجئيــن 
ً
والخدمــات الضروريــة التــي ال يســتغنون عنهــا. وعــالوة

الفلســطينيين علــى وجــه التحديــد، وبالــذات منــذ أن تبــوأ الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي إدارة البــالد.408  

العــــراق 

وصلــت الموجــه األولــى مــن الالجئيــن الفلســطينيين إلــى جمهوريــة العــراق )العــراق( فــي العــام 1948، حيــث اختــاروا 

االلتحــاق بصفــوف الجيــش العراقــي أو الفــرار إلــى هــذا البلــد.409 وتبعــت هــذه الموجــة موجــة ثانيــة فــي العــام 1967، 

وموجــه ثالثــة فــي العــام 1991 نتيجــة لنشــوب حــرب الخليــج،410 حيــث تدفقــت أعــداد كبيــرة مــن الفلســطينيين مــن 

ــة.411  ــة العراقي ــد الحكوم ــر الفلســطينية بتأيي ــة التحري ــه منظم ــذي اتخذت ــف ال ــت بعــد أن طــردوا منهــا بســبب الموق الكوي

ومنــذ ســقوط نظــام صــدام حســين فــي العــام 2003، طــرأ انخفــاض علــى تعــداد الفلســطينيين الذيــن يقيمــون فــي العــراق، 

حيــث تراجــع مــن 35,000 إلــى مــا يقــل عــن 15,000 فلســطيني بســبب استشــراء االضطهــاد الــذي يســتهدفهم.412 ووفقــا 

ــم  ــى به ــن تعن ــطينيين الذي ــدد الفلس ــن، كان ع ــؤون الالجئي ــدة لش ــم المتح ــامية لألم ــة الس ــان المفوضي ــى لس ــاء عل ــا ج لم

ــام 413.2018  ــالل الع ــطينًيا خ ــراق 7,944 فلس ــي الع ــة ف المفوضي

الوضــع القانوني 

اســُتبعد الالجئــون الفلســطينيون مــن إطــار واليــة وكالــة األونــروا بعــد التوصــل إلــى اتفــاق قضــى بــأن يتولــى العــراق دعــم 

ــاًء  ــك، فبن ــن ذل ــة.414 وبصــرف النظــر ع ــي للوكال ــم المال ــم الدع ــدم مســاهمته بتقدي ــل ع ــن ومســاندتهم مقاب هــؤالء الالجئي

ــدار البيضــاء، غــدا الفلســطينيون يتمتعــون بظــروف اجتماعيــة واقتصاديــة تشــبه  علــى مصادقــة العــراق علــى بروتوكــول ال

ــل وبظــروف أفضــل منهــم فــي بعــض الحــاالت. ولكــن ســّن  ــر، ب ــى حــد كبي ــك التــي يتمتــع بهــا المواطنــون العراقيــون إل تل

ــى تصنيــف الفلســطينيين  ــذي نــص عل ــم 76 لســنة 2017، ال ــون رق ــون األول2017، القان ــي شــهر كان ــي، ف ــان العراق البرلم

باعتبارهــم أجانــب وحرمهــم مــن الحقــوق واالمتيــازات التــي أســبغها عليهــم الرئيــس الســابق صــدام حســين. وال تــزال 

ــة  ــة العراقي ــن الحكوم ــدات التــي صــدرت ع ــة بســبب التأكي ــى وجــه الدق ــر واضحــة عل ــون غي ــار التــي يرتبهــا هــذا القان اآلث

فــي وقــت الحــق، والتــي قالــت فيهــا إن القانــون ال يســري علــى الفلســطينيين فــي الواقــع وأنهــم يخضعــون ألحــكام القانــون 

 منــه.415 وعلــى أرض الواقــع، منــذ صــدور القانــون رقــم 76 المذكــور، يفيــد الالجئــون الفلســطينيون 
ً

رقــم 51 لســنة 1971 بــدال

https://goo.gl/RQDiFw :408 نعيمه أبو مصطفى، “صرخة الجئ فلسطيني في مصر”، رأي اليوم، آذار 2017. متوفر على الرابط

409 Mohammed Wesam Amer, “Palestinian refugees in Iraq: Unsteady Situation,” The Palestine Return Centre, 13 August 2018, 
available at: https://prc.org.uk/en/post/3911/palestinian-refugees-in-iraq-unsteady-situations [accessed 14 September 
2019].

410 UNHCR, “Protecting Palestinians in Iraq and Seeking Humanitarian Solutions for Those Who Fled the Country,” Aide-Mémoire, 
December 2006, available at: http://www.unhcr.org/45b9c1672.pdf [hereinafter UNHCR, Palestinians in Iraq].

411 Lifos – Centre for Country of Origin Information and Analysis, Palestinians in Iraq, (Oslo, Norway and Norrköping, 
Sweden: Landinfo and Swedish Migration Agency (Migrationsverket), 2014), 6, available at: https://www.landinfo.no/
asset/2817/1/2817_1.pdf.

412 Amnesty International, Iraq: Human Rights Abuses against Palestinian refugees, (Amnesty International, 2007), available at: 
https://www.amnesty.org/download/Documents/68000/mde140302007en.pdf

413 UNHCR, Population Statistics, supra note 155.
414 Mahmoud Al Alim “Palestinian refugees in Iraq: incitement and targeted rights,” The New Arab, 4 January 2018, available in 

Arabic at: https://goo.gl/y89gph [accessed 14 September 2019].
415 Ibid.; “Abadi: The rights of the Palestinian refugees are reserved,” Al Jazeera, 27 December 2017, available in Arabic at: 

https://goo.gl/XigtSn [accessed 14 September 2019].

https://goo.gl/RQDiFw
https://prc.org.uk/en/post/3911/palestinian-refugees-in-iraq-unsteady-situations
http://www.unhcr.org/45b9c1672.pdf
https://www.landinfo.no/asset/2817/1/2817_1.pdf
https://www.landinfo.no/asset/2817/1/2817_1.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/68000/mde140302007en.pdf
https://goo.gl/y89gph
https://goo.gl/XigtSn
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بأنهــم يتعرضــون لإلخــالء مــن منازلهــم، والتهديــدات التــي تمــس مصالحهــم وأعمالهــم، واالعتقــاالت التعســفية ورفــض 

تجديــد أوراقهــم الثبوتيــة.416 

االعتــراف بالحقوق األساســية 

2017 علــى أّنــه حــرم الفلســطينيين مــن حقوقهــم فــي التعليــم  ُيفهــم التعديــل التشــريعي الــذي صــدر فــي العــام 

ــع  ــة. وم ــدى مؤسســات الدول ــل ل ــن العم ــن منعهــم م ــك ع ــق الســفر، ناهي ــى وثائ ــة والحصــول عل ــة الصحي ــي والرعاي المجان

ــذا  ــدور ه ــل ص ــراق. فقب ــي الع ــطينيون ف ــاه الفلس ــذي يحي ــق ال ــي الدقي ــع القانون ــف الوض ــوض يل ــك الغم ــال ينف ــك، ف ذل

التعديــل، كان مــن جملــة الحقــوق التــي تمتــع بهــا الفلســطينيون: 

الحــق فــي اإلقامــة: فقــد منــح الفلســطينيون تصاريــح اإلقامــة والســكن فــي منــازل تملكهــا الحكومــة أو منــازل بإيجــارات 	 

ثابتــة مدعومــة مــن القطــاع الخــاص.417 

ــا كاملــة في العمل على قدم المســاواة مع المواطنيــن العراقيين.418 	 
ً
الحــق فــي العمــل: كان الفلســطينيون يملكــون حقوق

 مــن 	 
ً

المجانــي وكان معفــون إعفــاًء كامــال التعليــم  بالحــق فــي  الفلســطينيون يتمتعــون  الحــق فــي التعليــم: كان 

الدراســية.419  الرســوم  تســديد 

الحــق فــي الرعايــة الصحيــة: كان الفلســطينيون يتمتعــون بالحــق فــي الرعايــة الصحيــة علــى قــدم المســاواة مــع 	 

العراقييــن.420  المواطنيــن 

416 “The Iraq Report: Palestinian refugees want out as Iraq moves closer to Iran,” The New Arab, 1 February 2019, available 
at: https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/2/1/The-Iraq-Report-Palestinian-refugees-want-out [accessed 14 
September 2019].

417 UNHCR, Palestinians in Iraq, supra note 410.
418 Ibid.
419 UNHCR, “Protection Considerations for Palestinian Refugees in Iraq,” Update of UNHCR Aide-Memoire of 2006, July 2012, 9, 

available at: http://www.refworld.org/pdfid/500ebeea2.pdf.
420 Ibid.

عائلة فلسطينية الجئة في خيمتهم الجديدة في مخيم “بحركة” لالجئين، العراق. يناير 2017. )المصدر: الجزيرة نت(

https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/2/1/The-Iraq-Report-Palestinian-refugees-want-out
http://www.refworld.org/pdfid/500ebeea2.pdf
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ــا للتقاريــر الصــادرة عــن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ومنظمــة العفــو الدوليــة ومنظمــة 
ً
وفق

ــي  ــين ف ــدام حس ــس ص ــة بالرئي ــد اإلطاح ــاد بع ــن االضطه ــل م ــدر هائ ــطينيون لق ــرض الفلس ــان، تع ــوق اإلنس ــة حق مراقب

ــم 76 لســنة 2017 ال يســري عليهــم. فقــد  ــون رق ــى أن القان ــة عل ــة العراقي ــدات الحكوم ــن تأكي ــم م ــى الرغ العــام 2003، عل

ــي  ــة الت ــة الخاص ــبب المعامل ــين بس ــدام حس ــن لص ــوا موالي ــم كان ــى أنه ــم عل ــر إليه ــث ُنظ ــطينيون، بحي ــُتهدف الفلس اس

أســبغها عليهــم، وباتــوا عرضــة للتعذيــب وأعمــال العنــف واالعتقــاالت التعســفية واالتهامــات الملفقــة بخصــوص التعــاون 

 علــى ذلــك، ُهّجــر مــا يقــرب مــن 1,000 فلســطيني إلــى 
ً
مــع النظــام الســابق والخطــف والقتــل خــارج نطــاق القضــاء.421 وزيــادة

المخيمــات فــي تركيــا واألردن نتيجــة لظهــور ميليشــيا الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام، حيــث ال يــزال العديــد منهــم 

ــاء باحتياجاتهــم األساســية.422  ــى الوف ــن عل ــر قادري غي

األردن 

ــة بفلســطين  ــت النكب ــذ أن حل ــن الفلســطينيين من ــن الالجئي ــر عــدد م ــة الهاشــمية )األردن( أكب تســتضيف المملكــة األردني

فــي العــام 423.1948 فبحلــول العــام 1952، وصــل عــدد الالجئيــن الفلســطينيين فــي األردن إلــى نحــو 470,000 الجــئ بســبب 

النكبــة وموجــات التهجيــر التــي تبعتهــا.424 وعشــية حــرب العــام 1967، هجــر 200,000 فلســطيني آخــر مــن فلســطين، مــن 

بينهــم 60,000 فلســطيني مــن قطــاع غــزة.425 وفــي هــذه األيــام، يقــدر بــأن 70 فــي المائــة مــن ســكان األردن فلســطينيون،426 

ــات  ــي عشــرة مخيم ــن هــؤالء 412,054 الجــئ مســجل ف ــن بي ــروا. وم ــة األون ــدى وكال ــون مســجلون ل منهــم 2,242,579 الجئ

رســمية،427 و158,000 الجــئ فلســطيني مــن قطــاع غــزة.428 

الوضــع القانوني 

صــادق األردن علــى بروتوكــول الــدار البيضــاء دون تحفظــات.429 كمــا ان الغالبيــة العظمــى مــن الالجئيــن الفلســطينيين 

ــو  ــه )الجئ ــاء في ــوا البق ــام 1948 ولزم ــرب الع ــالل ح ــى األردن خ ــروا إل ــن ف ــطينيون الذي ــة. الفلس ــة األردني ــون المواطن يحمل

ــة  ــت اإلدارة األردني ــت تح ــي كان ــدس( الت ــرقي الق ــا ش ــا فيه ــة )بم ــة الغربي ــي الضف ــوا ف ــن كان ــك الذي ــام 1948(، وأولئ الع

ــم يبرحــوه،  ــى األردن فــي العــام 1967 ول ــة إل ــروا مــن الضفــة الغربي ــن ف ــب الفلســطينيين الذي ــى جان حتــى العــام 1967، إل

ــض  ــاك بع ــك، فهن ــع ذل ــن«(.430 وم ــطينيين األردنيي ــم »الفلس ــم باس ــؤالء بمجموعه ــرف ه ــة )ويع ــة األردني ــوا المواطن ُمنح

ات الرئيســية القليلــة علــى هــذا الوضــع، والتــي نشــأت بعــد ســن قانــون الجنســية لســنة 1954. فعلــى وجــه  مــن االســتثناء

421 UNHCR, Palestinians in Iraq, supra note 410; UNHCR, Relevant COI on the Situation of Palestinian Refugees in Baghdad, 
(UNHCR, 30 March 2017), available at: https://www.refworld.org/pdfid/58de48104.pdf.

https://bit.ly/2Pzsp09 :بوابة الالجئين الفلسطينيين، “فلسطينيو العراق بين االنتهاكات والتهجير”، تقرير صحفي، 19 آب 2016. متوفر على الرابط  422

www.badil.org/ الرابط:  على  متوفر   .2004 أول  كانون   ،9 رقم  عمل  ورقة  الفلسطينيين”،  لالجئين  العربية  “الحماية  األزعر،  خالد  محمد  بديل،  مركز   423

phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/ara/WP-08-Khalid-alAzaar.pdf
424 UNRWA, Annual Report of the Director of the United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the near east, 

Addressed to the UNGA, A/2171, 30 June 1952, available at: https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/0E598B25FF326
7E20525659A00735EA7 [accessed 14 September 2019].

425 UN Secretary General, A/6797, supra note 165.
426 Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), DFAT Thematic Report Palestinians in Jordan and Lebanon, 2 

March 2015, 6. available at: https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/country-information-report-lebanon-
jordan-thematic.pdf [hereinafter DFAT, Palestinians in Jordan and Lebanon].

427 UNRWA in Figures 2018-2019, supra note 158.
428 "Protection in Jordan,” UNRWA.org, 2018, available at: https://www.unrwa.org/activity/protection-jordan [accessed 14 

September 2019] [hereinafter UNRWA, Protection in Jordan].

أنظر: العلي، بروتوكول الدار البيضاء،  المصدر السابق رقم 378.  429

المصدر السابق.  430

https://www.refworld.org/pdfid/58de48104.pdf
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ــة  ــة الغربي ــذي كان يضــم الضف ــي األردن )ال ــه ف ــة كل الجــئ فلســطيني حــط رحال ــة األردني ــن المواطن ــد، اســتثني م التحدي

ــروا مــن قطــاع غــزة فــي العــام 432،1967 حيــث  ــن ف ــع أولئــك الذي ــك العهــد( بعــد العــام 431،1954 وبمــا يشــمل جمي فــي ذل

صــار هــؤالء يحملــون وثائــق إقامــة مؤقتــة )ويعــرف هــؤالء الالجئــون الفلســطينيون بعمومهــم باســم »الفلســطينيين 

الغزييــن الســابقين«(.433 وفــي الوقــت الــذي يمنــح فيــه المقيمــون بصفــة مؤقتــة جــوازات ســفر مؤقتــة لعاميــن ويخضعــون 

لشــروط معينــة عنــد الوصــول إلــى المرافــق الضروريــة، كخدمــات التعليــم والصحــة، فإنــه يشــترط عليهــم أن يجــددوا 

تصاريــح اإلقامــة الممنوحــة لهــم بصــورة منتظمــة،434 كمــا يعــد وضعهــم االجتماعــي أدنــى مــن وضــع الفلســطينيين حاملــي 

ــن  ــز بي ــات التميي ــة لغاي ــات ملون ــدار بطاق ــى إص ــوم عل ــا يق ــد األردن نظاًم ــام 1983، اعتم ــي الع ــة.435 وف ــية األردني الجنس

الفلســطينيين الذيــن يحملــون المواطنــة األردنيــة ويقيمــون فــي الضفــة الغربيــة )بمــا فيهــا شــرقي القــدس( وأولئــك 

الذيــن اصــال مــن الضفــة الغربيــة ويقيمــون فــي األردن او فــي دولــة اخــرى. ومنــذ ذلــك الوقــت، وبعــد إبــرام اتفاقيــات أوســلو 

ــي الجــوازات  ــى وجــه الخصــوص، شــرع األردن فــي إعــادة تصنيــف فلســطينيي الضفــة الغربيــة وشــرق القــدس مــن حامل عل

ــة  ــطينيي الضف ــن فلس ــن م ــي االردن م ــن ف ــطينيين المقيمي ــمل الفلس ــى تش ــة االول ــن. المجموع ــن مجموعتي ــة ضم االردني

الغربيــة حيــث اســتبدال آالف جــوازات الســفر للفلســطينيين، التــي يســري مفعــول الواحــد منهــا لمــدة خمســة أعــوام 

ــة  ــواز. والمجموع ــة بالج ــراء مرفق ــة صف ــم بطاق ــم ومنحه ــز جوازاته ــم تميي ــد ت ــة. لق ــة األردني ــع المواطن ــح وض ــي تمن والت

الثانيــة تشــمل الفلســطينيين مــن حملــة الجــواز االردنــي الذيــن يقيمــون فــي الضفــة الغربيــة وحصلــوا علــى وثيقــة الســفر 

ــراء.436  ــة خض ــة ببطاق ــن مرفق ــدة عامي ــة لم ــة مؤقت ــفر أردني ــوازات س ــم ج ــم منحه ــث ت ــطينية حي الفلس

االعتــراف بالحقوق األساســية 

يعــد الالجئــون الفلســطينيون الذيــن كانــوا يقيمــون فــي األردن خــالل الفتــرة الممتــدة مــن يــوم 20 كانــون األول1949 ويــوم 

16 شــباط1954 مواطنيــن أردنييــن بموجــب أحــكام المــادة 3 مــن قانــون الجنســية األردنيــة لســنة 437.1954 ويتمتــع صاحــب 

هــذا الوضــع بنفــس الحقــوق التــي يتمتــع بهــا المواطــن األردنــي نتيجــة للجنســية التــي يحملهــا، وهــذا يشــمل الحــق فــي 

ــطينيين  ــن الفلس ــر م ــدد كبي ــدا ع ــون، غ ــذا القان ــى ه ــاًء عل ــل. وبن ــم والعم ــة والتعلي ــة الصحي ــية والرعاي ــاركة السياس المش

 
ً
مــن كبــار رجــال األعمــال وجنــراالت فــي الجيــش، حتــى أن أحدهــم تبــوأ منصــب رئيــس الــوزراء.438 ومــع ذلــك، فنتيجــة

1970، الــذي بــات  للنــزاع الــذي نشــب بيــن األردن ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، وال ســيما فــي شــهر أيلول/ســبتمبر 

يعــرف بأيلــول األســود،439 شــهدت السياســة القائمــة تحــواًل أفضــى إلــى ممارســة التمييــز بحــق العديــد مــن الفلســطينيين 

الذيــن واجهــوا الصعوبــات فــي الحصــول علــى فــرص عمــل فــي القطــاع العــام. وال يــزال الفلســطينيون الذيــن يقيمــون فــي 

ــروا فــي تأميــن التعليــم ألبنائهــم ممــن هــم فــي ســن  ــة األون ــى وكال المخيمــات الرســمية العشــرة فــي األردن يعتمــدون عل

ــة الصحيــة األوليــة.  ــى الرعاي الدراســة وفــي الحصــول عل

http://www.badil.org/ar/ :مركز بديل، “عن أوضاع الالجئين الفلسطينيين في األردن”، جريدة حق العودة، العدد 55، تشرين األول 2013. متوفر على الرابط  431

publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/item/1957-art4.html
432 UNRWA, Protection in Jordan, supra note 428.
433 Khalil, Socioeconomic Rights, supra note 402, 698.

434 مركز بديل، سد فجوات الحماية،  المصدر السابق رقم 11. الفصل األول.

435 Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees, supra note 50, 156.
436 Human Rights Watch, Stateless Again: Palestinian- Origin Jordanians Deprived of their Nationality, 1 February 2010, available at: 

https://www.hrw.org/report/2010/02/01/stateless-again/palestinian-origin-jordanians-deprived-their-nationality [accessed 
14 September 2019]; The Hashemite Kingdom of Jordan, “King Hussein’s Address to the Nation,” 31 July 1988, available at:  
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7252A24C9D803615852572C0006BCA63 [accessed 14 September 2019].

437 Pietro Stefanini and Tarek Hamoud (eds.), Decades of resilience: stateless Gazan refugees in Jordan, (London: PRC, 2018), 9, 
available at: https://prc.org.uk/upload/library/files/DecadesOfResilience2018.pdf [hereinafter PRC, Decades of Resilience].

438 Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees, supra note 50, 156.
439 DFAT, Palestinians in Jordan and Lebanon, supra note 426, 8.
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ــا بّيًنــا 
ً
ويختلــف هــذا الوضــع اختالف

عــن وضــع الالجئيــن الفلســطينيين، 

غــزة  مــن قطــاع  الذيــن ينحــدرون 

بعــد  للتهجيــر  وتعرضــوا  أساًســا 

ــام 1967:  ــرب الع ح

يتعــرض 	  العمــل:  فــي  الحــق 

لإلقصــاء  الفلســطينيون 

مــن  مباشــرة  غيــر  بصــورة 

ــام،440  ــاع الع ــي القط ــل ف العم

ويحظــر عليهــم مزاولــة العمــل 

ويشــترط  مهنــة،   15 فــي 

علــى  الحصــول  عليهــم 

ــا.441 
ً

أيض األمنــي  للفحــص  خضوعهــم  يشــترط  الــذي  الخــاص،  القطــاع  مؤسســات  فــي  للتوظيــف  عمــل  تصريــح 

الحــق فــي التعليــم: يســتطيع الفلســطينيون االلتحــاق بالمــدارس العامــة فــي األردن ومــدارس األونــروا. وفــي المقابــل، 	 

يعــد االلتحــاق بمؤسســات التعليــم العالــي محظــوًرا علــى الفلســطينيين غيــر حاملــي المواطنــة االردنيــة بســبب اشــتراط 

تســديد الرســوم الدراســية بعملــة أجنبيــة،442 وبســبب المنافســة علــى عــدد محــدود مــن المقاعــد فــي الجامعــات.443 

ــى 	  ــول عل ــوام الحص ــتة أع ــن س ــم ع ــل أعماره ــذي تق ــطينيون ال ــال الفلس ــتطيع األطف ــة: يس ــة الصحي ــي الرعاي ــق ف الح

الرعايــة الصحيــة التــي تقدمهــا المؤسســات الصحيــة العامــة، بينمــا يشــترط علــى كل بالــغ أن يســدد نفــس الرســوم التــي 

نيــن، مــع أن التكلفــة تقــل عــن تلــك التــي يدفعهــا األجنبــي.444 ونتيجــة لذلــك، ال يــزال نحــو  يســددها األردنيــون غيــر المؤمَّ

ــة األونــروا.445  56 فــي المائــة مــن الالجئيــن الفلســطينيين المســجلين يعتمــدون علــى الخدمــات الصحيــة التــي تؤمنهــا وكال

ــك 	  ــون األول2018، كان الالجئــون الفلســطينيون مــن قطــاع غــزة يســتطيعون تمل ــوم 3 كان الحــق فــي التملــك: حتــى ي

شــقة أو منــزل أو قطعــة أرض ال تزيــد مســاحتها عــن دونــم واحــد.446 

ــي 	  ــا سياســية تخولهــم المشــاركة ف
ً
ــة حقوق ــوازات الســفر المؤقت ــة ج ــك حمل ــي المشــاركة السياســية: ال يمل الحــق ف

ــي تشــكيل األحــزاب.447  ــة وف ــاة االنتخابي الحي

الراهن  الوضع 

ــا فلســطينًيا، بعــد نشــوب النــزاع فــي ســوريا فــي 
ً
ــو علــى 650,000 شــخص إلــى األردن، مــن بينهــم 17,719 الجئ فــر مــا يرب

ــدأ األردن برفــض دخــول الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســوريا ويبعــد  العــام 448.2012 وفــي شــهر نيســان2012، ب

440 Ibid.
441 Ibid.
442 Oroub Al Abed, Forced Migration Online (FMO) Research Guide: Palestinian Refugees in Jordan, (Oxford: Refugee Studies 

Centre (RSC), 2004), available at: http://repository.forcedmigration.org/show_metadata.jsp?pid=fmo:5138 (accessed 27 
September 2019).

443  مركز بديل، سد فجوات الحماية،  المصدر السابق رقم 11. 

444 DFAT, Palestinians in Jordan and Lebanon, supra note 426, 9.
445 "Health in Jordan,” UNRWA.org, available at: https://www.unrwa.org/activity/health-jordan, [accessed 14 September 2019].

https://bit.ly/2XC0gtw :ك منازل وأراض لبناء مساكن”، العربي الجديد، 3 كانون األول 2018. متوفر على الرابط
ّ
أنور الزيادات، “األردن يسمح لغزيين بتمل  446

447 PRC, Decades of Resilience, supra note 437, 11. 
448 UNRWA, Emergency Appeal 2019, 34, available at: https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2019_

syria_ea_final.pdf  [hereinafter UNRWA, Emergency Appeal 2019].

)flickr.com :مخيم جبل الحسين لالجئين الفلسطينيين في عمان، األردن. 2016. )المصدر

http://repository.forcedmigration.org/show_metadata.jsp%3Fpid%3Dfmo:5138
https://www.unrwa.org/activity/health-jordan
https://bit.ly/2XC0gtw
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2019_syria_ea_final.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2019_syria_ea_final.pdf
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ــن  ــى م ــة العظم ــراء الغالبي ــذا اإلج ــرك ه ــد ت ــزورة.449 وق ــورية م ــة س ــق ثبوتي ــتخدام وثائ ــه باس ــوا أراضي ــن دخل ــك الذي أولئ

الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا دون أوراق إقامــة، ممــا عرضهــم لالســتغالل وســوء المعاملــة ولخطــر دائــم يتمثــل 

ات  فــي اعتقالهــم وإعادتهــم القســرية إلــى األماكــن التــي قدمــوا منهــا.450 وال يــزال هــؤالء يكابــدون المصاعــب فــي اإلجــراء

المدنيــة، مــن قبيــل تســجيل مواليدهــم، وفــي الحصــول علــى الخدمــات الحكوميــة وااللتحــاق بســوق العمــل.451 ويعتمــد مــن 

ــى الخدمــات والدعــم االقتصــادي.452  ــروا فــي الحصــول عل ــة األون ــى وكال ــًرا عل ــم يجــِر إبعــاده اعتمــاًدا كبي ل

ــا  ــي تقدمهــا، مم ــات الت ــى تقليــص الخدم ــي عصفــت بموازنتهــا عل ــة الت ــروا بســبب األزم ــة األون ــرت وكال جب
ُ
ــم، أ وبصــورة أع

أتــاح لهــا أن تركــز علــى قطــاع العمــل اإلنســاني دون غيــره، مــن قبيــل تقديــم خدمــات اإلغاثــة والخدمــات االجتماعيــة. 

ــة، والذيــن يتألفــون مــن فلســطينيين فــي  ــدى الوكال ــر فــي األفــراد العامليــن ل ــى تقليــص معتب وقــد أفضــى هــذا الوضــع إل

ــطينيين.453  ــن الفلس ــاط الالجئي ــن أوس ــة بي ــدالت البطال ــى مع ــا عل
ً
ــًرا بالغ ــرز أث ــم، وأف معظمه

الكـويــــت 

ل الفلســطينيون مــا نســبته 17 فــي المائــة مــن تعــداد ســكان دولــة الكويــت )الكويــت( فــي العــام 1965، أي نحــو 
ّ
شــك

78,000 فلســطيني مــن أصــل 468,000 كويتــي.454 وفــي مطلــع العقــد األخيــر مــن القــرن الماضــي، كان الفلســطينيون، 

ــا مــن تعــداد الســكان فــي الكويــت.455 ويكمــن الســبب الــذي  البالــغ عددهــم 450,000 نســمة، يمثلــون 45 فــي المائــة تقريًب

ــاء  ــأن إلغ ــام 1958 بش ــي الع ــة ف ــه الحكوم ــذي اتخذت ــرار ال ــي الق ــت ف ــي الكوي ــطينيين ف ــداد الفلس ــاع أع ــف وراء ارتف وق

ــطيني  ــوى 180,000 فلس  س
ّ

ــق ــم يتب ــن، ل ــة.456 ولك ــة األردني ــة المواطن ــن حمل ــفر م ــيرات الس ــى تأش ــول عل ــات الحص متطلب

فــي الكويــت بعــد أن غزاهــا العــراق فــي العــام 1991، وتعــرض الكثيــر مــن هــؤالء للتهجيــر القســري بفعــل سياســات 

ــدد  ــع ع ــام 2014، تراج ــة الع ــول نهاي ــا.457 وبحل ــرب أوزاره ــت الح ــد أن وضع ــة بع ــلطات الكويتي ــا الس ــي نفذته ــاد الت اإلبع

الفلســطينيين المقيميــن فــي الكويــت إلــى مــا ال يتعــدى 60,000 فلســطيني.458 

الوضــع القانوني 

صادقــت الكويــت علــى بروتوكــول الــدار البيضــاء، غيــر أنهــا أبــدت تحفظهــا علــى المــادة األولــى منــه، بحيــث تســتثني 

 بالكويتييــن بســبب ســريان أنظمــة 
ً
الفلســطينيين مــن التمتــع بنفــس الحقــوق فــي مؤسســات القطــاع الخــاص أســوة

تم تقديم عدد من األسباب لهذا الموقف، من بينها عدم استخدام األردن كحل لمشاكل إسرائيل، والخوف من التأثير على التوازن الديموغرافي في األردن، وكذلك   449

حقيقة أنه يحق للفلسطينيين البقاء في األردن بعد حل الصراع السوري بينما لم يكن السوريون كذلك.
  See Human Rights Watch, Not Welcome: Jordan’s treatment of Palestinians Escaping Syria, 7 August 2014, available at: https://

www.hrw.org/report/2014/08/07/not-welcome/jordans-treatment-palestinians-escaping-syria [accessed 14 September 2019].
450 Neil Sammonds, “’A dog has more freedom’- Palestinians at Cyber City camp for refugees from Syria,” Amnesty International, 

29 July 2013, available at: https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2013/07/a-dog-has-more-freedom-palestinians-
at-cyber-city-camp-for-refugees-from-syria/ [accessed 14 September 2019].

451 "PRS in Jordan,” UNRWA.org, 2014, available at: https://www.unrwa.org/prs-jordan [accessed 14 September 2019].
452 UNRWA, Emergency Appeal 2019, supra note 448, 34-41.

https://goo.gl/7Ed5Tr :نادية سعدالدين، “األونروا والالجئون الفلسطينيون: أزمة مالية أم تصفية تدريجية”، مجلة السياسة الدولية، 2015. متوفر على الرابط  453

454 Ann M. Lesch, “Palestinians in Kuwait,” Journal of Palestine Studies 20, no. 4 (Summer 1991): 42-54.
455 Hassan A El-Najjar, “Palestinians in Kuwait: Terror and Ethnic Cleansing,” Chapter 10 in The Gulf War: Overreaction & 

Excessiveness, (Amazone Press, 2001) available at: https://bit.ly/3imuuZt [accessed 14 September 2019] [hereinafter El-
Najjar, The Gulf War].

456 Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees, supra note 50, 158.
457 El-Najjar, The Gulf War, supra note 455.

  https://bit.ly/2GZpFlV :محسن محمد صالح، “أوضاع الالجئين الفلسطينيين وقضاياهم في العالم العربي”، مركز الزيتونة، أيلول 2015. متوفر على الرابط  458

]يذكر فيما بعد بـ: د. صالح، أوضاع الالجئين الفلسطينيين[.

https://www.hrw.org/report/2014/08/07/not-welcome/jordans-treatment-palestinians-escaping-syria
https://www.hrw.org/report/2014/08/07/not-welcome/jordans-treatment-palestinians-escaping-syria
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2013/07/a-dog-has-more-freedom-palestinians-at-cyber-city-camp-for-refugees-from-syria/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2013/07/a-dog-has-more-freedom-palestinians-at-cyber-city-camp-for-refugees-from-syria/
https://www.unrwa.org/prs-jordan
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https://bit.ly/3imuuZt
https://bit.ly/2GZpFlV
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خاصــة.459 كمــا اعتمــدت الكويــت القــرار رقــم 5093 الصــادر عــن جامعــة الــدول العربيــة، والــذي يعفيهــا مــن إيــالء األولويــة 

ــة وال  ــا بالمواطن
ً
ــت مطلق ــي الكوي ــون ف ــطينيون المقيم ــع الفلس ــك، فلــم يتمت ــع ذل ــي.460 وم ــع العمل ــي الواق ــول ف للبروتوك

ــأي  ــم يتمتعــوا ب ــن، ول  وافدي
ً

ــدوام باعتبارهــم عمــاال ــى ال بوضــع يتســاوى مــع وضــع الكويتييــن، وإنمــا كان ينظــر إليهــم عل

حقــوق علــى اعتبــار إقامتهــم الطويلــة األمــد فــي هــذه البــالد علــى اإلطــالق. وفــي أعقــاب الغــزو العراقــي للكويــت فــي العــام 

ــالد فــي حــال  ــح العمــل الممنوحــة لهــم أو مواجهــة اإلبعــاد مــن الب ــد تصاري ــى الفلســطينيين تجدي ــات يشــترط عل 1991، ب

ــزة  ــوا مــن قطــاع غ ــة مــن الفلســطينيين الذيــن قدم ــا نســبته 10 فــي المائ ــرك هــذا االشــتراط م ــك. وقــد ت تخلفهــم عــن ذل

ــزة وال  ــى غ ــم إل ــودوا أدراجه ــعهم أن يع ــي وس ــاد ف ــا ع ــث م ــم، حي ــي عائ ــع قانون ــي وض ــام 1967 ف ــل الع ــت قب ــى الكوي إل

االســتفادة مــن وثائــق الســفر المصريــة القديمــة التــي كانــت فــي حوزتهــم لكــي يتســنى لهــم العــودة إلــى مصــر. وبذلــك، 

بقــي العديــد مــن هــؤالء فــي الكويــت ومكثــوا فيهــا بصــورة غيــر قانونيــة.461 قــد شــهدت العالقــة بيــن الفلســطينيين 

والكويتييــن تحســًنا فــي هــذه اآلونــة، بيــد أن التمييــز الواقــع علــى الفلســطينيين ال يــزال مستشــرًيا بســبب الموقــف 

ــي العــام 462.1991  ــد صــدام حســين ف ــى ي ــت عل ــزو الكوي ــال غ ــوه حي ــذي تبّن السياســي الرســمي ال

االعتــراف بالحقوق األساســية 

الحــق فــي العمــل: بإمــكان الفلســطينيين اإلقامــة فــي الكويــت علــى أســاس تأشــيرات العمــل، التــي يتحمــل بموجبهــا 	 

رب العمــل المســؤولية عــن جميــع شــؤونهم القانونيــة والماديــة.463 وال يســمح للفلســطينيين بالعمــل فــي وظائــف 

ــى اآلن.  ــة حت حكومي

الحــق فــي التعليــم: في وســع أبنــاء الفلســطينيين االلتحــاق بالمدارس والجامعــات الخاصة دون غيرها.464 	 

الحــق فــي الرعايــة الصحيــة: يحصــل الفلســطينيون الديــن يحملــون تصاريــح عمــل علــى الخدمــات الصحيــة مــن 	 

المستشــفيات الخاصــة فقــط، وال يحــق لهــم الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة التــي تؤمنهــا المؤسســات الحكوميــة.465 

الراهن  الوضع 

ــطينية  ــلطة الفلس ــع الس ــاق م ــى اتف ــت إل ــام 2016، وتوصل ــالل الع ــطيني خ ــفر الفلس ــواز الس ــمًيا بج ــت رس ــت الكوي اعترف

ــن الســفارة الفلســطينية.  ــى هــذه الجــوازات م ــن الحصــول عل ــت م ــي الكوي ــن ف ــراء يمكــن الفلســطينيين المقيمي بشــأن إج

وقــد أبــرم هــذا االتفــاق مــن أجــل تســوية أوضــاع إقامــة نحــو 8,000 فلســطيني فــي الكويــت، حيــث لــم يعــد فــي ُوســع هــؤالء 

تحديــث وثائــق الســفر التــي كانــت قــد صــدرت لهــم مــن ســوريا أو مصــر أو العــراق أو لبنــان.466  

ــن  ــف معلمي ــادة توظي ــة إع ــة الكويتي ــررت الحكوم ــج، ق ــرب الخلي ــى ح ــا عل ــن 25 عاًم ــرب م ــا يق ــد م ــام 2017، وبع ــي الع وف

ــالد.467  ــي الب ــم ف ــاع التعلي ــر قط ــياق تطوي ــي س ــك ف ــها، وذل ــي مدارس ــطينيين ف فلس

459  جامعة الدول العربية، بروتوكول الدار البيضاء.  المصدر السابق رقم 373. 

https://goo.gl/vUebka :عن قرار تعديل الجنسية لالجئين الفلسطينيين في الكويت”، الخليج أونالين، تشرين األول 2016. متوفر على الرابط "  460

461 Abbas Shiblak, “Residency Status and Civil Rights of Palestinian Refugees in Arab Countries,” Journal of Palestine Studies 25, 
no. 3 (Spring, 1996): 40-41, available at: http://group194.net/english/user_files/book_download/shiblak.pdf [hereinafter 
Shiblak, Residency Status].

462 Megan O’Toole, “Palestine-Kuwait relations: ‘Ice has started to melt’,” Al Jazeera, 6 August 2015, available at: https://www.
aljazeera.com/news/2015/08/palestine-kuwait-relations-ice-started-melt-150805072107680.html [accessed 14 September 
2019] [hereinafter O’Toole, Palestine-Kuwait].  

463 Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees, supra note 50, 158.
464 O’Toole, Palestine-Kuwait, supra note 462.
465 Ibid.
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لـبـنــــان 

وفــي   1948 العــام  حــرب  قبــل  )لبنــان(  اللبنانيــة  الجمهوريــة  إلــى  الفــرار  علــى  فلســطيني   130,000 يقــارب  مــا  أجبــر 

 لحــرب العــام 
ً
ــت.469 ونتيجــة ــك الوق ــي ذل ــان ف ــن مجمــوع ســكان لبن ــة م ــي المائ خضّمهــا،468 حيــث شــكل هــؤالء نحــو 10 ف

29,145 فلســطينًيا  نحــو  أن  إلــى  التقديــرات  لبنــان.470 كمــا تشــير  إلــى  آخــر  25,000-20,000 فلســطيني  1967، هجــر 

هّجــروا مــن ســوريا يقيمــون اآلن فــي لبنــان.471 وبحلــول العــام 2019، كان هنــاك 475,075 فلســطينًيا مســجلين لــدى وكالــة 

األونــروا فــي لبنــان، مــن بينهــم 270,614 فلســطينًيا يقيمــون فــي مخيمــات اللجــوء الرســمية.472 ومــع ذلــك، يقــدر بــأن 

ــبب وراء  ــود الس ــا يع ــوظ، وربم ــكل ملح ــك بش ــن ذل ــل م ــان أق ــي لبن ــا ف ــون فعلًي ــن يقيم ــطينيين الذي ــن الفلس ــدد الالجئي ع

ــارج  ــى الخ ــة إل ــرة الجماعي ــه والهج ــال أراضي ــذي ط ــرائيلي ال ــزو اإلس ــان والغ ــت بلبن ــي عصف ــة الت ــرب األهلي ــى الح ــك إل ذل

ــن  ــص الالجئي ــث )3-2: خصائ ــع( والمبح ــث )2-2: التوزي ــر المبح ــم )انظ ــا عليه ــي يفرضه ــة الت ــات التقييدي ــبب السياس بس

والمهجريــن الفلســطينيين( مــن الفصــل الثانــي أعــاله(.473 

الوضــع القانوني 

صــادق لبنــان علــى بروتوكــول الــدار البيضــاء، مــع إبــداء تحفظــات جوهريــة علــى المادتيــن األولــى والثالثــة منــه،474 بمــا يتيــح 

للحكومــة ممارســة ســلطة تقديريــة واســعة فــي حرمــان الفلســطينيين مــن الحقــوق التــي يكفلهــا هــذا البروتوكــول.475 وفــي 

ــان فــي عامليــن اثنيــن، أحدهمــا أن  ــون الفلســطينيون فــي لبن ــي منهــا الالجئ ــرة التــي يعان ــع، تتمثــل المشــكلة المحي الواق

ــا  ــاس. فوفق ــذا األس ــى ه ــون عل ــن، ويعامل ــم الجئي ــس باعتباره ــب، ولي ــم أجان ــون باعتباره ــون يصنف ــطينيين ال يزال الفلس

ألحــكام المرســوم رقــم 319 لســنة 1962، الــذي ينظــم وضــع الالجئيــن الفلســطينيين، يعتبــر هــؤالء الالجئــون »أجانــب 

ــن  ــة األم ــن مديري ــادرة ع ــة[ ص ــات ]إقام ــاس بطاق ــى أس ــان عل ــي لبن ــون ف ــة، ويقيم ــم األصلي ــن بلدانه ــق م ــون وثائ ال يحمل

العــام، أو بطاقــات هويــة صــادرة عــن مديريــة الشــؤون السياســية والالجئيــن«.476 وقــد يّســرت جملــة مــن العوامــل للحكومــات 

ــوالت  ــدات والبروتوك ــن المعاه ــة م ــا طائف ــص عليه ــي تن ــؤوليات الت ــات والمس ــى االلتزام ــف عل ــة أن تلت ــة المتعاقب اللبناني

الدوليــة واإلقليميــة – بمــا فيهــا التشــريعات الصــادرة عنهــا هــي نفســها، بحيــث يصّنــف هــؤالء الالجئــون باعتبارهــم 

أجانــب، إضافــة إلــى عــدم إنفــاذ األنظمــة الســارية والســلطة التقديريــة التــي يمارســها الــوزراء والتــي تحركهــا دوافــع 

ــة علــى  ــار للتداعيــات المترتب ــا، ليــس هنــاك اعتب سياســية أو تعتمــد علــى التــوازن الطائفــي الحســاس فــي لبنــان،477. وثانًي

وضــع الالجئيــن الفلســطينيين الــذي طــال عليــه األمــد. فقــد تكفلــت هــذه السياســات التــي ال مبــرر لهــا وال يمكــن تســويغها 

بإعــادة إنتــاج الظــروف المعيشــية واألوضــاع المترديــة التــي يحياهــا الالجئــون الذيــن يشــهدون أعــداًدا متناميــة فــي هــذا 

البلــد علــى مــدى ســنوات عديــدة. 

علي هويدي، “التوزيع الجغرافي والديموغرافي لالجئين الفلسطينيين في لبنان / أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان”، بيروت: مركز الزيتونة، 2008. متوفر على   468
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471 UNRWA, Syria Emergency Appeal 2019, supra note 245.
472 UNRWA, UNRWA in Figures 2018-2019, supra note 158.

في عام 2018، أصدرت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني نتائج مسح العينة التي أظهرت تقديرات سكانية تتراوح بين 193،000 و241،000 الجئ فلسطيني في لبنان.  473

  LPDC and PCBS, Key Findings Report 2017, supra note 172.   

474  جامعة الدول العربية، بروتوكول الدار البيضاء،  المصدر السابق رقم 373.

475  المصدر السابق.

476 Jaber Suleiman, Marginalised Community: The Case of Palestinian Refugees in Lebanon (Brighton: Development Research 
Centre on Migration, Globalisation and Poverty, University of Sussex, April 2006), 12, available at https://assets.publishing.
service.gov.uk/media/57a08c4be5274a31e0001112/JaberEdited.pdf.

477 Jennifer Ibrahim, “The Discrimination against Palestinian Refugees Living in Lebanon,” Palestine-Israel Journal of Politics, 
Economics and Culture 15, no. 2, 2008, available at https://www.pij.org/articles/1168 [accessed 14 September 2019].

https://bit.ly/31w4GmS
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/12733.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/12733.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08c4be5274a31e0001112/JaberEdited.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08c4be5274a31e0001112/JaberEdited.pdf
https://www.pij.org/articles/1168


111

ث
الـ

لث
ل ا

ــــ
ص

فـ
الـ

وثمــة أربــع فئــات أساســية مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان 

ــة:  فــي هــذه اآلون

ــي 	  ــون اللبنانيــون: فقــد كان نحــو 30,000 الجــئ مــن الجئ المواطن

العــام 1948 ممــن كانــوا مســيحيين ومنحــوا المواطنــة اللبنانيــة، علــى 

ــي  ــش ف ــي اله ــوازن الطائف ــة بالت ــه عالق ــي كان ل ــرار سياس ــاس ق أس

لبنــان.478  

الالجئــون 	  وهــم   :)1948 العــام  )الجئــو  المســجلون  الالجئــون 

ــان فــي العــام 1948  ا لهــم فــي لبن
ً
الفلســطينيون الذيــن وجــدوا مــالذ

ــة  ــون صف ــح هــؤالء الالجئ ــروا. ومن ــة األون ــدى وكال وســجلوا أنفســهم ل

ــق الســفر التــي يجــري تجديدهــا كل خمســة  ــة ووثائ ــة القانوني اإلقام

أعــوام. 

وهــم 	   :)1967 العــام  )الجئــو  المســجلين  غيــر  الالجئــون 

الفلســطينيون الــذي فــروا إلــى لبنــان خــالل حــرب العــام 1967 وبعدهــا، 

ــر،  ــد آخ ــن بل ــان م ــي لبن ــه ف ــط رحال ــر ح ــطيني آخ ــب أي فلس ــى جان إل

وُســجل لــدى الحكومــة اللبنانيــة، ولــم يســجل لــدى وكالــة األونــروا. ويحمــل هــؤالء الفلســطينيون وثائــق هويــة اإلقامــة، 

وال تصــدر لهــم ســوى وثائــق ســفر لعــام واحــد، وتجــدد ثــالث مــرات.479 

ــة 	  ــدى الحكوم ــروا وال ل ــة األون ــدى وكال ــر المســجلين ل ــون غي ــة: وهــم الالجئ ــق ثبوتي ــون وثائ ــن ال يحمل ــون الذي الالجئ

ــن  ــر مصــر، أو م ــزة عب ــن قطــاع غ ــان بعــد العــام 1970 م ــى لبن ــي عمومهــم، إل ــون، ف ــد وصــل هــؤالء الالجئ ــة. وق اللبناني

األردن فــي أعقــاب أحــداث أيلــول األســود، أو مــن ســوريا، ومــن الممكــن أنهــم كانــوا مســجلين لــدى األونــروا فــي أمكنــة 

ــق  ــون وثائ ــن ال يحمل ــن الذي ــدد الالجئي ــراوح ع ــان.480 ويت ــى لبن ــجيلهم إل ــل تس ــم بنق ــمح له ــم يس ــه ل ــر أن ــرى، غي أخ

مــن 3,000 إلــى 5,000 الجــئ. وهــم يعــدون مقيميــن غيــر قانونييــن فــي لبنــان علــى الرغــم مــن إصــدار بطاقــات هويــة 

لهــم.481 

االعتــراف بالحقوق األساســية 

الحــق فــي العمــل: اســتبعد الفلســطينيون فــي لبنــان، علــى مــدى تاريــخ وجودهــم فيــه، مــن ســوق العمــل بســبب 	 

الحظــر المفــروض علــى انخراطهــم فــي عــدد ال يحصــى مــن المهــن،482 والصعوبــة التــي يواجهونهــا فــي اســتيفاء 

ــن  ــرى وتوط ــذي استش ــر ال ــتفحال الفق ــى اس ــا أدى إل ــل، مم ــح لعم ــى تصاري ــول عل ــم الحص ــل له ــي تكف ــروط الت الش

فــي أوســاطهم. وال يــزال الفلســطينيون، حتــى هــذا اليــوم، مســتبعدين مــن جملــة مــن المهــن علــى اعتبــار أنهــم 

ــى الفلســطينيين تســديد الرســوم واســتيفاء شــرط  ــا عــاد يشــترط عل ــك، فمنــذ العــام 2010، م غيــر مواطنيــن. ومــع ذل

»المعاملــة بالمثــل« لكــي يتســنى لهــم الحصــول علــى تصاريــح العمــل.483 وعلــى الرغــم مــن هــذه التغييــرات، فــال 

هناك قلة استثنائية ممن تم منحهم الجنسية في الخمسينات، لكن القيود المفروضة على الجنسية كانت بسبب الخوف من اإلخالل بالتوازن بين السكان المسلمين   478

Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees, supra note 50, 162. والمسيحيين
479 UNHCR, Palestinian Refugees in Lebanon, supra note 200, 10.
480 Jaber Suleiman, Undocumented Palestinians in Lebanon (Non-Id Refugees) (Beirut: Center for Refugee Rights (Aidoun), 2014), 

5, available at: http://www.aidoun.org/en/wp-content/uploads/2014/01/No-ID-E.pdf.
481 Ibid.
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ــى أرض  ــان عل ــي لبن ــطينيين ف ــال الفلس ــع العم ــع جمي ــل م ــي التعام ــدة ف ــل القاع ــز الواســع النطــاق يمث ــك التميي ينف

ــى اإلطــالق.  ــة الرابعــة( ال حــق لهــم فــي العمــل عل ــة )الفئ ــون وثائــق ثبوتي ــن ال يحمل ــع. وأولئــك الذي الواق

ــة 	  ــدارس العام ــاق بالم ــة، بااللتح ــة عام ــن الفلســطينيين، بصف ــاء الالجئي ــام أبن ــة أم ــاح اإلمكاني ــم: تت ــي التعلي الحــق ف

علــى  الفلســطينيين  جــل  يعتمــد  ذلــك،  ومــع  العالــي.484  التعليــم  إلــى مؤسســات  باإلضافــة  لبنــان،  فــي  والخاصــة 

ــد  ــا تع ــم.485 كم ــري بينه ــر المستش ــم والفق ــف التعلي ــاع مصاري ــبب ارتف ــروا بس ــة األون ــا وكال ــي تديره ــدارس الت الم

ــى حــد يحــول بيــن الكثيــر مــن الفلســطينيين وبيــن االلتحــاق بهــا دون تمويــل  الجامعــات اللبنانيــة باهظــة التكلفــة إل

ــح دراســية لهــم فيهــا.486  من

ــي 	  ــام ف ــة الع ــام الصح ــى نظ ــول إل ــى الوص ــدرة عل ــطينيون الق ــون الفلس ــك الالجئ ــة: ال يمل ــة الصحي ــي الرعاي ــق ف الح

لبنــان، وهــم يعتمــدون اعتمــاًدا رئيســًيا علــى الخدمــات التــي تقدمهــا وكالــة األونــروا لهــم، بالتنســيق مــع وزارة الصحــة 

ــر الفلســطيني.488  ــة الهــالل األحم ــع جمعي ــة،487 وم اللبناني

ــذي 	  ــن الحــق المحــدود ال ــي العــام 2001 م ــون ف ــى القان ــل ورد عل ــا لتعدي
ً
ــرم الفلســطينيون وفق الحــق فــي التملــك: ُح

ــل  ــي أن يحم ــى األجنب ــترط عل ــد يش ــص جدي ــاد ن ــبب اعتم ــارات، بس ــك العق ــي تمل ــك ف ــل ذل ــه قب ــون ب ــوا يتمتع كان

بالســلطة  اللبنانيــة اعترفــت  الحكومــة  العقــارات.489 ومــع أن  لــه تملــك  لكــي يتســنى  جنســية دولــة معتــرف بهــا 

الفلســطينية فــي العــام 2005، فــإن فلســطين لــم تبلــغ مرتبــة الدولــة بعــد. ولذلــك، يحتــاج الفلســطينيون إلــى موافقــة 

ــة.490  ــر المنقول ــوال غي ــك األم ــن أجــل تمل الرئاســة م

ــل 	  ــم داخ ــم وتنقله ــل حركته ــي تكب ــود الت ــن القي ــان م ــي لبن ــطينيون ف ــون الفلس ــي الالجئ ــل: يعان ــي التنق ــق ف الح

ــه  ــذي تفرض ــار ال ــبه الحص ــة تش ــي حال ــطينية ف ــات الفلس ــن المخيم ــل م ــس بالقلي ــدد لي ــش ع ــا. ويعي ــالد وخارجه الب

القــوات األمنيــة اللبنانيــة عليهــا.491 ويتعيــن علــى الالجئيــن الذيــن يحملــون وثائــق ســفر مدتهــا عــام واحــد أن يحصلــوا 

ــق  ــال وثائ ــون ب ــل الالجئ ــه. وال يحم ــى خارج ــافرين إل ــوا مس ــان إن كان ــى لبن ــودة إل ــم للع ــي تلزمه ــيرات الت ــى التأش عل

ــا.492  ــالد، دون خارجه ــل الب ــل داخ ــم بالتنق ــمح له ــة تس ــات حكومي ــوى بطاق ــة س ثبوتي

الراهن  الوضع 

فــي صيــف العــام 2019، احتــج الالجئــون الفلســطينيون فــي الشــوارع المحيطــة باثنــي عشــر مخيًمــا فــي لبنــان عقــب اإلعــالن 

الــذي أصدرتــه وزارة العمــل اللبنانيــة فــي شــهر حزيــران والقــرار الــذي اتخــذه فــي يــوم 9 تمــوز  2019 بشــأن قوانيــن 

ــاة  ــي الحي ــع مناح ــوه، جمي ــب‘ أعلن ــوم غض ــي ’ي ــون، ف ــف المحتج ــد أوق ــب.493 فق ــى األجان ــري عل ــي تس ــة الت ــل اللبناني العم

فــي المخيمــات وأغلقــوا مداخلهــا باإلطــارات المشــتعلة ونظمــوا اإلضــراب، وشــاركت جميــع األحــزاب السياســية الفلســطينية 

http://www.lpdc.gov.lb/education/the-palestinian-  :الالجئون الفلسطينيون: التعليم”، لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، 2019. متوفر على الرابط"  484

student-in-the-lebanese-educationa/48/ar ]يذكر فيما بعد بـ: لجنة الحوار، تعليم الالجئين الفلسطينيين في لبنان[.

http://www.alarabnews.com/ الرابط:  2004. متوفر على  ، أيلول  الواقع و المرتجى”، أخبار العربي  رضوان عبدالله، “تعليم الفلسطينيين في لبنان بين   485

alshaab/2004/09-07-2004/radwan.htm

أنظر: لجنة الحوار، تعليم الالجئين الفلسطينيين في لبنان.  المصدر السابق رقم 484.  486

"الصحة في لبنان”، وكالة األونروا. متوفر على الرابط: الصحة-في-لبنان/https://www.unrwa.org/ar/activity؛ “-E-20 حقوق الالجئين الفلسطينيين في   487

لبنان”، البرلمان الللبناني، متوفر على الرابط: https://goo.gl/d6ita6 ]يذكر فيما بعد بـ: البرلمان اللبناني، حقوق الالجئين الفلسطينيين[.
488 "Lebanon Branch,” Palestine Red Crescent Society (PRCS), available at: https://www.palestinercs.org/index.php?langid=1&p

age=post&pid=11158&catid=2&parentid=11155 [accessed 14 September 2019].

المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان - شاهد، “قراءة قانونية لألوضاع القانونية للفلسطينيين في لبنان مع مقترحات لتعديل الوضع بما يتوافق مع شرعة حقوق   489

https://goo.gl/RMNAqN :اإلنسان” 6 تشرين الثاني 2015. متوفر على الرابط

المصدر السابق.  490

المصدر السابق.  491

أنظر: البرلمان اللبناني، حقوق الالجئين الفلسطينيين.  المصدر السابق رقم 487.  492

https://www.labor.gov.lb/Temp/Files/d2932a83-9022-4785- الرابط:  على  متوفر   .2019 تموز   9 بتاريخ   ،82/1 رقم  اللبنانية،  العمل  وزارة  قرار   493

bd01-5b9069e10142.pdf

http://www.lpdc.gov.lb/education/the-palestinian-student-in-the-lebanese-educationa/48/ar
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https://www.palestinercs.org/index.php%3Flangid%3D1%26page%3Dpost%26pid%3D11158%26catid%3D2%26parentid%3D11155
https://goo.gl/RMNAqN
https://www.labor.gov.lb/Temp/Files/d2932a83-9022-4785-bd01-5b9069e10142.pdf
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واللجــان الشــعبية فــي المخيمــات فــي هــذه االحتجاجــات، التــي عبــروا فيهــا عــن اعتراضهــم علــى التمييــز الــذي يواجهونــه 

ــد  ــا ال تزي ــل بأنه ــي وزارة العم ــالد. وتّدع ــي الب ــل ف ــح العم ــى تصاري ــول عل ــى الحص ــعيهم إل ــد س ــه عن ــون ل ــذي يتعرض أو ال

علــى أن تفــرض القوانيــن النافــذة وتتخــذ التدابيــر الالزمــة لحمايــة حقــوق العمــال اللبنانييــن. وشــنت الــوزارة، التــي احتجــت 

بهــذه المبــررات، حملــة واســعة اســتهدفت العمالــة األجنبيــة التــي تنتفــي الصفــة القانونيــة عنهــا.494 وشــملت هــذه الحملــة 

ــة، أو  ــه علــى تصاريــح العمــل المطلوب فــي جانــب منهــا اإلعــالن عــن موعــد نهائــي مدتــه شــهر واحــد تحصــل الشــركات خالل

ــى  ــى العمــال األجانــب، بمــن فيهــم الالجئــون الفلســطينيون، الحصــول عل تواجــه احتمــال إغــالق أبوابهــا.495 كمــا يشــترط عل

هــذه التصاريــح، علــى الرغــم مــن انعــدام احتماليــة اســتيفاء المؤهــالت التــي تيســر لهــم الحصــول عليهــا علــى أرض الواقــع. 

 عمــا تقــدم، ال تنفــك الســلطات اللبنانيــة ترفــض دخــول الفلســطينيين الفاريــن مــن ســوريا منــذ العــام 2014، 
ً

وفضــال

ــد  ــك، تفي ــع ذل ــل المســؤولية تجاههــم.496 وم ــادي تحم ــة تف ــان بغي ــوا أراضــي لبن ــن دخل ــك الذي ــا ترفــض تســجيل أولئ كم

ــا فلســطينًيا هجــروا مــن ســوريا يقيمــون اآلن فــي لبنــان.497 وهــؤالء الالجئــون مــن بيــن أشــد فئــات 
ً
التقاريــر بــأن 29,145 الجئ

ــان.  ــي لبن ــن الســوريين ف ــن الالجئي ــر م ــي ظــروف أســوأ بقــدر كبي ــث يعيشــون ف ــة، حي ــي المنطق ا ف
ً
ــوز ــا وع

ً
ــن ضعف الالجئي

ــى أوراق التســجيل يحرمهــم  ــى أن افتقارهــم إل ــة األونــروا، بالنظــر إل  علــى وكال
ً

ــا يعتمــدون اعتمــاًدا هائــال وجميعهــم تقريًب

ــة.498 وفــي  ــي القــوى العامل ــن المشــاركة ف ــر الرســمية، ناهيــك عــن حرمانهــم م ــات الرســمية وغي ــى الخدم ــن الحصــول عل م

العــام 2018، أعلنــت األونــروا أنهــا بصــدد تســجيل جميــع الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن قدمــوا مــن ســوريا ويقيمــون فــي 

لبنــان مــن أجــل التخفيــف مــن بعــض هــذا الضغــط.499 

ــي  ــام الفلســطينيين ف ــرص العمــل المتاحــة أم ــى ف ــًرا ســلبًيا عل ــن الســوريين أث ــن الالجئي ــة م ــداد هائل ــق أع ــرز تدف ــد أف وق

لبنــان، حيــث تميــل الشــركات اللبنانيــة إلــى العامــل الســوري وتفضلــه علــى الفلســطيني.500 وفــي الوقــت الــذي ســعت 

ــان مــن خــالل  ــى تيســير ســبل عيــش الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبن ــة إل ــر حكومي ــروا وعــدة منظمــات غي ــة األون ــه وكال في

برامــج اإلغاثــة والتنميــة والمشــاريع التــي تــدر الدخــل عليهــم،501 فقــد تســببت أزمــة التمويــل التــي واجهتهــا األونــروا فــي 
عدت لغايــات دعم هؤالء الالجئين ومســاندتهم.502

ُ
إجبارهــا علــى ســحب عــدد من المشــاريع التي أ

لـيـبـيـــا 

اســتضافت الجمهوريــة العربيــة الليبيــة )ليبيــا(، علــى مــدى تاريخهــا، اآلالف مــن العمــال الوافديــن الفلســطينيين، مــن 

بينهــم عــدد كبيــر مــن الالجئيــن الذيــن نزحــوا إلــى بلــدان عربيــة أخــرى، فــي ســياق ســعيهم وراء فــرص أفضــل. فقــد 

https://www.labor.gov.lb/LatestNewsDetails. الرابط:  على  متوفرة   ،2019 آب   1 اللبناني،  البرلمان  سليمان،  ابو  كميل  العمل  وزير  من  رسالة   494

aspx?lang=ar&newsid=15216
495 Ali Younes, “Palestinians in Lebanon Protest Crackdown on Unlicensed Workers,” Al Jazeera, 17 July 2019, available at: https://

www.aljazeera.com/news/2019/07/palestinians-lebanon-protest-crackdown-unlicensed-workers-190716183746729.html 
[accessed 14 September 2019].

http://www.badil.org/ar/  :مركز بديل، “عن أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنـان”، جريدة حق العودة، العدد 55، تشرين األول 2013. متوفر على الرابط  496

publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/item/1958-art5.html.
497 UNRWA, Syria Emergency Appeal 2019, supra note 245.
498 UNHCR and Lebanese Government, Lebanon Crisis: Response Plan 2017-2020 (2018 update), January 2018, 11, 13, 37, 

available at: https://data2.unhcr.org/en/documents/download/61740 [accessed 14 September 2019].
499 AGPS, «UNRWA to Update Data of Palestinians from Syria in Lebanon,» news release, 7 July 2019, available at: https://www.
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ــب، وال  ــن األجان ــم م ــن غيره ــل م ــة أفض ــرب معامل ــب الع ــام 1951، األجان ــي الع ــتقاللها ف ــت اس ــد أن نال ــا، بع ــت ليبي عامل

ــاء  ــل بن ــن أج ــرات م ــارات والخب ــون بالمه ــن يتمتع ــراد الذي ــتقدام األف ــعيها الس ــار س ــي إط ــك ف ــطينيين، وذل ــيما الفلس س

البــالد.503 واجتذبــت هــذه السياســة نحــو 5,000 فلســطيني إلــى ليبيــا بحلــول العــام 1970، وارتفــع هــذا العــدد إلــى 29,000 

فلســطيني مــع نهايــة العــام 1992. وال يــزال عــدد الفلســطينيين فــي ليبيــا يشــهد تقلبــات كبيــرة منــذ ذلــك الحيــن. فعقــب 

ــع  ــى التوقي ــا عل ــطيني احتجاًج ــن 17,000 فلس ــل ع ــا ال يق ــي م ــر القذاف ــي معم ــس الليب ــرد الرئي ــلو، ط ــات أوس ــرام اتفاقي إب

علــى هــذه االتفاقيــات.504 وكان مــن بيــن هــؤالء مــا يقــرب مــن 5,000 الجــئ فلســطيني تركــوا عالقيــن علــى الحــدود المصريــة 

ــم يملكــوا القــدرة علــى دخــول مصــر.505  فــي العــام 1995، بعــد أن طــردوا مــن ليبيــا ول

ومــع ذلــك، مــع انطــالق شــرارة »الثــورات« العربيــة فــي العــام 2011، أشــارت بعــض التقديــرات إلــى أن تعــداد الفلســطينيين 

ــول  ــطيني بحل ــى 22,000 فلس ــدد إل ــذا الع ــع ه ــا، تراج ــي ليبي ــزاع ف ــدالع الن ــع ان ــطيني.506 وم ــغ 75,000 فلس ــا بل ــي ليبي ف

نهايــة العــام 507.2014 ويقــدر بــأن نحــو 5,000 الجــئ فلســطيني تدفقــوا مــن ســوريا إلــى ليبيــا، والعديــد منهــم مــن 

ــى  ــددة عل ــوًدا مش ــة قي ــلطات المصري ــت الس ــد أن فرض ــا بع ــى أوروب ــور إل ــة عب ــا كنقط ــتخدموا ليبي ــث اس ــك، بحي ــر كذل مص

الفلســطينيين القادميــن مــن ســوريا إليهــا.508 وأشــارت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن إلــى أن 

ــام 509.2018  ــى الع ــا حت ــي ليبي ــوا ف ــه، كان ــا ب
ً
ــا معترف

ً
ــم 4,555 الجئ ــن فيه ــة، بم ــم المفوضي ــى به ــطينًيا تعن 6,539 فلس

ويعــد أولئــك المســجلون لــدى المفوضيــة أقليــة بيــن مجمــوع الالجئيــن الفلســطينيين.510 

الوضــع القانوني 

صادقــت ليبيــا علــى بروتوكــول الــدار البيضــاء، مــع أنهــا أبــدت تحفظهــا علــى المــادة األولــى منــه، التــي نصــت علــى وجــوب 

ــك، كان الفلســطينيون  ــع ذل ــع المواطنيــن العــرب.511 وم ــى قــدم المســاواة م ــة عل ــذات شــروط اإلقام خضــوع الفلســطينيين ل

يعاملــون معاملــة المواطنيــن الليبييــن بموجــب التشــريعات الســارية فــي البــالد، باســتثناء الفتــرة الواقعــة بيــن العــام 

1995 و1997، عندمــا علــق الرئيــس معمــر القذافــي حقوقهــم فــي اإلقامــة فــي معــرض احتجاجــه علــى القــرار الــذي اتخذتــه 

ــلو.  ــات أوس ــى اتفاقي ــع عل ــطينية بالتوقي ــلطة الفلس الس

ــم  ــة الفلســطينيين ووضعه ــأن إقام ــدة بش ــن جدي ــدر أي قواني ــم تص ــام 2011، ل ــي الع ــي ف ــد القذاف ــقوط العقي ــذ س ومن

القانونــي، ولكــن القوانيــن الســارية مــا عــادت تنفــذ بحذافيرهــا فــي ظــل غيــاب ســلطة قضائيــة تــؤدي وظيفتهــا أداًء 

ــون  ــا المواطن ــى به ــي يحظ ــول الت ــيرات الدخ ــن تأش ــاء م ــزة اإلعف ــون بمي ــطينيين ال يتمتع ــروف أن الفلس ــن المع ــا. وم تاًم

ــا فــي شــرق البــالد دخــول الفلســطينيين دون الحصــول  العــرب.512 وفــي العــام 2015، حظــرت الحكومــة المعتــرف بهــا دولًي

ــة.513  ــر قانوني ــورة غي ــالد بص ــول الب ــى دخ ــم إل ــر منه ــع الكثي ــا دف ــة، مم ــيرات الالزم ــى التأش عل

503 Lifos, Thematic Report: Palestinians & Syrians in Libya, (Norrköping, Sweden: Swedish Migration Agency (Migrationsverket), 
February 2016), 7, available at: https://www.ecoi.net/en/file/local/1041798/1788_1461175197_lifos.pdf [hereinafter 
Palestinians in Libya Thematic Report].

504 Id., 8.
505 Shiblak, Residency Status, supra note 461, 40.
506 Dr Saleh, Conditions of Palestinian Refugees, supra note 458, 14; Franklin Lamb, “Libya’s Palestinian Refugees And The 

Current Crisis (Part I of II),” Counter Currents, 10 September 2011, available at: https://countercurrents.org/lamb100911.htm
507 Dr Saleh, Conditions of Palestinian Refugees, supra note 458, 14.
508 Palestinians in Libya Thematic Report, supra note 503.
509 UNHCR, Population Statistics, supra note 155.
510 Palestinians in Libya Thematic Report, supra note 503.

أنظر: العلي، بروتوكول الدار البيضاء،  المصدر السابق رقم 378.  511

512 Palestinians in Libya Thematic Report, supra note 503, 12, 21.
513 Palestinians in Libya Thematic Report, supra note 503, 24.
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االعتــراف بالحقوق األساســية 

ــون  ــا المواطن ــع به ــي يتمت ــوق الت ــس الحق ــرب نف ــن الع ــع المواطني ــح جمي ــة يمن ــن الليبي ــد القواني ــن أن أح ــم م ــى الرغ عل

الليبيــون،514 ومــع أن الالجئيــن الفلســطينيين كانــوا يلقــون معاملــة قوامهــا التعاطــف معهــم بصفــة عامــة، فقــد طــرأ 

تدهــور كبيــر علــى هــذا الوضــع بعــد ســقوط العقيــد القذافــي فــي العــام 2011، حيــث ال يتــم إعمــال العديــد مــن الحقــوق 

ــع.  ــى أرض الواق ــا عل  تاًم
ً

ــاال ــم إعم ــة له الواجب

العمــوم، ال 	  515 وعلــى وجــه  لليبييــن. ا المواطنيــن  ليبيــا معاملــة  فــي  الفلســطينيون  العمــل: يعامــل  الحــق فــي 

ــارات،  العق ــك  ــة أو تمل الالزم ــص  التراخي ــى  ــول عل أو الحص ــال،  ــاريع األعم ــي إدارة مش ــق ف الح ــون  ــك الالجئ يمل

مشــاريعهم  إدارة  والعراقييــن  الفلســطينيين  الالجئيــن  مــن  محــدود  لعــدد  تســمح  الحكومــة  أن  مــع 

 516 يــة. ر لتجا ا

الماضــي، 	  لقــرن  ا مــن  الســبعينات  منــذ حقبــة  الفلســطينيون يتلقــون،  الالجئــون  يــزال  التعليــم: ال  فــي  الحــق 

 517 والجامعــي. لثانــوي  ا تعليمهــم  متابعــة  ألبنائهــم  تيســر  لتــي  ا الدراســية  لمنــح  ا

الصحيــة 	  لرعايــة  ا خدمــات  علــى  الحصــول  الفلســطينيون  الالجئــون  يســتطيع  الصحيــة:  الرعايــة  فــي  الحــق 

خــالل  مــن  الصحيــة  الخدمــات  علــى  آخــرون  الجئــون  يحصــل  بينمــا  الحكومــة،  مــن  المجانيــة  والتعليــم 

 518 الالجئيــن. لشــؤون  المتحــدة  لألمــم  الســامية  المفوضيــة 

ومنــذ 	  أبيهــا.  بكــرة  عــن  األراضــي  ملكيــة  القذافــي  العقيــد  لغــى  أ  ،1986 لعــام  ا فــي  التملــك:  فــي  الحــق 

ويخلــون  أراضيهــم  بملكيــة  لبــون  يطا المؤجــرة  للمنــازل  األصلييــن  لمالكيــن  ا مــن  العديــد  يــزال  ال   ، ســقوطه 

تفاقــم  مــن  يزيــد  منازلهــم  مــن  الفلســطينيين  لالجئيــن  المحتمــل  الطــرد  إن  بالقــوة.  منهــا  الفلســطينيين 

  519 لليبيــة. ا األراضــي  داخــل  تهجيرهــم  احتماليــة  ومــن  األمــان  لــى  إ يفتقــر  لــذي  ا وضعهــم 

الراهن  الوضع 

ــزال  ــك، ال ي ــع ذل ــل. وم ــات العم ــة ولغاي ــة مؤقت ــاك بصف ــودون هن ــا موج ــي ليبي ــا ف ــن حالًي ــطينيين الموجودي ــم الفلس معظ

ــذي  ــزاع ال ــبب الن ــة، بس ــي المختلف ــوذ السياس ــق النف ــن مناط ــيما بي ــه، وال س ــاده وجوانب ــع أبع ــع بجمي ــف الوض ــوض يل الغم

تــدور رحــاه فــي البــالد. فقــد تقلصــت فــرص العمــل إلــى حــد بعيــد وبــات الفلســطينيون يتعرضــون للمضايقــات واالعتقــال 

ــر أراضــي ليبيــا. ونتيجــة لذلــك، رحــل العديــد  والتعذيــب علــى نحــو متزايــد علــى يــد الفصائــل السياســية التــي تنتشــر عب

ــق  ــية أي وثائ ــي الجنس ــن عديم ــطينيين م ــض الفلس ــك بع ــك، ال يمل ــع ذل ــل. وم ــى الرحي ــعون إل ــطينيين أو يس ــن الفلس م

ــة،  ــق ليبي ــون وثائ ــؤالء ال يحمل ــى أن ه ــر إل ــا. وبالنظ ــاؤوا منه ــي ج ــة الت ــة األصلي ــة المضيف ــى الدول ــودة إل ــم الع ــر له تيس

ــى الحــدود.520  ــن عل ــا يبقــون عالقي ــا م فغالًب

514 For Law 10/1989 Concerning the rights and Duties of Arab Citizens, see: Palestinians in Libya Thematic Report, supra note 
503, 17.

515 Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees, supra note 50, 166.
516 United States Committee for Refugees and Immigrants (USCRI), World Refugee Survey 2009 - Libya, 17 June 2009, available 

at: https://www.refworld.org/docid/4a40d2acc.html [accessed 14 September 2019] [hereinafter USCRI, Refugee Survey 
2009].

517 Elena Fiddian-Qasmiyeh,“Invisible Refugees and/or Overlapping Refugeedom? Protecting Sahrawis and Palestinians Displaced 
by the 2011 Libyan Uprising,» International Journal of Refugee Law 24, no. 2 (May 2012): 263-293, 270.

518 USCRI, Refugee Survey 2009, supra note 516.
519 Rebecca Murray, “Palestinians Live on the Edge in New Libya,” Inter Press Service News Agency, 23 August 2012, available at: 

http://www.ipsnews.net/2012/08/palestinians-live-on-the-edge-in-new-libya/ [accessed 14 September 2019].

https://goo.gl/SwPwFq :علي بدوان، “انعكاسات الوضع في ليبيا على الفلسطينيين”، فلسطين اليوم، 9 آذار 2011. متوفر على الموقع  520

https://www.refworld.org/docid/4a40d2acc.html
http://www.ipsnews.net/2012/08/palestinians-live-on-the-edge-in-new-libya/
https://goo.gl/SwPwFq
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السـعـوديـــة 

أشــارت التقديــرات إلــى أن نحــو 500,000-400,000 فلســطيني كانــوا يقيمــون فــي المملكــة العربيــة الســعودية )الســعودية( 

فــي العــام 521،2017 حيــث الذوا إليهــا وحطــوا رحالهــم فيهــا ألســباب اقتصاديــة أساًســا. 

الوضــع القانوني 

القانونــي  أثــره  مــن  التقليــل  فــي ســبيل  تــأل جهــًدا  ولــم  البيضــاء،  الــدار  بروتوكــول  علــى  الســعودية  لــم تصــادق 

فــي  للحكــم  األساســي  النظــام  فيــه  ينــص  الــذي  الوقــت  ففــي  ذلــك،  عــن  522 وفضــاًل  العربيــة. الــدول  فــي  وســريانه 

ــة  ــد المملك ــال تعتم 523 ف ــك«، ــة ذل ــة العام ــوء السياســي إذا اقتضــت المصلح ــق اللج ــة ح ــح الدول ــى أن »تمن الســعودية عل

 
ً
ــة 524 ونتيج ــن. ــع الالجئي ــدد وض ــي يح ــي وقانون ــار إجرائ ــى إط ــر إل ــا تفتق ــذ، كم ــع التنفي ــص موض ــذا الن ــع ه ــة لوض آلي

لذلــك، ال يملــك الالجئــون الفلســطينيون غيــر صفــة اإلقامــة فــي الســعودية، التــي تشــترط كفالــة رب عمــل ســعودي 

ــا للقانــون الســعودي، ال يحصــل ســوى المولــود ألب ســعودي علــى المواطنــة عنــد 
ً
525 ووفق مــن أجــل الحصــول عليهــا.

526 كمــا يعــد الفلســطينيين غيــر مؤهليــن لتقديــم طلــب للحصــول علــى المواطنــة علــى أســاس إقامتهــم فــي  مولــده.

 527 ــوام. ــرة أع ــدة عش ــالد لم الب

االعتــراف بالحقوق األساســية 

ــة غيرهــم مــن العمــال األجانــب. ولهــذا الســبب، فهــم 	  الحــق فــي العمــل: يعامــل الفلســطينيون فــي الســعودية معامل

يســتبعدون مــن العمــل فــي العديــد مــن المهــن بســبب الشــرط الــذي يقضــي حمــل المواطنــة الســعودية.528 

الحــق فــي التعليــم: االلتحــاق بالمــدارس العامــة مجانــي للمواطنيــن وغيــر المواطنيــن.529 والتعليــم العالــي مجانــي 	 

ــي  ــب بااللتحــاق بمؤسســات التعليــم العال ــاء العمــال األجان ــاء المواطنيــن الســعوديين دون غيرهــم. وال يســمح ألبن ألبن

ــى منــح دراســية فيهــا.530  ــوا عل ــم يحصل مــا ل

الحــق فــي الرعايــة الصحيــة: تقــدم الســعودية الرعايــة الصحيــة المجانيــة للســعوديين واألجانــب العامليــن فــي 	 

”الفلسطينيون في المملكة انتقدوا دور السفارة - معادلة جديدة معقدة بالسعودية تجبر الفلسطينيين على المغادرة”، فلسطين اليوم، 2 آب 2017. متوفر على   521

https://goo.gl/xmigoc :الموقع

اقترحت المملكة العربية السعودية، إلى جانب الكويت، القرار رقم 5093 الذي سعى إلى إعفاء الدول العربية من إعطاء األولوية للبروتوكول عمليا: أنظر: “عن قرار   522

https://goo.gl/vUebka :تعديل الجنسية لالجئين الفلسطينيين في الكويت” الخليلج أونالين، 17 تشرين األول 2016. متوفر على الموقع
523 Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia (Washington, DC), “Basic Law of Governance,” 1412 H No. A/90, 1 March 1992, 

(SAU), available at: https://www.saudiembassy.net/basic-law-governance [accessed 14 September 2019].
524 US Department of State, Saudi Arabia 2017 Human Rights Report, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 20 April 

2018, 32, available at: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/Saudi-Arabia.pdf.
525 Immigration and Refugee Board of Canada (IRB Canada), Palestine and Saudi Arabia: Residence status of stateless Palestinians, 

including access to employment, education, health care and other services, and the ability to travel in and out of the country; 
requirements and procedures to renew residence status, including whether stateless Palestinians whose permits have 
expired face deportation and detention (2015- November 2017), 14 November 2017, available at: https://www.refworld.org/
docid/5afadfd94.html [accessed 14 September 2019].

526 “Saudi Arabian Nationality Law,” Gulf Labour Markets, Migration, and Population (GLMM), 23 September 1954, available at: 
http://gulfmigration.org/saudi-arabia-saudi-arabian-nationality-law/ [accessed 14 September 2019].

527 Gabriel G. Tarabani, Israeli-Palestinian Conflict: from Balfour Promise to Bush Declaration, (Bloomington, IN: AuthorHouse, 
2008), 91.

528 Ibid.; «41 Jobs Types Designated as Saudi-only,» Arab News, 16 December 2018, available at: http://www.arabnews.com/
node/1421836/saudi-arabia [accessed 14 September 2019].

529 Majed Alamri, “Higher Education in Saudi Arabia,” Journal of Higher Education Theory and Practice 11, no. 4 (2011): 15, 
available at: http://www.na-businesspress.com/JHETP/AlamriWeb11-4.pdf.

530 Hujaylan Alhujaylan, “The Higher Education of Women in The Kingdom of Saudi Arabia: Relationship of Gender and Academic 
Performance in High School to the Selection of College Major Among Undergraduate Students,” (Masters THesis, University 
of Akron, 2014), 2, available at: https://bit.ly/2m73QN6.

https://goo.gl/xmigoc
https://goo.gl/vUebka
https://www.saudiembassy.net/basic-law-governance
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/Saudi-Arabia.pdf
https://www.refworld.org/docid/5afadfd94.html
https://www.refworld.org/docid/5afadfd94.html
http://gulfmigration.org/saudi-arabia-saudi-arabian-nationality-law/
http://www.arabnews.com/node/1421836/saudi-arabia
http://www.arabnews.com/node/1421836/saudi-arabia
http://www.na-businesspress.com/JHETP/AlamriWeb11-4.pdf
https://bit.ly/2m73QN6
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القطــاع العــام. وفــي المقابــل، يعتمــد األجانــب العاملــون فــي القطــاع الخــاص علــى أربــاب أعمالهــم فــي الحصــول علــى 

ــة.531  ــة الصحي الرعاي

الحــق فــي التملــك: تنــص المــادة 2 مــن نظــام تملــك غيــر الســعوديين للعقــار واســتثماره علــى أنــه »يســمح لألشــخاص 	 

غيــر الســعوديين ذوي الصفــة الطبيعيــة المقيميــن فــي المملكــة إقامــة نظاميــة بتملــك العقــار لســكنهم الخــاص، 

وذلــك بعــد الترخيــص لهــم مــن وزارة الداخليــة«.532 

الحــق فــي التنقــل: ال يســمح للفلســطينيين، الذيــن يحمــل معظمهــم وثائــق ســفر مصريــة وســورية وأردنيــة، بالســفر 	 

إلــى خــارج المدينــة التــي يعملــون فيهــا أو تغييــر مــكان عملهــم دون الحصــول علــى إذن مــن كفالئهــم )أربــاب 

ــن رب  ــر بالعــودة دون تأمي ــن يغــادرون الســعودية لمــدة ســتة أشــهر أو أكث العمــل(.533 وال يســمح للفلســطينيين الذي

ــي الخــارج.534  ــاء التواجــد ف ــن ضــرب المســتحيل أثن ــر يعــد م ــد، وهــو أم عمــل أو كفيــل جدي

الراهن  الوضع 

ــرى،  ــة أخ ــة عربي ــدان مضيف ــن بل ــفر م ــق س ــون وثائ ــن يحمل ــطينيين الذي ــق الفلس ــر بح ــًرا تدابي ــعودية مؤخ ــت الس فرض

إلــى مكــة ألداء فريضــة  الســفر  مــن  الذيــن يحملــون وثائــق ســفر ممــن منعــوا  الفلســطينيين  وعلــى األخــص جميــع 

ــر دون تجديــد تصاريــح اإلقامــة للفلســطينيين المقيميــن فــي الســعودية، مــا لــم يكــن  حــول هــذه التدابي
َ
535 وت الحــج.

ــن  ــطينيين الذي ــرة أن الفلس ــة األخي ــي اآلون ــعودية ف ــت الس ــر، أعلن ــب آخ ــن جان 536 وم ــفر. ــواز س ــل ج ــم يحم ــد منه الواح

بيــن  العالقــات  دفء  علــى  إشــارة  يعــد  وهــو  البــالد،  فــي  بالعمــل  لهــم  يســمح  ســوف  إســرائيلية  مواطنــة  يحملــون 

 537 و’إســرائيل‘. الســعودية 

 عــن ذلــك، ال تفتــأ الســعودية تســتهدف الفلســطينيين علــى خلفيــة العمــل الخيــري فــي أرجــاء البــالد، حيــث تفيــد 
ً

وفضــال

التقاريــر بــأن 150 شــخًصا تعرضــوا لالعتقــال والتعذيــب بســبب ذلــك.538 

الســــودان 

تــؤوي جمهوريــة الســودان عــدًدا محــدوًدا مــن الفلســطينيين، حيــث وصــل إليهــا العديــد منهــم بعــد طــرد منظمــة التحريــر 

ــوا عالقيــن  ــان فــي العــام 539.1982 وفــي العــام 2008، اســتقبل الســودان 1,800 الجــئ فلســطيني كان الفلســطينية مــن لبن

531 Mohammed H. Mufti, Healthcare Development Strategies in the Kingdom of Saudi Arabia (New York: Kluwer Academic/
Plenum, 2000), 54.

نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 17 / 4 / 1421هجري )نيسان 2000(، مجلس الوزراء السعودي، متوفر على الموقع:   532

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/753d7ffc-5e18-4f36-818d-a9a700f213a1/1
533 U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 1988, February 1989, 1489, available at: https://

archive.org/details/countryreportson1988unit/page/1488 [accessed 14 September 2019].
534 USCRI, World Refugee Survey 2008 - Saudi Arabia, 19 June 2008, available at: http://www.refworld.org/docid/485f50cec.

html [accessed 14 September 2019].
535 Par Mustafa Abu Sneineh, “Saudi Arabia bars nearly 3 million Palestinians from Hajj and Umrah,” Middle East Eye, 8 November 

2018, available at: https://www.middleeasteye.net/fr/saudi-arabia-barring-Palestinians-hajj-umrah-passport-ban [accessed 
14 September 2019].

https://goo.gl/taayXL :إجراء سعودي ضد الفلسطينيين حاملي “وثيقة السفر””، الجزيرة، 19 أيلول 2018. متوفر على الرابط”  536

537 «Saudi Arabia’s opening of jobs to Palestinians from Israel is a cynical political move,» Middle East Monitor, 12 June 2019, 
available at: https://www.middleeastmonitor.com/20190612-saudi-arabias-opening-of-jobs-to-palestinians-from-israel-is-a-
cynical-political-move/ [accessed 14 September 2019].

538 “Saudi Arabia arrests, tortures scores of Palestinians,” Middle East Monitor, 12 June 2019, available at https://www.
middleeastmonitor.com/20190612-saudi-arabia-arrests-tortures-scores-of-palestinians/ [accessed 14 September 2019].

أنظر: العلي، بروتوكول الدار البيضاء.  المصدر السابق رقم 378.  539

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/753d7ffc-5e18-4f36-818d-a9a700f213a1/1
https://archive.org/details/countryreportson1988unit/page/1488
https://archive.org/details/countryreportson1988unit/page/1488
http://www.refworld.org/docid/485f50cec.html
http://www.refworld.org/docid/485f50cec.html
https://www.middleeasteye.net/fr/saudi-arabia-barring-Palestinians-hajj-umrah-passport-ban
https://goo.gl/taayXL
https://www.middleeastmonitor.com/20190612-saudi-arabias-opening-of-jobs-to-palestinians-from-israel-is-a-cynical-political-move/
https://www.middleeastmonitor.com/20190612-saudi-arabias-opening-of-jobs-to-palestinians-from-israel-is-a-cynical-political-move/
https://www.middleeastmonitor.com/20190612-saudi-arabia-arrests-tortures-scores-of-palestinians/
https://www.middleeastmonitor.com/20190612-saudi-arabia-arrests-tortures-scores-of-palestinians/
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ــي  ــم ف ا له
ً
ــالذ ــوريا م ــن س ــطيني م ــئ فلس ــى 1,000 الج ــو عل ــا يرب ــد م ــًرا، وج ــراق.540 ومؤخ ــوريا والع ــن س ــدود بي ــى الح عل

ــدى المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن باعتبارهــم  ــا مســجلين ل
ً
الســودان،541 ومــن بيــن هــؤالء 281 الجئ

ــة.  ــم المفوضي ــى به ــخاًصا تعن أش

الوضــع القانوني 

ــك، يلقــى الفلســطينيون فــي  ــدي أي تحفظــات عليــه.542 ومــع ذل ــدار البيضــاء دون أن يب ــى بروتوكــول ال صــادق الســودان عل

ات بســيطة  الســودان معاملــة األجانــب. ومــع ذلــك، يتســم دخــول الفلســطينيين القادميــن مــن ســوريا إلــى الســودان بإجــراء

ــذ  ــون الفلســطينيون المقيمــون فــي الســودان من ــك الالجئ ــة.543 وال يمل ــأي دعــم مــن الحكوم ــر أنهــم ال يحظــون ب نســبًيا، غي

ــة لهــذا الســبب.544  ــة، حيــث تتجاهلهــم الحكوم العــام 1982 أوراق ثبوتي

االعتــراف بالحقوق األساســية 

الحــق فــي العمــل: يعامــل الالجئــون الفلســطينيون معاملــة جميــع األجانــب ويشــترط عليهــم اســتيفاء معاييــر محــددة 	 

لكــي يتســنى لهــم الحصــول علــى فــرص العمــل.545 

الحــق فــي التعليــم: يشــترط علــى الالجئيــن الفلســطينيين تســديد رســوم باهظــة لكــي يتمكــن أبناؤهــم مــن االلتحــاق 	 

بالمــدارس والجامعــات، فــي ذات الوقــت ال يملكــون القــدرة علــى االلتحــاق بالمــدارس التــي تديرهــا منظمــة األمــم 

ــروا.546  ــة األون ــف( أو وكال ــة )اليونيس ــدة للطفول المتح

سـوريـــا 

ــة العربيــة الســورية )ســوريا( فــي العــام  ــروا فــي الجمهوري ــة األون ــدى وكال  ل
ً

ــا فلســطينًيا مســجال
ً
ــاك 560,139 الجئ كان هن

ــوام 548،1948  ــي األع ــه ف ــذي تعرضــوا ل ــر ال ــن التهجي ــدة م ــد حطــوا رحالهــم فيهــا بعــد موجــات ع ــوا ق ــث كان 547،2019 حي

و549،1967 و550،1970 و551.1982 وال يــزال نحــو 438,000 الجــئ فلســطيني باقيــن فــي ســوريا هــذا اليــوم، وشــهد مــا نســبته 

ا ولــو لمرٍة واحدٍة على األقــل نتيجة للنــزاع الدائر في البالد.552 
ً
60 فــي المائــة مــن هــؤالء تهجيــًرا الحق

540 UNHCR, “UNHCR Sudan Operations,” UNHCR, May 2008, available at: https://www.unhcr.org/4836bdce2.pdf.

مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، “أوضاع معيشية صعبة يعيشها فلسطينيو سورية في السودان”، تقرير صحفي، 5 تشرين األول 2018. متوفر على   541

الموقع: https://bit.ly/3kuDYUC ]يذكر فيما بعد بـ: مجموعة العمل، فلسطينيو سوريا في السودان[.

أنظر: العلي، بروتوكول الدار البيضاء.  المصدر السابق رقم 378.  542
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الوضــع القانوني 

صادقــت ســوريا علــى بروتوكــول الــدار البيضــاء دون أي تحفظــات تبديهــا عليــه.553 وبموجــب القانــون الســوري، منــح الالجئــون 

الفلســطينيون الذيــن وصلــوا إلــى ســوريا قبــل العــام 1956 )والذيــن يمثلــون نحــو 85 فــي المائــة مــن تعــداد الفلســطينيين 

ــة  ــم يحظــوا بالمواطن ــة، مــع أنهــم ل ــة متســاوية بالســوريين مــن ناحيــة الحقــوق االجتماعيــة واالقتصادي فــي ســوريا( معامل

 كل 
ً
الســورية.554 كمــا صــدرت لهــم بطاقــات هويــة ووثائــق ســفر تشــبه فــي وضعهــا جــواز الســفر الســوري، الــذي يجــدد مــرة

ســتة أعــوام.555 وفــي وســع هــؤالء الالجئيــن كذلــك المشــاركة فــي ســلك الخدمــة المدنيــة، غيــر أنهــم ال يملكــون أي حقــوق 

ــا  ــل نوًع ــا تق
ً
ــوا حقوق ــام 1956 فُمنح ــد الع ــي ســوريا بع ــن حطــوا رحالهــم ف ــون الفلســطينيون الذي ــا الالجئ سياســية.556 أم

مــا عمــن ســبقهم. ومــع ذلــك، فقــد جــرت تســوية أوضــاع معظــم هــؤالء علــى غــرار غالبيــة الالجئيــن الفلســطينيين اآلخريــن، 

بفضــل إدراجهــم فــي ســجالت الهيئــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين العــرب.557 

االعتــراف بالحقوق األساســية 

الحــق فــي العمــل: ال يحتــاج الفلســطينيون إلــى تصاريــح عمــل، وفــي وســعهم الحصــول علــى وظائــف فــي قطــاع الخدمــة 	 

العموميــة. ويحظــى الفلســطينيون بالحــق فــي امتــالك مشــاريع األعمــال وتشــكيل النقابــات واالنضمــام إليهــا.558 ويشــترط 

علــى الرجــال الذيــن ينحــدرون مــن أصــول فلســطينية تأديــة الخدمــة العســكرية فــي جيــش التحريــر الفلســطيني، تحــت 

553  أنظر: العلي، بروتوكول الدار البيضاء.  المصدر السابق رقم 378.

على وجه الخصوص القانون رقم 450 )1949( والقانون رقم 260 )1957( اللذين ينشئان نظام المساواة هذا ولكنهما يفصالن ويفرقان في الجنسية. أنظر: العلي،   554

بروتوكول الدار البيضاء.  المصدر السابق رقم 378.

555  أنظر: مركز بديل، سد فجوات الحماية.  المصدر السابق رقم 11.

556  العلي، بروتوكول الدار البيضاء.  المصدر السابق رقم 378.

557 IRB Canada, Syria: The legal rights and obligations of a Palestinian who has been issued a Syrian travel document, 
including whether they must report for military service; whether the rights and obligations apply to Palestinians that have 
resided outside of the country for the majority of their life and only visited it briefly (2009-November 2013), 22 November 
2013, SYR104658.E, available at: https://www.refworld.org/docid/532024234.html [accessed 14 September 2019] 
[hereinafter IRB Canada, Syria].

558  Shafie, Palestinian Refugees in Syria, supra note 548.

مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق، سوريا. 2016. )©األونروا(

https://www.refworld.org/docid/532024234.html
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القيــادة الســورية.559 وفــي المقابــل، ال يســمح لالجئيــن الفلســطينيين الذيــن الذوا إلــى ســوريا فــي يــوم 10 تمــوز  1956 أو 

بعــده تقلــد وظائــف مدنيــة فــي الحكومــة، إال علــى أســاس مؤقــت، وال يشــترط عليهــم تأديــة الخدمــة العســكرية.560 

الحــق فــي التعليــم: يســمح لجميــع أبنــاء الفلســطينيين االلتحــاق بمؤسســات التعليــم الســورية، مــع أن معظمهــم 	 

ــن   ع
ً

ــال ــة الســورية. وفض ــدارس العام ــي الم ــة ف ــى الثانوي ــوا إل ــل أن ينتقل ــروا قب ــدارس األون ــي م ــم ف ــون تعليمه يتلق

ــوريين.561  ــم الس ــع أقرانه ــاواة م ــدم المس ــى ق ــات عل ــات والكلي ــاق بالجامع ــطينيين االلتح ــاح للفلس ــك، يت ذل

ــى 	  ــون عل ــداث، يحصل ــه األح ــدأت في ــذي ب ــت ال ــى الوق ــون الفلســطينيون، حت ــة: كان الالجئ ــة الصحي ــي الرعاي الحــق ف

الرعايــة الصحيــة المجانيــة كمــا كان عليــه حــال المواطنيــن الســوريين. أمــا اآلن، فتتولــى وكالــة األونــروا المســؤولية عــن 

تأميــن الرعايــة الصحيــة لالجئيــن الفلســطينيين بعــد قــرار اتخذتــه وزارة الصحــة فــي هــذا الشــأن.562 

ــر 	  ــن يحظ ــخصي، ولك ــكن ش ــك س ــي تمل ــق ف ــة، الح ــة عام ــوريا، بصف ــي س ــطينيون ف ــك الفلس ــك: يمل ــي التمل ــق ف الح

ــرة.563  ــة الح ــم التجاري ــم أعماله ــهم وتنظي ــبل عيش ــرر بس ــق الض ــا ألح ــو م ــر، وه ــار آخ ــك أي عق ــم تمل عليه

الراهن  الوضع 

مــن بيــن الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن لــم يبرحــوا األراضــي الســورية، يعــد مــا نســبته 95 فــي المائــة منهــم فــي حاجــة إلــى 

المســاعدات اإلنســانية األساســية بســبب الفقــر المدقــع الــذي يعيشــون فيــه )زادت هــذه النســبة بحيــث لــم تكــن تتعــدى 7 فــي 

المائــة قبــل أن تنطلــق شــرارة النــزاع(.564 وتعــرض نحــو 280,000 الجــئ مــن هــؤالء للتهجيــر القســري داخــل ســوريا، فــي حيــن 

جــرى تهجيــر 120,000 فلســطيني إلــى خــارج البــالد، حيــث توجــه معظمهــم إلــى لبنــان واألردن، بينمــا انتهــى المطــاف بأعــداد 

ــدان أخــرى مثــل مصــر وليبيــا وتركيــا وماليزيــا.565 ويوجــد فــي ســوريا اليــوم مــا مجموعــه 194,993 الجــئ ال  ــى بل أقــل منهــم إل

يزالــون مســجلين علــى أنهــم مقيمــون فــي مخيمــات اللجــوء،566 وتشــير التقديــرات إلــى أن 13,500 الجــئ مــن هــؤالء محاصــرون 

فــي مناطــق يصعــب أو يســتحيل الوصــول إليهــا.567 وقــد قتــل مــا ال يقــل عــن 3,920 فلســطينًيا فــي أثنــاء النــزاع، بمــن فيهــم 

1,134 فلســطينًيا فــي مخيــم اليرمــوك، فــي حيــن ســجن 1,734 فلســطينًيا واختفــت آثــار 317 آخريــن خــالل النــزاع القائــم.568 

وقــد لحقــت أضــرار فادحــة بشــبكات البنيــة التحتيــة والخدمــات فــي المخيمــات بســبب النــزاع، حيــث أن بعــض هــذه 

المخيمــات يتواجــد فــي أكثــر المناطــق تضــرًرا فــي البــالد.569 وأجبــر عــدد ال يحصــى مــن المــدارس علــى إغــالق أبوابهــا بســبب 

 
ً
ــالوة ــة الســورية. وع ــع تحــت ســيطرة الحكوم ــي ال تق ــي المناطــق الت ــة ف ــك الواقع ــال أبنيتهــا، وال ســيما تل ــذي ط الضــرر ال

ــطينيين  ــن الفلس ــر م ــدد كبي ــة لع ــة الصحي ــات الرعاي ــن خدم ــي تؤم ــدة الت ــة الوحي ــروا الجه ــة األون ــت وكال ــك، بات ــى ذل عل

ــذا  ــى ه ــد أضف ــة.570 وق ــؤولية وزارة الصح ــاق مس ــن نط ــطينيين م ــن الفلس ــن الالجئي ــؤولية ع ــة المس ــت الحكوم ــد أن نقل بع

559 Ibid.
560 Paul McCann, «The Role of UNRWA and the Palestinian Refugee,» Palestine- Israel Journal 15-16, no. 3 (2008), available at: 

https://www.pij.org/app.php/articles/1225, [accessed 14 September 2019], and IRB Canada, Syria, supra note 557.
561 Laurie Brand, “Palestinians in Syria: The Politics of Integration,” Middle East Journal 42, no. 4 (Autumn 1988).

إبراهيم العلي، “الواقع الصحي لمخيمات الالجئين الفلسطينيين في ظل األزمة السورية”، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، 2018. متوفر على الرابط:    562

 :http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/health_status_palestinian_ar.pdf]يذكر فيما بعد بـ:إبراهيم  العلي، الواقع الصحي[.
563 As a result of Law No. 11 (2008), see: Shiblak, Residency Status, supra note 461, 44.
564 UNRWA, Syria Regional Crisis emergency appeal 2018, 2018, available at: https://www.unrwa.org/sites/default/files/

content/resources/2018_syria_ea_final_web_0.pdf
565 UNRWA, Syria Crisis, supra note 73.
566 UNRWA in Figures 2018-2019, supra note 158.
567 UNRWA, Syria Emergency Appeal 2019, supra note 245.

https://bit.ly/3fHwqu8 :مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، “إجمالي عدد الضحايا مصّنف حسب مكان الحادث، وتبعا للحي”، متوفر على الرابط  568

إبراهيم  العلي، الواقع الصحي.  المصدر السابق رقم 562.  569

https://bit.ly/3ajfjh1 :الصحة في سوريا، موقع األونروا، موفز على الرابط  570

https://www.pij.org/app.php/articles/1225
http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/health_status_palestinian_ar.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2018_syria_ea_final_web_0.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2018_syria_ea_final_web_0.pdf
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 علــى الخدمــات التــي تــرزح فــي األصــل تحــت ضغــط ليــس باليســير بســبب انتشــار األمــراض التــي ســّببها 
ً

ــا هائــال
ً
األمــر عبئ

التهجيــر واالكتظــاظ والميــاه الملوثــة.571 

تونـــس 

ــة  ــاح األراضــي اللبناني ــاب اجتي ــي أعق ــام 572.1948 وف ــي الع ــس ف ــى تون ــن الفلســطينيين إل ــل م ــدد قلي ــم يصــل ســوى ع ل

علــى يــد ’إســرائيل‘ فــي العــام 1982، فــر اآلالف مــن الالجئيــن الفلســطينيين مــن لبنــان إلــى تونــس، حيــث أنشــأت منظمــة 

التحريــر الفلســطينية مقراتهــا المؤقتــة فيهــا.573 وقــد جــرى إخــالء هــؤالء الالجئيــن مــن لبنــان بموجــب ترتيبــات خاصــة بيــن 

الواليــات المتحــدة وفرنســا و’إســرائيل‘ ولبنــان وتونــس ومنظمــة التحريــر الفلســطينية. وارتفــع عــدد الفلســطينيين، خــالل 

فتــرة إقامتهــم التــي بلغــت عشــرة أعــوام فــي تونــس، إلــى 5,000 فلســطيني. ولكــن غــادر معظــم هــؤالء األراضــي التونســية 

ــى قطــاع  ــر إل ــة التحري ــرات منظم ــل مق ــات أوســلو ونق ــرام اتفاقي ــرن الماضــي بعــد إب ــن الق ــة التســعينات م ــع حقب ــي مطل ف

غــزة.574 وكان مــا يقــرب مــن 1,000 فلســطيني يقيمــون فــي تونــس مــع العــام 575.2009 

الوضــع القانوني 

كمــا  بالفلســطينيين.577  المتصلــة  بأحكامــه  تلتــزم  ولكنهــا  البيضــاء،576  الــدار  بروتوكــول  علــى  تونــس  تصــادق  لــم 

ــح  ــك، من ــوارد فيهــا.578 ونتيجــة لذل ــى الحــق فــي العمــل ال ــداء تحفظهــا عل ــع إب ــة الالجئيــن، م ــى اتفاقي صادقــت تونــس عل

ــريعات  ــن أن التش ــم م ــى الرغ ــيين، عل ــن التونس  بالمواطني
ً
ــوة ــكن أس ــي الس ــق ف ــة، الح ــة العملي ــن الناحي ــطينيون، م الفلس

ــك.579  ــى ذل الوطنيــة ال تنــص عل

االعتــراف بالحقوق األساســية 

الحــق فــي العمــل: يتمتع الفلســطينيون بنفس الحقــوق التي يتمتع بها المواطنون التونســيون فيما يتعلق بالعمل.580 	 

الحــق فــي التعليــم: الحصــول علــى التعليــم العالــي متــاح أمــام كل شــخص يكمــل تعليمــه الثانــوي. والتعليــم مجانــي 	 

فــي الجامعــات الحكوميــة، كمــا أن الحكومــة تقــدم المنــح للطلبــة مــن أبنــاء األســر المعــوزة.581 إضافــة لذلــك فــإن 

ــم  ــتويات التعلي ــع مس ــي جمي ــاعدة ف ــة المس ــدم الحكوم ــال، وتق ــع األطف ــة لجمي ــدارس العام ــي الم ــي ف ــم مجان التعلي

دون اســتثناء.582 

إبراهيم  العلي، الواقع الصحي.  المصدر السابق رقم 562.  571

572 “Palestinian Refugees in ‘Arab Magreb’ Awaiting for Return,” ALRAY-Palestinian Media Agency, 15 May 2013, available at: 
http://alray.ps/en/index.php?act=post&id=584; Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees, supra note 50, 169.

573 Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees, supra note 50, 169; Asem Khalil, “Palestinian Refugees in Arab States: A 
Rights-Based Approach,” CARIM Research Reports 2009/08, Robert Schuman Center for Advanced Studies, San Domenico di 
Fiesole, European University Institute, 2009, 28, available at: http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/10792/CARIM_
RR_2009_08REV.pdf [hereinafter Khalil, Palestinian Refugees in Arab States].

574 Ibid.
575 Khalil, Palestinian Refugees in Arab States, supra note 573, 28.

أنظر: جامعة الدول العربية، بروتوكول الدار البيضاء.  المصدر السابق رقم 373.  576

577 Khalil, Palestinian Refugees in Arab States, supra note 573, 14.
578 Ibid.
579 Id., 16, 28.
580 Id., 16.
581 Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (European Commission), Higher Education in Tunisia, (Brussels, 

Belgium: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, European Commission, July 2012), 4, available at: http://
eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/overview/tunisia_tempus_country_fiche_final.pdf.

582 United Nations, Tunisia: National Report on Millennium Development Goals, May 2004, 11, available at: http://www.un.org/
en/development/desa/policy/mdg_workshops/mdgreports/tunisia/national_report.pdf.
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الحــق فــي الرعايــة الصحيــة: تؤمــن تونــس لألســر ذات الدخــل المتدنــي الرعايــة الصحيــة مــن خــالل برنامــج المســاعدة 	 

الطبيــة المجانيــة.583 

الحــق فــي التملــك: يخضــع تملــك األجانــب للعقــارات لموافقــة محافــظ الجهــة التــي يقــع فيهــا العقــار، مــع أنــه جــرى 	 

التنــازل عــن هــذا الشــرط فــي العــام 2005 بالنســبة إليجــار األبنيــة واألراضــي أو تملكهــا فــي المناطــق الصناعيــة 

ــة.584  ــي الزراعي ــك األراض ــر علــى الفلســطينيين تمل ــك، يحظ ــة. ومــع ذل والســياحية لغايــات المشــاريع االقتصادي

الراهن  الوضع 

فــي شــهر حزيــران 2017، هدمــت الســلطات التونســية مخيــم الشوشــة فــي مدينــة بــن قــردان الواقعــة فــي الجنــوب 

التونســي علــى الحــدود الليبيــة. وكان هــذا المخيــم يــؤوي عــدًدا كبيــًرا مــن األســر العربيــة، بمــا فيهــا أســر فلســطينية فــرت 

مــن العنــف الــذي ضــرب ليبيــا. وكانــت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن قــد انســحبت قبــل ذلــك، فــي 

ــؤرة لجريمــة االتجــار بالبشــر والهجــرة الســرية.585  ــات ب ــى أن هــذا المخيــم ب ــه وخلــص إل العــام 2013، نتيجــة لتقييــم أعدت

ــا بقوا في المخيــم دون أي خدمات لفترة تجاوزت خمســة أعوام.586 
ً
وكانــت ثــالث أســر فلســطينية مــن بيــن 50 الجئ

اليمـــن 

ــا 
ً
تقــدر أعــداد الفلســطينيين المقيميــن فــي الجمهوريــة اليمنيــة )اليمــن( بنحــو 5,000 فلســطيني،587 مــن بينهــم 849 الجئ

مســجلين لــدى المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن.588 وفــي بــادئ األمــر، جــرى توظيــف العديــد مــن 

الفلســطينيين فــي وظائــف التعليــم إلــى جانــب آخريــن مــن بلــدان عربيــة مختلفــة. وفــي الوقــت الــذي عــاد فيــه المواطنــون 

ــرب  ــام 1948 وح ــرب الع ــد ح ــم بع ــى دياره ــودة إل ــطينيين الع ــم الفلس ــع معظ ــي وس ــن ف ــم يك ــم، فل ــى بلدانه ــرون إل اآلخ

ــام 589.1967  الع

ــن وزارة  ــرار م ــت صــدور ق ــى وق ــم حت ــي قطــاع التعلي ــون ف ــوا يعمل ــن كان ــى حــل للفلســطينيين الذي ــد جــرى التوصــل إل وق

ــة جميــع الموظفيــن العــرب العامليــن فــي مجــال التعليــم. وقــد أفضــى هــذا القــرار إلــى فصــل  التربيــة والتعليــم بشــأن إقال

ــه الوضــوح.  ــي اليمــن يجانب ــي الراهــن ف ــزال الوضــع القانون ــم فلســطيني.590 وال ي 100 معل

وقــد صادقــت الجمهوريــة اليمنيــة علــى بروتوكــول الــدار البيضاء دون أن تبــدي أي تحفظات على مواده.591 

583 Heba Elgazzar and Chokri Arfa, Tunisia - Consolidation and Transparency: Transforming Tunisia’s Health Care for the 
Poor,” (Washington DC: The World Bank, January 2013), 6, available at: http://documents.worldbank.org/curated/
en/2013/01/17207923/tunisia-consolidation-transparency-transforming-tunisias-health-care-poor [accessed 14 September 
2019].

584 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), OECD Investment Policy Reviews: Tunisia 2012 (Paris: OECD 
Publishing, 2012), 103, available at: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/finance-and-investment/
oecd-investment-policy-reviews-tunisia-2012_9789264179172-en#page200 [accessed 14 September 2019].

https://goo.gl/epjvP5 :تونس.. تفكيك مخيم الشوشة لالجئين”، أر تي أونالين، 19 حزيران 2017. متوفر على الرابط”  585

https://goo.gl/dygjmi :تزايد معاناة الالجئين الفلسطينيين بتونس”، الجزيرة، 24 أيار 2013. متوفر على الرابط"  586

587  أنظر: العلي، بروتوكول الدار البيضاء.  المصدر السابق رقم 378. 

588 UNHCR, Population Statistics, supra note 155.

589  أنظر: العلي، بروتوكول الدار البيضاء.  المصدر السابق رقم 378.

590  المصدر السابق.

591  المصدر السابق.

http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/01/17207923/tunisia-consolidation-transparency-transforming-tunisias-health-care-poor
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/01/17207923/tunisia-consolidation-transparency-transforming-tunisias-health-care-poor
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews-tunisia-2012_9789264179172-en%23page200
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews-tunisia-2012_9789264179172-en%23page200
https://goo.gl/epjvP5
https://goo.gl/dygjmi


123

ث
الـ

لث
ل ا

ــــ
ص

فـ
الـ

تركيــــا592 

تعــد الجمهوريــة التركيــة )تركيــا( إحــدى الــدول الموقعــة علــى اتفاقيــة الالجئيــن لســنة 1951 والبروتوكــول المنبثــق 

ــي  ــة.594 وف ــن أقطــار أوروبي ــن ينحــدرون م ــي األشــخاص الذي ــة اللجــوء ف ــا يحصــر حال ــا جغرافًي
ً
ــع إبدائهــا تحفظ عنهــا،593 م

العــام 2011، وعشــية تدفــق أعــداد هائلــة مــن الالجئيــن الذيــن فــروا مــن أتــون النــزاع فــي ســوريا، طرحــت تركيــا مــا ســمي 

ــن.595  ــؤالء الالجئي ــة له ــة القانوني ــن الحماي ــل تأمي ــن أج ــة‘ م ــة المؤقت ــام ’الحماي بنظ

الوضــع القانوني 

منــح الحمايــة القانونيــة، بموجــب أحــكام القانــون، لجميــع الالجئيــن الذيــن وصلــوا مــن ســوريا مباشــرة، بمــن فيهــم 
ُ
ت

ــادة  ــن اإلع ــة م ــات والحماي ــة دون عقب ــي التركي ــى األراض ــول إل ــم الوص ــن له ــا يضم ــية،596 بم ــو الجنس ــطينيون عديم الفلس

القســرية والحــق فــي الحصــول علــى بعــض الخدمــات األساســية.597 وبنــاًء علــى ذلــك، ُيســمح لالجئيــن الفلســطينيين 

القادميــن مــن ســوريا، وعلــى غــرار المواطنيــن الســوريين، الدخــول علــى تركيــا دون تأشــيرة والحصــول علــى الحمايــة فيهــا. 

ولكــن، علــى أرض الواقــع، يرفــض حــرس الحــدود األتــراك فــي معظــم األحيــان قبــول وثائــق الســفر الســورية التــي يحملهــا 

ــوريا  ــن س ــروا م ــن هج ــطينيين الذي ــم الفلس ــاز معظ ــك، اجت ــة لذل ــا.598 ونتيج ــول تركي ــن دخ ــم م ــطينيون ويمنعونه الفلس

الحــدود إلــى تركيــا دون وجــه قانونــي.599 ومــع ذلــك، ُيشــترط علــى جميــع الفلســطينيين التســجيل لــدى وكالــة إدارة حــاالت 

الطــوارئ المرتبطــة بالكــوارث، التــي تتبــع مكتــب رئيــس الــوزراء التركــي، مــن أجــل الحصــول علــى مزايــا الحمايــة المؤقتــة.600 

ــع أن  ــة، م ــر قانوني ــة غي ــا بصف ــوا تركي ــن دخل ــطينيين الذي ــن الفلس ــات م ــة للمئ ــح اإلقام ــت تصاري ــام 2014، ُمنح ــي الع وف

ــن  ــطينيين الذي ــن الفلس ــجيل الالجئي ــض تس ــى رف ــت عل ــة دأب ــلطات المحلي ــى إن الس ــير إل ــة تش ــر الحكومي ــات غي المنظم

ــق ســفر ســورية.601  ــون وثائ يحمل

على الرغم من عدم كونها دولة عربية، فإن وضع الالجئين الفلسطينيين أقرب إلى وضعهم في الدول العربية األخرى، من حيث المكانة والحقوق الغامضة. لهذا السبب   592

قمنا بإدراج تركيا ضمن هذه الدول وليس بين الدول الغربية.
593 UNHCR, States Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol, 31 January 1967, 

available at: https://www.unhcr.org/protection/basic/3b73b0d63/states-parties-1951-convention-its-1967-protocol.html 
[accessed 14 September 2019] [hereinafter UNHCR, States Parties to the 1951 Convention].

594 Violeta. Moreno-Lax and Efthymios Papastavridis (eds) ‘Boat Refugees’ and Migrants at Sea: A Comprehensive Approach. 
Integrating Maritime Security with Human Rights, (Leiden/Boston: Brill, 2016) 28-29.

595 Meltem Ineli-Ciger, “A Temporary Protection Regime in Line with International Law: Utopia or Real Possibility?,” International 
Community Law Review 18, no. 3-4, (2016): 285.

596 Provisional Protection Regulation, 2014/6883, 22 October 2014 (Tr.), Provisional Article 1 (Interim Provisions) http://www.
goc.gov.tr/files/_dokuman28.pdf.

597 "Temporary Protection in Turkey,” Directorate General of Migration Management, Ministry of Interior, Republic of Turkey, 
available in Turkish at: https://www.goc.gov.tr/turkiye-de-gecici-koruma.

598 Amnesty International, Struggling to Survive: Refugees from Syria in Turkey, 2014, 13, available at: https://amnestyeu.
azureedge.net/wp-content/uploads/2018/10/Turkey_Syrian_Report_FINAL_1.pdf [hereinafter Amnesty International, 
Struggling to Survive].

599 Anna Clementi, «No Way Out: The Second Nakba of Palestinian Refugees from Syria Escaping to Turkey,» Al Majdal, no. 
57 (Summer 2015), available at: https://www.badil.org/en/publication/periodicals/al-majdal/item/2079-article-9.html 
[hereinafter Clementi, No Way Out].

600  Possession of the so-called «AFAD Card» is mandatory for all refugees who, just like Palestinians originating from Syria, do 
not have any other valid residency permit in Turkey; only AFAD Card holders are allowed to benefit from some basic services 
provided by the Turkish Government. See: Humanitarian Aid Efforts of Turkey To The Syrian Refugees, World Humanitarian 
Summit 2016- Turkey Position Paper, 2016, available at: https://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_
damage_executive_committee/application/pdf/loss_damage_excom_turkey.pdf; AGPS and PRC, The Bleeding Wound: A 
Documentary Bi-Annual Field Report, February 2015, 77, [hereinafter AGPS and PRC, Bleeding Wound].

601 AGPS and PRC, Bleeding Wound, supra note 600, 77.
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االعتــراف بالحقوق األساســية 

الحــق فــي العمــل: إذا كان الالجئــون الفلســطينيون مســجلون لــدى وكالــة إدارة حــاالت الطــوارئ المرتبطــة بالكــوارث، 	 

ــن ســوق  ــن معظــم الفلســطينيين مســتبعدون م 602 ولك ــل. ــح عم ــى تصاري ــات للحصــول عل ــم الطلب فيحــق لهــم تقدي

 603 العمــل، ويجبــرون علــى العمــل بصــورة غيــر قانونيــة مقابــل أجــور زهيــدة.

العامــة 	  المــدارس  فــي  أبنائهــم  تســجيل  المســجلون  الفلســطينيون  الالجئــون  يســتطيع  التعليــم:  فــي  الحــق 

ــك،  604 ومــع ذل ــة إدارة حــاالت الطــوارئ المرتبطــة بالكــوارث. التركيــة، شــريطة امتالكهــم البطاقــة الصــادرة عــن وكال

ــن  ــا ع
ً

ــة. وعوض ــم باللغــة التركي ــى أن التعلي ــه بالنظــر إل ــر من ــب كبي ــي جان ــال تتيســر دراســة المنهــاج الدراســي ف ف

ذلــك، يديــر عــدد مــن الجمعيــات الخيريــة الســورية »مراكــز تعليميــة مؤقتــة« تــدّرس األطفــال، باللغــة العربيــة 

ــي،  ــدارس مجان ــض الم ــاق ببع 605 وااللتح ــطينيين. ــال الفلس ــم أطف ــن فيه ــا، بم ــون فيه ــي يقيم ــات الت ــي المخيم وف

ــي  ــم ف ــة التنظي ــة ورديئ ــدارس مكتظ ــذه الم ــع ه ــا. وجمي ــة فيه ــى الدارس ــوم عل ــرى الرس ــدارس أخ ــرض م ــا تف بينم

ــادة.  الع

الصحيــة 	  الرعايــة  علــى  الحصــول  المســجلين  الفلســطينيين  الالجئيــن  بإمــكان  الصحيــة:  الرعايــة  فــي  الحــق 

ــه  ــن وضع ــي حــاالت الطــوارئ بصــرف النظــر ع ــة ف ــة الصحي ــى الرعاي ــا يســتطيع كل شــخص الحصــول عل ــا. كم مجاًن

  606 القانونــي.

الحــق فــي التملــك: بــات اآلن فــي وســع الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن يحملــون وثائــق ســفر شــراء العقــارات 	 

للفلســطينيين  تركيــا ســوى  فــي  العقــارات  تملــك  يكــن حــق  لــم  الســابق،  وفــي   607 الجديــدة. القوانيــن  بموجــب 

الذيــن يحملــون جــوازات ســفر صــادرة عــن الســلطة الفلســطينية أو جــوازات ســفر أردينــة. ومــع ذلــك، ال يــزال 

 608 تســجيل. دون  بقائهــم  بســبب  ذلــك،  مــن  مســتبعدين  ســوريا  مــن  الفلســطينيين  معظــم 

الراهن  الوضع 

مــن بيــن مــا يقــدر بـــ 10,000 الجــئ فلســطيني دخلــوا تركيــا منــذ انــدالع النــزاع فــي ســوريا، يقيــم نحــو 3,500 الجــئ منهــم 

ــة أو بأخــرى،  ــن ســوريا، بطريق ــن الفلســطينيين م ــن معظــم الالجئي
ّ
ــد تمك ــع، لق ــي الواق ــة.609 وف ــي األراضــي التركي ــوم ف الي

أن يصلــوا إلــى أوروبــا. ولــم يكــن أمــام الفلســطينيين مــن خيــار ســوى اللجــوء إلــى ’قــوارب المــوت‘، وبالتالــي وضــع أرواحهــم 

فــي أيــدي المّتجريــن بالبشــر، لكــي يتســنى لهــم الوصــول إلــى ســواحل اليونــان وإيطاليــا.610 وفــي عــدة حــاالت، وجــد هــؤالء 

همــوا بالهجــرة غيــر الشــرعية، أو 
ُّ
الفلســطينيون أنفســهم عالقيــن فــي مراكــز االحتجــاز اليونانيــة علــى مــدى أشــهر وات

اعتــرض خفــر الســواحل األوروبــي طريقهــم فــي عــرض البحــر وأعادهــم إلــى تركيــا.611 

602 Law on Foreigners and International Protection, 2013/6458, 4 April 2013, (Tr.), art. 89(4), available at: http://www.goc.gov.tr/
files/files/eng_minikanun_5_son.pdf.

603 Clementi, No Way Out, supra note 599.
604 UNHCR, Frequently Asked Questions for Syrian Refugees in Turkey, 2017, 20, available at: https://data2.unhcr.org/ar/

documents/download/59169 [accessed 14 September 2019] [hereinafter UNHCR, FAQ for Syrian Refugees].
605 AGPS and PRC, Bleeding Wound, supra note 600, 80-81.
606 UNHCR, FAQ for Syrian Refugees, supra note 604, 35.  
607 The Turkish Government recently adopted the Tabu Directorate Circular of 06/03/2019 expanding the law, see copy of the 

circular in Turkish and translated in English here «Translation of Law Authorizing Ownership of Palestinians Those of Document 
Holders in Turkey,” Imtilak Real Estate, 7 July 2019, available at:  https://turkey.imtilak.net/en/articles/amendments-permit-
palestinians-ownership-turkey.

608 Imtilak Real Estate Turkey, “Is the Palestinian Entitled to Own Property in Turkey? Finally a Turkish Decision Allowed,” 16 
March 2019, available at: https://turkey.imtilak.net/en/news/palestinian-ownership-in-turkey

609 Amnesty International, Struggling to Survive, supra note 598, 13.
610 Clementi, No Way Out, supra note 599.
611 Ibid.

http://www.goc.gov.tr/files/files/eng_minikanun_5_son.pdf
http://www.goc.gov.tr/files/files/eng_minikanun_5_son.pdf
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https://turkey.imtilak.net/en/articles/amendments-permit-palestinians-ownership-turkey
https://turkey.imtilak.net/en/news/palestinian-ownership-in-turkey
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2،4،3. الدول الغربية 

ال يــزال الفلســطينيون منــذ أن حلــت النكبــة بهــم علــى األقــل، والذيــن تعرضــوا لخمســة أحــداث رئيســية أفضــت إلــى 

تهجيرهــم )بمــا يشــمل تهجيرهــم الصامــت( مــن إقليــم فلســطين، يحطــون رحالهــم فــي البلــدان الغربيــة، ســواء كان ذلــك 

باعتبــاره نتيجــة مباشــرة لهــذا التهجيــر أو مــن أجــل الفــرار مــن االضطهــاد واألوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية 

ــة الماضيــة، تعــرض الالجئــون  ــة التــي واكبــت لجوءهــم فــي البلــدان العربيــة المضيفــة. فعلــى مــدى الســنوات القليل الصعب

ــة  ــن جمل ــا )م ــوريا وليبي ــراق وس ــت بالع ــي عصف ــات الت ــبب النزاع ــوي بس ــر الثان ــات التهجي ــن موج ــد م ــطينيون للمزي الفلس

بلــدان عربيــة أخــرى(، ممــا أدى إلــى تفاقــم وضــع الفلســطينيين فــي البلــدان الغربيــة. ومــن المعــروف أن أكثــر مــن 85,000 

ــا منــذ بدايــة النــزاع فــي ســوريا.612  الجــئ فلســطيني مــن ســوريا وصلــوا إلــى أوروب

وقــد أفضــت طبيعــة التهجيــر الــذي طــال أمــده وتناقلتــه أجيــال مــن الفلســطينيين، ومــا اقتــرن بذلــك مــن تفــاوت االعتــراف 

بدولــة فلســطين والجنســية الفلســطينية )مــن جانــب الحكومــة(، إلــى بــروز جملــة مــن المشــاكل التــي يواجههــا الفلســطينيون 

فــي البلــدان الغربيــة. ففــي المقــام األول، يعــد تحديــد العــدد الدقيــق لهــؤالء الفلســطينيين أمــًرا صعــب المنــال بســبب عــدم 

ــي  ــيتهم. وف ــطينيين وجنس ــل الفلس ــة أص ــات المجمع ــد البيان ــث ال ترص ــة، حي ــى الدق ــا إل ــات وافتقاره ــع البيان ــال جم اكتم

المقــام الثانــي، تســببت التفســيرات الفضفاضــة التــي وردت علــى المــادة 1)د( مــن اتفاقيــة الالجئيــن لســنة 1951 فــي إضفــاء 

الغمــوض علــى التزامــات الحمايــة الواقعــة علــى عاتــق الــدول األخــرى تجــاه الفلســطينيين وتعقيــد هــذه االلتزامــات. فشــرط 

ــون  ــوا يتمتع ــال كان ــي ح ــة ف ــار االتفاقي ــن إط ــتبعدهم م ــطينيين ويس ــن الفلس ــي الالجئي ــى( يقص ــرة األول ــتثناء )الفق االس

ــة  ــذات وكال ــن )وبال ــة الســامية لشــؤون الالجئي ــر المفوضي ــم المتحــدة، غي ــات أو وكاالت أخــرى تابعــة لألم ــن هيئ ــة م بالحماي

األونــروا ولجنــة التوفيــق التابعــة لألمــم المتحــدة الخاصــة بفلســطين(. وفــي المقابــل، ينبغــي أن يعتبــر شــرط الشــمول 

ــى الحمايــة فــي حــال توقفــت  ــا( للحصــول عل )الفقــرة الثانيــة( الالجئيــن الفلســطينيين مؤهليــن بحكــم األمــر الواقــع )تلقائًي

ــن  ــن تأمي ــطين ع ــة بفلس ــدة الخاص ــم المتح ــة لألم ــق التابع ــة التوفي ــت لجن ــاعدة أو أحجم ــم المس ــن تقدي ــروا ع ــة األون وكال

الحمايــة لهــم. ولســوء الحــظ، ال تميــل غالبيــة الــدول الغربيــة إلــى تعديــل التفســير الصــارم الــذي تعتمــده للمــادة 1)د(، ممــا 

ــي حــاالت انعــدام الجنســية  ــة ف ــه الحماي ــدم أوج ــك، ال تق ــن ذل  ع
ً

ــة. وفضــال ــة الواجب ــي الحماي ــل ف ــى قصــور هائ يفضــي إل

للفلســطينيين فــي جميــع األحــوال بســبب غيــاب الوعــي والمعرفــة بوضعهــم الفريــد وااللتبــاس الــذي يلفــه وعــدم االعتــراف 

ــة،  ــدان الغربي ــي بعــض أهــم البل ــن ف ــى الســكان الفلســطينيين المقيمي ــة عل ــك، يلقــي هــذا المبحــث نظــرة عام ــع ذل ــه. وم ب

ــة.  ــا السياســية التــي يواجهونهــا فــي هــذه اآلون ــى وضعهــم القانونــي والقضاي ويســلط الضــوء عل

أستراليـــا 

ــث  ــى 25,000 فلســطيني،613 حي ــن 20,000 إل ــث أســتراليا )أســتراليا( م ــي كومنول ــن ف ــدد الفلســطينيين المقيمي ــراوح ع يت

ــة  ــن النكب ــب م ــت قري ــي وق ــا ف ــم فيه ــوا رحاله ــن حط ــن الذي ــع الالجئي ــا م ــد ذروته ــذا البل ــى ه ــرة إل ــدالت الهج ــت مع بلغ

التــي حلــت بفلســطين فــي العــام 1948، وحــرب العــام 1967، والحــرب األهليــة اللبنانيــة التــي امتــدت بيــن العاميــن 1975 

612 AGPS, “50 Palestinians drowned on migration routes since the beginning of the war in Syria,” news release, 15 June 2018, 
available at: http://www.actionpal.org.uk/en/post/7292/action-group-for-palestinians-of-syria/50-palestinians-drowned-
on-migration-routes-since-the-beginning-of-the-war-in-syria [accessed 14 September 2019].

ا لنتائج التعداد السكاني لعام 2016، تم تحديد 13,200 شخص يعيشون في أستراليا على أنهم من أصل فلسطيني. باإلضافة إلى ذلك، قال حوالي 13,700 
ً
وفق  613

شخص إن أحد والديهم على األقل ولد في الضفة الغربية أو قطاع غزة، بما في ذلك 2,523 شخًصا ولدوا هم بأنفسهم في الضفة الغربية أو قطاع غزة. بينما ُيرجح 
وجود تداخل كبير في هذه الشرائح من السكان الفلسطينيين-األستراليين، تظهر الرسوم البيانية ألعمار السكان لكال الشريحتين اختالفات واضحة. باإلضافة إلى 

ذلك، ال تحصي البيانات بدقة الفلسطينيين من الجيلين الثالث والرابع والذين ولد آباؤهم في لبنان أو األردن أو سوريا أو العراق.
  See: “ABS.StatBETA,” Australian Bureau of Statistics (ABS), available at: http://stat.data.abs.gov.au/ [accessed 14 September 

2019].

http://www.actionpal.org.uk/en/post/7292/action-group-for-palestinians-of-syria/50-palestinians-drowned-on-migration-routes-since-the-beginning-of-the-war-in-syria
http://www.actionpal.org.uk/en/post/7292/action-group-for-palestinians-of-syria/50-palestinians-drowned-on-migration-routes-since-the-beginning-of-the-war-in-syria
http://stat.data.abs.gov.au/
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ــى العــراق فــي العــام  و1990، وحــرب الخليــج التــي اندلعــت فــي العــام 1991، ومــرة أخــرى فــي وقــت قريــب مــن الحــرب عل

ــى  ــرة إل ــة بالهج ــرارات اقتصادي ــذوا ق ــطينيين اتخ ــؤالء الفلس ــن ه ــد م ــل أن العدي ــن المحتم ــك، م ــن ذل ــاًل ع 614.2003 وفض

أســتراليا للعمــل فيهــا والحصــول علــى فــرص تعليميــة نتيجــة ألوضــاع الالجئيــن الفلســطينيين فــي البلــدان العربيــة 

ــن.  ــطينيون الجئي ــؤالء الفلس ــزال ه ــال ي ــك، ف ــع ذل ــة. وم المضيف

ــدواٍع  ــب تأشــيرة ل ــي 2,843 طل ــوز  2000 وأيلول/ســبتمبر 2018، نظــرت أســتراليا ف ــن شــهري تم ــدة بي ــرة الممت ــي الفت وف

ــة  ــح 210 تأشــيرة إنســانية خارجي ــوا أنفســهم بأنهــم فلســطينيون. وشــمل هــذا العــدد من إنســانية قدمهــا أشــخاص عرف

ــة لفلســطينيين مــن مواليــد ســوريا.615 وبيــن شــهري  ــي تأشــيرات إنســانية خارجي لفلســطينيين مــن مواليــد العــراق، وثمان

تمــوز  2016 وآب  2018، نظــرت الســلطات األســترالية فــي 1,594 طلــب تأشــيرة قدمهــا حملــة وثائــق صــادرة عــن الســلطة 

ــى لســان المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، كان ثمــة 565 فلســطينًيا  الفلســطينية.616 وحســبما ورد عل

مــن األشــخاص الذيــن تعنــى بهــم المفوضيــة فــي أســتراليا حتــى يــوم 31 كانــون األول 617.2018 

الوضــع القانوني 

ينجــح الالجئيــن الفلســطينيين، بصفــة عامــة، فــي إثبــات وضعهــم باعتبارهــم الجئيــن فــي أســتراليا، ويحصلــون علــى 

ــزل المحاكــم األســترالية تفســيًرا  ن
ُ
ــة فيهــا. وت ــا إن ُيمنحــون صفــة اإلقام ــاه م ــا الرف ــى مزاي ــة فــي العمــل وعل الحقــوق الكامل

ــى المــادة 1)د( مــن اتفاقيــة الالجئيــن، حيــث تــرى إمكانيــة ســريان المــادة المذكــورة  ــا عــن غيــره عل
ً
ــا طفيف

ً
يختلــف اختالف

فيمــا يتعلــق »بفئــة مــن األشــخاص« المؤهليــن للحصــول علــى المســاعدة مــن وكالــة األونــروا أو لجنــة التوفيــق التابعــة لألمــم 

المتحــدة الخاصــة بفلســطين، دون أن تعتبــر إمكانيــة انطباقهــا علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة. وعلــى خــالف العديــد مــن 

االختصاصــات القضائيــة، تســلم المحاكــم األســترالية أن لجنــة التوفيــق الخاصــة بفلســطين توقفــت عــن تأميــن ’الحمايــة‘، 

ــى  ــات ادعائهــم بأنهــم الجئــون، للحصــول عل ــى إثب ــي يعــد الالجئــون الفلســطينيون مؤهليــن، فــي حــال قدرتهــم عل وبالتال

الحمايــة بموجــب اتفاقيــة الالجئيــن.618 وفيمــا يتعلــق بمســألة انعــدام الجنســية، ال تعتمــد أســتراليا إجــراًء تشــريعًيا 

بخصــوص تحديــد حالــة انعــدام الجنســية. ونتيجــة لذلــك، تســتدعي القضايــا التــي ال يثبــت فيهــا أن شــخًصا عديــم 

ــه الحصــول علــى صفــة اإلقامــة فــي أســتراليا،  الجنســية الجــئ، اســتصدار قــرار مــن وزيــر الشــؤون الداخليــة لكــي يتســنى ل

وهــو قــرار ال يصــدر إال فــي حــاالت نــادرة.619 

المســائل السياســية الراهنة 

ــترالي  ــر األس ــى الب ــون إل ــن يصل ــة، مم ــون الحماي ــن يلتمس ــخاص الذي ــق األش ــز بح ــى التميي ــترالي عل ــون األس ــوي القان ينط

ظهر نتائج التعداد السكاني لعام 2016 ارتفاًعا حاًدا في هجرة الفلسطينيين يرتبط بهذه األحداث. 
ُ
ت  614

  See: “Census 2016, Country of Birth of Person by Year of Arrival in Australia (ranges) (SA2+)”, ABS.StatBETA, available at: 
http://stat.data.abs.gov.au/ [accessed 14 September 2019].

615 “FOI Request – FA 18/08/00007,” Australian Department of Home Affairs, “Response to Freedom of Information (FOI) request 
submitted by BADIL,” 25 October 2018.

تشمل هذه اإلحصائية جميع طلبات التأشيرة، بما في ذلك تأشيرات العمل والدراسة، وال تشير إلى ما إذا كان قد تم قبول الطلبات.  616

617 UNHCR, Population Statistics, supra note 155.

أنظر: مركز بديل، سد فجوات الحماية.  المصدر السابق رقم 11.  618

انظر قرار المحكمة العليا الصادر في قضية الكاتب ضد غودوين )HCA 37 )2004، الذي قضى بموجبه احتجاز رجل فلسطيني عديم الجنسية بشكل قانوني إلى أجل   619

غير مسمى ألنه لم يكن لديه طلب لجوء وال يمكن إعادته إلى أي دولة. بسبب انعدام الجنسية.
  Al-Kateb v Godwin [2004] HCA 37; 219 CLR 562; 208 ALR 124; 78 ALJR 1099 (6 August 2004), High Court of Australia, 6 August 

2004, available at: http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/au/cases/cth/HCA/2004/37.html [accessed 14 September 
2019]. See also: Refugee Council of Australia, Statelessness in Australia, August 2015, 14, 16, available at: https://www.
refugeecouncil.org.au/wp-content/uploads/2018/12/1508-Statelessness.pdf [accessed 14 September 2019] [hereinafter 
Refugee Council of Australia, Statelessness].

http://stat.data.abs.gov.au/
http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/au/cases/cth/HCA/2004/37.html
https://www.refugeecouncil.org.au/wp-content/uploads/2018/12/1508-Statelessness.pdf
https://www.refugeecouncil.org.au/wp-content/uploads/2018/12/1508-Statelessness.pdf
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عــن طريــق القــوارب. ففــي شــهر آب  2012، ُحظــر علــى األشــخاص الذيــن وصلــوا إلــى أســتراليا عــن طريــق القــوارب تقديــم 

طلبــات التأشــيرات علــى أســاس التمــاس الحمايــة. وبعــد أن احتجــز هــؤالء األشــخاص فــي مراكــز االحتجــاز فــي بــادئ األمــر، 

ــن  ــة م ــغ متدني ــى مبال ــم عل ــع حصوله ــل، م ــي العم ــق ف ــم الح ــون له ــي دون أن يك ــع المحل ــل المجتم ــراحهم داخ ــق س أطل

ــمح لهــم فــي العــام  ــا فــي العمــل، وُس
ً
ــو اللجــوء هــؤالء حقوق ــح طالب ــة. وفــي العــام 2014، ُمن ــة االجتماعي مخصصــات الرعاي

2015 بتقديــم طلبــات للحصــول علــى تأشــيرات مؤقتــة اللتمــاس الحمايــة. ومــن ُمنــح منهــم هــذه التأشــيرات المؤقتــة 

ــق  ــى أســتراليا عــن طري ــك، يحتجــز أي شــخص يصــل إل ــع ذل ــاه. وم ــا الرف ــى مزاي ــا فــي العمــل ويحصــل عل
ً
ــك اآلن حقوق يمل

القــوارب ويلتمــس اللجــوء فيهــا منــذ يــوم 19 تمــوز  2013، ألمــد غيــر معلــوم، فــي مركــز االحتجــاز الواقــع فــي جزيــرة 

مانــوس، بابــوا غينيــا الجديــدة، أو نــاورو، ويحظــر عليهــم اإلقامــة فــي أســتراليا إذا مــا ثبــت أنهــم الجئــون.620 ومــن المعــروف 

ــوس،  ــرة مان ــي جزي ــاز ف ــن االحتج ــوا ره ــام ووضع ــذا النظ ــب ه ــم بموج ــض عليه ــي القب ــد ألق ــطينيين ق ــن الفلس ــدد م أن ع

ــا.621  ــالع عليه ــا واالط ــذر الوصــول إليه ــة أو يتع ــت متاح ــم ليس ــول أوضاعه ــات ح ــن المعلوم ولك

12,000 مــكان أعــد ألســباب إنســانية مــن أجــل إعــادة  2015، أعلنــت الحكومــة األســترالية عــن تخصيــص  وفــي العــام 

ــك،  ــع ذل ــهر آذار 622.2017 وم ــام 2015 وش ــن الع ــتراليا بي ــى أس ــوا إل ــن قدم ــوريين الذي ــن والس ــن العراقيي ــن الالجئي توطي

تولــي الحكومــة األولويــة للمســيحيين وغيرهــم مــن أبنــاء الطوائــف األخــرى. ونتيجــة لذلــك، لــم يمنــح ســوى تســع تأشــيرات 

ــطينيون.  ــم فلس ــى أنه ــهم عل ــوا أنفس ــخاص عرف ألش

ــي أســتراليا،  ــن ف ــال المولودي ــا لألطف ــح الجنســية تلقائًي ــى من ــون الجنســية األســترالي لعــام 2017 ال ينــص عل ــا أن قان وبم

فقــد احتــاج عــدد مــن األطفــال الذيــن ولــدوا فــي أســتراليا آلبــاء فلســطينيين عديمــي الجنســية إلــى تدخــل قانونــي 

ــية  ــي الجنس ــرون عديم ــن يعتب ــال الذي ــة لألطف ــد إلزامي ــي تع ــترالية، الت ــية األس ــى الجنس ــول عل ــم الحص ــنى له ــي يتس لك

دونهــا.623 

بلجيكـــــا 

ــار  ــة بســبب االفتق ــه الدق ــى وج ــكا( عل ــكا )بلجي ــة بلجي ــي مملك ــن يعيشــون ف ــدد الفلســطينيين الذي ــن ع ــد م يصعــب التأك

ــدد  ــح ع ــوص، ال يتض ــه الخص ــى وج ــة. وعل ــن الدول ــة م ــات المتاح ــن البيان ــطينيين ضم ــول الفلس ــدد أص ــف يح ــى تصني إل

ــن 2016  ــن العامي ــة بي ــرة الواقع ــي الفت ــكا. وف ــي بلجي ــاف ف ــم المط ــى به ــوريا وانته ــن س ــوا م ــن قدم ــطينيين الذي الفلس

ــم  ــخًصا منه ــّدم 2,468 ش ــث ق ــكا،624 حي ــي بلجي ــى ف ــرة األول ــوء للم ــاس اللج ــات اللتم ــطينًيا طلب ــّدم 3,460 فلس و2018، ق

طلباتهــم فــي العــام 2018 وحــده،625 و1,472 آخريــن فــي النصــف األول مــن العــام 626.2019 وحســب البيانــات الصــادرة عــن 

620 Migration Legislation Amendment (Regional Processing Cohort) Bill 2016, Parliament of Australia, 14 March 2017, available 
at: https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/bd/bd1617a/17bd072 [accessed August September 
2019].

أدلة غير مؤكدة مقدمة مباشرة من منظمات حقوق الالجئين في أستراليا.  621

622 DFAT, “The Syrian and Iraqi humanitarian crisis,” press release, 9 September 2015, available at: https://dfat.gov.au/news/
news/Pages/syrian-and-iraqi-humanitarian-crisis.aspx [accessed 14 September 2019].

623 Refugee Council of Australia, Statelessness, supra note 619.
624 European Commission, “Asylum and Managed Migration,” Eurostat Database, available at: https://ec.europa.eu/eurostat/

web/asylum-and-managed-migration/data/database [accessed 14 September 2019] [hereinafter Eurostat Database, Asylum 
and Managed Migration].

625 Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons (CGRA-CGVS), Asylum Statistics – Survey of 2018, 10 
January 2019, 4, available at: https://www.cgrs.be/sites/default/files/asylumstat_december_2018_en.pdf

626 CGRA-CGVS, Asylum Statistics – June 2019, 8 July 2019, 4, available at: https://www.cgra.be/sites/default/files/asylumstat_
june_2019_en.pdf

https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/bd/bd1617a/17bd072
https://dfat.gov.au/news/news/Pages/syrian-and-iraqi-humanitarian-crisis.aspx
https://dfat.gov.au/news/news/Pages/syrian-and-iraqi-humanitarian-crisis.aspx
https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/data/database
https://www.cgrs.be/sites/default/files/asylumstat_december_2018_en.pdf
https://www.cgra.be/sites/default/files/asylumstat_june_2019_en.pdf
https://www.cgra.be/sites/default/files/asylumstat_june_2019_en.pdf
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ــا فلســطينًيا و2,250 فلســطينًيا ينتظــرون البــت فــي 
ً
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، ثمــة 117 الجئ

ات، التــي تأتــي فــي المرتبــة  طلبــات اللجــوء التــي قدموهــا فــي بلجيــكا، حتــى العــام 627.2018 وتضــم معظــم هــذه اإلحصــاء

ــرأ  ــذي ط ــون اللجــوء بســبب التدهــور ال ــزة ويطلب ــن قطــاع غ ــي حجمهــا، فلســطينيين م ــن الســوريين ف ــة بعــد الالجئي الثاني

ــر  ــالق معب ــن إغ ــك ع ــرى، ناهي ــودة الكب ــيرة الع ــى مس ــي عل ــرائيلي القاس ــرد اإلس ــاع، وال ــي القط ــانية ف ــاع اإلنس ــى األوض عل

ــى القطــاع أمــًرا مــن ضــرب المســتحيل.628  رفــح، ممــا يجعــل إبعادهــم إل

الوضــع القانوني 

ــذي تــدور رحــاه  ــزاع المســلح ال ــروا، والذيــن فــروا مــن أتــون الن ــة األون ــدى وكال يحظــى الالجئــون الفلســطينيون المســجلون ل

ــك بموجــب أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 1 )د( مــن  فــي ســوريا، بوضــع الالجئيــن بحكــم األمــر الواقــع فــي بلجيــكا، وذل

ــى المنطقــة التــي كانــوا يتلقــون فيهــا المســاعدات  اتفاقيــة الالجئيــن، وذلــك علــى أســاس أنهــم ال يســتطيعون العــودة إل

مــن األونــروا.629 ومــا إن يحصــل الفــرد علــى اللجــوء أو الحــق فــي البقــاء فــي بلجيــكا، ففــي وســعه حينئــذ أن يحصــل 

ــن  ــوء م ــو اللج ــل طالب ــق، يحص ــذا الح ــكا به ــرف بلجي ــل أن تعت ــد.630 وقب ــذا البل ــا ه ــي يؤمنه ــة الت ــه الحماي ــع أوج ــى جمي عل

ــة  ــى أنهــم خــارج مناطــق عمليــات وكال ــى المســاعدة مــن المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن بالنظــر إل الفلســطينيين عل

األونــروا.631 

وفيمــا يتعلــق بحــاالت انعــدام الجنســية، ال تعتمــد بلجيــكا إجــراًء محــدًدا ييســر التقــدم بطلبــات بشــأن االعتــراف بهــا. 

ــة انعــدام الجنســية، وال يملــك هــذا  ــى محكمــة األســرة لالعتــراف بمــكان اإلقامــة وحال ــا إل ويســتطيع الشــخص أن يرفــع طلًب

ــه  ــي أن ــت الشــخص المعن ــإذا أثب ــالد.632 ف ــي الب ــة ف ــه اإلقام ــأي حــق يخول ــه ب ــي ُينظــر فيهــا طلب ــرة الت الشــخص خــالل الفت

ــك بالمزايــا نفســها التــي  ــا لتســوية وضــع هجرتــه، حيــث يتمتــع بعــد ذل عديــم الجنســية، فيســتطيع بعدئــٍذ أن يقــدم طلًب

ــول الفلســطينيين بوصفهــم عديمــي الجنســية بيســر  ــى وجــه العمــوم، يجــري قب ــدان األخــرى.633 وعل ــا البل ــع بهــا رعاي يتمت

ــة. ولكــن المحاكــم فــي المنطقــة الشــمالية مــن بلجيــكا  ــوا مــن خــارج األرض الفلســطينية المحتل وســهولة، وال ســيما إذا كان

ــة فلســطين،  ــم وجــود دول ــي الجنســية بحك ــة، أن الفلســطينيين ليســوا عديم ــة الماضي ــوام القليل ــت تقضــي، خــالل األع بات

حتــى لــو ولــدوا خــارج فلســطين، وال يحملــون أي جنســية أخــرى، وال يملكــون القــدرة علــى الحصــول علــى وثائــق الســفر التــي 

ــطينية.634  ــلطة الفلس ــا الس تصدره

627 UNHCR, Population Statistics, supra note 155.
628 “Differential Treatment of Specific Nationalities in the Procedure,” Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 2019, available at: 

https://www.asylumineurope.org/reports/country/belgium/asylum-procedure/differential-treatment-specific-nationalities-
procedure [accessed 14 September 2019] [hereinafter Vlaanderen, Differential Treatment].

629  أنظر: مركز بديل، سد فجوات الحماية.  المصدر السابق رقم 11.  

630 “Refugee Status,” Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons (CGRS), available at: https://www.
cgra.be/en/international-protection/refugee-status [accessed 14 September 2019].

631 UNRWA, UNRWA Guide for Palestinian asylum seekers in Brussels, undated, available at: http://www.rechtopmigratie.be/
sites/default/files/Guide%20for%20Palestinian%20asylum%20seekers%20in%20Belgium%20-%20ENGLISH.pdf

في السابق كانت المحكمة االبتدائية هي التي يمكنها االعتراف بانعدام الجنسية.  632

  See “Stateless Persons”, Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons (CGRA-CGVS), available at: 
https://www.cgra.be/en/stateless-persons [accessed 14 September 2019].

633 Ibid.
634 See the 2017 decision of the court in Gent, 2015/AR/1954, 20 April 2017, available in Flemish at: http://www.agii.be/sites/

default/files/20170420_gent.pdf and the 2018 decision of the court in Brussels, 2017/FA/707, 5 June 2018, available in 
Flemish at: http://www.agii.be/sites/default/files/20180605_brussel.pdf, referenced in Julie Lejeune Nansen, “Statelessness 
in Belgium: a blurred landscape,” European Network on Statelessness, 7 March 2019, available at: https://www.statelessness.
eu/blog/statelessness-belgium-blurred-landscape [accessed 14 September 2019].

https://www.asylumineurope.org/reports/country/belgium/asylum-procedure/differential-treatment-specific-nationalities-procedure
https://www.asylumineurope.org/reports/country/belgium/asylum-procedure/differential-treatment-specific-nationalities-procedure
https://www.cgra.be/en/international-protection/refugee-status
https://www.cgra.be/en/international-protection/refugee-status
http://www.rechtopmigratie.be/sites/default/files/Guide%2520for%2520Palestinian%2520asylum%2520seekers%2520in%2520Belgium%2520-%2520ENGLISH.pdf
http://www.rechtopmigratie.be/sites/default/files/Guide%2520for%2520Palestinian%2520asylum%2520seekers%2520in%2520Belgium%2520-%2520ENGLISH.pdf
https://www.cgra.be/en/stateless-persons
http://www.agii.be/sites/default/files/20170420_gent.pdf
http://www.agii.be/sites/default/files/20170420_gent.pdf
http://www.agii.be/sites/default/files/20180605_brussel.pdf
https://www.statelessness.eu/blog/statelessness-belgium-blurred-landscape
https://www.statelessness.eu/blog/statelessness-belgium-blurred-landscape
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ــة،  ــة الماضي ــوام القليل ــدى األع ــى م ــطين، عل ــن فلس ــواردة م ــوء ال ــات اللج ــداد طلب ــهدتها أع ــي ش ــرة الت ــادة المعتب إن الزي

أقــل بكثيــر مــن تلــك التــي تــرد مــن بقيــة أقطــار أوروبــا، مــا ينتــج عنــه معــدالت قبــول عاليــة لهــذه الطلبــات. فمــن بيــن 470 

بــل منهــا نحــو 87 فــي المائــة.635 ومــع 
ُ
ــا قدمهــا فلســطينيون اللتمــاس اللجــوء وجــرى النظــر فيهــا خــالل العــام 2018، ق طلًب

ــة  ــة البلجيكي ــن الحكوم ــرار ع ــاب صــدور ق ــي أعق ــور ف ــة المذك ــى معــدل الموافق ــاض عل ــع أن يطــرأ انخف ــن المتوق ــك، فم ذل

فــي أواخــر شــهر تشــرين األول  2018 بشــأن تعليــق برنامــج إعــادة التوطيــن المخصــص لالجئيــن، إلــى جانــب اإلعــالن الــذي 

ــى حــدة.636  ــة عل ــى أســاس كل حال ــزة عل ــن قطــاع غ ــواردة م ــات ال ــون األول2018 بشــأن النظــر أي الطلب صــدر فــي شــهر كان

وفيمــا يتصــل بهــذه المســألة، ثمــة اختــالف فــي المواقــف بيــن الوكالــة الحكوميــة، ومكتــب المفــوض العــام المعنــي 

بالالجئيــن واألشــخاص عديمــي الجنســية، ومحكمــة االســتئناف، والمجلــس البلجيكــي المعنــي بالمنازعــات الناشــئة عــن 

قانــون األجانــب، فيمــا يتعلــق بالتزامــات الحمايــة الواجبــة للفلســطينيين القادميــن مــن قطــاع غــزة. فالمجلــس يتبنــى 

ــن الحصــار واالنتهــاكات  ــى ســكان القطــاع بفعــل ســنوات م ــع عل ــار االضطهــاد العــام الواق ــي االعتب ــا واســًعا، يضــع ف نهًج

ــا  ــر وم ــو خطي ــى نح ــانية عل ــة اإلنس ــوض الكرام ــي تق ــية، والت ــان األساس ــوق اإلنس ــس حق ــي تم ــة الت ــة والمنهجي المتواصل

يترتــب علــى ذلــك مــن االفتقــار إلــى التمتــع بالحقــوق األساســية.637 وأفضــى هــذا الوضــع إلــى إبطــال قــرارات بعينهــا 

ــي صرامتهــا.  ــد أشــد ف ــح اللجــوء بســبب قواع ــل من وتأجي

كنـــــدا 

ــا لنتائــج التعــداد الكنــدي لســنة 2016، كان هنــاك 44,820 شــخًصا ينحــدرون مــن أصــول فلســطينية فــي كنــدا، منهــم 
ً
وفق

ــد 8,675 شــخًصا  ــى فلســطين دون غيرهــا.638 ومــن بيــن هــؤالء، ول ات بانتمائهــم العرقــي إل 25,195 شــخًصا قدمــوا االدعــاء

ــن هــؤالء الفلســطينيين  ــد م ــد وصــل العدي ــة.639 وق ــون الجنســية الكندي ــن بينهــم 6,505 أشــخاص يحمل ــي فلســطين، م ف

ــت  ــي عم ــتقرار الت ــدام االس ــة انع ــبب حال ــا بس ــي،640 ربم ــرن الماض ــن الق ــعينات م ــات والتس ــة الثمانين ــي حقب ــدا ف ــى كن إل

ــدة  ــرة الممت ــي الفت ــى. وف ــى واالنتفاضــة الفلســطينية األول ــج األول ــة، وحــرب الخلي ــة اللبناني ــة نتيجــة للحــرب األهلي المنطق

بيــن العاميــن 2013 و2018، تلقــت كنــدا 2,000 طلــب اللتمــاس اللجــوء مــن فلســطينيين فــي كنــدا، حيــث شــهد عــدد 

ــون  ــول يــوم 31 كان ــا فــي العــام 641.2018 وبحل ــى 724 طلًب ــا فــي العــام 2013 إل ــا مــن 34 طلًب
ً
ــا ملحوظ ــات ارتفاًع هــذه الطلب

األول2018، حــددت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن أن مــن جملــة األشــخاص الذيــن تعنــى بهــم 

ــا و998 طالــب لجوء.642 
ً
2,118 فلســطينًيا ، منهــم 1,120 الجئ

635 CGRA-CGVS, “Change of Policy Regarding Asylum Applications From Palestinians from Gaza,” news release, 5 December 
2018, available at: https://www.cgra.be/en/news/change-policy-regarding-asylum-applications-palestinians-gaza [accessed 
14 September 2019].

636 Vlaanderen, Differential Treatment, supra note 628.
637 F. Jacobs vs. The Commissioner General for Refugees and Stateless Persons, Raad voor Vreemdelingen - betwistingen, No. 206 

073, 27 June 2018, available at: http://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a206073.an_.pdf.

هيئة اإلحصاء الكندية: “األصل العرقي )279(، ردود األصل العرقي الفردي والمتعدد )3(، حالة الجيل )4(، العمر )12( والجنس )3( للسكان في األسر التي تعيش   638

في بيوت ذات ملكية خاصة في كندا، المقاطعات واألقاليم، التعداد الحضري تعدادات المناطق والتعداد، تعداد 2016 - ٪25 عينة بيانات.
  Data tables: 2016 Census, 2016, available at: https://bit.ly/2YvjK15 [accessed 14 September 2019].

هيئة اإلحصاء الكندية: “الجنسية )5(، مكان الميالد )272(، حالة المهاجر وفترة الهجرة )11(، العمر )12( والجنس )3( للسكان في األسر التي تعيش في بيوت ذات   639

ملكية خاصة في كندا ، المقاطعات واألقاليم، التعداد الحضري المناطق وتجمعات التعداد، تعداد 2016 - ٪25 عينة من البيانات.
  Data tables: 2016 Census, 2016, available at: https://bit.ly/2VGK0IX [accessed 14 September 2019].
640 Francesca Albanese and Elisa Mosler Vidal, “In Focus: Palestinians in the Americas-Lands of Opportunities Untapped?,” Al 

Majdal, no. 59 (2017): 31-42, 33, available at: http://www.badil.org/phocadownload/badil-new/publications/periodicals/
al-majdal/al-majdal-59.pdf  [hereinafter Albanese and Vidal, Palestinians in the Americas].

641 IRB Canada, “Refugee claims statistics,” available at: https://www.irb-cisr.gc.ca/en/statistics/protection/Pages/index.aspx 
[accessed 14 September 2019] [hereinafter IRB, Refugee Claims].

642 UNHCR, Population Statistics, supra note 155.
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http://www.badil.org/phocadownload/badil-new/publications/periodicals/al-majdal/al-majdal-59.pdf
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تميــل كنــدا إلــى منــح اللجــوء للفلســطينيين بأعــداد مرتفعــة نســبًيا.643 فمــن يبــن طلبــات اللجــوء التــي أنجــزت بيــن العاميــن 

ــغ 77 فــي المائــة بالنســبة للفلســطينيين.644 وتفســر  ــت، بل ــات بمعــدل ثاب 2013 و2015، صــدرت الموافقــة علــى هــذه الطلب

ــطينيين  ــن الفلس ــا أن الالجئي ــه بم ــرى أن ــو ي ــى نح ــنة 1951 عل ــن لس ــة الالجئي ــن اتفاقي ــادة 1)د( م ــة الم ــة الكندي الحكوم

ــى  ــن عل ــوا قادري ــم ليس ــا، فه ــي عملياته ــروا ف ــة األون ــا وكال ــي تغطيه ــق الت ــارج المناط ــّدون خ ــدا ُيع ــي كن ــن ف الموجودي

ــك،  ــع ذل ــة. وم ــة لهــم بموجــب التشــريعات الكندي ــات لتأميــن الحماي ــم الطلب ــك مؤهليــن لتقدي ــة، وهــم لذل التمتــع بالحماي

يجــب علــى الفلســطينيين أن يثبتــوا األســاس الــذي يحــدد وضعهــم بصفتهــم الجئيــن بمــا يتوافــق مــع التشــريعات 

ات واضحــة  ــراء ــى تشــريعات وإج ــدا إل ــر كن ــك، تفتق ــن ذل  ع
ً

ــن. وفضــال ــة الالجئي ــه اتفاقي ــذي تعرف ــه ال ــى الوج ــة عل المحلي

ــى الالجئيــن الفلســطينيين ويتركهــم فــي وضــع  ــق بتحديــد حــاالت انعــدام الجنســية، وهــو مــا يؤثــر تأثيــًرا ســلبًيا عل تتعل
ــي الجنســية.645 ــراف بصفتهــم عديم ــى اعت ــي ســياق ســعيهم للحصــول عل ــم ف ــي عائ قانون

المســائل السياســية الراهنة 

ــت  ــن العــراق وســوريا. ففــي العــام 2006، كان ــوا إليهــا م ــن فلســطينيين قدم ــة واألخــرى، الجئي ــن الفين ــدا، بي اســتقبلت كن

ــرة واحــدة فقــط،  ــك كان لم ــدا أن ذل ــن العــراق.646 ولكــن ب ــن أســًرا فلســطينية م ــادت توطي ــدان أع ــدة بل ــن ع ــدا واحــدة م كن

حيــث أطلــق عــدد مــن الحمــالت التــي قادهــا المجتمــع المدنــي بيــن العاميــن 2007 و2009 لتشــجيع الحكومــة الكنديــة علــى 

اســتقبال المزيــد مــن الفلســطينيين مــن العــراق.647 وفــي الفتــرة الممتــدة مــن العــام 2015 إلــى العــام 2017، اســتقبلت كنــدا 

 فــي موقــف 
ً

أكثــر مــن 50,000 الجــئ مــن ســوريا. وقــد شــهد هــذا التوجــه خــالل العــام 2016 فــي عهــد إدارة تــرودو، تحــوال

كنــدا، حيــث بــات يضــم مواطنيــن غيــر ســوريين وأشــخاًصا عديمــي الجنســية فــي جملــة األشــخاص الذيــن يســتقبلهم هــذا 

البلــد.648 وفــي المقابــل، فحســبما جــاء علــى لســان أحــد مســؤولي الحكومــة الكنديــة، كانــت إعــادة توطيــن هــؤالء األشــخاص 

ــن  ــك اســتبعد الفلســطينيين م ــل أن ذل ــن المحتم ــن،649 وم ــة الســامية لشــؤون الالجئي ــن المفوضي ــى إحالتهــم م ــد عل تعتم

ــة  ــدى المفوضيــة فــي المنطقــة، بســبب وجــود وكال ســوريا ألنهــم ال يســتطيعون فــي حــاالت كثيــرة أن يســجلوا أنفســهم ل

ــن  ــطينيين القادمي ــى الفلس ــه عل ــذا التوج ــا ه ــي يفرزه ــار الت ــد اآلث ــع، تع ــي الواق ــا. وف ــه فيه ــذي تؤدي ــدور ال ــروا وال األون

ــد توطينهــم  ــات التــي تعي ــن الفئ ــة توحــي بأنهــم اســتبعدوا م ــة المروي ــع أن األدل ــن غيرهــم، م ــا م ــن ســوريا أقــل وضوًح م

فيهــا.650 

643 Susan Akram and G. S. Goodwin-Gill, “Brief Amicus Curiae on the Status of Palestinian Refugees under International Law,” The 
Palestine Yearbook of International Law 11, no.1 (January 2000): 185-260, 252.

644 IRB Canada, Refugee Claims, supra note 641.
645 BADIL staff, “Palestinian Refugees: Multiple Displacements and the Issue of Protection,” Al Majdal, no. 59 (2017): 37, available 

at: http://www.badil.org/phocadownload/badil-new/publications/periodicals/al-majdal/al-majdal-59.pdf [hereinafter 
BADIL, Multiple Displacements]; Jillian Kestler-D›Amours, “‹Stateless› Palestinians living in limbo in Canada,” Middle East 
Eye, 22 May 2018, available at: https://www.middleeasteye.net/news/stateless-palestinians-living-limbo-canada [accessed 
14 September 2019] [hereinafter Kestler-D’Amours, Palestinians in Canada].

646 Albanese and Vidal, Palestinians in the Americas, supra note 640, 34.
647 Canadian Council for Refugees, “Canadian government should resettle Palestinian refugees forced out of Iraq Backgrounder,” 

media release, March 2009, available at:  https://ccrweb.ca/sites/ccrweb.ca/files/static-files/documents/palestinians2009.
htm [accessed 14 September 2019].

648 Kait Bolongaro, “Palestinian Syrians: Twice refugees,” Al Jazeera, 23 March 2016, available at: https://www.aljazeera.com/
indepth/features/2016/03/palestinian-syrians-refugees-160321055107834.html [accessed 14 September 2019] [hereinafter 
Bolongaro, Palestinian Syrians].

649  Ibid.
650 Ahmad Moussa, “Why isn’t Canada opening its arms to Palestinian refugees?,” Middle East Eye, 24 January 2017, available at: 

https://www.middleeasteye.net/columns/why-isnt-canada-opening-its-arms-palestinian-refugees-1811008562; and Ahmad 
Moussa, “Statelessness and Human Rights: Canada’s exclusionary refugee policy towards the Syrian Crisis,” Canadian Centre 
on Statelessness, 8 May 2016, available at: http://www.statelessness.ca/blog/statelessness-and-human-rights-canadas-
exclusionary-refugee-policy-towards-the-syrian-crisis (accessed 14 September 2019).

http://www.badil.org/phocadownload/badil-new/publications/periodicals/al-majdal/al-majdal-59.pdf
https://www.middleeasteye.net/news/stateless-palestinians-living-limbo-canada
https://ccrweb.ca/sites/ccrweb.ca/files/static-files/documents/palestinians2009.htm
https://ccrweb.ca/sites/ccrweb.ca/files/static-files/documents/palestinians2009.htm
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/03/palestinian-syrians-refugees-160321055107834.html
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/03/palestinian-syrians-refugees-160321055107834.html
https://www.middleeasteye.net/columns/why-isnt-canada-opening-its-arms-palestinian-refugees-1811008562
http://www.statelessness.ca/blog/statelessness-and-human-rights-canadas-exclusionary-refugee-policy-towards-the-syrian-crisis
http://www.statelessness.ca/blog/statelessness-and-human-rights-canadas-exclusionary-refugee-policy-towards-the-syrian-crisis
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ــدا بســبب وقوعهــم ضمــن  ــي ييســر لهــم العيــش فــي كن ــى إذن قانون ــاك فلســطينيون ينتظــرون الحصــول عل ــزال هن وال ي

فئــة األشــخاص عديمــي الجنســية. ويتســبب هــذا الوضــع فــي إضفــاء التعقيــد علــى الطلبــات التــي يقدمهــا الالجئــون 

لتأميــن الحمايــة لهــم، حيــث ينظــر فــي هــذه الطلبــات فــي ضــوء البلــد الــذي يقيمــون فيــه ’إقامــة معتــادة ورســمية‘، وليــس 

ــرك هــذا  ــا يت ــي األصــل، كم ــي ســببت تهجيرهــم ف ــراق أو ســوريا والت ــي فلســطين أو الع ــة ف ــى أســاس األوضــاع القائم عل

ــى مــدى أعــوام.651  الحــال العديــد مــن هــؤالء ينتظــرون صــدور قــرارات عــن مجلــس الهجــرة واللجــوء فــي كنــدا عل

فرنســــا 

ــى  ــر إل ــا( بالنظ ــية )فرنس ــة الفرنس ــي الجمهوري ــن ف ــطينيين المقيمي ــداد الفلس ــر ألع ــروج بتقدي ــكان الخ ــة بم ــن الصعوب م

ــطيني  ــئ فلس ــن 5,000 الج ــرب م ــا يق ــل أن م ــن المحتم ــك، فم ــع ذل ــم. وم ــي تتناوله ــات الت ــن الدراس ــل بي ــاوت الهائ التف

ــا بعــده. وقــد شــهدت  ــن العــام 1948 وم ا م ــدًء ــن الهجــرة ب يقيمــون فــي فرنســا، حيــث تدفقــوا إليهــا فــي ســت موجــات م

ــي  ــوء الت ــات اللج ــن طلب ــه م ــي زيادت ــرًدا ف ــدًدا مط ــوريا، ع ــي س ــر ف ــزاع الدائ ــا الن ــي أفرزه ــك الت ــات، تل ــذه الموج ــدث ه أح

ــام  ــي الع ــا ف ــا 113 طلًب ــل منه ــث قب ــن 2016 و2018، حي ــن العامي ــب بي ــا 800 طل ــت فرنس ــث تلق ــطينيون، حي ــا فلس قدمه

ــتلمتها  ــي اس ــوء الت ــات اللج ــدد طلب ــة ع ــب معرف ــرى، تصع ــة أخ ــن جه ــن.652 وم ــة لالجئي ــن الحماي ــاس تأمي ــى أس 2018 عل

هــم مــن جملــة الســكان الســوريين )12,540 طلًبــا بيــن  فرنســا مــن الفلســطينيين فــي ســوريا بالنظــر إلــى إمكانيــة عدِّ

ــة الصــادرة  ــات اإلحصائي ــا للبيان
ً
ــا(.653 فوفق ــي الجنســية )1,045 طلًب ــة األشــخاص عديم ــن جمل ــن 2016 و2018( أو م العامي

ــب لجــوء فلســطيني  ــا فلســطينًيا و271 طال
ً
ــجل خــالل العــام 2018، 940 الجئ ــن، ُس ــة الســامية لشــؤون لالجئي عــن المفوضي

ــم.654  ــى به ــخاًصا تعن ــم أش ــة بصفته ــدى المفوضي ل

الوضــع القانوني 

ــي  ــي الفرنس ــار القانون ــز اإلط ــوء، يرتك ــأن اللج ــة بش ــات األوروبي ــنة 1951 والتوجيه ــن لس ــة الالجئي ــن اتفاقي ــدٍي م ــى ه عل

فــي أساســه علــى قانــون الدخــول واإلقامــة لألجانــب والحــق فــي اللجــوء. وفيمــا يتعلــق بالمــادة 1)د(، تطبــق فرنســا تفســيًرا 

ــى نحــو يشــمل الالجئيــن الفلســطينيين فــي الحــاالت التــي يكونــون فيهــا خــارج مناطــق عمليــات  يوســع نطــاق الحمايــة عل

ــع  ــر الواق ــم األم ــة بحك ــى الحماي ــن للحصــول عل ــذ مؤهلي ــرون حينئ ــث يعتب ــروا ألســباب ال دخــل لهــم فيهــا، حي ــة األون وكال

ــدان  ــر مــن البل ــون.655 ولكــن كمــا هــو الحــال فــي الكثي ــون فيهــا إنهــم الجئ اتهــم التــي يقول ــات ادعاء ــى إثب دون الحاجــة إل

األوروبيــة األخــرى، ال تعتمــد فرنســا سياســة واضحــة بشــأن الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن إليهــا مــن ســوريا. ومــع 

ذلــك، منحــت فرنســا فــي الفتــرة الممتــدة بيــن العاميــن 2013 و2018 تأشــيرات طويلــة األمــد لمــا يربــو علــى 6,400 ســوري 

ــى 5,000 شــخص.657  ــد عل ــا يزي ــة لم ــة الثانوي ــت الحماي ــا أمن ــن ســوريا،656 كم وفلســطيني م

المســائل السياســية الراهنة 

 ،
ً

ــا جديــًدا يســعى إلــى »جعــل الهجــرة مســيطًرا عليهــا، وجعــل حــق اللجــوء فاعــال فــي يــوم 1 آب  2018، تبّنــت فرنســا قانوًن

651 Kestler-D’Amours, Palestinians in Canada, supra note 645.
652 French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA), Listening to the World: Activity Report 2018, 2018, 

available in French at: https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/ofpra_ra_2018_web_planches_hd.pdf.
653 Eurostat Database, Asylum and Managed Migration, supra note 624.
654 UNHCR, Population Statistics, supra note 155.

أنظر: مركز بديل، سد فجوات الحماية.  المصدر السابق رقم 11.  655

656 Government of France, “France,” in UNHCR, Country Chapters - UNHCR Resettlement Handbook, 2018, available at: https://
www.unhcr.org/en-lk/5322ca479.pdf

657 BADIL, Multiple Displacements, supra note 645, 27-28.

https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/ofpra_ra_2018_web_planches_hd.pdf
https://www.unhcr.org/en-lk/5322ca479.pdf
https://www.unhcr.org/en-lk/5322ca479.pdf
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ــا مــن دخــول فرنســا،  واالندمــاج ناجًحــا«،658 حيــث يشــترط هــذا القانــون تقديــم طلبــات التمــاس اللجــوء فــي غضــون 90 يوًم

وُيســمح بإبعــاد طالبــي اللجــوء الذيــن ترفــض طلباتهــم قبــل أن تصــدر المحكمــة قــراًرا فــي حــال رفــع اســتئناف علــى رفــض 

ات التمــاس اللجــوء علــى الالجئيــن واألشــخاص  الطلــب.659 ومــن الناحيــة العمليــة، يزيــد القانــون المذكــور مــن صعوبــة إجــراء

ــول  ــة الحص ــا بغي ــي يرفعونه ــات الت ــض الطلب ــال رف ــي ح ــم ف ــل بإبعاده ــر يتمث ــر أكب ــم لخط ــية، ويعّرضه ــي الجنس عديم

علــى الحمايــة.660 

ــا،  ــمال فرنس ــي ش ــه ف ــة كالي ــي منطق ــيما ف ــية، وال س ــة قاس ــا مادي
ً
ــن ظروف ــن الالجئي ــات م ــه المئ ــك، يواج ــن ذل  ع

ً
ــال وفض

ــاص  ــدة الخ ــم المتح ــرر األم ــن مق ــبق أن أعل ــد س ــن. وق ــتيعاب الالجئي ــا الس ــم مؤقًت ــاحة أقي ــع المس ــم واس ــالق مخي ــد إغ بع

ــير  ــرات تش ــا،661 وأن التقدي ــمال فرنس ــي ش ــية‘ ف ــروف قاس ــي ’ظ ــون ف ــوا يعيش ــا كان
ً
ــكن أن 700-600 الجئ ــي بالس المعن

إلــى أن 16,000 الجــئ آخــر يقيمــون فــي 497 محــل إقامــة غيــر رســمي فــي فرنســا، بمــا فيهــا مناطــق أحيــاء الصفيــح وفــي 

ــن  ــن هجــروا مــن ســوريا، هــم م ــع أن الفلســطينيين، وال ســيما أولئــك الذي ــن المتوق ــام.662 وم ــن الخي مجموعــات عشــوائية م

بيــن الذين يعيشــون في هذه الظروف. 

ألمانيــــا 

ــث  ــة، حي ــا قاطب ــي أوروب ــر ف ــي األكب ــا( ه ــة )ألماني ــا االتحادي ــة ألماني ــي جمهوري ــة ف ــطينية المقيم ــة الفلس ــال إن الجالي يق

تشــير بعــض التقديــرات إلــى أن عددهــم يصــل إلــى 250,000 شــخص أو أكثــر.663 وتعــرف مدينــة برليــن، علــى وجــه 

ــا  ــارب تعدادهــم 30,000 فلســطينًيا. وكم ــة الفلســطينية، حيــث يق ــاء الجالي ــن أبن ــا م ــدًدا ضخًم ــؤوي ع الخصــوص، بأنهــا ت

هــو الحــال فــي دول كثيــرة، يصعــب تحــري عــدد الفلســطينيين الذيــن يقيمــون فــي ألمانيــا والتأكــد منــه، بالنظــر إلــى أنــه ال 

ل الفلســطينيون المهجــرون  ــك، ُيســجَّ ــن ذل ــا ع
ً

ــة. وعوض ــي الســجالت الرســمية األلماني ــرف ’بالجنســية الفلســطينية‘ ف ُيعت

ــن  ــن المهجري ــات م ــدة موج ــا ع ــهدت ألماني ــد ش ــية. وق ــي الجنس ــخاًصا عديم ــم اش ــرى بصفته ــن أخ ــن أماك ــوريا وم ــن س م

الذيــن قصدوهــا، وبالــذات مــن لبنــان فــي أعقــاب االجتيــاح اإلســرائيلي فــي أواخــر العقــد الثامــن مــن القــرن الماضــي ومطلــع 

ــا نســبته  ــل م ــان يمث ــن لبن ــدد الفلســطينيين م ــة أن ع ــدرت الســلطات األلماني ــام 2005، ق ــي الع ــه.664 وف ــد التاســع من العق

75 فــي المائــة مــن مجمــوع األشــخاص الذيــن ال يحملــون جنســية واضحــة، والبالــغ عددهــم فــي ألمانيــا 50,000 شــخص،665 

658 Adopted Text no. 168, “Immigration Bill Mastered Effective Right of Refugee and Successful Integration,” National Assembly 
Constitution of 4 October 1958, Session of 2017-2018, available in French at: http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/
tap0168.pdf.

659 Camille Marquis, “France Approves Flawed Asylum and Immigration Law,” Human Rights Watch, 4 August 2018, available 
at: https://www.hrw.org/news/2018/08/04/france-approves-flawed-asylum-and-immigration-law [accessed 14 September 
2019].

660 “France adopts tough new law on asylum, immigration,” France- RFI, 8 February 2018, available at: http://en.rfi.fr/
france/20180802-france-adopts-tough-new-law-asylum-immigration [accessed 14 September 2019].

661 Angelique Chrisafis, “UN urges France to act on ‘dire’ living conditions of refugees,” The Guardian, 12 April 2019, available at: 
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/12/un-france-dire-living-conditions-refugees-calais-migrants-human-rights 
[accessed 14 September 2019].

662 Ibid.
663 Katharina Koch and Nora Jasmin Ragab, “Mapping and Study of the Palestinian Diaspora in Germany,” Maastricht University, 

2018, 28-30, available at: https://www.merit.unu.edu/publications/uploads/1534516859.pdf  [hereinafter Koch and Ragab, 
Palestinian Diaspora in Germany].

664 Palestine International Institute (PII), The Palestinian Community in Germany, June 2018, 9, available at: https://pii-diaspora.
org/wp-content/uploads/2018/06/germany-country-study-updated.pdf; and Sanem Kleff and Eberhard Seidel, Stadt der 
Vielfalt Das Entstehen des neuen Berlin durch Migration, (Berlin: Berliner Senat, 2009) [in German].

665 Koch and Ragab, Palestinian Diaspora in Germany, 30, supra note .

http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/tap0168.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/tap0168.pdf
https://www.hrw.org/news/2018/08/04/france-approves-flawed-asylum-and-immigration-law
http://en.rfi.fr/france/20180802-france-adopts-tough-new-law-asylum-immigration
http://en.rfi.fr/france/20180802-france-adopts-tough-new-law-asylum-immigration
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https://www.merit.unu.edu/publications/uploads/1534516859.pdf
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https://pii-diaspora.org/wp-content/uploads/2018/06/germany-country-study-updated.pdf
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ــي  ــل، ف ــا وص ــن.666 كم ــي برلي ــطينية ف ــة الفلس ــاء الجالي ــن أبن ــرة م ــبة معتب ــوم نس ــكلون الي ــؤالء يش ــروف أن ه ــن المع وم

اآلونــة األخيــرة، فلســطينيون مــن ســوريا وحطــوا رحالهــم فــي ألمانيــا، حســبما ورد علــى لســان المكتــب اإلحصائــي للجماعــات 

األوروبيــة،667 وجــرى توطيــن 70 شــخًصا عديــم الجنســية، كمــا قــدم مــا يقــرب مــن 8,490 طالــب لجــوء مــن عديمــي الجنســية 

علــى مــدى الفتــرة الواقعــة بيــن العاميــن 2016 و668.2018 وتالحــظ المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن عــدم وجــود 

ــا.  ــي ألماني ــة ف ــى بهــم المفوضي ــن تعن ــن األشــخاص الذي ــن بي فلســطينيين م

الوضــع القانوني 

فيمــا يتعلــق بالمــادة 1)د( مــن اتفاقيــة الالجئيــن، تطبــق ألمانيــا شــرط الشــمول الــذي تنــص عليــه الفقــرة الثانيــة مــن هــذه 

المــادة فــي الحــاالت التــي تتوقــف فيهــا المســاعدة أو الحمايــة التــي تقدمهــا وكالــة األونــروا.669 وفــي هــذا الخصــوص، تعــد 

األســباب التــي تشــجع طالــب اللجــوء الفلســطيني علــى أن يتــرك منطقــة عمليــات األونــروا، ســلوكها المّتبــع فــي وقــت الحــق، 

ــد  ــر بتحدي ــق األم ــا يتعل ــدور محــوري عندم ــع ب ــة التــي تقــع خــارج نطــاق ســيطرتها، كلهــا عوامــل تضطل والظــروف الخارجي

مــا إذا كان يمكــن اعتبــار أن تلــك الحمايــة أو المســاعدة قــد ’توقفــت‘ بالفعــل أم ال.670 

المســائل السياســية الراهنة 

ــلطات  ــد أن الس ــى ح ــن إل ــن الالجئي ــل م ــس بالقلي ــدد لي ــول ع ــة، بدخ ــة الماضي ــوام القليل ــدى األع ــى م ــا، عل ــمحت ألماني س

األلمانيــة ســجلت مــا يربــو علــى مليــون طالــب لجــوء فــي العــام 2015 وحــده.671 وبينمــا شــكل الســوريون الغالبيــة مــن أصحــاب 

ــدة  ــة مؤك ــات إحصائي ــن بيان ــاك م ــس هن ــن 2016 و2018، فلي ــن العامي ــا بي ــا ألماني ــي تلقته ــوء الت ــاس اللج ــات التم طلب

عــن الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا بســبب أوجــه التضــارب التــي تشــوب عمليــة التســجيل.672 وفضــاًل عــن ذلــك، 

فمنــد شــهر نيســان2016، ال يــزال المســؤولون األلمــان يتعاملــون مــع الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن يعــدون مــن مواطنــي 

فلســطين ويحملــون وثيقــة ســفر صــادرة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى أنهــم يحملــون جــواز ســفر ســوري، ســواء 

كان ذلــك عنــد دخولهــم إلــى ألمانيــا أم عنــد تقديــم طلــب للحصــول علــى تأشــيرة فــي ســفارة مــن ســفارات ألمانيــا.673 ومــع 

ــم  ــى الفه ــؤولين إل ــار المس ــبب افتق ــاكل بس ــن المش ــر م ــدر أكب ــى ق ــع عل ــى أرض الواق ات عل ــراء ــذ اإلج ــوي تنفي ــك، ينط ذل

ات عــن عقبــات كأداء فــي  الصحيــح للوضــع القائــم.674 وقــد تمخضــت هــذه الفجــوة بيــن السياســة الحكوميــة وتنفيــذ اإلجــراء

ــات.675  ــة والخدم ــى الحماي ــي الحصــول عل ــر ف ــة التســجيل والتأخي ــم الشــمل وانعــدام انتظــام عملي ات ل إجــراء

666 See Hayley Pearce, “’Little Palestine’ in Berlin: Home of Hummus, Hipsters, and Solidarity,” Egyptian Streets, 20 March 2015, 
available at: https://egyptianstreets.com/2015/03/20/little-palestine-in-berlin-home-of-hummus-hipsters-and-solidarity/ 
[accessed 14 September 2019].

كجزء من المفوضية األوروبية، يعمل المكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية على جمع ونشر المعلومات اإلحصائية المقدمة من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.  667

668 Eurostat Database, Asylum and Managed Migration, supra note 624.

في نيسان 2017، أكد المسؤولون األلمان أنه “ليس لدينا في ألمانيا سياسة محددة تجاه طالبي اللجوء الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية. ويتم تقييم كل حالة   669

)من الحاالت القليلة جًدا( على أساس مزاياها الخاصة مع مراعاة الظروف الفردية لمقدم الطلب ومعلومات الدولة من جميع المصادر المتاحة“.
  European Commission, EMN Ad-Hoc Query on Palestinians from Gaza and West Bank Territories, Requested by ES EMN NCP 

on 19th April 2017, 17 April 2017, 3-4, available at: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/2017.1171_
es_ahq_on_palestinians_from_gaza_and_west_union_territories.pdf [hereinafter EC, Ad-Hoc Query on Palestinians from 
Gaza and WB].

يعتبر الفقه القانوني األلماني أن مساعدة األونروا أو حمايتها قد توقفت فقط في حالة تمكن مقدم الطلب الفلسطيني من إثبات أنه/أنها لم “يتنازل طواعية” عن هذه   670

الحماية أو المساعدة. ومع ذلك، فقد قدمت المحاكم األلمانية عموًما تفسيًرا واسًعا جًدا لمصطلح “التنازل الطوعي” ، لدرجة النظر في القضايا “الطوعية” التي كان فيها 
مغادرة منطقة عمل األونروا ناتًجا في الواقع عن وجود مخاطر االضطهاد القوية في تلك المنطقة.  أنظر: مركز بديل، سد فجوات الحماية.  المصدر السابق رقم 11.

671 Cynthia Kroet, “Germany: 1.1 million refugee arrivals in 2015,” Politico, 6 January 2016, available at: https://www.politico.eu/
article/germany-1-1-million-refugee-arrivals-in-2015/.

672 Bolongaro, Palestinian Syrians, supra note 648; BADIL, Multiple Displacements, supra note 645, 23.
673 BADIL, Multiple Displacements, supra note 645, 23.
674 Bolongaro, Palestinian Syrians, supra note 648.
675 BADIL, Multiple Displacements, supra note 645, 23.
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اليونــــان 

نقطــة  )اليونــان(  الهيلينيــة  الجمهوريــة  تشــكل  ســوريا،  مــن  الفاريــن  الفلســطينيين  الالجئيــن  مــن  لــآالف  بالنســبة 

العبــور الرئيســية التــي توصلهــم إلــى أوروبــا، حيــث يغــادر عــدد ليــس بالقليــل مــن هــؤالء الالجئيــن مينــاء أزميــر التركــي 

وييممــون وجوههــم شــطر جــزر خيــوس وليســبوس وســاموس اليونانيــة. ومــن الصعوبــة تحديــد عــدد الفلســطينيين 

الذيــن دخلــوا اليونــان علــى مــدى األعــوام التســعة الماضيــة علــى وجــه الدقــة، ألن معظمهــم لــم يقدمــوا الطلبــات اللتمــاس 

وا مــن المخيمــات التــي يســكن فيهــا الالجئــون الفلســطينيون  400 فلســطيني جــاء اللجــوء فيهــا. ويعتقــد بــأن نحــو 

والســوريون فــي درعــا واليرمــوك والعائديــن والحســينية، كانــوا يقيمــون فــي خيــام عشــوائية وفــي صــاالت رديئــة 

676 وقــد طــرأت زيــادة هائلــة علــى هــذا العــدد علــى مــدى  التجهيــز علــى الجــزر اليونانيــة، فــي شــهر كانــون الثانــي2017.

1,500 فلســطيني  ــأن  ــن ب ــم المتحــدة لشــؤون الالجئي ــة الســامية لألم ــادت المفوضي ــث أف ــة، حي ــة المنصرم ــوام الثالث األع

677 وقــد انضــم هــؤالء إلــى أبنــاء الجاليــة الفلســطينية فــي اليونــان، ويقــدر تعدادهــا  كانــوا يقيمــون فــي تلــك الجــزر.

ــا  ــدد أفراده ــي، وزاد ع ــرن الماض ــن الق ــابع م ــد الس ــالل العق ــالب خ ــا كط ــوا إليه ــد وصل ــوا ق ــطيني كان 3,500 فلس ــو  بنح

ــات مــن القــرن  ــة الســبعينات والثمانين ــة خــالل حقب ــاء الحــرب األهلي ــان فــي أثن ــرار الالجئيــن الفلســطينيين مــن لبن ــع ف م

 678 ــرم. المنص

الوضــع القانوني 

وآب   نيســان1960  شــهري  فــي  عنهــا  المنبثــق  والبروتوكــول   1951 لســنة  الالجئيــن  اتفاقيــة  علــى  اليونــان  صادقــت 

679.1968 وعقــب إدراج توجيهــات االتحــاد األوروبــي الخاصــة بأهليــة الحصــول علــى وضــع الالجــئ )توجيهــات االتحــاد 

األوروبــي رقــم 83 لســنة 2004(، بــات المرســوم الرئاســي رقــم 96 لســنة 2008 ينــص علــى اإلطــار القانونــي اليونانــي 

الرئاســي  المرســوم  مــن   12 المــادة  تتضمــن  الفلســطينيين،  بالالجئيــن  يتعلــق  وفيمــا  الدوليــة.680  بالحمايــة  المتعلــق 

المذكــور الصيغــة الــواردة فــي المــادة 1)د()2( بحذافيرهــا طالمــا كان االمــر لــه صلــة بالفلســطينيين. ولذلــك، ففــي الحــاالت 

التــي تتوقــف فيهــا وكالــة األونــروا عــن تأميــن الحمايــة وتقديــم المســاعدة ألي ســبب مــن األســباب، يحظــى الفلســطينيين 

ــنة 2008.  ــوم 96 لس ــا المرس ــص عليه ــي ين ــة الت ــكال الحماي ــن ألش ــدون مؤهلي ــن ويع ــة الجئي ــع بصف ــر الواق ــم األم بحك

ــح  من
ُ
ــي ت ــة الت ــة الدولي ــراف بالحماي ــدالت االعت ــن مع ــدل م ــى مع ــة أعل ــا صاحب ــان بأنه ــز اليون ــار، تتمي ــذا المضم ــي ه وف

ــوء  ــة اللج ــا مصلح ــي قدمته ــمية الت ــات الرس ــا للبيان
ً
ــر. فوفق ــي آخ ــر أوروب ــع أي قط ــة م ــطينيين بالمقارن ــن الفلس للمواطني

4,824 طلًبــا قدمــه فلســطينيون اللتمــاس الحمايــة  اليونانيــة، جــرى قبــول مــا نســبته 97.5 فــي المائــة ممــا مجموعــه 

ــوا  ــطينيين كان ــي أن 4,703 فلس ــذا يعن ــان2019. وه ــران 2013 و3 نيس ــي 7 حزي ــن يوم ــة بي ــرة الواقع ــي الفت ــة، ف الدولي

يتمتعــون بوضــع اللجــوء أو الحمايــة الثانويــة حتــى شــهر نيســان681.2019 

676 AGPS, “400 Palestinians Stranded in Greece,” news release, 16 July 2017, available at: http://www.actionpal.org.uk/en/
post/5493/400-palestinians-stranded-in-greece [accessed 14 September 2019].

677 UNHCR, “Aegean Islands Weekly Snapshot,” 20 May 2019, available at: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/69572.pdf; see also OECD reporting which suggests 1,310 Palestinians arrived in Greece throughout 2017: E. Gemi 
et al., “Migration in Greece: Recent Developments in 2018,” 29-31 October 2018, 19, available at: https://www.eliamep.gr/
wp-content/uploads/2017/11/Greece-report-for-OECD_Triandafyllidou-Gemi_Nov2018.pdf/.

678 Palestine International Institute, The Palestinian Community in Greece, June 2018, available at: https://pii-diaspora.org/wp-
content/uploads/2018/06/greece-country-study-updated.pdf

679 UNHCR, States Parties to the 1951 Convention, supra note 593.

المرسوم الرئاسي 96/2008 المؤرخ 30 حزيران 2008 بشأن مواءمة التشريع اليوناني مع أحكام توجيه المجلس EC / 2004/83 المؤرخ 29 نيسان 2004 بشأن المعايير   680

https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/ الرابط:  على  متوفر  كالجئين.  الجنسية  عديمي  األشخاص  أو  الثالثة  الدول  رعايا  ووضع  لتأهيل  الدنيا 
default/files/aldfiles/EN%20-%20Presidential%20Decree%20No%20%2096%20of%202008.pdf.

681 Hellenic Republic-Asylum Service, Statistical Data of the Greek Asylum Service (from 07.06.2013 to 30.04.2019), 2019, 
available at: http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2019/05/Greek_Asylum_Stats_Apr2019_EN.pdf.

http://www.actionpal.org.uk/en/post/5493/400-palestinians-stranded-in-greece
http://www.actionpal.org.uk/en/post/5493/400-palestinians-stranded-in-greece
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/69572.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/69572.pdf
https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2017/11/Greece-report-for-OECD_Triandafyllidou-Gemi_Nov2018.pdf/
https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2017/11/Greece-report-for-OECD_Triandafyllidou-Gemi_Nov2018.pdf/
https://pii-diaspora.org/wp-content/uploads/2018/06/greece-country-study-updated.pdf
https://pii-diaspora.org/wp-content/uploads/2018/06/greece-country-study-updated.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/EN%2520-%2520Presidential%2520Decree%2520No%2520%252096%2520of%25202008.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/EN%2520-%2520Presidential%2520Decree%2520No%2520%252096%2520of%25202008.pdf
http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2019/05/Greek_Asylum_Stats_Apr2019_EN.pdf
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المســائل السياســية الراهنة 

يواجــه الالجئيــن طائفــة مــن الصعوبــات علــى الرغــم مــن المعــدل المرتفــع الــذي يشــهده قبــول طلبــات التمــاس الحمايــة 

ات مراقبــة  الدوليــة. فقــد عملــت اليونــان، وبفعــل الضغــط الــذي مارســه االتحــاد األوروبــي عليهــا، علــى تشــديد إجــراء

ــن  ــا وبي ــة بينه ــدود البري ــى الح ــدود عل ــرس الح ــراد ح ــن أف ــرد م 1,800 ف ــن  ــر م ــرت أكث 2012، ونش ــام  ــي الع ــدود ف الح

تركيــا ونصبــت ســياًجا مــن األســالك الشــائكة بمحــاذاة نقطــة الدخــول الرئيســية إلــى المنطقــة الحدوديــة اليونانيــة 

ــت ســيطرة الشــرطة  ــث أزيل ــة، بحي ــة اللجــوء اليوناني ــى خدم ــم تحســينات عل ــم تقدي 2013 ، ت ــام  ــي ع 682 ف ــي إيفــروس. ف

ــي  ــكل جزئ ــذا بش ــود ه 683 يع ــاك. ــى االرتب ــألة إل ــادت المس ــرة أع ــية األخي ــرات السياس ــن التغيي ــوء، ولك ــة اللج ــى عملي عل

ــر بــأن عــددا ال يحصــى مــن الالجئيــن الفلســطينيين مــن  ــتمرت فــي االرتفــاع، وتفيــد التقاري ألعــداد الطلبــات التــي اس

ســوريا انتظــروا فتــرة ال تقــل عــن عــام كامــل قبــل أن يســمح لهــم بتقديــم طلباتهــم التــي يلتمســون فيهــا اللجــوء للنظــر 

684 ومــع أن مصلحــة اللجــوء اليونانيــة أعلنــت فــي شــهر كانــون الثانــي2015 أنهــا ســتتعامل مــع الفلســطينيين  فيهــا.

685 فمنــذ شــهر أيــار  مــن حملــة الوثائــق الثبوتيــة الســورية، ومــع المواطنيــن الســوريين، بموجــب اإلجــراء المســتعجل،

ــوء  ــات اللج ــي طلب ــت ف ــرون الب ــة وينتظ ــزر اليوناني ــى الج ــن عل ــطينيين عالقي ــن الفلس ــن المواطني ــزال اآلالف م 2019، ال ي

ــا.  ــي قدموه الت

ــا  ــي تؤمنه ــة الت ــى الحماي ــرون إل ــتثنائي، ويفتق ــو اس ــى نح ــة عل ــروف رديئ ــي ظ ــات ف ــي المخيم ــون ف ــش الالجئ ــا يعي كم

الحكومــة اليونانيــة بســبب إمكانيــات التمويــل المحــدودة المتيســرة لهــا. وقــد أفضــى هــذا الوضــع إلــى نشــوء نظــام لجــوء 

ــة‘ مــن النواحــي اإلنســانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة.686  اشــتهر بأنــه يضــع طالبــي اللجــوء تحــت فــي ظــروف ’غيــر مقبول

ــا فــي ميــاه البحــر األبيــض المتوســط منــذ العــام 2011، 
ً
 عــن ذلــك، لقــي مــا ال يقــل عــن 81 فلســطينًيا حتفهــم غرق

ً
وفضــال

وكان معظــم هــؤالء فــي طريقهــم إلــى اليونــان.687 

682 Elena Ambrosetti et al., Migration in the Mediterranean: Socio-economic Perspectives (London and New York, NY: Routledge, 
2016), 107-108; as reported by FRONTEX in its Annual Risk Analysis, as a result of the land border closure, “detections [of 
asylum seekers] in the Aegean Sea, between Turkey and Greece, increased by 912 percent. This increasing trend started 
after September 2012, […] immediately following the enhanced surveillance at the land border.” See: FRONTEX, “Annual 
Risk Analysis 2013,” April 2013, 23, available at:  https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_
Analysis_2013.pdf.

683 Heath Cabot, «The Governance of Things: Documenting Limbo in the Greek Asylum Procedure,» in PoLAR: Political and 
Legal Anthropology Review 35, no. 1 (1 May 2012): 11-29, available at: https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/
abs/10.1111/j.1555-2934.2012.01177.x

684 Rafeef Ziadah, “Journeys of Dispossession: Palestinian Refugees from Syria Confronting Fortress Europe,” Dark Matter, 16 
May 2016, available at: http://www.darkmatter101.org/site/2016/05/16/journeys-of-dispossession-palestinian-refugees-
from-syria-confronting-fortress-europe/#foot_40 [accessed 14 September 2019].

685 Hellenic Republic-Ministry of Public Order and Citizens Protection, “Meeting between the Asylum Service and a delegation 
of Syrian refugees and Palestinian refugees from Syria,” press release, 8 January 2015, available at: http://asylo.gov.gr/en/
wp-content/uploads/2015/01/DELTIO-TYPOY_EN.pdf.

أو  العيادات  في  الطبي  العالج  إلى  الوصول  وحتى  حمايتهم،  عن  قانوًنا  المسؤولة  السلطات  من  الدعم  من  نوع  أي  سوريا  من  الفلسطينيون  الالجئون  يتلقى  ال   686

المستشفيات العامة يمنع بانتظام. يعيش الفلسطينيون القادمون من سوريا في خيام مؤقتة داخل مخيمات مكتظة، معرضين لعوامل الطقس القاسية وفي ظروف 
صحية سيئة. عالوة على الظروف المعيشية السيئة، استهدف الالجئين الفلسطينيين بانتظام من قبل جماعات اليمين المتطرف اليونانية. في أحد هذه الهجمات، 
لقيت زجاجات حارقة على مخيم سودا لالجئين في جزيرة خيوس. ونتيجة لهذا الحريق، اضطر اآلالف من طالبي اللجوء - بمن فيهم ما ال 

ُ
في تشرين الثاني 2016، أ

ا فلسطينًيا - إلى الفرار من المخيم وترك خيامهم السكنية.
ً
يقل عن 150 الجئ

  See: Parliamentary Assembly of the Council of Europe, «Following refugee death, rapporteur urges end to ‹inhuman› 
conditions for asylum seekers in Greece,» news release, 1 January 2019, available at: http://assembly.coe.int/nw/xml/News/
News-View-EN.asp?newsid=7320&lang=2 [accessed 14 September 2019].

687 AGPS, “51 Palestinians from Syria Drowned since Outbreak of Syria Warfare,” news release, 25 October 2018, available 
at: https://www.actionpal.org.uk/en/post/7868/news-and-reports/51-palestinians-from-syria-drowned-since-outbreak-of-
syria-warfare [accessed 14 September 2019]; and “30 Palestinians missing off coast of Greece,” Middle East Monitor, 11 April 
2019, available at: https://www.middleeastmonitor.com/20190411-30-palestinians-missing-off-coast-of-greece/ [accessed 
14 September 2019].

https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2013.pdf
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2013.pdf
https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1555-2934.2012.01177.x
https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1555-2934.2012.01177.x
http://www.darkmatter101.org/site/2016/05/16/journeys-of-dispossession-palestinian-refugees-from-syria-confronting-fortress-europe/%23foot_40
http://www.darkmatter101.org/site/2016/05/16/journeys-of-dispossession-palestinian-refugees-from-syria-confronting-fortress-europe/%23foot_40
http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2015/01/DELTIO-TYPOY_EN.pdf
http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2015/01/DELTIO-TYPOY_EN.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp%3Fnewsid%3D7320%26lang%3D2
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp%3Fnewsid%3D7320%26lang%3D2
https://www.actionpal.org.uk/en/post/7868/news-and-reports/51-palestinians-from-syria-drowned-since-outbreak-of-syria-warfare
https://www.actionpal.org.uk/en/post/7868/news-and-reports/51-palestinians-from-syria-drowned-since-outbreak-of-syria-warfare
https://www.middleeastmonitor.com/20190411-30-palestinians-missing-off-coast-of-greece/
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إيطاليـــا 

ــا  ــدد تقريًب ــذا الع ــف ه ــد تضاع ــخًصا. وق ــو 1,108 ش ــا( نح ــة )إيطالي ــة اإليطالي ــي الجمهوري ــطينيين ف ــداد الفلس ــغ تع يبل

ــور رئيســية أمــام الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن  ــى مــدى األعــوام الخمســة الماضيــة بعــد أن غــدت إيطاليــا نقطــة عب عل

ــد أن  ــي بع ــرن الماض ــن الق ــادس م ــد الس ــى العق ــه إل ــي تاريخ ــا ف ــي إيطالي ــطينيين ف ــود الفلس ــود وج ــوريا.688 ويع ــن س م

انتقــل بعــض الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا ولبنــان واألردن إلــى مدينتــي ســيينا وبيروجيــا لاللتحــاق بالجامعــات 

فيهــا.689 وتــال ذلــك موجــات هجــرة رئيســية فــي أعقــاب حــرب العــام 1967، واالجتيــاج اإلســرائيلي للبنــان )1982-1985(.690 

ــي  ــطينًيا ف ــم 6,082 فلس ــن بينه ــا،691 م ــى إيطالي ــطينيين إل ــن الفلس ــل اآلالف م ــة، وص ــة المنصرم ــنوات القليل ــالل الس وخ

ــدم مــا يقــل عــن 100 
ُ
العــام 2014 وحــده.692 وال تشــكل إيطاليــا ســوى نقطــة عبــور إلــى وجهــات أوروبيــة أخــرى،693 حيــث ق

ــا  ــون األول 2018، كان م ــوم 31 كان ــى ي ــة.694 فحت ــت الماضي ــنوات الس ــدى الس ــى م ــنة، عل ــي الس ــوء ف ــاس اللج ــب اللتم طل

 لــدى المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن بصفتهــم أشــخاًصا تعنــى بهــم المفوضيــة 
ً

مجموعــه 1,254 فلســطينًيا مســجال

ــي لجــوء.  ــا و205 طالب
ً
ــا، بمــن فيهــم 1,049 الجئ ــي إيطالي ف

الوضــع القانوني 

ــي  ــنة 2004 ف ــم 83 لس ــي رق ــاد األوروب ــات االتح ــذ توجيه ــن ينف ــنة 2007، الذي ــم 251 لس ــريعي رق ــوم التش ــدد المرس يح

التشــريعات المحليــة اإليطاليــة،695 القواعــد الناظمــة لمنــح صفــة الالجــئ أو وضــع الحمايــة الثانويــة لمواطنــي البلــدان 

األخــرى ولألشــخاص عديمــي الجنســية. وتنطــوي المــادة 10 مــن هــذا المرســوم علــى شــرط اســتثناء، ينــص علــى أنــه إذا مــا 

عــاد فــي وســع الالجئيــن الفلســطينيين، ألي ســبب مــن األســباب، االســتفادة مــن الحمايــة أو المســاعدة التــي تؤمنهــا وكالــة 

األونــروا، فتتــاح أمامهــم اإلمكانيــة الكاملــة للتمتــع بأوجــه الحمايــة التــي يوفرهــا هــذا المرســوم. ولكــن، وعلــى خــالف المــادة 

 بحكــم األمــر 
ً

12 مــن توجيهــات االتحــاد األوروبــي، ال يــورد المرســوم المذكــور نًصــا صريًحــا علــى أن الفلســطيني يعــد مؤهــال

ــى استفســار  ــك، ردت الحكومــة اإليطاليــة عل الواقــع لمنحــه صفــة الالجــئ بصــورة تلقائيــة فــي ظــل هــذه الظــروف. ومــع ذل

ــي  ــة التــي تمنحهــا لطالب ــة الدولي ــة بالهجــرة فــي العــام 2007 بشــأن آليــات الحماي ــة المعني رفعتــه إليهــا الشــبكة األوروبي

688 Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), “Foreigners as Residents in 2018 by Citizenship,” available in Italian at: http://dati.istat.
it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPSTRCIT1# [accessed 14 September 2019].

689 Palestine International Institute, The Palestinian Community In Italy, June 2018, available at: https://pii-diaspora.org/wp-
content/uploads/2018/06/italy-country-study-updated.pdf.

690 Ibid.

في عام 2010، وافقت الحكومة اإليطالية على إعادة توطين ما يقرب من 180 فلسطينًيا من مخيم التنف لالجئين على طول الحدود العراقية السورية إلى منطقة   691

كاالبريا جنوب إيطاليا.
  European Resettlements Network, “National Resettlements Programmes: Italy,” 2011, available at: https://www.resettlement.

eu/country/italy  [accessed 14 September 2019].
692 Ministero dell’Interno, «Report on the reception of migrants and refugees in Italy: aspects, procedures, problems,» October 

2015, 6, available in Italian at: http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/ministry_of_interior_report_
on_reception_of_migrants_and_refugees_in_italy_october_2015.pdf.

قدمت وزارة العمل والسياسات االجتماعية اإليطالية معلومات مباشرة إلى مركز بديل، بناًء على طلبنا بتاريخ 22 أيار 2019، تفيد بأن “أسباب الفجوة بين البيانات   693

الخاصة بالواصلين ]بالقارب[ والبيانات الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين المقيمين بشكل قانوني في إيطاليا، ربما ترجع إلى حقيقة أن العديد من الفلسطينيين 
الذين وصلوا إلى إيطاليا في عام 2015 لم يتقدموا بطلب للحصول على اللجوء في بلدنا، لكونهم قرروا التخلي عن هذا االحتمال، مفضلين الذهاب إلى دول أوروبية 
أخرى حيث لديهم روابط أكثر مع المجتمعات الفلسطينية هناك“. مقتبس من: الرد على طلب معلومات مركز بديل، الوارد من وزارة العمل والسياسات االجتماعية، 

المديرية العامة لسياسات الهجرة واالندماج في 6 حزيران 2019.

بالمواطنين  المتعلقة  القرارات  كانت   ،2019 أيار  و27   2013 الثاني  كانون   1 بين  بديل،  مركز  إلى  اللجوء  لحق  الوطنية  اللجنة  قدمتها  التي  البيانات  على  بناًء   694

الفلسطينيين 526 قرار.
695 Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004, 

  "المعايير الدنيا لتأهيل ووضع رعايا البلدان الثالثة أو األشخاص عديمي الجنسية كالجئين أو كأشخاص يحتاجون بخالف ذلك إلى الحماية الدولية ومحتوى الحماية 

الممنوحة”.
  Official Journal of the European Union, 30 September 2004, available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/

TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0083&from=EN [accessed 14 September 2019].

http://dati.istat.it/Index.aspx%3FDataSetCode%3DDCIS_POPSTRCIT1%23
http://dati.istat.it/Index.aspx%3FDataSetCode%3DDCIS_POPSTRCIT1%23
https://pii-diaspora.org/wp-content/uploads/2018/06/italy-country-study-updated.pdf
https://pii-diaspora.org/wp-content/uploads/2018/06/italy-country-study-updated.pdf
https://www.resettlement.eu/country/italy
https://www.resettlement.eu/country/italy
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/ministry_of_interior_report_on_reception_of_migrants_and_refugees_in_italy_october_2015.pdf
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/ministry_of_interior_report_on_reception_of_migrants_and_refugees_in_italy_october_2015.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:32004L0083%26from%3DEN
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ــه   تغطي
ً

ــا مســجال
ً
ــب الجئ ــه »إذا كان صاحــب الطل ــت إن ــة، حيــث قال اللجــوء الذيــن ينحــدرون مــن قطــاع غــزة والضفــة الغربي

ــا«.696  ــروا، فنحــن نمنحــه صفــة الالجــئ تلقائًي ــة األون ــة المنوطــة بوكال الوالي

المســائل السياســية الراهنة 

عمــدت إيطاليــا إلــى تشــديد سياســات الهجــرة والحمايــة الدوليــة إلــى حــد كبيــر بعــد تشــكيل الحكومــة الشــعبوية 

ــم 113  ــون رق ــن العــام نفســه، جــرى تطبيــق القــرار بقان ــران 2018. ففــي شــهر تشــرين األول  م ــة فــي شــهر حزي اليميني

لســنة 2014 )المعــروف باســم ’مرســوم ســالفيني‘(، والــذي ينــص علــى إلغــاء الحمايــة اإلنســانية، وهــي واحــدة مــن أوجــه 

الحمايــة التــي كانــت تمنــح لألشــخاص الذيــن ال يعــدون مؤهليــن للحصــول علــى صفــة الجئيــن، ولكــن تتوفــر لديهــم 

ــع إنســاني« للبقــاء فــي إيطاليــا.697 وكان عــدة الجئيــن فلســطينيين مــن ليبيــا وســوريا يســتفيدون  »أســباب جديــة ذات طاب

مــن تصاريــح اإلقامــة التــي منحــت لهــم ألســباب إنســانية، ممــا ســمح لهــم باإلقامــة فــي إيطاليــا بصــورة قانونيــة.698 

ــة بســبب مرســوم ســالفيني  ــن أوجــه الحماي ــن هــذا الوجــه م ــن الفلســطينيين أن ينتفعــوا م ــي وســع الالجئي ــن يعــود ف ول

ــور.  المذك

نيوزيلنـــدا 

تشــير التقديــرات إلــى أن مــا يقــرب مــن 1,000 فلســطيني يقيمــون فــي هــذه اآلونــة فــي نيوزيلنــدا. ومــن المرجــح أن 

هــذا العــدد يضــم الجئيــن فلســطينيين ينحــدرون مــن ســوريا والعــراق ولبنــان، ممــن حطــوا رحالهــم فــي هــذه البــالد 

ــران 2019،  ــي2008 وحزي ــون الثان ــهري كان ــن ش ــدة بي ــرة الممت ــي الفت ــة.699 وف ــر الماضي ــة عش ــوام الخمس ــدى األع ــى م عل

ــن 2014 و2018،  ــك، بيــن العامي ــة / اإلنســانية.700 وفضــاًل عــن ذل ــة الدولي ــا فلســطينًيا الحماي ــدا 435 مواطًن منحــت نيوزيلن

ــا فلســطينًيا فــي نيوزيالنــدا، ممــن كانــوا مســجلين لــدى المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن 
ً
أعيــد توطيــن 189 الجئ

)ومعظمهــم كان يقيمــون فــي إندونيســيا وماليزيــا وتايلنــد(.701 

الوضــع القانوني 

صادقــت نيوزيلنــدا علــى اتفاقيــة الالجئيــن لســنة 1951 والبروتوكــول اإلضافــي المنبثــق عنهــا فــي شــهري حزيــران 1960 

ــذي  ــمول ال ــرط الش ــة لش ــدًدا للغاي ــيًرا متش ــدا تفس ــي نيوزيلن ــن ف ــاع الالجئي ــة أوض ــلطة مراجع ــد س وآب  702.1973 وتعتم

696 EC, Ad-Hoc Query on Palestinians from Gaza and WB, supra note 669.  
697 M. Abagnale, “What (does) remain of humanitarian protection. Brief considerations on the c.d. Salvini Decree,” Opinionjuris, 

4 March 2019, available in Italian at: http://www.opiniojuris.it/decreto-salvini/.

بناًء على البيانات التي قدمتها اللجنة الوطنية لحق اللجوء إلى مركز بديل، تم منح 48 مواطًنا فلسطينًيا هذا النوع من الحماية في الفترة ما بين 1 كانون الثاني 2013   698

و 27 أيار 2019. كما أن إلغاء الحماية اإلنسانية يجعل مستقبل جميع حامليها الفلسطينيين غير مؤكد، بالنظر إلى أن تصاريحهم ألسباب إنسانية وبمجرد انتهاء 
صالحيتها ال يمكن تجديدها.

  See: Europasilo-International Network for the Right of Asylum, “Immigration Decree: effects of the abrogation 
of humanitarian protection and our reforms of reform,” 2016, available in Italian at: http://www.europasilo.org/
resistenzasilo-2/conseguenze-abrogazione-protezione-umanitaria/ [accessed 14 September 2019].

ا لتعداد عام 2013، كان يعيش 135 فلسطينًيا فقط في نيوزيلندا. ومنذ ذلك الحين، ُمنح أكثر من 700 مواطن فلسطيني تأشيرات، بما في ذلك 117 تأشيرة 
ً
وفق  699

ا أن 185 فلسطينًيا قد حصلوا على الجنسية النيوزيلندية منذ عام 1948. باإلضافة إلى ذلك، ال تشمل هذه 
ً

عمل ُمنحت بين عامي 2008-2019. ومن المعروف أيض
األرقام المولودين في نيوزيلندا مع أحد الوالدين على األقل من الجنسية الفلسطينية، وال الجيل الثاني والثالث من الالجئين / المهاجرين الفلسطينيين الذين انتقلوا 
ا إلى نيوزيلندا. يشار إلى أنه تم إجراء تعداد سكاني جديد في عام 2018، وال زالت بياناته تحت الحظر حتى يتم إصدارها المتوقع في أيلول 2019. وسيكون 

ً
سابق

 https://www.stats.govt.nz/2018-census/ :متاًحا على الرابط
700 Immigration New Zealand, “Statistics for Refugee Quota Arrivals, April 2019,” https://www.immigration.govt.nz/documents/

statistics/statistics-refugee-quota-arrivals (accessed 29 June 2019).
701 Ibid.
702 UNHCR, States Parties to the 1951 Convention, supra note 593.

http://www.opiniojuris.it/decreto-salvini/
http://www.europasilo.org/resistenzasilo-2/conseguenze-abrogazione-protezione-umanitaria/
http://www.europasilo.org/resistenzasilo-2/conseguenze-abrogazione-protezione-umanitaria/
https://www.stats.govt.nz/2018-census/
https://www.immigration.govt.nz/documents/statistics/statistics-refugee-quota-arrivals
https://www.immigration.govt.nz/documents/statistics/statistics-refugee-quota-arrivals
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ــن ينضــوون  ــن الفلســطينيين الذي ــى الالجئي ــن عل ــة، يتعي ــى هــذه الســوابق القضائي ــاًء عل ــادة 1)د()2(.703 وبن ــه الم تتضمن

ــرره مــن التعــرض لالضطهــاد«، حســبما  ــه مــا يب ــة األونــروا أن يثبتــوا أن لديهــم »خــوف ل ــى وكال تحــت الواليــة المعهــودة إل

ــدل  ــد مع ــك، يع ــع ذل ــة.704 وم ــا االتفاقي ــي تكفله ــا الت ــن المزاي ــتفادة م ــم االس ــنى له ــي يتس ــادة 1)د()2( لك ــترطه الم تش

ــه  ــا قدم ــن 540 طلًب ــة م ــي المائ ــبته 81 ف ــا نس ــل م ب
ُ
ــة، حيــث ق ــورة ملحوظ ــوء فــي نيوزيلنــدا عالًيــا بص ــول طلبــات اللج قب

ــة.705  ــرة الماضي ــوام العش ــدى األع ــى م ــة عل ــة الدولي ــاس الحماي ــطينيون اللتم ــون فلس مواطن

المســائل السياســية الراهنة 

أفضــت أزمــة الالجئيــن الســوريين التــي قاربــت العقــد فــي عمرهــا، واقترنــت مــع الحمــالت السياســية المحليــة، إلــى التخفيــف 

مــن سياســات إعــادة التوطيــن التــي تتبناهــا نيوزيلنــدا.706 ففــي شــهر أيلول/ســبتمبر 2016، أعلنــت الحكومــة النيوزيلنديــة 

ــن  ــدا م ــي إطــار الحصــة الســنوية التــي تســتقبلها نيوزيلن ــا ف
ً
ــن بينهــم 150 الجئ ــن 750 الجــئ ســوري، م ــادة توطي ــن إع ع

ــى  ــة.707 وعل ــة المقبل ــوام الثالث ــدى األع ــى م ــاالت الطــوارئ، عل ــي ح ــن ف ــار اســتقبال الالجئي ــي إط ــن ف ــن، و600 آخري الالجئي

ــوريين دون  ــن الس ــًرا للمواطني ــة حص ــن الـــ750 المخصص ــذه األماك ــه ه ــد في ــذي تع ــت ال ــي الوق ــل، فف ــز بدي ــم مرك ــد عل ح

ــي  ــرار الحكوم ــن الق ــا كان الحــال، م ــون الفلســطينيون، أًي ــد أن يســتفيد الالجئ ــال ب ــن ســوريا، ف ــن م الفلســطينيين المنحدري

ــذ العــام 1987(،  ــى من ــرة األول ــن العــام 2018 )وللم ا م ــدًء ــن.708 فب ــادة الحصــة الســنوية لالجئي ــذي صــدر مؤخــًرا بشــأن زي ال

ــك،  ــن ذل ــاًل ع ــئ.709 وفض ــى 1,000 الج ــا إل
ً
ــن 750 الجئ ــدا م ــتقبلهم نيوزيلن ــن تس ــن الذي ــنوية لالجئي ــة الس ازدادت الحص

ا مــن شــهر تمــوز  2020 ومــا بعــده.710  فســوف تشــهد هــذه الحصــة زيــادة أخــرى تصــل إلــى 1,500 الجــئ بــدًء

السويـــد 

ــرة  ــة لهج ــرن الماضــي نتيج ــن الق ــد الســابع م ــة الســويد )الســويد( خــالل العق ــي مملك اســتهل الفلســطينيون وجودهــم ف

الالجئيــن الفلســطينيين مــن الضفــة الغربيــة، واألردن ولبنــان إليهــا لغايــات الدراســة فيهــا.711 وبحلــول نهايــة العقــد 

ــرات  ــى نحــو 13,000 فلســطينًيا.712 وأشــارت التقدي ــي الســويد إل ــدد الفلســطينيين ف ــرن المنصــرم، ازداد ع ــن الق ــر م األخي

أنظر: مركز بديل، سد فجوات الحماية.  المصدر السابق رقم 11.  703

704 This interpretation was first enunciated in RSAA decision on case No. 1/92 of 30 April 1992 and upheld by successive 
RSAA rulings. See Refugee Status Appeals Authority, Refugee Appeal No. 1/92, available at: https://www.refugee.org.nz/
Casesearch/Fulltext/1-92.htm  [accessed 14 September 2019].

705 New Zealand Ministry of Business, Innovation & Employment, “Migration Data Explorer”, available at: https://mbienz.
shinyapps.io/migration_data_explorer/ [accessed 30 July 2018].

706 Paul Spoonley and Jessica Terruhn, Syrian-Conflict Refugee Settlement in Aotearoa/New Zealand, (Palmerston North, New 
Zealand: Massey University, February 2018), 1, available at:  https://bit.ly/2onH7wK [accessed 14 September 2019].

707 Michael Woodhouse, “New Zealand to take 750 more Syrian Refugees,” Beehive.govt.nz, 8 September 2015, available at: 
https://www.beehive.govt.nz/release/new-zealand-take-750-more-syrian-refugees [accessed 14 September 2019].

708 Immigration New Zealand, “New Zealand Refugee Quota: Palestinian Refugees,” January 2018, available at: https://shalom.
kiwi/wp-content/uploads/2019/06/palestinian-quota-refugee-factsheet.pdf.

709 "Govt to raise NZ’s refugee quota to 1000,”  Radio New Zealand, 13 June 2016, available at:  https://www.rnz.co.nz/news/
political/306270/govt-to-raise-nz%27s-refugee-quota-to-1000 [accessed 14 September 2019].

710 Australian Associated Press, “New Zealand to raise refugee quota in 2020,” The Guardian, 19 September 2018, available at: 
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الصــادرة فــي العــام 2018 إلــى أن عــدد الفلســطينيين فــي الســويد قــارب 70,000 فلســطينًيا فــي أحســن األحــوال.713 ومــن 

جملــة هــؤالء عــدد كبيــر مــن الالجئيــن الذيــن تدفقــوا علــى هــذه البــالد مــن ســوريا، ومــن ســبقهم إليهــا العــراق، حيــث يقــدر 

بــأن مــا يربــو علــى 22,000 الجــئ منهــم منحــو الجنســية الســويدية.714 وحتــى يــوم 31 كانــون األول2018، كان ثمــة 1,634 

ــن بينهــم  ــة، وم ــى بهــم المفوضي ــن بصفتهــم أشــخاص تعن ــة الســامية لشــؤون الالجئي ــدى المفوضي  ل
ً

فلســطينًيا مســجال

ــا و574 طالبــي لجــوء. 
ً
1,060 الجئ

الوضــع القانوني 

الســويد دولــة موقعــة علــى كل مــن اتفاقيــة الالجئيــن لســنة 1951 وبروتوكولهــا الصــادر فــي العــام 715.1967 ويــرد اإلطــار 

القانونــي الســويدي الناظــم للحمايــة الدوليــة فــي قانــون األجانــب )رقــم 716 لســنة 2005(، الذيــن ُعــدل آخــر مــرة فــي العــام 

ــذ  ــى وضــع الالجــئ لســنة 716.2004 ومن ــة الحصــول عل ــي الخاصــة بأهلي ــاد األوروب ــع توجيهــات االتح م م ــواء ــي يت 2010 لك

ــخاص  ــم األش ــن فيه ــوريا، بم ــن س ــن م ــع الالجئي ــل لجمي ــذي يكف ــد ال ــي الوحي ــد األوروب ــويد البل ــزال الس ــام 2013، ال ت الع

ــى االعتــراف بصفــة الالجــئ  ــالد.717 وتميــل الســلطات الســويدية إل عديمــو الجنســية، إقامــة دائمــة )وليــس مؤقتــة( فــي الب

ــي 
ّ
2005 لتلق لجميــع الفلســطينيين القادميــن مــن ســوريا،718 الذيــن يعــدون مؤهليــن بموجــب قانــون األجانــب لســنة 

ــى ذلــك، فصلــت مصلحــة الهجــرة الســويدية  ــة نفســها التــي يتلقاهــا طالبــو اللجــوء مــن الســوريين.719 وباإلضافــة إل المعامل

فــي 2,154 حالــة تخــص حملــة وثائــق الهويــة الصــادرة عــن الســلطة الفلســطينية،720 واعترفــت بصفــة اللجــوء فيمــا نســبته 

70 فــي المائــة من هذه الحاالت.721 

ا للتعداد السكاني، حتى تاريخ 31 كانون األول 2018، كان هناك 7,907 أشخاص مسجلين من مواليد فلسطين يعيشون في السويد و3,637 شخًصا آخر ولدوا 
ً
وفق  713

أحد الوالدين على األقل في فلسطين. باإلضافة إلى ذلك، بحلول نهاية عام 2018، كان هناك 19,782 شخًصا عديمي الجنسية لديهم تصريح إقامة في السويد 
2011 و2018. غالبية األشخاص عديمي  بين عامي  الجنسية تم تقديمها  29,177 طلب لجوء من عديمي  إلى  باإلضافة  و12037 آخرين جنسيتهم غير معروفة، 
الجنسية في السويد هم من الالجئين الفلسطينيين من سوريا. انظر: المفوضية السامية لالجئين، تتبع عديمي الجنسية في السويد، كانون األول 2016. متوفر على 
الرابط: https://www.refworld.org/docid/58526c577.html، باإلضافة إلى ذلك، هناك العديد من الفلسطينيين المولودين في لبنان وسوريا واألردن 
)أو أي من الدول العربية األخرى( من أصل فلسطيني، والذين هاجروا إلى السويد، والجيل الثالث والرابع من المهاجرين الفلسطينيين إلى السويد لم يتم تمييزهم 

في بيانات التعداد.
714 AGPS, “Palestinian Refugees from Syria Granted Citizenship in Sweden, Netherlands,” news release, 7 January 2019, available 

at: https://www.actionpal.org.uk/en/post/8137/news-and-reports/palestinian-refugees-from-syria-granted-citizenship-in-
sweden-netherlands [accessed 14 September 2019].

715 UNHCR, States Parties to the 1951 Convention, supra note 593.
716 OECD, International Migration Outlook 2010,  July 2010, 242, available here: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-

migration-health/international-migration-outlook-2010_migr_outlook-2010-en [accessed 14 September 2019].

من عام 2013 حتى 5 كانون األول 2015، ُمنح جميع طالبي اللجوء من سوريا تلقائًيا اإلقامة الدائمة في السويد؛ ومع ذلك، فمنذ بداية عام 2016، يستمر فقط القّصر   717

غير المصحوبين وأفراد األسرة في الحصول على تصاريح إقامة دائمة.
  Elin Hofverberg, “Refugee Law and Policy: Sweden,» Legal Reports, Library of Congress, March 2016, available at: https://

www.loc.gov/law/help/refugee-law/sweden.php [accessed 14 September 2019].
718 European Legal Network on Asylum (ELENA), Information Note on Syrian Asylum Seekers and Refugees in Europe, European 

Council on Refugees and Exiles, November 2013, 23, available at: https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/05/
Information-Note-on-Syrian-Refugees-in-Europe-29112013-final_website.pdf. On the recognition of refugee status to PRS in 
Sweden see, among others, Migration Court 26/11/2013, case No UM 1590-13; Migration Court 20/05/2013, case No UM 
527-13; Migration Court 22/02/2013, case No UM 9159-12.

719 Lisa Auer, “Palestinian Refugees in France,” Al-Majdal, no. 59 (March 2017), available at: http://www.badil.org/
phocadownload/badil-new/publications/periodicals/al-majdal/al-majdal-59.pdf.

اعتباًرا من تشرين الثاني 2014، بعد االعتراف الرسمي السويدي بفلسطين كدولة، لم تعد السلطات السويدية تعتبر المواطنين الفلسطينيين المسجلين في الضفة   720

الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة “عديمي األهلية”، بل “مواطنين فلسطينيين”.
  See Swedish Migration Agency (Migrationsverket), Legal Position regarding the Consequences on the Migration Law in 

reference to Sweden’s Recognition of Palestine, 27 March 2015, available in Swedish at: https://lifos.migrationsverket.se/dok
ument?documentSummaryId=34414 [accessed 14 September 2019].

721 Data provided by the Swedish Migration Agency, available at:  https://www.migrationsverket.se/English/About-the-Migration-
Agency/Statistics/Asylum.htm. 

ا أخذ قرارات الدرجة الثانية 
ً

  وتشير النسبة المئوية فقط إلى القرارات التي اعتمدتها مصلحة الهجرة السويدية بشكل أولي. أما معدل الموافقة فسيزداد إذا تم أيض

والثالثة في االعتبار.
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المســائل السياســية الراهنة 

كانــت الســويد )ومعهــا ألمانيــا( البلــدان األوروبيــان الرئيســيان اللذيــن قصدهمــا عشــرات اآلالف مــن الالجئيــن الفلســطينيين 

ــد  ــذا البل ــوغ ه ــي بل ــة ف ــف وراء الرغب ــذي يق ــي ال ــبب الرئيس ــود الس ــر.722 ويع ــد األخي ــالل العق ــوريا خ ــن س ــروا م ــن ف الذي

االســكندنافي فــي الحريــة النســبية التــي تيســر الحصــول علــى الجنســية الســويدية بالمقارنــة مــع البلــدان األوروبيــة 

ــا ألحــكام قانــون الجنســية الســويدي )رقــم 82 لســنة 2001(، علــى الالجئيــن أن يقيمــوا مــدة 
ً
والعربيــة األخــرى.723 فوفق

ــية.724  ــى الجنس ــول عل ــوا للحص ــي يقدم ــالد لك ــي الب ــط ف ــوام فق ــة أع أربع

ــوا  ــى نحــو خــاص فــي الســويد بوضــع الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن كان وترتبــط إحــدى المســائل التــي أثــارت مشــكلة عل

ــي.725  ــج العرب ــر دول الخلي ــى الســويد عب ــوا إل ــزة، ولكنهــم وصل يقيمــون فــي ســابق عهدهــم فــي ســوريا والعــراق وقطــاع غ

فقــد عمــدت دول الخليــج علــى ســحب تأشــيرات العمــل التــي منحتهــا لهــؤالء الالجئيــن الفلســطينيين أو لــم تجددهــا لهــم 

بســبب احتــدام التوتــر السياســي بينهــا وبيــن الســلطة الفلســطينية / منظمــة التحريــر الفلســطينية أو بســبب الضغــط 

الــذي تمارســه الواليــات المتحــدة األمريكيــة علــى هــذه الــدول. وبذلــك، ال يملــك هــؤالء الفلســطينيون القــدرة علــى العــودة 

إلــى ســوريا أو العــراق أو قطــاع غــزة، وســعوا إلــى التمــاس اللجــوء فــي الســويد. وبصفــة عامــة، ترفــض الســلطات الســويدية 

طلبــات اللجــوء التــي يرفعهــا هــؤالء الفلســطينيون بســبب مــا يظهــر مــن غيــاب الخــوف مــن التعــرض لالضطهــاد فــي البلــد 

ــة الخليــج المعنيــة التــي  ــى دول ــوا يقيمــون فيــه فــي الســابق. ومــن ثــم تحــاول الســلطات الســويدية إبعادهــم إل ــذي كان ال

كان محــل إقامتهــم فيهــا. ومــع ذلــك، فــإن معظــم هــؤالء الالجئيــن ال يتمكنــوا مــن الحصــول علــى تأشــيرات اإلقامــة أو 

ــام الفلســطينيين الذيــن  ــار أم ــك، ال يوجــد خي ــة )توفــر كفيــل(.726 ونتيجــة لذل العمــل فــي دول الخليــج بســبب شــرط الكفال

يجــدون أنفســهم فــي هــذا الوضــع القانونــي العائــم ســوى البقــاء فــي الســويد، دون أي صفــة قانونيــة وفــي ظــروف محفوفــة 

ــه.727  بالمخاطــر إلــى حــد ال يســتهان ب

المملكة المتحدة 

العظمــى  لبريطانيــا  المتحــدة  المملكــة  فــي  المقيميــن  للفلســطينيين  الكلــي  العــدد  أن  إلــى  التقديــرات  غالبيــة  تشــير 

وإيرلنــدا الشــمالية )المملكــة المتحــدة( يتــراوح مــن 20,000 إلــى 30,000 فلســطيني، مــن بينهــم مــن ولــد فيهــا آلبــاء 

ــن  ــن والتاســع م ــن الثام ــان خــالل العقدي ــن لبن ــى المملكــة المتحــدة م ــد وصــل معظــم هــؤالء إل أصولهــم فلســطينية.728 وق

القــرن الماضــي، أو مــن الكويــت فــي العاميــن 1990 و1991 بســبب الغــزو العراقــي للكويــت.729 كمــا وصــل عــدد معتبــر 

مــن الفلســطينيين إلــى المملكــة المتحــدة مــن األرض الفلســطينية المحتلــة مباشــرة، حيــث يشــير آخــر تعــداد ســكاني 

722  أنظر: مركز بديل، سد فجوات الحماية.  المصدر السابق رقم 11.

723 Jason Tucker, “Why here? Factors influencing Palestinian refugees from Syria in choosing Germany and Sweden as asylum 
destinations,” Comparative Migration Studies 6, no. 1 (15 October 2018), available at:  www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC6208926/ [accessed 14 September 2019].

724 Swedish Citizenship Act, SFS 2001:82 (Sw.), English translation available at: www.refworld.org/pdfid/420cadf64.pdf.
725 AGPS, “Sweden refusal to grant asylum to Palestinians from Syria coming from the Gulf States, could put their lives at risk,” 

press release, 3 December 2016, available at: https://www.actionpal.org.uk/en/post/4316/press-release/agps-sweden-
refusal-to-grant-asylum-to-palestinians-of-syria-coming-from-the-gulf-states-could-put-their-lives-at-risk [accessed 14 
September 2019].

بموجب اللوائح الحالية، ُيسمح للفلسطينيين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية أو اإلمارات العربية المتحدة أو دول الخليج األخرى إذا حصلوا على تصريح إقامة،   726

والذي ال يمكن إصداره إال عن طريق كفيل أو صاحب عمل جديد.

أنظر: مركز بديل، سد فجوات الحماية.  المصدر السابق رقم 11.  727

728 Palestine International Institute (PII), The Palestinian Community in The United Kingdom, June 2018, 23-24, available at: 
https://pii-diaspora.org/wp-content/uploads/2018/06/uk-country-study-updated.pdf.

729 Id., 24-25.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6208926/
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6208926/
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ــي  ــون ف ــوا يقيم ــة كان ــطينية المحتل ــد األرض الفلس ــن موالي ــخًصا م ــى أن 4,151 ش ــام 2001(  إل ــي الع ــري ف ــي )أج بريطان

ــا رحالهــم فــي البــالد فــي الفتــرة الممتــدة بيــن العاميــن 2001 و730.2011  المملكــة المتحــدة. وقــد حــط نصــف هــؤالء تقريًب

ــوا  ــه 2,110 فلســطينيين قدم ــا مجموع ــًرا أن م ــة مؤخ ــات األوروبي ــي للجماع ــب اإلحصائ ــن المكت ــات الصــادرة ع ــن البيان وتبي

ــرى  ــده. وج ــام 2018 وح ــي الع ــع ف ــا رف ــدد 270 طلًب ــذا الع ــمل ه ــن 2009 و2018. وش ــن العامي ــوء بي ــاس اللج ــات اللتم طلب

ــات الصــادرة  ــى أســاس وضــع الحمايــة الخاصــة. وحســب البيان ــى أســاس صفــة الجــئ و40 تأشــيرة عل منــح 533 تأشــيرة عل

ــي اللجــوء مســجلين  ــن طالب ــا فلســطينًيا و259 فلســطينًيا م
ً
ــة 536 الجئ ــن، كان ثم ــة الســامية لشــؤون الالجئي ــن المفوضي ع

ــام 2018.  ــة الع ــى نهاي ــدة حت ــة المتح ــي المملك ــة ف ــم المفوضي ــى به ــخاًصا تعن ــم أش بصفته

الوضــع القانوني 

ــة  ــن اتفاقي ــادة 1)د( م ــة بالم ــوء والمتعلق ــة اللج ــأن سياس ــدة بش ــة المتح ــة المملك ــن حكوم ــادرة ع ــات الص ــدد التوجيه تح

ــي والســوابق القضائيــة ذات  ــى الفلســطينيين، بموجــب توجيهــات االتحــاد األوروب ــذي ينظــر إل ــة، ال الالجئيــن نهــج الحكوم

ــة األونــروا ألســباب تقــع خــارج  ــم يتوقفــوا عــن تلقــي المســاعدات مــن وكال ــة، علــى أنهــم مســتثنون مــن الحمايــة مــا ل الصل

ــي  ــع ف ــر الواق ــم األم ــق بحك ــطينيون الح ــك الفلس ــة، يمل ــذه الحال ــي ه ــم. فف ــض إرادته ــذوه بمح ــرار اتخ ــيطرتهم أو لق س

ــا نســبته 50 فــي  ــك، ســجلت المملكــة المتحــدة معــداًل يفــوق م ــى الرغــم مــن ذل ــن.731 وعل ــة لالجئي ــة الواجب التمــاس الحماي

ــض  ــدل رف ــط مع ــل متوس ــا يص  م
ً
ــادة ــام 2002، وع ــذ الع ــطينيون من ــا الفلس ــي قدمه ــوء الت ــات اللج ــض طلب ــن رف ــة م المائ

ــات  ــدد الطلب ــى ع ــة عل ــادة طفيف ــرأت زي ــة، ط ــة الماضي ــنوات القليل ــدى الس ــى م ــة.732 وعل ــي المائ ــى 90 ف ــات إل ــذه الطلب ه

وتحســن طفيــف علــى معــدالت قبولهــا بالتزامــن مــع الحــرب التــي شــنتها ’إســرائيل‘ علــى قطــاع غــزة فــي العــام 733،2014 

وإن شــهدت طلبــات التمــاس اللجــوء التــي يقدمهــا الفلســطينيون تراجًعــا. ومــن الجديــر بالمالحظــة أنــه مــن بيــن 841 

مواطًنــا فلســطينًيا أبعــدوا )قســًرا أو طوًعــا( مــن المملكــة المتحــدة بيــن العاميــن 2004 و2018، كان مــا نســبته 80 فــي 

ــوء.  ــات يلتمســون فيهــا اللج ــوا بطلب ــد تقدم ــن هــؤالء ق ــة م المائ

المســائل السياســية الراهنة 

ــى اللجــوء فــي المملكــة المتحــدة.  ــات محــددة فــي الحصــول عل يواجــه الالجئــون الفلســطينيون القادمــون مــن ســوريا صعوب

ــة  ــيع خط ــأن توس ــوز  2017 بش ــهر تم ــي ش ــر رود، ف ــي، أمب ــة البريطان ــر الداخلي ــن وزي ــادر ع ــالن الص ــن اإلع ــم م ــى الرغ فعل

إعــادة توطيــن األشــخاص الســوريين الضعفــاء، بنــاًء علــى المشــورة التــي قدمتهــا المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن،734 

ــزال  ــال ي ــطينيين،735 ف ــمل الفلس ــه يش ــى أن ــم عل ــا فه ــو م ــوريا، وه ــن س ــن م ــيات الفاري ــة الجنس ــع حمل ــم جمي ــث تض بحي

ــة الضعــف وعلــى  الفلســطينيون مســتبعدين مــن إطــار هــذه الخطــة. وبمــا أن األهليــة تقــوم فــي أساســها علــى تقييــم حال

730 Census - Office for National Statistics, 2011 Census Table CT02632011 (country of birth by year of arrival by ethnic group), 
2011, available at: https://bit.ly/2REQBxH [accessed 14 September 2019].

731 UK Home Office, Asylum Policy Instruction Article 1D of the Refugee Convention: Palestinian refugees assisted by the United 
Nations Relief and Works Agency (UNRWA), 9 May 2016, available at: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/524502/A-on-Article-1D-and-Palestinians-v2_0.pdf.

732 CJEU - C-364/11 Mostafa Abed El Karem El Kott, Chadi Amin A Radi, Hazem Kamel Ismail v Bevandorlasi es Allampolgarsagi 
Hivatal (BAH) (“El Kott”), [2013] OJ C 46/8, 19 December 2012, available at http://curia.europa.eu/juris/document/document.
jsf?docid=131971&doclang=EN [accessed 14 September 2019].

733 UK Home Office National Statistics, “Immigration statistics, January to March 2017,” 25 May 2017, available at: https://www.
gov.uk/government/statistics/immigration-statistics-january-to-march-2017

734 Amber Rudd, UK Home Secretary, “Resettlement: Written Statement,” written statement, 3 July 2017, available at: https://www.
parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2017-07-03/
HCWS23/ [accessed 14 September 2019].

735 The Refugee Council, “Refugees of all nationalities fleeing Syria are now eligible for resettlement in the UK,” news release, 
3 July 2017, available at: https://www.refugeecouncil.org.uk/latest/news/4965_refugees_of_all_nationalities_fleeing_syria_
are_now_eligible_for_resettlement_in_the_uk [accessed 14 September 2019].

https://bit.ly/2REQBxH
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/524502/A-on-Article-1D-and-Palestinians-v2_0.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/524502/A-on-Article-1D-and-Palestinians-v2_0.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf%3Fdocid%3D131971%26doclang%3DEN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf%3Fdocid%3D131971%26doclang%3DEN
https://www.gov.uk/government/statistics/immigration-statistics-january-to-march-2017
https://www.gov.uk/government/statistics/immigration-statistics-january-to-march-2017
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2017-07-03/HCWS23/
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2017-07-03/HCWS23/
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2017-07-03/HCWS23/
https://www.refugeecouncil.org.uk/latest/news/4965_refugees_of_all_nationalities_fleeing_syria_are_now_eligible_for_resettlement_in_the_uk
https://www.refugeecouncil.org.uk/latest/news/4965_refugees_of_all_nationalities_fleeing_syria_are_now_eligible_for_resettlement_in_the_uk


142

ــى تســجيل  ــدرة عل ــه الفلســطينيون الق ــك في ــذي ال يمل ــت ال ــي الوق ــن، وف ــة الســامية لشــؤون الالجئي ــن المفوضي ــة م اإلحال

أنفســهم لــدى المفوضيــة بســبب وجــود وكالــة األونــروا، فهــم ال ينفكــون غيــر مؤهليــن إلدراجهــم ضمــن الخطــة المذكــورة. 

ــن  ــم يك ــز. ول ــاس التميي ــى أس ــدة عل ــة المتح ــي المملك ــا ف ــة العلي ــام المحكم ــع أم ــن ُرف ــوًرا لطع ــألة مح ــذه المس ــت ه وكان

ــه المحكمــة بخصوصــه.736  ــذي أصدرت النجــاح مــن نصيــب هــذا الطعــن، ويجــري النظــر اآلن فــي اســتئناف القــرار ال

الواليات المتحدة األمريكية 

الواليــات  131,000 فلســطيني كانــوا يقيمــون فــي  المتحــدة أن نحــو  بالواليــات  يقــدر مكتــب إحصــاء تعــداد الســكان 

ــدوا فــي الواليــات المتحــدة )مــا يقــرب مــن 64 فــي المائــة(، ومواطنــون  المتحــدة فــي العــام 2017، مــن بينهــم مواطنــون ول

أمريكيــون ولــدوا فــي بلــدان أجنبيــة )28 فــي المائــة( ومواطنــون غيــر أمريكييــن ولــدوا فــي بلــدان أجنبيــة )8 فــي المائــة(.737 

وكمــا هــو الحــال فــي دول أخــرى، يصعــب الوصــول إلــى معلومــات محدثــة عــن الالجئيــن وطالبــي اللجــوء مــن الفلســطينيين 

ــا بــه، وال يجــري تمييــز الفلســطينيين القادميــن مــن ســوريا. 
ً
ــا معترف ــًدا أصلًي فــي الواليــات المتحــدة ألن فلســطين ال تعــد بل

ــم  ــد وصوله ــة‘ عن ــر معروف ــات ’غي ــة بيان ــن فئ ــة ضم ــطينية المحتل ــن األرض الفلس ــطينيون م ــدرج الفلس ــل، ين ــي المقاب وف

ــات المتحــدة فــي الفتــرة الواقعــة بيــن  ــات المتحــدة، وقــد حــط 1,946 الجــئ مــن بيــن هــؤالء رحالهــم فــي الوالي ــى الوالي إل

العاميــن 2008 و738.2017 

الوضــع القانوني 

الواليــات المتحــدة دولــة موقعــة علــى البروتوكــول الخــاص بوضــع الالجئيــن لســنة 1967، غيــر أنهــا لــم توقــع علــى االتفاقيــة 

الخاصــة بوضــع الالجئيــن لســنة 1951 وال علــى االتفاقيتيــن المتعلقتيــن بحــاالت انعــدام الجنســية.739 وقــد أدرجــت المــادة 

ــة  ــطينيون صف ــح الفلس ــادة، يمن ــي الع ــا. وف ــدرج فيه ــم ت ــادة 1)د( فل ــا الم ــة، أم ــة المحلي ــريعات األمريكي ــن التش 1)أ( ضم

ــن  ــك. ولك ــى ذل ــرد عل ــي ت ات الت ــتثناء ــض االس ــع بع ــئ، م ــام لالج ــف الع ــاق التعري ــن نط ــون ضم ــوا يقع ــن إذا كان الالجئي

ــا بعــض السياســات القائمــة علــى اإلعــادة القســرية، والتــي تثيــر التســاؤالت وتشــكل مخالفــة 
ً

الواليــات المتحــدة تنفــذ أيض

ــي.740  ــون الدول للقان

وفــي الحــاالت التــي ال يمنــح فيهــا الفلســطينيون صفــة الالجئيــن، فغالًبــا مــا يرجــع الســبب وراء ذلــك إلــى انعــدام جنســيتهم. 

وبينمــا تعتــرف الواليــات المتحــدة بالفلســطينيين بصفتهــم عديمــي الجنســية، فهــي ال توظــف هــذه الصفــة فــي التقــدم 

ــا عــن ذلــك، تقّيــم الواليــات المتحــدة طلبــات اللجــوء التــي تــرد إليهــا علــى أســاس 
ً

خطــوة أخــرى نحــو منحهــم اللجــوء. وعوض

آخــر بلــد كانــوا يقيمــون فيــه إقامــة معتــادة، وهــو يؤثــر تأثيــًرا ســلبًيا علــى الفلســطينيين القادميــن مــن دول الخليــج ممــن 

736 Rosa Curly, “High Court to hear Palestinian refugees’ challenge to the Vulnerable Person Resettlement Scheme,” 7 May 
2019, available at: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=458b5c63-0793-4813-8fe8-327a7b471e6b [accessed 14 
September 2019].

737 United States Census Bureau, “511 - Palestinian (465-467) population profile,” American Fact Finder, 2018, available at: 
https://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/searchresults.xhtml?refresh=t [accessed 14 September 2019].

738 United States Department of Homeland Security, “Refugees and Asylees,” 2019, available at: https://www.dhs.gov/
immigration-statistics/refugees-asylees [accessed 14 September 2019]. 
ا إلى أن 108 أفراد مسجلين على أنهم “غير معروفين” حصلوا على حق اللجوء “بشكل إيجابي” )وهم من طالبي اللجوء ممن انتهت تأشيراتهم 

ً
  وتجدر اإلشارة أيض

والذين مضى عام على وجودهم في الواليات المتحدة أو في الميناء/المطار الذي دخلوا منه(، و62 فرًدا آخرين من دول “غير معروفة” ُمنحوا حق اللجوء “بشكل دفاعي” 
)وهم األفراد الذين تم القبض عليهم بدون تأشيرة سارية، وحصلوا على حق اللجوء بداًل من الترحيل(.

  see: United States Citizenship and Immigration Services, “Obtaining Asylum in the United States,” 2015, available at: 
uscis.gov/humanitarian/refugees-asylum/asylum/obtaining-asylum-united-states [accessed 14 September 2019].  

أنظر: مركز بديل، سد فجوات الحماية.  المصدر السابق رقم 11.  739

740 BADIL, Multiple Displacements, supra note 645, 36.

https://www.lexology.com/library/detail.aspx%3Fg%3D458b5c63-0793-4813-8fe8-327a7b471e6b
https://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/searchresults.xhtml%3Frefresh%3Dt
https://www.dhs.gov/immigration-statistics/refugees-asylees
https://www.dhs.gov/immigration-statistics/refugees-asylees
uscis.gov/humanitarian/refugees-asylum/asylum/obtaining-asylum-united-states
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فقــدوا تصاريــح اإلقامــة التــي كانــت ممنوحــة لهــم، وال يزالــون غيــر قادريــن علــى العــودة إلــى األرض الفلســطينية المحتلــة 

أو ســوريا أو العــراق.741 

ــوء  ــي اللج ــان طالب ــي حرم ــن‘ ف ــدي اآلخري ــرط ’مضطِه ــى ش ــدة إل ــات المتح ــة الوالي ــم حكوم ــدم، تحتك ــا تق ــى م  عل
ً
ــالوة وع

بيــن  الحكومــة  هــذه  تحــول  النظريــة،  الناحيــة  ومــن  بالدهــا.  إلــى  اللجــوء  فــي  مــن حقهــم  السياســيين  النشــطاء  مــن 

ــوء  ــى اللج ــول عل ــن الحص ــطينيين م ــرم الفلس ــال تح ــع الح ــي واق ــا ف ــع أنه ــوء، م ــاس اللج ــن التم ــن‘ وبي ــدي اآلخري ’مضطه

ــن  ــك ع ــوق الفلســطينيين داخــل فلســطين، ناهي ــن حق ــال ومظاهــرات سياســية أو دفاعهــم ع ــي أعم بســبب مشــاركتهم ف

ات واألنشــطة  ــى االنتمــاء اتهــم وارتباطاتهــم السياســية. كمــا توقــع حكومــة الواليــات المتحــدة سياســات عقابيــة عل انتماء

السياســية مــن أجــل الحــد مــن طلبــات اللجــوء التــي يقدمهــا الفلســطينيون أو رفضهــا.742 

المســائل السياســية الراهنة 

ــذي يقــوم فــي  ــى صعيــد سياســة الالجئيــن، وال ــة األخيــرة، نهــج »تقــاذف الكــرة‘ عل اعتمــدت الواليــات المتحــدة، فــي اآلون

ــى الرئيــس  ــد أدل ــة.743 فق ــد قانوني ــى قواع ــز عل ــة أغراضهــا السياســية، وال يرتك ــى تســخير هــذه المســألة لخدم أساســه عل

المســلمين  الالجئيــن والمهاجريــن  المشــاعر عــن  ألهبــت  ’إســرائيل‘، بتصريحــات  لـــ  الوفــّي  الحليــف  األمريكــي ترامــب، 

وســهل إنفــاذ عوامــل رادعــة تحــول بيــن الالجئيــن وبيــن التمــاس اللجــوء فــي الواليــات المتحــدة، وذلــك مــن خــالل احتجــاز 

ملتمســي اللجــوء لفتــرات طويلــة فــي ســياق انتظــار صــدور القــرارات بشــأن طلباتهــم،744 كمــا قطــع جميــع المســاعدات 

ــى  ــدل عل ــا ي ــام 2018، مم ــع الع ــي مطل ــروا ف ــة األون ــطينية ولوكال ــة الفلس ــا للحكوم ــدة تقدمه ــات المتح ــت الوالي ــي كان الت

تصلــب موقفــه إزاء الالجئيــن الفلســطيني والالجئيــن بعمومهــم.745 وال تــزال إدارة ترامــب تبــذل مســاٍع محمومــة فــي ســبيل 

ــن  ــد الالجئي ــطيني أو تجري ــئ الفلس ــة الالج ــف صف ــادة تعري ــاعي إع ــذه المس ــة ه ــن جمل ــروا. وم ــة األون ــل« وكال ــة عم »عرقل

ــا.746  ــن مًع ــذه أو كال األمري ــم ه ــن صفته ــطينيين م الفلس

741 أنظر: مركز بديل، سد فجوات الحماية.  المصدر السابق رقم 11.

تم تصنيف حماس والجهاد اإلسالمي وجبهة التحرير الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كمنظمات إرهابية من قبل الحكومة األمريكية منذ تسعينيات   742

القرن الماضي، واالنتماء إلى هذه المنظمات يتستخدم كسبب الستبعاد اللجوء.
  See BADIL, Multiple Displacements, supra note 645, 37-38; 

  أنظر أيضا: مركز بديل، سد فجوات الحماية.  المصدر السابق رقم 11.

743 BADIL, Multiple Displacements, supra note 645, 31.
744 Maria Sacchetti, “ACLU sues Trump administration over detaining asylum seekers,” The Washington Post, 15 March 2018, 

available at: https://www.washingtonpost.com/local/immigration/aclu-sues-trump-administration-over-detaining-asylum-
seekers/2018/03/15/aea245e2-27a2-11e8-bc72-077aa4dab9ef_story.html?utm_term=.9b3b217255c2 [accessed 14 
September 2019].

745 BADIL, Multiple Displacements, supra note 645, 36; BADIL, “US Administration decision completely flouts the Inalienable 
Rights of the Palestinian People,” Press Release, 4 September 2018, available at:  http://www.badil.org/en/publication/press-
releases/87-2018/4894-pr-en-040918-28.html.

746 Colum Lynch and Robbie Gramer, “Trump and Allies Seek End to Refugee Status for Millions of Palestinians,” Foreign Policy, 3 
August 2018, available at: https://foreignpolicy.com/2018/08/03/trump-palestinians-israel-refugees-unrwaand-allies-seek-
end-to-refugee-status-for-millions-of-palestinians-united-nations-relief-and-works-agency-unrwa-israel-palestine-peace-
plan-jared-kushner-greenb/ [accessed 14 September 2019].

https://www.washingtonpost.com/local/immigration/aclu-sues-trump-administration-over-detaining-asylum-seekers/2018/03/15/aea245e2-27a2-11e8-bc72-077aa4dab9ef_story.html%3Futm_term%3D.9b3b217255c2
https://www.washingtonpost.com/local/immigration/aclu-sues-trump-administration-over-detaining-asylum-seekers/2018/03/15/aea245e2-27a2-11e8-bc72-077aa4dab9ef_story.html%3Futm_term%3D.9b3b217255c2
http://www.badil.org/en/publication/press-releases/87-2018/4894-pr-en-040918-28.html
http://www.badil.org/en/publication/press-releases/87-2018/4894-pr-en-040918-28.html
https://foreignpolicy.com/2018/08/03/trump-palestinians-israel-refugees-unrwaand-allies-seek-end-to-refugee-status-for-millions-of-palestinians-united-nations-relief-and-works-agency-unrwa-israel-palestine-peace-plan-jared-kushner-greenb/
https://foreignpolicy.com/2018/08/03/trump-palestinians-israel-refugees-unrwaand-allies-seek-end-to-refugee-status-for-millions-of-palestinians-united-nations-relief-and-works-agency-unrwa-israel-palestine-peace-plan-jared-kushner-greenb/
https://foreignpolicy.com/2018/08/03/trump-palestinians-israel-refugees-unrwaand-allies-seek-end-to-refugee-status-for-millions-of-palestinians-united-nations-relief-and-works-agency-unrwa-israel-palestine-peace-plan-jared-kushner-greenb/
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1،4. الحماية القانونية الواجبة لحق العودة 

ينشــأ حــق العــودة باعتبــاره قاعــدة عرفيــة مــن قواعــد القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وهــو حــق راســخ وثابــت فــي 

 دائًمــا ضمــن اإلطــار الدولــي المقــرر 
ً

مجموعــة مــن االتفاقيــات الدوليــة، كمــا يحظــى هــذا الحــق باالعتــراف بصفتــه حــال

 مــن أشــكال جبــر الضــرر الناشــئ عــن اقتــراف مخالفــات جســيمة وصارخــة تمــس القانــون 
ً

لحمايــة الالجئيــن، وبصفتــه شــكال

ــكل  ــه، يش ــا بذات ــا قائًم
ً
ــاره حق ــودة باعتب ــق الع ــف ح ــن يق ــي حي ــان. فف ــوق اإلنس ــي لحق ــون الدول ــاني والقان ــي اإلنس الدول

 دائًمــا إلــى لقضايــا اللجــوء والتهجيــر علــى المــدى البعيــد، ينــدرج هــذا الحــق ضمــن ســبل جبــر الضــرر عبــر تأميــن ســبل 
ً

حــال

ــر المشــروع. ــر غي  للتهجي
ً
ــة ــق نتيج ــه ح ــر وج ــرون بغي ــون والمهج ــى منهــا الالجئ ــي عان ــن األضــرار الت االنتصــاف م

ــة  ــتوفون الصف ــم يس ــار أنه ــك باعتب ــه، وذل ــرد بغرابت ــع ينف ــي وض ــهم ف ــطينيون أنفس ــرون الفلس ــون والمهج ــد الالجئ ويج

القانونيــة التــي تجعــل منهــم الجئيــن و/أو مهجريــن مــن جهــة، وضحايــا وقعــت عليهــم انتهــاكات جســيمة وخطيــرة طالــت 

ــل  ــس بالقلي ــدد لي ــى ع ــث يرق ــان، حي ــوق اإلنس ــي لحق ــون الدول ــاني والقان ــي اإلنس ــون الدول ــي القان ــة ف ــم المصون حقوقه

منهــا إلــى مرتبــة جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية بموجــب أحــكام القانــون الجنائــي الدولــي مــن جهــة ثانيــة. ومــن 

ــطينيين  ــة للفلس ــة الواجب ــة الدولي ــري الحماي ــي تعت ــوة الت ــن الفج ــل م ــذي يجع ــع ال ــو الموض ــذات ه ــذا بال ــر، فه ــب آخ جان

ــة  ــا والي ــُند إليه ــة تس ــة أو وطني ــة دولي ــن وكال ــة م ــذه اآلون ــي ه ــد ف ــه ال يوج ــى أن ــر إل ــاص – بالنظ ــه خ ــرة بوج ــوة خطي فج

ــا  ــا م ــرى، غالًب ــة أخ ــن جه ــذ. وم ــع التنفي ــا موض ــم ووضعه ــة له ــول دائم ــاس حل ــى التم ــل عل ــز العم ــا تعزي ــة تخوله صريح

يجــري غــض الطــرف عــن الواقــع الــذي يقــول إن المهجريــن الفلســطينيين لهــم الحــق كذلــك فــي جبــر الضــرر عمــا لحــق بهــم 

ــر  ــا يشــمل فعــل التهجي ــة، بم ــن ديارهــم األصلي ــن تهجيرهــم قســًرا م ــي أســفرت ع ــا، والت ــر مشــروعة دولًي ــال غي ــن أفع م

نفســه. وبعبــارة أخــرى، يتمتــع الفلســطينيون بالحــق فــي العــودة بموجــب قانــون الالجئيــن بحكــم وضعهــم بوصفهــم 

ــون حقــوق اإلنســان. وهــذا يعــزز وجــوب اعتــراف  ــر ضررهــم بموجــب قان الجئين/مهجريــن وبوصفهــم أصحــاب حــق فــي جب

ــة.  ــم األصلي ــى دياره ــودة إل ــي الع ــطينيون ف ــه الفلس ــذي يملك ــدد ال ــق المح ــي بالح ــع الدول المجتم

1،1،4. حق اإلنسان في العودة إلى دياره األصلية

ــالن  ــل اإلع ــن قبي ــدة، م ــة ع ــات دولي ــي اتفاقي ــه ف ــص علي ــرد الن ــي، وي ــون العرف ــد القان ــن قواع ــدة م ــودة قاع ــق الع ــد ح يع

العالمــي لحقــوق اإلنســان،747 والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية،748 واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 

747 UDHR, supra note 305, art. 13(2). The UDHR has achieved customary status, and it has therefore binding force. See Hurts 
Hannum, “The status of the Universal Declaration on Human Rights in National and International Law,” Georgia Journal of 
International and Comparative Law 25, no. 1 (1996): 289-290.

748  ICCPR, supra note 305, art. 12(4).
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أشــكال التمييــز العنصــري،749 وفــي طائفــة مــن االتفاقيــات اإلقليميــة كذلــك.750 وعلــى وجــه الخصــوص، تنــص المــادة 

ا، مــن حــق الدخــول 
ً
12)4( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أنــه »ال يجــوز حرمــان أحــد، تعســف

إلــى بلــده«.751 وتــرد هــذه القاعــدة بعبــارات فضفاضــة بصــورة مقصــودة، بحيــث يعــد أولئــك الذيــن ربمــا لــم تطــأ أقدامهــم 

بالدهــم مــن قبــل وأولئــك الذيــن ربمــا حرمــوا مــن جنســيات بالدهــم بســبب حــاالت انتهــاك القانــون الدولــي مؤهليــن للتمتــع 

بحــق الدخــول المذكــور.752 وبعبــارة أخــرى، ينطبــق هــذا الحــق علــى جميــع الفلســطينيين، مــن وجــدوا خــارج فلســطين عندمــا 

ــة  ــي اإلقام ــدوا حقوقهــم ف ــن فق ــالل، والذي ــدأ االحت ــد ب ــام 1967 عن ــارج حــدود الع ــن وجــدوا خ ــة ’إســرائيل‘، وم ــت دول قام

ــاء الفلســطينيين  ــر المســجلين، وأبن ــون غي ــع الالجئ ــود التــي تفرضهــا ’إســرائيل‘، وجمي فيهــا أو العــودة إليهــا بســبب القي

ــن  ــة م ــي« دول ــودة علــى »مواطن ــق الع ــر ح ــن. وال يقتص ــن والمهجري ــن الالجئي ــي تلتهــم م ــال الت ــر المســجلين، واألجي غي

الــدول.753 وفضــاًل عــن ذلــك، فقــد وقعــت ’إســرائيل‘ علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية دون 

ــكال  ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة القض ــن اتفاقي ــادة 5)د()2( م ــص الم ــل، تن ــا. وبالمث ــا تاًم ــا إلزاًم ــا له ــد ملِزًم ــي يع ــات، بالتال تحفظ

ــة.754  ــن ذات الحماي ــى تأمي ــري عل ــز العنص التميي

2،1،4. الحلول الدائمة 

ــة  ــم للمحن ــي التمــاس حــل دائ ــن ف ــن والمهجري ــة لالجئي ــة الواجب ــف إطــار الحماي ــة التــي تؤل يكمــن أحــد المحــاور الجوهري

ــة اللجــوء /  ــار أن الهــدف األســمى الــذي يســعى نظــام الحمايــة الدوليــة يتمثــل فــي إنهــاء حال التــي ألمــت بهــم، علــى اعتب

ــر.  التهجي

تتمثــل الحلــول الدائمــة الثالثــة التــي تدعــو المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن إلــى اعتمادهــا فــي العــودة إلــى الديــار 

األصليــة، أو االندمــاج فــي المجتمــع المحلــي فــي الدولــة المضيفــة، أو إعــادة التوطيــن فــي دولــة أخــرى.755 والعــودة الطوعيــة 

ــده وتحظــى  ــى بل ــي العــودة إل ــرد ف ــع حــق كل ف ــق م ــول: فهــي تتواف ــن هــذه الحل ــن بي ــا م
ً
ــي تشــكل حق ــدة الت هــي الوحي

باالعتــراف بموجــب عــدة فــروع مــن فــروع القانــون الدولــي حســب التحليــل الــذي نــورده فــي هــذا المبحــث. ويعــود جانــب مــن 

األســباب وراء ذلــك إلــى وجــوب ممارســة هــذا الحــق علــى أســاس االختيــار الطوعــي لالجــئ، وهــو قــرار ال يقــدر علــى ممارســته 

غيــر الالجــئ نفســه. وفــي الوقــت الــذي يســتند فيــه االندمــاج فــي المجتمــع المحلــي وإعــادة التوطيــن علــى االختيــار 

الطوعــي الــذي يمارســه الالجــئ بالضــرورة، إال أن هذيــن الحليــن يشــترطان الموافقــة الطوعيــة التــي يبديهــا البلــد المضيــف 

ــك.  ــاًء علــى ذل ــا بن
ً
ــي ال يمكــن القــول إنهمــا يشــكالن حقوق ــة ثالثــة، وبالتال أو دول

749 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, art. 5(d)(ii), 660 UNTS 195, 21 December 
1965, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3940.html [hereinafter CERD].

750 American Declaration of the Rights and Duties of Man, art. 7, 2 May 1948, available at: http://www.refworld.org/
docid/3ae6b3710.html; American Convention on Human Rights (“Pact of San Jose”), art. 22(5), 22 November 1969, available 
at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b36510.html; African Charter on Human and Peoples› Rights (“Banjul Charter”), art. 
12(2), 27 June 1981, CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3630.html; 
Council of Europe, Protocol 4 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 
securing certain Rights and Freedoms other than those already included in the Convention and in the First Protocol thereto, art. 
3(2), 16 September 1963, ETS 46, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3780.html [all accessed 14 September 
2019].  

751 ICCPR, supra note 305, art. 12(4).
752 UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 27: Article 12 (Freedom of Movement), 2 November 1999, 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, available at: http://www.refworld.org/docid/45139c394.html.
753 Ibid.
754 CERD, supra note 749, art. 5(d)(ii).
755 “Solutions,” UNHCR.org, available at: http://www.unhcr.org/solutions.html [accessed 14 September 2019].
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وفــي ســياق الحلــول الدائمــة، تنطــوي العــودة الطوعيــة علــى »اســتعادة الحمايــة الوطنيــة )مــن أجــل االســتغناء عــن الحاجــة 

إلــى الحمايــة الدوليــة(«.756 وينبغــي أن تتــم العــودة الطوعيــة علــى نحــو يكفــل الســالمة والكرامــة. كمــا أن العــودة الطوعيــة 

معتــرف بهــا مــن ناحيــة المبــدأ وفــي ممارســات الــدول باعتبارهــا »أنســب الحلــول لمعالجــة تدفــق موجــات الالجئيــن«.757 

ــح  ــي لصال ــر الداخل ــأن التهجي ــة بش ــادئ التوجيهي ــا المب ــر به ــي تق ــة الت ــول الدائم ــع الحل ــة، تتب ــن األهمي ــدر م ــذات الق وب

المهجريــن داخلًيــا نفــس الهيكليــة التــي تنطبــق علــى حالــة الالجئيــن. فالمبــدأ الثامــن والعشــرين مــن هــذه المبــادئ ينــص 

علــى أنــه: 

ــر الوســائل  ــة الظــروف وتوفي ــى عاتــق الســلطات المختصــة، فــي المقــام األول، واجــب ومســؤولية تهيئ »يقــع عل

ــادة  ــن إقامتهــم المعت ــى ديارهــم أو أماك ــن، إل ــن مكّرمي ــة، آمني ــن العــودة الطوعي ــا م ــن داخلًي ــن المهجري لتمكي

أو التوطيــن الطوعــي فــي مــكان آخــر مــن البلــد.«758 

ــد  ــر والتوطيــن فــي موقــع آخــر داخــل البل ــي فــي موقــع التهجي ــاج المحل ــة، تشــمل فكــرة »التوطيــن« االندم وفــي هــذه الحال
نفســه.759

ويتداخــل إطــار الحلــول الدائمــة المعنــي بالالجئيــن والمهجريــن مــع الحــق فــي جبــر الضــرر عــن األفعــال غيــر المشــروعة دولًيــا 

ــي الســكن ورد ممتلكاتهــم إليهــم،  ــر ف ــن تعرضــوا للتهجي ــك الذي ــار حــق أولئ ــث يشــمل هــذا اإلط ــع عليهــم، حي ــي تق الت

 مــن أشــكال جبــر 
ً

 عــن حقهــم فــي التعويــض عــن األضــرار والخســائر التــي تكبدوهــا – وهــو مــا يشــكل بالتالــي شــكال
ً

فضــال

ــا لالســتنتاج رقــم 101 الــذي خلصــت إليــه اللجنــة التنفيذيــة للمفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن، علــى 
ً
الضــرر. ووفق

ــكات ســكنية  ــة ممتل ــن، أي ضــوا ع ــي أن تعــاد إليهــم، أو أن يعوَّ ــن الحــق ف ــن العائدي ــع الالجئي ــال، »يكــون لجمي ســبيل المث

ه«.760 وتكفــل المبــادئ  أو عقاريــة حرمــوا منهــا بطريقــة غيــر قانونيــة أو بطريقــة تمييزيــة أو تعســفية قبــل منفاهــم أو أثنــاء

ــا.761  ــن داخلًي ــوق للمهجري ــي ذات الحق ــر الداخل ــة بشــأن التهجي التوجيهي

3،1،4. الحق في جبر الضرر )العودة والتعويض واستعادة الممتلكات(

ــا بالكــف عــن الفعــل   غيــر مشــروع دولًي
ً

ــدول التــي ترتكــب فعــال ــدول، تلتــزم ال ــون بشــأن مســؤولية ال بموجــب أحــكام القان

ــا.762 ويعكــس هــذا المبــدأ قاعــدة أساســية  )إذا كان مســتمًرا(، وجبــر كامــل األضــرار الناجمــة عــن الفعــل غيــر المشــروع دولًي

756 UNHCR, Handbook for Repatriation and Reintegration Activities, (Geneva: UNHCR, May 2004), 36, 42.
757 UNHCR, Conclusion on Voluntary Repatriation: No. 40 (XXIX), UNHCR ExComm, A/40/12/Add.1 (1985), available at https://

www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c9518/voluntary-repatriation.html [accessed 14 September 2019]; UNHCR, Voluntary 
Repatriation No. 18, supra note 280. 

ف “السالمة” على أنها “السالمة القانونية )مثل قرارات العفو أو الضمانات العامة للسالمة الشخصية والكرامة، وعدم التمييز، والتحرر من الخوف من االضطهاد  عرَّ
ُ
  ت

العائدين “ليسوا  الالجئين  أن  العيش(“. وتعني “الكرامة”  أو وسائل سبل  إلى األراضي  الوصول  المادي )حرية  الجسدي واألمن  ، واألمن  العودة(  العقوبة عند  أو 
منفصلين بشكل تعسفي عن أفراد عائالتهم وأنهم يعاملون باحترام وقبول كامل من قبل سلطاتهم الوطنية، بما في ذلك استعادة حقوقهم بالكامل”.

  UNHCR, Handbook on Voluntary Repatriation, supra 282, Chapter 2.
758 Guiding Principles on Internal Displacement, supra note 310, Principle 28.
759 The Brookings Institutions, When Internal Displacement Ends. A framework for Durable Solutions, June 2007, 8, available at: 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/2007_durablesolutions.pdf
760 UNHCR, Conclusion on Legal Safety Issues in the Context of Voluntary Repatriation of Refugees: No. 101 (LV), UNHRC ExComm, 

A/AC.96/1003, 8 October 2004, available at: https://www.unhcr.org/excom/exconc/417527674/conclusion-legal-safety-
issues-context-voluntary-repatriation-refugees.html [accessed 30 September 2019].

761 Guiding Principles on Internal Displacement, supra note 310, Principle 29.
762 ILC, Draft Articles on State Responsibility, supra note 270, art. 28-31.
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مــن قواعــد القانــون الدولــي، والتــي ورد ذكرهــا للمــرة األولــى فــي قضيــة مصنــع شــورزو، حيــث أقــرت محكمــة العــدل الدائمــة 

بــأن »أي خــرق لاللتــزام ينشــئ التزاًمــا بجبــر الضــرر«.763 ويتعيــن علــى الــدول المســؤولة أن تعيــد الوضــع القائــم إلــى مــا كان 

ــر  ــى هــذا الفعــل غي ــة عل ــار المترتب ــا، وأن تزيــل، قــدر المســتطاع، جميــع اآلث ــر المشــروع دولًي ــل ارتــكاب الفعــل غي عليــه قب

ــك  ــم ُيرتكــب ذل ــو ل ــه كان ســيكون عليهــا ل ــى الحــال التــي ُيرجــح أن ــى ســابق عهــده، أي إل ــد الوضــع إل المشــروع، وأن »تعي

ا لــدى األمــم المتحــدة، التــي كرســته وأرســته فــي المبــادئ 
ً
الفعــل«.764 وقــد غــدا هــذا المبــدأ، مــن ذلــك العهــد، مبــدأ راســخ

األساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فـــي االنتصــاف وجبــر الضــرر لضحايــا االنتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي 

ــر  ــن جب ــادئ األساســية بخمســة أشــكال م ــي اإلنســاني. تعتــرف المب ــون الدول ــرة للقان لحقــوق اإلنســان واالنتهــاكات الخطي

الضــرر: الــرد )بمــا فــي ذلــك حــق العــودة ورد الممتلــكات(، والتعويــض، وإعــادة التأهيــل، والرضــا وضمانــات عــدم التكــرار.765 

بــه بحــق  الــذي تســببت  القســري والتعســفي  التهجيــر  الــذي نجــم عــن  الضــرر  ُملزمــة بجبــر  ’إســرائيل‘  عــّد 
ُ
ت بالتالــي 

 1948 المحتلــة عــام  الفلســطينيين داخــل فلســطين  الــذي طــال  القســري  التهجيــر  الفلســطينيين فــي أرضهــم، وعــن 

ــة، وهــي أفعــال تشــكل بمجموعهــا  ــذي حــل بالســكان الفلســطينيين فــي األرض الفلســطينية المحتل ــر القســري ال والتهجي

ــذ علــى هــدي مــن المبــدأ الجوهــري 
ّ
ــا ألحــكام القانــون الدولــي، فــإن جبــر الضــرر الــذي ُينف

ً
 غيــر مشــروعة دولًيــا.766 ووفق

ً
أفعــاال

القائــم علــى خيــار الالجئيــن / المهجريــن، يتمثــل بالعــودة إلــى ديارهــم األصليــة، ورد ممتلكاتهــم إليهــم، والتعويــض عــن 

ــر الضــرر نفســه الــذي تقــرره الفقــرة 11 مــن  جميــع الخســائر التــي تكبدوهــا وتأهيلهــم. وتعكــس هــذه الهيكليــة إطــار جب

ــة.767  ــة العام ــن الجمعي ــرار 194 )د3-( الصــادر ع الق

الحق في استعادة الممتلكات من ِقَبل أصحابها

ــا للمبــدأ التاســع مــن المبــادئ األساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي االنتصــاف وجبــر الضــرر لضحايــا 
ً
وفق

االنتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان واالنتهــاكات الخطيــرة للقانــون الدولــي اإلنســاني، والتــي هــي فــي 

ــي:  ــي العرف ــون الدول ــادئ القان ــن لمب األصــل تقني

»الـــرد ينبغــــي، مــــتى أمكــــن ذلــــك، أن يعيــد الــــضحية إلى وضــعها األصــــلي قبــل وقــــوع االنتهاكات الجسيمة 

ــرد، بحســب  ــساني. ويتضمــن ال ــي اإلنـ ــانون الدول ــرة للقـ ــي لحقــوق اإلنســان أو االنتهــاكات الخطي ــون الدول للقان

الحالــة، مـــا يلـــي: اســـترداد الحريـــة، والتمتـــع بحقـــوق اإلنـــسان، واســترداد الهويــة، والحيــاة األســرية والمواطنــة، 

وعــودة المـــرء إلــى مكـــان إقامتـــه، واســـترداد الوظيفـــة، وإعــادة الممتلــكات« .

وفــي حالــة الالجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين الذيــن تعرضــوا للتهجيــر القســري، يشــمل الحــق فــي اســترداد الممتلــكات 

العــودة إلــى أماكــن إقامتهــم ورد ممتلكاتهــم إليهــم. 

763 Factory At Chorzów, Germany v Poland, Judgment, Claim for Indemnity, Merits, Judgment No 13, (1928) PCIJ Series A No 
17, ICGJ 255 (PCIJ 1928), 13 September 1928, para. 102, available at: http://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-
international-justice/serie_A/A_09/28_Usine_de_Chorzow_Competence_Arret.pdf.

764 ILC, Draft Articles on State Responsibility, supra note 270, art. 31.
765 UN Guiding Principles on the Right to a Remedy and Reparation, supra note 270.

كما ورثت إسرائيل المسؤولية عن السلوك غير المشروع للميليشيات الصهيونية والقوات العسكرية التابعة للحكومة المؤقتة أثناء قيامها، والتي لعبت سياسات   766

التهجير الخاصة بها دوًرا مهًما في تهجير الجئي ومهّجري عام 1948.
  See Morris, Birth of the Palestinian Refugee Problem, supra note 41; Benny Morris, “The Causes and Character of the Arab 

Exodus from Palestine: the Israel Defense Forces Intelligence Branch Analysis of June 1948,” Middle Eastern Studies 22, no. 1 
(1986): 5-19.

767 UNGA, Resolution 194, supra note 1.

http://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_09/28_Usine_de_Chorzow_Competence_Arret.pdf
http://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_09/28_Usine_de_Chorzow_Competence_Arret.pdf
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ويجــد حــق العــودة مــا يعــززه ويرســخه فــي عــدة مياديــن مــن القانــون، إضافــة إلــى القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان وقانــون 

ــا ألحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني، يشــكل حــق العــودة مبــدأ أساســًيا يقــوم فــي 
ً
الالجئيــن علــى الوجــه المبيــن أعــاله. فوفق

قاعدتــه علــى الئحــة الهــاي لســنة 1907، التــي تشــترط علــى الســلطة القائمــة باالحتــالل أن تحافــظ علــى الواقــع القانونــي 

ــكان  ــادي للس ــود االعتي ــي الوج ــن ف ــدر ممك ــل ق ــل بأق ــث تتدخ ــكان، بحي ــدر اإلم ــه، ق ــو علي ــا ه ــى م ــن عل ــي الراه واالجتماع

القابعيــن تحــت احتاللهــا. ويســتدعي هــذا األمــر، مــن الناحيــة المنطقيــة، أن يبقــى الســكان المحليــون فــي ديارهــم األصليــة 

أو يعــودوا أدراجهــم إليهــا بعــد توقــف األعمــال العدائيــة، متــى كان ذلــك ممكًنــا علــى إطالقــه.768 وقــد أدرجــت هــذه القاعــدة 

ــون  ــكام القان ــب أح ــودة بموج ــي الع ــام« ف ــق »الع ــكل الح ــت تش ــة،769 وبات ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــة ضم ــة الحق ــي مرحل ف

الدولــي اإلنســاني، الــذي يســري علــى األشــخاص المهجريــن، كافــة، بصــرف النظــر عــن الطريقــة التــي صــاروا فيهــا مهجريــن 

ــر القســري أســاس حظــره فــي الئحــة  ــى التهجي ــذي ينطــوي عل ــي ال ــك، يجــد الفعــل األول ــى ذل  عل
ً
ــزاع. وعــالوة ــاء الن فــي أثن

الهــاي،770 كمــا ينــدرج هــذا الحظــر ضمــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة.771 

ــا )وهــي ’إســرائيل‘ فــي 
ً
ــا للقانــون بشــأن خالفــة الــدول لبعضهــا )تغيــر الســيادة(، تقــع الدولــة الخلــف الناشــئة حديث

ً
ووفق

ــيتهم  ــن جنس ــر ع ــرف النظ ــة )وبص ــة اعتيادي ــن بصف ــع المقيمي ــماح لجمي ــا بالس ــي يلزمه ــزام عرف ــت الت ــة( تح ــذه الحال ه

ات تغيــر  ــاء إجــراء ــى ديارهــم األصليــة التــي هجــروا منهــا فــي أثن ــي فــي اإلقليــم مــن عدمــه( بالعــودة إل أو وجودهــم الفعل

ــطينيون  ــظ الفلس ــك، يحتف ــا.772 ولذل ــن مًع ــن األمري ــكال هذي ــا، أو ب ــم فيه ــادة قبوله ــلف أو إع ــة الس ــة الدول ــيادة وخالف الس

الذيــن كانــت ديارهــم تقــع فــي فلســطين، بمــن فيهــم ودون االقتصــار علــى أولئــك الذيــن هجــروا خــالل النكبــة، بحقهــم فــي 

ــا  العــودة إلــى ديارهــم تلــك لمجــرد أنهــم كانــوا يقيمــون فيهــا إقامــة اعتياديــة فــي الســابق، مــا لــم وإلــى أن يختــاروا طوًع

، ومــن ثــم يحصلــون علــى جنســية دولــة أخــرى بعــد ذلــك. ويملــك الفلســطينيون، بصفتهــم أشــخاًصا كان 
ً

ــا بديــال  دائًم
ً

حــال

يجــب منحهــم الجنســية، ســبيين إضافييــن ومســتقلين يســوغان حقهــم فــي العــودة إلــى ديارهــم األصليــة. ويقــوم أولهمــا 

ــة  ــول مواطنيهــا، فــي ضــوء عــبء الضياف ــادة قب ــدول بموجبهــا بإع م ال
َ
ــز ل

ُ
ــدة الســماح بالدخــول التــي ت ــى قاع ــه عل ــي أركان ف

ــاره نتيجــة منطقيــة طبيعــة  ــي باعتب ــى دول أخــرى.773 ويأتــي الســبب الثان ــدول عل ــذي يمكــن أن تفرضــه هــذه ال ــل ال المقاب

تترتــب علــى الســبب األول، حيــث يرتكــز فــي أساســه علــى حظــر الحرمــان مــن الجنســية. فليــس فــي وســع الــدول أن تتجنــب 

ــل يكتســب هــذا الحظــر  ــن جنســيتهم ونزعهــا منهــم ببســاطة )ب ــان مواطنيهــا م ــن خــالل حرم ــدة الســماح بالدخــول م قاع

قــدًرا أكبــر مــن القــوة فــي حالــة الحرمــان الجماعــي مــن الجنســية(.774 

ــكات  ــرد المســاكن والممتل ــادئ المتعلقــة ب ــن التفصيــل فــي المب ــر م ــى أصحابهــا بوجــه أكب ــكات إل ــرد الحــق فــي رد الممتل وي

768 Hague Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land and Its Annex: Regulations Concerning the Laws and 
Customs of War on Land, art. 43, 18 October 1902, T.S. 539, available at: http://www.refworld.org/docid/4374cae64.html 
[hereinafter Hague Regulations]. 

  باإلضافة إلى ذلك، تحتوي المادة 20 من نفس اللوائح على قاعدة محددة تتعلق بعودة المقاتلين األسرى في نهاية األعمال العدائية، والتي يدل وجودها من باب 

أولى على وجوب إعادة المدنيين إلى أوطانهم.
769 Fourth Geneva Convention, supra note 366, art. 4, 6, and 158(3). 

عّرف “األشخاص المحميين” بموجب االتفاقية، في حين أن المادة 6)4( والمادة 158)3( تذكر بصراحة موضوع جبر الضرر والعودة واستعادة الممتلكات.
ُ
  المادة 4 ت

770 Hague Regulations, supra note 768, art. 46(1).
771 Fourth Geneva Convention, supra note 366, art. 45, 49, 147.
772 ILC, Articles on Nationality of Natural Persons in Relation to the Succession of States (With Commentaries), 3 April 1999, 

Supplement No. 10 (A/54/10), art.(2), available at: http://www.refworld.org/docid/4512b6dd4.html.

هذه القاعدة معترف بها عالمًيا واكتسبت حالة عرفية.  773

  See, e.g. Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees, supra note 50, 238; Goodwin-Gill and McAdam, Refugee in 
International Law, supra note 302, 269.

ا إلى الطبيعة العرفية.
ً

وقد وصلت تلك القاعدة الثانية أيض  774

  Paul Weis, Nationality and Statelessness in International Law (Alphen aan den Rijn: Sijthoff & Noordhoff, 1979), 54-57.

http://www.refworld.org/docid/4374cae64.html
http://www.refworld.org/docid/4512b6dd4.html
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)»مبــادئ  والمهجريــن  الالجئيــن  إلــى 

لجنــة  اعتمدتهــا  التــي  بنهيــرو«(،775 

األمــم المتحــدة الفرعيــة المعنيــة بتعزيــز 

العــام  فــي  وحمايتهــا  اإلنســان  حقــوق 

ينــص  الخصــوص،  وجــه  فعلــى   .2005

المبــدأ الثانــي مــن هــذه المبــادئ علــى 

 لجميــع الالجئيــن والمهجريــن 
ّ

أنــه »يحــق

أن يســتعيدوا أي مســاكن أو أراضــي و/أو 

ممتلــكات ُحرمــوا منهــا، بصــورة تعســفية 

مبــادئ  وتعكــس  قانونيــة.«776  غيــر  أو 

التــي ال تعــد ملزمــة بنفســها،  بنهيــرو، 

ــي لحقــوق اإلنســان  ــون الدول ــادئ القان مب

ــي رد  ــق ف ــف الح ــع. ويوص ــاق واس ــى نط ــول عل ــى بالقب ــي تحظ ــية، والت ــأن الجنس ــون بش ــاني والقان ــي اإلنس ــون الدول والقان

ــدم  ــن أو ع ــن والمهجري ــة لالجئي ــودة الفعلي ــه الع ــص من ــه، ال تنتق ــتقل بذات ــق مس ــه »ح ــى أن ــا عل ــى أصحابه ــكات إل الممتل

عودتهــم«.777 وحيثمــا تحققــت العــودة علــى أرض الواقــع، يشــكل الحــق فــي اســترداد الممتلــكات نتيجــة طبيعيــة تترتــب علــى 

الحــق فــي العــودة، مــع أنــه يعــد فــي الوقــت نفســه حــق قائــم بذاتــه ومســتقل.778 وفــي الواقــع، يكمــل هــذان الحقــان بعضهمــا 

ــة، أن  ــة العملي ــن الناحي ــي، م ــك يعن ــي. وذل ــون الدول ــا القان ــادئ مســتقلة يقرره ــى أحــكام ومب ــدان عل ــا يعتم ــا، ولكنهم
ً

بعض

ــذا  ــى ه ــة. وعل ــة ثالث ــي دول ــن ف ــودة أو التوطي ــدم الع ــئ بع ــار الالج ــر باختي ــا ال يتأث ــى أصحابه ــكات إل ــي رد الممتل ــق ف الح

المنــوال، ال ينطــوي القــرار بشــأن ممارســة الحــق فــي العــودة علــى التــزام الالجــئ بالعــودة إلــى ديــاره األصليــة حصــًرا، فبنــاًء علــى 

ــا العــودة إلــى أي مــكان فــي أرض وطنهــم طوًعــا. 
ً

أن العــودة حــق، يســتطيع الالجئــون أن يختــاروا أيض

الحق في التعويض 

يمكــن أن يتجســد شــكل آخــر مــن أشــكال جبــر الضــرر فــي دفــع مبلــغ نقــدي عــن األضــرار التــي تكبدهــا الالجئــون 

ــكال  ــن أش ــل م ــكل المفض ــل الش ــي يمث ــرد العين ــى أن ال ــة إل ــال موارب ــير ب ــي يش ــون الدول ــا أن القان 779 وبم ــرون. والمهج

جبــر الضــرر والحلــول الدائمــة، ينبغــي اعتبــار التعويــض وســيلة مكملــة تســري فــي الحــاالت التــي ال يعــود فيهــا رد 

 
ً

الممتلــكات إلــى أصحابهــا فــي متنــاول اليــد، أو فــي الحــاالت التــي يقبــل فيهــا صاحــب الحــق وعــن علــم، التعويــض بــدال

مــن رد ممتلكاتــه إليــه، وذلــك بموجــب مبــدأ الطوعيــة. 

باولو سيرجيو بينهيرو )مقرر األمم المتحدة الخاص المعني برد المساكن والممتلكات في سياق عودة الالجئين والمهجرين(.  775

  Housing and property restitution in the context of the return of refugees and internally displaced persons, E/CN.4/
Sub.2/2005/17, 28 June 2005, available at: https://undocs.org/E/CN.4/Sub.2/2005/17  [hereinafter Pinheiro Principles].

776 Id., Principle 2.
777 Id., Principle 2(2).

  يستخدم دليل العام 2007 لغة أقوى، تنص على أن “النزوح طويل األمد ال يلغي أو ينزع الشرعية عن مطالبات االسترداد - وال يستدعي قرار بإعادة التوطين أو االندماج 

محلًيا”، الدليل المشترك بين الوكاالت حول استعادة الممتلكات لالجئين والمهّجرين.
  see UN, Handbook on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons: Implementing the ‘Pinheiro 

Principles’, (Turin, Italy: UN, March 2007), 18-20, available at: https://www.un.org/ruleoflaw/files/pinheiro_principles.pdf.
778 UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, The Return of Refugees’ or Displaced Persons’ 

Property. Working Paper Submitted by Mr. Paulo Sérgio Pinheiro Pursuant to Sub-Commission Decision 2001/122, 12 June 
2002, E/CN.4/Sub.2/2002/17, available at: https://www.refworld.org/docid/3d52953c4.html [accessed 14 September 2019].

779 Pinheiro Principles, supra note 775, Principle 21.

عائلة بوسنية الجئة، تعود إلى ديارها األصلية ضمن برنامج تأهيل ترعاه األمم المتحدة. بلدة مارديتشا، 
شمال البوسنة. 2018. )©مفوضية شؤون الالجئين(

https://undocs.org/E/CN.4/Sub.2/2005/17
https://www.un.org/ruleoflaw/files/pinheiro_principles.pdf
https://www.refworld.org/docid/3d52953c4.html
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ــكات  ــت الممتل ــي أصاب ــرار الت ــن األض ــض ع ــل التعوي ــن قبي ــة )م ــائر المادي ــة الخس ــض تغطي ــمل التعوي ــوز أن يش ويج

أال  يختــارون  الذيــن  ألولئــك  دفعــه  أو  المســتردة،  الممتلــكات  اســتخدام  جــراء  المتحقــق  الدخــل  عــن  أو  المســتردة، 

780 باإلضافــة إلــى الخســائر غيــر الماديــة )مــن قبيــل األضــرار المعنويــة - االجتماعيــة  يمارســوا حقهــم فــي العــودة(،

ــر  ــبب التهجي ــا بس ــى أصحابه ــت عل ــي ضاع ــة الت ــرص الفائت ــن الف ــة ع ــرادات المحتمل ــن اإلي ــض ع ــة، أو التعوي واألخالقي

 781 ــذي حــل بهــم(. ال

التأهيل 

ال يــزال اإلقــرار بالحــق فــي إعــادة التأهيــل فــي النظــام القانونــي الدولــي غيــر محــدد نســبًيا بعــد. وبذلــك، يــرد اإلقــرار بهــذا 

ــة  ــة الطبي ــل، وهــي الرعاي ــادة التأهي ــة إع ــن فهــم ماهي ــة م ــه الضيق ــن األوج ــا تشــمله م ــادئ األساســية، بم ــي المب الحــق ف

والنفســية، إضافــة إلــى الجوانــب األعــم التــي تتضمنهــا إعــادة التأهيــل، بمــا فيهــا الخدمــات القانونيــة واالجتماعيــة 

ــة  ــن لجن ــي صــدرت ع ــة الت ــر الالحق ــك، الحــظ أحــد التقاري ــن ذل  ع
ً

ــل. وفضــال ــادة التأهي ــال إع ــي ال يســتغنى عنهــا إلعم الت

ــى  األمــم المتحــدة الفرعيــة لمنــع التمييــز وحمايــة األقليــات أن هــذه التدابيــر التــي تعنــى بإنفــاذ إعــادة التأهيــل ترمــي إل

ــمعتهم«.782  ــا وس ــة الضحاي ــتعادة كرام »اس

ضمانات عدم التكرار 

يســتتبع االلتــزام الــذي يملــي علــى الدولــة المعنيــة الكــف عــن الفعــل غيــر المشــروع دولًيــا االلتــزام بضمــان عــدم تكــرار هــذا 

 مــا يــؤدي هــذا االلتــزام وظيفــة وقائيــة، و«يجــوز وصفــه علــى أنــه تدعيــم إيجابــي لــألداء فــي المســتقبل«.783 
ً
الفعــل. وعــادة

ــن ســبل  ــة بي ــة ثابت ــي بحقــوق اإلنســان الســابق، »توجــد عالق ــم المتحــدة الخــاص المعن ــرر األم ــى لســان مق وحســبما ورد عل

ــاكات  ــرار انته ــع تك ــى بمن ــي تعن ــاف الت ــبل االنتص ــا، وس ــع به ــا التمت ــة أو الضحاي ــق للضحي ــي يح ــة الت ــاف الفعال االنتص

ــة...«784  مشــابهة، ومســألة المتابعــة التــي تنفذهــا الدول

وقــد تشــمل الضمانــات بعــدم تكــرار الفعــل غيــر المشــروع دولًيــا فــي الحــاالت التــي تتضمــن مخالفــات خطيــرة تمــس 

القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان أو القانــون الدولــي اإلنســاني ضمــان تأميــن الســيطرة الفعالــة للمدنييــن مــن خــالل 

ات القانونيــة الواجبــة، وضمــان العدالــة  القــوات العســكرية أو المدنيــة، وتطبيــق المعاييــر الدوليــة المتعلقــة باإلجــراء

ــكاب  ــي الســماح بارت ــي تســهم ف ــن الت ــة والعســكرية، واســتعراض القواني ــات المدني ــع أصــول المحاكم ــي جمي والنزاهــة ف

ــي اإلنســاني وتعديــل هــذه  ــون الدول ــي لحقــوق اإلنســان والقان ــون الدول ــرة التــي تمــس القان المخالفــات الجســمية / الخطي

القوانيــن.785 

التعويض غير متوقف على “حق العودة” - فهذه الحقوق مكملة لبعضها البعض، على النحو الذي أكدته الفقرة 11 من القرار 194. بالنسبة ألولئك الذين يختارون   780

عدم ممارسة حقهم في العودة، فإن التعويض )لكل من المواد والحق الخسائر غير المادية( يمكن دائًما المطالبة بها.
781 See, for example the compensation recognized for Jewish victims of Nazi atrocities under the Wiedergutmachung program, 

described in Atif Kubursi, Palestinian Losses in 1948: The Quest for Precision (Washington, DC: The Center for Policy Analysis 
on Palestine, 1996). See also Hannah Garry, “The Right to Compensation and Refugee Flows: a ‘Preventative Mechanism’ in 
International Law?!,” International Journal of Refugee Law 10, No. 1-2 (1998): 97-117, 114, available at https://academic.
oup.com/ijrl/article-abstract/10/1-2/97/1564626?redirectedFrom=fulltext [accessed 14 September 2019].

782 Study of Special Rapporteur on the Right to Restitution, supra note 309.
783 ILC, Draft Articles on State Responsibility, supra note 270, Commentary to Article 30.
784 Study of Special Rapporteur on the Right to Restitution, supra note 309, para. 55.
785 UN Guiding Principles on the Right to a Remedy and Reparation, supra note 270, Principle 21.

https://academic.oup.com/ijrl/article-abstract/10/1-2/97/1564626%3FredirectedFrom%3Dfulltext
https://academic.oup.com/ijrl/article-abstract/10/1-2/97/1564626%3FredirectedFrom%3Dfulltext
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4،1،4. االعتراف الدولي بحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم 

فيمــا يتعلــق بالفلســطينيين، ُيســتمد حــق الفلســطينيين فــي العــودة إلــى ديارهــم مــن مصــادر متعــددة مــن مصــادر 

القانــون، بالنظــر إلــى أنهــم يملكــون هــذا الحــق، وأنهــم عانــوا مــن تبعــات األفعــال غيــر المشــروعة دولًيــا فــي ســياق 

ــا يحظــى 
ً
 عــن ذلــك، يملــك الفلســطينيون حق

ً
التهجيــر القســري الــذي طالهــم، بمــا يشــمل فعــل تهجيرهــم نفســه. وفضــال

باعتــراف محــدد ويتمتــع بالحمايــة بموجــب أحــكام القانــون الدولــي وقواعــده. وهــذا الحــق ينــال االعتــراف بــه باعتبــاره 

ــا  ينطبــق علــى الفلســطينيين أنفســهم، وبصــورة مســتقلة عــن االعتــراف بهــم بصفتهــم الجئيــن مــن عدمــه، وال يــزال قائًم

ــودة  ــي الع ــي ف ــم الطوع ــرادى ممارســة اختياره ــه الفلســطينيون ف ــذي يســتطيع في ــت ال ــن الوق ــى أن يحي ــا إل
ً
ــاره حق باعتب

ــدم العــودة إليهــا.786  ــي ع ــى أرضهــم أو اختيارهــم ف إل

ــي يســتند إليهــا هــذا الحــق المحــدد،  ــدة الت ــدة القاع ــم المتح ــة لألم ــة العام ــن الجمعي ــرار 194 )د3-( الصــادر ع ــرر الق ويق

ــه:  ــادة 11 من وال ســيما الم

ــش  ــم والعي ــى دياره ــودة إل ــي الع ــن ف ــن الراغبي ــن لالجئي ــت ممك ــرب وق ــي أق ــودة ف ــماح بالع ــوب الس ــرر وج تق

بســالم مــع جيرانهــم، ووجــوب دفــع تعويضــات عــن ممتلــكات الذيــن يقــررون عــدم العــودة إلــى ديارهــم وعــن كل 

مفقــود أو مصــاب بضــرر، عندمــا يكــون مــن الواجــب وفقــا لمبــادئ القانــون أن يعــوض عــن ذلــك الفقــدان أو الضــرر 

ــل الحكومــات أو الســلطات المســؤولة.  مــن قب

وفــي الواقــع، كان يشــترط لقبــول ’إســرائيل‘ عضــًوا فــي هيئــة األمــم المتحــدة أن تضــع القــرار 194 )د3-( موضــع التنفيــذ.787 

 عــن ذلــك، أكــدت األمــم المتحــدة علــى حــق الفلســطينيين فــي العــودة إلــى ديارهــم وأرض وطنهــم أكثــر مــن 130 
ً

وفضــال

ــذي  ــم 2535 )1969(، ال ــدة رق ــم المتح ــة لألم ــة العام ــرار الجمعي ــال ق ــبيل المث ــى س ــمل عل ــا يش ــن، بم ــك الحي ــذ ذل ــرة من م

أقــر بــأن »مشــكلة الالجئيــن العــرب الفلســطينيين ناشــئة عــن إنــكار حقوقهــم غيــر القابلــة للتصــرف، والمقــررة فــي ميثــاق 

األمــم المتحــدة واإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان«.788 وبعــد ذلــك، أعــاد قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم 3236 

ــى أن:  )1974( التأكيــد عل

]...[ حــق الفلســطينيين غيــر القابــل للتصــرف فــي العــودة إلــى ديارهــم وممتلكاتهــم التــي هّجــروا منهــا 

واقُتلعــوا منهــا، وتطالــب بإعادتهــم. وتشــّدد علــى أن االحتــرام الكامــل لحقــوق الشــعب الفلســطيني هــذه، غيــر 

ــطين.789  ــة فلس ــل قضي ــا لح ــى عنهم ــران ال غن ــوق، أم ــذه الحق ــاق ه ــرف، وإحق ــة للتص القابل

عند  لالجئين،  الدولي  القانون  بموجب  العودة  في  الحق  ذلك  في  بما  الالجئين،  اتفاقية  مزايا  وقف  فإن  الالجئين،  لشؤون  السامية  المتحدة  األمم  لمفوضية  ا 
ً
وفق  786

إنهاء وضع الالجئ بموجب المادة 1ج، مثل الحصول على جنسية دولة ثالثة، ال يخل بالحق في عودة الشعب الفلسطيني على النحو المنصوص عليه في المواثيق 
والمعاهدات القانونية الدولية األخرى.

787 UNGA, Resolution 273 (III). Admission of Israel to membership in the United Nations, A/RES/273 (III), 11 May 1949, available 
at: https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/83E8C29DB812A4E9852560E50067A5AC [accessed 14 September 2019]; 
see also discussions of the verbatim records of the UN Security 383rd-386th and 413th and 414th meetings to discuss the 
admission of Israel as a member of the United Nations, see UNSC, Official Records: three hundred and eighty-fifth meeting, 
S/PV.385, 18 December 1948, available at: https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/437DD877E349151B052566CE00
6D9189 [accessed 14 September 2019].

788 UNGA, Resolution 2535 (XXIV). United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, A/
RES/2535(XXIV)A-C, 10 December 1969, available at: https://bit.ly/2Y0GKFb [accessed 14 September 2019].

789 UNGA, Resolution 3236 (XXIX). Question of Palestine, A/RES/3236 (XXIX), 22 November 1974, Art.2, available at: https://
daccess-ods.un.org/TMP/5457618.8325882.html, [accessed 14 September 2019].

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/83E8C29DB812A4E9852560E50067A5AC
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/437DD877E349151B052566CE006D9189
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/437DD877E349151B052566CE006D9189
https://bit.ly/2Y0GKFb
https://daccess-ods.un.org/TMP/5457618.8325882.html
https://daccess-ods.un.org/TMP/5457618.8325882.html
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ــي خضــم حــرب العــام 1967،  ــن هجــروا ف ــا يخــص الفلســطينيين الذي ــى حــق العــودة فيم ــد عل ــادة التأكي وهــذا يشــمل إع

، قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم 2252 )الــدورة االســتثنائية الطارئــة - 5 (، 
ً

حســبما يشــهد علــى ذلــك، مثــال

المــؤرخ فــي 4 تمــوز  1967، وقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم 2452 )د – 23(، المــؤرخ فــي 19 كانــون األول1968. 

وبالمثــل، أعــاد مجلــس األمــن التأكيــد علــى هــذا الحــق فــي القــرارات الصــادرة عنــه، بمــا فيهــا القــرار237 )1967( الــذي دعــا 

ــرار 242 )1967(  ــة«، والق ــال العدائي ــدالع األعم ــذ ان ــن المناطــق من ــروا م ــن ف ــودة الســكان الذي ــى »تســهيل ع ’إســرائيل‘ إل

الــذي أقــر بضــرورة »تحقيــق تســوية عاجلــة لمشــكلة الالجئيــن«. وينظــر إلــى هــذا القــرار علــى نطــاق واســع فــي هــذا الســياق 

علــى أنــه يبنــي علــى موقــف األمــم المتحــدة الثابــت، والــذي يــرى أن تســوية عادلــة يجــب أن تنفــذ علــى الوجــه الــذي يقــرره 

القــرار 194. 

ــا  ــه انعكاًس ــرارات التــي تلت ــرار 194 والق ــي الق ــى ديارهــم ف ــي العــودة إل ــراف المحــدد بحــق الفلســطينيين ف ــل االعت ويمث

ــي  ــودة ف ــق الع ــرار بح ــي اإلق ــه ف ــززه ويكرس ــا يع ــق م ــذا الح ــد ه ــك، يج ــن ذل  ع
ً

ــال ــي. وفض ــي العرف ــون الدول ــادئ القان لمب

ــون  ــون بشــأن الجنســية والقان ــي اإلنســاني، والقان ــون الدول ــوق اإلنســان، والقان ــي لحق ــون الدول ــن صكــوك القان ــة م مجموع

ــا ألحــكام القانــون الدولــي لالجئيــن، إذا اســتفاد شــخص مــن جنســية دولــة 
ً
بشــأن خالفــة الــدول. ولهــذه الغايــة، ووفق

ــا  ــا. وفيم ــادة 1)ج( منه ــكام الم ــى أح ــاًء عل ــن بن ــة الالجئي ــا اتفاقي ــي تكفله ــا الت ــع بالمزاي ــن التمت ــف ع ــو يتوق ــة، فه ثالث

ــا بذاتــه، حيــث يملــك  ــا قائًم
ً
ــاره حق ــا ومســتمًرا باعتب يتعلــق بحــق العــودة، فهــذا حــق ال ينفــك، علــى الرغــم مــن ذلــك، قائًم

ــذي  ــن ال ــن الحي ــى أن يحي ا إل
ً
ــخ ــا وراس ــطينيين قائًم ــق الفلس ــى ح ــة، يبق ــه.790 وبالنتيج ــع ب ــي التمت ــق ف ــطينيون الح الفلس

ــوا  ــن صفتهــم ســواء كان ــك بصــرف النظــر ع ــي فلســطين، وذل ــى ديارهــم ف ــل بالعــودة إل ــه اختيارهــم األصي يمارســون في

الجئيــن أم غيــر ذلــك ودون اعتبــار الكتســابهم جنســية دولــة ثالثــة مــن عدمــه. وبنــاًء علــى ذلــك، فعلــى الرغــم مــن المســاعي 

ــزع الصفــة الشــرعية عــن صفــة الفلســطينيين باعتبارهــم الجئيــن  ــات المتحــدة األمريكيــة فــي ســبيل ن التــي تبذلهــا الوالي

ــا 
ً
ــة هــذه الصفــة مــن أجــل تصفيــة قضيــة الالجئيــن الفلســطينيين، فقــد كان حــق العــودة وســوف يبقــى يشــكل حق وإزال

ــعب الفلســطيني.  ــاء الش ــوق أبن ــن حق ــل للتصــرف م ــر قاب غي

2،4. المحاوالت التاريخية التي بذلها الفلسطينيون للعودة إلى 

ديارهم األصلية

ال يمثــل حــق العــودة فــي نظــر الالجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين مجــرد حــق قانونــي يكفلــه القانــون الدولــي لهــم 

فحســب،  )وخصوًصــا القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان( بــل هــو حــق وطنــي يقــع فــي صميــم أي حــل عــادل ودائــم للقضيــة 

م 
ّ
ــا، مــن هويــة قوميــة مســل ــا أم فردًي الفلســطينية. وينبثــق حــق العــودة، حســبما يفهمــه الفلســطينيون وســواء كان جماعًي

ــو  ــطيني ه ــعب الفلس ــإن الش ــرى، ف ــارة أخ ــطين. وبعب ــي فلس ــددة، وه ــة مح ــة جغرافي ــا ببقع
ً
ــا وثيق

ً
ــط ارتباط ــا،791 ويرتب به

ــى  ــان ويحظ ــوق اإلنس ــن حق ــق م ــي وح ــق قانون ــرد ح ــودة مج ــق الع ــد ح ــال يع ــطين. ف ــي فلس ــي ف ــي األصالن ــعب القوم الش

ــك  ــل األهــم مــن ذل ــي، ب ــون الدول ــات التــي يرســيها القان ــة واالتفاقي ــل طائفــة مــن األطــر الدولي ــرار مــن قب باالعتــراف واإلق

ــددة  ــة مح ــة جغرافي ــا ببقع ــدى تاريخه ــى م ــت عل ــة ارتبط ــة قومي ــى جماع ــاء إل ــة واالنتم ــن الهوي ــع م ــي ينب ــق طبيع ــه ح أن

ــطين(.  ــي فلس )ه

ا للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، على الرغم من أن الحصول على جنسية دولة ثالثة يؤدي بالضرورة إلى وقف مزايا اتفاقية الالجئين بموجب 
ً
وفق  790

المادة 1ج، والتي يمكن القول إنها تتضمن الحق في العودة بموجب القانون الدولي لالجئين، لكن فيما يتعلق بالالجئين الفلسطينيين، فإن هذا ال يعني المساس 
بحق العودة للشعب الفلسطيني كما هو منصوص عليه في مواثيق القانون الدولي األخرى.

  See UNHCR, Guidelines on International Protection No. 13: Applicability of Article 1D of the 1951 Convention relating to the 
Status of Refugees to Palestinian Refugees, HCR/GIP/16/12, December 2017, para. 31, available at: https://www.refworld.
org/docid/5a1836804.html [accessed 14 September 2019].

791 See: “Diplomatic Relations,” Permanent Observer Mission of the State of Palestine to the United Nations, 2019, available at: 
https://palestineun.org/about-palestine/diplomatic-relations/ [accessed 14 September 2019].

https://www.refworld.org/docid/5a1836804.html
https://www.refworld.org/docid/5a1836804.html
https://palestineun.org/about-palestine/diplomatic-relations/
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ــا 
ً

ــا عضوًيــا ببعضهمــا بعض
ً
وبنــاًء علــى مــا تقــدم، يرتبــط حــق العــودة وحــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيرهــم ارتباط

ال ينفــكان، وال يمكــن ألحدهمــا أن يتحقــق ويبصــر النــور دون اآلخــر. وبعبــارة أخــرى، تعــد ممارســة الحــق فــي تقريــر المصيــر دون 

إتاحــة حريــة االختيــار لثلثــي أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي العــودة إلــى ديارهــم األصليــة ممارســة جوفــاء وعقيمــة ال معنــى لهــا. 

ــى  ــي العــودة إل ــال حقهــم ف ــة بإعم ــى المطالب ــم تقتصــر عل ــدة حــركات ل ــدى تاريخهــم ع ــى م ــد شــهد الفلســطينيون عل وق

ــرادى  ــي أطلقوهــا ف ــادرات الت ــي بذلوهــا والمب ــن المحــاوالت الت ــة م ــى جمل ــا عل
ً

ــل انطــوت أيض ــة فحســب، ب ديارهــم األصلي

ــة  ــى ممارس ــة إل ــاوالت الرامي ــذه المح ــف ه ــم تتوق ــر. ول ــكل أو بآخ ــودة بش ــي الع ــم ف ــة حقه ــبيل ممارس ــي س ــات، ف وجماع

العــودة علــى أرض الواقــع علــى اإلطــالق، بــل ال تــزال قائمــة منــذ اللحظــة األولــى التــي تعــرض الفلســطينيون للتهجيــر فيهــا. 

وفــي هــذا المقــام، تشــكل المطالبــات التــي ال تفتــر بشــأن العــودة وممارســتها بالفعــل صــورة مــن صــور المقاومــة المتعــددة 

التــي يخوضهــا الفلســطينيون فــي وجــه الممارســات اإلســرائيلية التــي اســتهدفت الفلســطينيين وتحرمهــم مــن جبــر 

الضــرر الــذي وقــع عليهــم، وال ســيما حرمانهــم مــن العــودة إلــى ديارهــم وأراضيهــم. وبذلــك، فقــد نفــذ الفلســطينيين 

ــن  ــع األماك ــي جمي ــتات - ف ــي الش ــطين وف ــل فلس ــا، داخ ــون ينفذونه ــتها، وال ينفك ــودة وممارس ــبيل الع ــي س ــاعيهم ف مس

ــا.  ــطينيون فيه ــرون الفلس ــون والمهج ــم الالجئ ــي يقي الت

فقــد نفــذت منظمــة التحريــر الفلســطينية، منــذ نشــأتها وحتــى توقيعهــا علــى اتفاقيــات أوســلو، وســاندت المطالبــات 

والمبــادرات التــي ترمــي إلــى إعمــال العــودة، وذلــك بمــا يتوافــق مــع ميثاقهــا.792 ومــع ذلــك، كان المجتمــع المدنــي الفلســطيني 

ــة  ــاب اســتراتيجية وطني ــرة بســبب غي ــة األخي ــي اآلون ــادرات، وال ســيما ف ــذي يقــف وراء هــذه المب هــو المحــرك الرئيســي ال

ــذي  ــى الرغــم مــن التدهــور ال ــى طريــق مســدود. وعل ــت إل فلســطينية وبســبب »عمليــة الســالم« التــي أصابهــا الجمــود ووصل

طــرأ علــى األوضــاع السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة وعلــى حالــة حقــوق اإلنســان، يقــود المجتمــع المدنــي الفلســطيني 

طائفــة متنوعــة مــن المبــادرات التــي تســتهدف تعزيــز حضــور حــق العــودة ودب الحيــاة فيــه فــي الخطــاب الوطنــي 

ــى الســواء.793  ــي عل والخطــاب الدول

ــى التنفيــذ فــي تحــدٍّ للقوانيــن والممارســات اإلســرائيلية التــي تعــوق العــودة وتنكرهــا  ــادرات طريقهــا إل وتجــد هــذه المب

الســكانية  والتجمعــات  القــرى  مــن  المئــات  ’إســرائيل‘  هدمــت  المثــال،  ســبيل  فعلــى  مباشــرة.  وغيــر  مباشــرة  بصــورة 

الفلســطينية، فــي الفتــرة الواقعــة بيــن العاميــن 1948 و1952، مــن أجــل منــع الفلســطينيين مــن العــودة أو عرقلــة عودتهــم 

إليهــا. وبعــد ذلــك، أقــر الكنيســت اإلســرائيلي فــي العــام 1954 قانــون منــع التســلل،794 الــذي أفــرز آثــاًرا ال يســتهان 

بهــا علــى الفلســطينيين الذيــن كانــوا يحاولــون العــودة إلــى فلســطين المحتلــة فــي العــام 1948 بعــد توقــف هجمــات 

ــات الصهيونيــة المســلحة. وكانــت ’إســرائيل‘ توظــف هــذا القانــون وتنفــذه علــى أرض الواقــع قبــل أن يتحــول إلــى  العصاب

تشــريع رســمي بوقــت طويــل. فعلــى مــدى الفتــرة الممتــدة مــن وقــف إطــالق النــار بعــد عــام 1948 بيــن العــرب و’إســرائيل‘ 

ــبيل  ــي س ــا ف ــي بذلوه ــاوالت الت ــاء المح ــي أثن ــطيني ف ــرائيلي 5,000 فلس ــالل اإلس ــش االحت ــل جي ــام 1956، قت ــى الع وحت

ــك، أفضــت  ــى ذل ــاًء عل ــع التســلل.795 وبن ــون بشــأن من ــل اآلالف أو أبعــدوا بموجــب أحــكام القان ــى ديارهــم. واعتق العــودة إل

هــذه السياســة ومــا أعقبهــا مــن ســن القانــون المذكــور إلــى قمــع المحــاوالت األولــى التــي نفذهــا الفلســطينيون، ناهيــك عــن 

ــة.  ــم األصلي ــى دياره ــودة إل ــة الع ــم، بغي ــي مســتقبل أيامه ــا ف ــي يبذلونه ــاوالت الت المح

جبرا الشوملي، “حـق العــودة فــي خطــاب منظمــة التحريــر الفلسطينيــة في ُحقبـة أوسلــو”، جريدة حق العودة، العدد 25، تشرين الثاني 2007. متوفر على الرابط:     792

http://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/item/204-article03.html

المصدر السابق.  793

794 Law for the Prevention of Infiltration (Offences and Judging), 5714-1954, SH No. 16, 160, (as amended)(Isr.).
795 BADIL, “From the 1948 Nakba to the 1967 Naksa,” BADIL Occasional Bulletin No. 18, June 2004, available at: http://www.

badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/bulletins-and-briefs/Bulletin-18.pdf. See also Morris, Israel’s Border Wars, supra 
note 45, 432.   

http://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/item/204-article03.html
http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/bulletins-and-briefs/Bulletin-18.pdf
http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/bulletins-and-briefs/Bulletin-18.pdf
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1،2،4. مبادرات العودة 

عقــب وقــف إطــالق النــار فــي العــام 1948، حــاول اآلالف مــن الفلســطينيين العــودة إلــى ديارهــم األصليــة التــي هجــروا منهــا، 

بهــدف اســترجاع حياتهــم المعتــادة. ومــن الشــواهد علــى واحــدة مــن المبــادرات الذاتيــة التــي أطلقهــا الفلســطينيون 

للعــودة إلــى ديارهــم مــا وقــع فــي قريــة زكريــا فــي العــام 1949، وهــي عبــارة عــن تجمــع زراعــي فلســطيني صغيــر فــي قضــاء 

الخليــل، حيــث عــاد إليهــا نحــو 400 شــخص مــن ســكانها. وعلــى مــدى العاميــن التالييــن، تعــرض هــؤالء العائــدون لإلرهــاب 

ــروا محاصيلهــم  ــة، ودم ــد الميلشــيات اإلســرائيلية المســلحة. فقــد هاجمــت هــذه الميلشــيات ســكان القري ــى ي ــع عل والتروي

 علــى ذلــك، كانــت تلــك العصابــات المســلحة تتمتــع 
ً
أو منعــوا أصحابهــا مــن حصدهــا بأنفســهم، وقتلــوا ماشــيتهم. وزيــادة

بحمايــة الجيــش اإلســرائيلي الــذي كان يتمركــز فــي تلــك المنطقــة. وبعــد ذلــك، ُهّجــر جميــع هــؤالء العائديــن الذيــن عانــوا 

مــن اضطهــاد اإلســرائيليين مــرة أخــرى مــن قريتهــم بحلــول صيــف العــام 796.1951 

وتعــرض المهجــرون الفلســطينيون، أولئــك الذيــن هجــروا مــن قراهــم إلــى قــرى فلســطينية أخــرى ضمــن حــدود مــا بــات يعــرف بـــ 

’إســرائيل‘، ووضعهــم باعتبارهــم مواطنــون فــي ’إســرائيل‘، للسياســات والقوانيــن نفســها عندمــا حاولوا أن يعــودوا إليهــا. وعلى الرغم 

مــن ذلــك، لــم يفتــأ هــؤالء يبذلــون مســاعيهم للعــودة إلــى قراهــم. وفــي هــذا المضمــار، غــدت قريــة كفــر ِبرِعــم وقريــة إقــرت القريبــة 

منهــا، وكالهمــا يقــع فــي منطقــة الجليــل علــى مقربــة مــن الحــدود مــع لبنــان، مــن معالــم مســيرة الكفــاح التــي خاضهــا الفلســطينيون 

فــي ســبيل العــودة إلــى ديارهــم األصليــة. وتســتحوذ قصــة قريــة كفــر برعــم علــى اهتمــام خــاص بســبب ’إخــالء‘ ســكانها مــن بيوتهم 

فــي منتصــف شــهر تشــرين الثانــي 1948 ألســباب ’عســكرية‘، حيــث تلقــوا الوعــود بالعــودة إليهــا فــي غضــون بضعــة أســابيع. ولكــن 

هــذه الوعــود ذهبــت أدراج الريــاح وشــرع أبنــاء القريــة فــي المطالبــة بالعــودة إلــى قريتهــم، بمــا شــمله ذلــك مــن عقــد اللقــاءات مــع 

المســؤولين اإلســرائيليين، والتــي أســفرت عــن الســماح لهــم بالوصــول إلــى مســاحة محــدودة مــن أراضيهــم لغايــات فالحتهــا. كمــا 

ــا مباشــًرا مــع الحكــم الصــادر عــن 
ً

خــاض ســكان القريــة صراًعــا قانونًيــا طويــل األمــد أمــام المحاكــم اإلســرائيلية. وفيمــا يشــكل تناقض

المحكمــة العليــا اإلســرائيلية فــي العــام 1951، والــذي أّيــد عــودة أبنــاء قريــة كفــر برعــم إلــى قريتهــم، أعلــن الجيــش اإلســرائيلي عــن 

القريــة باعتبارهــا منطقــة عســكرية مغلقــة، ثــم هدمــت عــن بكــرة أبيهــا فــي العــام 797.1953 

افادة مصطفى عدوي أبو أسامة، الجئ فلسطيني األصل من قرية زكريا المهّجرة، 84 سنة. مقابلة: 28 حزيران 2018، مخيم الدهيشة.  796

797 Nihad Boqai’, “A Struggle for Restitution: The Case of Kafr Bir’im,” Al Majdal, no. 27 (2005), available at:  https://www.badil.
org/en/publication/periodicals/al-majdal/item/934-a-struggle-for-restitution-the-case-of-kafr-bir%E2%80%99im.html.

https://www.badil.org/en/publication/periodicals/al-majdal/item/934-a-struggle-for-restitution-the-case-of-kafr-bir%25E2%2580%2599im.html.
https://www.badil.org/en/publication/periodicals/al-majdal/item/934-a-struggle-for-restitution-the-case-of-kafr-bir%25E2%2580%2599im.html.
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وشــملت المبــادرات التــي أطلقهــا أبنــاء القريــة للمطالبــة باســتعادة قريتهــم المهدمــة دفــن موتاهــم فــي مقبرتهــا، وإقامــة 

ــكان  ــر س ــام 1972، باش ــي الع ــا. وف ــاف فيه ــالت الزف ــاء حف ــاد وإحي ــال باألعي ــا، واالحتف ــباب فيه ــة للش ــات الصيفي المخيم

القريــة العمــل علــى إقامــة وجــود فعلــي فــي القريــة، صغيــر وإنمــا دائــم بطبيعتــه، واســتمر ذلــك علــى مــدى عــام ونصــف. 

وقــد اســتقطب هــذا الوجــود تأييــًدا واهتماًمــا دولًيــا ومحلًيــا إلــى حــد كبيــر، بيــد أن القــوات العســكرية اإلســرائيلية تدخلــت 

ــي العــام 2013، حــاول  ــادرة.798 وف ــي هــذه المب ــي ردهــا واعتلقــت المشــاركين ف ــوة ف ــة المطــاف واســتخدمت الق ــي نهاي ف

علــن عودتــي«. 
ُ
أبنــاء قريــة كفــر برعــم مــرة أخــرى أن يعــززوا وجودهــم الدائــم فــي قريتهــم، وأطلقــوا علــى مبادرتهــم اســم »أ

وكانــت هــذه المبــادرة تســتند إلــى أهــداف تثقيفيــة وسياســية، تتمثــل فــي نقــل الوعــي بالقضيــة الفلســطينية إلــى 

2015، حيــث حصلــت  العــام  علــن عودتــي« حتــى 
ُ
»أ الفلســطينيين. واســتمرت مبــادرة  األجيــال الشــابة مــن المهجريــن 

ســلطة األراضــي اإلســرائيلية علــى أمــر مــن المحكمــة بطــرد المشــاركين فيهــا وهــدم الخيــام التــي نصبوهــا لغايــات ضمــان 

وجودهــم المســتمر فــي القريــة.799 وال يــزال ســكان قريــة كفــر برعــم األصلييــن وأبناؤهــم يــزورون قريتهــم حتــى هــذا اليــوم، 

غيــر أنــه لــم يتيســر لهــم أن ُيعملــوا حقهــم فــي العــودة إليهــا وأن يجســدوه بســبب السياســات والممارســات اإلســرائيلية. 

2،2،4. مسيرات العودة الشعبية 

ــم فــي صــور فرديــة 
ّ
منــذ أن حلــت النكبــة بفلســطين، دأبــت المســيرات الرمزيــة، التــي تســمى »مســيرات العــودة« تنظ

ــد اكتســبت هــذه المســيرات  ــطينيين. وق ــن الفلس ــن والمهجري ــن الالجئي ــال م ــع األجي ــث تشــارك فيهــا جمي ــة، حي وجماعي

ــن تهميــش  ــا تالهــا م ــات أوســلو وم ــرام اتفاقي ــت إب ــي تل ــة الت ــي المرحل  وشــهدت مشــاركة شــعبية واســعة ف
ً

ــال ــا هائ زخًم

قضيــة العــودة. ويقمــع النظــام اإلســرائيلي، كعادتــه، هــذه المســيرات ويســتخدم القــوة بصــورة مفرطــة وغيــر قانونيــة علــى 

ــى استشــهاد المشــاركين فيهــا.  ــرة إل ــي حــاالت كثي نطــاق واســع يفضــي ف

مسيرة العودة السنوية 

ســعت عــدة مؤسســات فــي فلســطين، فــي منتصــف العقــد األخيــر مــن القــرن الماضــي، إلــى تحويــل طبيعــة الخطــاب 

واألنشــطة المتصلــة بإحيــاء ذكــرى النكبــة التــي تعقــد فــي كل عــام. فقــد دأبــت هــذه األنشــطة، علــى مــدى تاريخهــا، علــى 

التركيــز علــى العــادات والتقاليــد والعــروض الفنيــة والثقافيــة، التــي أســهمت فــي تعزيــز الهويــة الفلســطينية وترســيخها. 

ــع  ــاق واس ــى نط ــطينيين عل ــال الفلس ــذي ط ــي ال ــر العرق ــي: التطهي ــى الماض ــوء عل ــلط الض ــة يس ــرى النكب ــاء ذك وكان إحي

فــي العــام 1948. وغــدا التحــول الــذي طــرأ علــى الخطــاب )وعلــى األنشــطة فيمــا بعــد( يتطلــع إلــى المســتقبل ويضــع نصــب 

ــة للعــودة فــي صــورة مســيرات تلقــى انتشــاًرا وتشــكل  ــدأت الممارســة الرمزي ــك، ب  لذل
ً
ــة فــي العــودة. ونتيجــة ــه الرغب عيني

ــة باعتبارهــا ال تشــكل مجــرد  ــر النكب ــاد الخطــاب الفلســطيني تأطي ــا أع ــة. كم ــرى النكب ــاء ذك ــي مناســبات إحي ــارزة ف ســمة ب

ــودة  ــكار الع ــي ضــوء إن ــيما ف ــا هــذا – وال س ــى يومن ا يســتمر ويتواصــل حت
ً
ــا بصفتهــا شــيئ ــرى أو حــدث تاريخــي، وإنم ذك

ــة  ــاء ذكــرى النكب ــي إحي ــت متبعــة ف ــي كان ــة الت ــن المناســبات التقليدي ــد م ــك، انتقــل العدي ــع ذل ــدوام. وتماشــًيا م ــى ال عل

مــن الفعاليــات الفنيــة والثقافيــة إلــى تنظيــم أنشــطة عمالنيــة، مــن قبيــل إجــراء الزيــارات والجــوالت الميدانيــة إلــى القــرى 

والمــدن التــي ُهّجــر ســكانها الفلســطينيون منهــا مــن أجــل إعــادة توجيــه البوصلــة نحــو العالقــة التــي تجمــع الفلســطينيين 

بأرضهــم وحقهــم فــي العــودة إليهــا. 

ــن الفلســطينيين  ــة بتنســيق بي ــي ذكــرى النكب ــام ف ــي كل ع ــوم، حيــث تعقــد ف ــى هــذا الي وتتواصــل مســيرات العــودة حت

ــع أنحــاء فلســطين وأقرانهــم فــي الشــتات.  فــي جمي

مركز بديل، الحرمان من جبر الضرر.  المصدر السابق رقم 72. ص34-37  798

799  BADIL, Denial of Reparations, supra note 72, 37.



157

ـع
راب

الـ
ل 

ــــ
ص

فـ
الـ

قرية  إلى  السنوية  العودة  مسيرة 
نيسان  حيفا،  قضاء  المهجرة  عتليت 

2019. )©جمعية المهجرين(

مسيرة العودة السنوية إلى قرية وادي زبالة المهجرة 
في النقب، أيار 2016. )©جمعية المهجرين(

المهجرة  لوبيا  قرية  إلى  السنوية  العودة  مسيرة 
قضاء طبريا، أيار 2014. )©جمعية المهجرين(
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الولجة  قرية  إلى  السنوية  العودة  مسيرة 
 .2014 نيسان  القدس،  قضاء  المهجرة 

)©مركز بديل(

وفــي األرض الفلســطينية المحتلــة، ُنظمــت المســيرات إلــى القــرى الواقعــة داخــل الخــط األخضــر، مثــل قريتــي وادي فوكيــن 

ــش  ــوان جي ــم يت ــودة. ول ــة بالع ــن المطالب ــر ع ــيلة للتعبي ــز، كوس ــري والحواج ــل العنص ــدار الفص ــار ج ــى مس ــة، أو عل والولج

ــى وأد فكــرة العــودة نفســها.  االحتــالل اإلســرائيلي عــن قمــع هــذه المســيرات فــي ســياق مســعاه إل

مسيرة العودة الكبرى 

الــذي صــادف يــوم األرض الفلســطيني. وكانــت   ،2018 30 آذار  اســتهلت مســيرات العــودة فــي قطــاع غــزة فــي يــوم 

ــذي يصــادف الذكــرى  ــار 2018، ال ــى أســاس أســبوعي حتــى يــوم 15 أي ــة أن تتواصــل هــذه المســيرات عل النيــة فــي البداي

ــرد اإلســرائيلي فــي االســتخدام المفــرط للقــوة علــى نحــو يتنافــى مــع القانــون، ممــا أدى إلــى  الســبعين للنكبــة.800 وتمثــل ال

استشــهاد العشــرات وإصابــة اآلالف مــن الفلســطينيين بجــروح. ومــن يــوم 30 آذار 2018 حتــى 31 تمــوز  2019، استشــهد 

ــة منهــم  ــي المائ ــا نســبته 25 ف ــن بجــروح، حيــث أصيــب م ، وأصيــب 33,687 آخري
ً

ــن بينهــم 44 طفــال 206 فلســطينيين، م

ــة ســتة جنــود إســرائيليين بجــروح.801 وخلصــت لجنــة  ــة مــع ســقوط قتيــل إســرائيلي واحــد وإصاب بالذخيــرة الحيــة، بالمقارن

ــد،  ــن قص ــي ع ــال الصح ــي المج ــن ف ــن والعاملي ــتهدفت الصحفيي ــرائيل‘ اس ــى أن ’إس ــدة إل ــم المتح ــة لألم ــق التابع التحقي

ــا 
ً
حيــث استشــهد صحفييــن اثنييــن، وثالثــة مــن العامليــن فــي المجــال الصحــي وأصيــب نحــو 200 آخريــن بجــروح.802 ووفق

ــي  ــطيني ف ــى 8,000 فلس ــو عل ــا يرب ــب م ــانية، أصي ــؤون اإلنس ــيق الش ــدة لتنس ــم المتح ــب األم ــن مكت ــادرة ع ــر الص للتقاري

أطرافهــم بشــكل متعمــد، علــى مــدى الفتــرة الممتــدة بيــن يومــي 30 آذار 2018 و31 تمــوز  2019. وتســتدعي حالــة هــؤالء 

المصابيــن إجــراء عمليــات جراحيــة ترميميــة يتعــذر إجراؤهــا فــي ظــل الظــروف والمــوارد المتاحــة للمستشــفيات فــي قطــاع 

800 OCHA, “Approaching of the first anniversary of the protests of the Great Return marches in Gaza”, The Monthly Humanitarian 
Bulletin, March 2019, available at: https://www.ochaopt.org/content/approaching-first-anniversary-great-march-return-
protests-gaza [accessed 14 September 2019] [hereinafter OCHA, Great Return Marches].  

801 OCHA, Humanitarian snapshot: Casualties in the context of demonstrations and hostilities in Gaza | 30 Mar 2018 - 31 July 
2019, 31 August 2019, available at: https://www.un.org/unispal/document/ocha-humanitarian-snapshot-casualties-in-the-
context-of-demonstrations-and-hostilities-in-gaza-30-march-2018-31-july-2019/ [accessed 14 September 2019][hereinafter 
OCHA, Humanitarian Snapshot July 2019].

802 UNHRC, Report of the detailed findings of the independent international Commission of inquiry on the protests in the 
Occupied Palestinian Territory, A/HRC/40/CRP.2, 18 March 2019, available at: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/
RegularSessions/Session40/Documents/A_HRC_40_74_CRP2.pdf

https://www.ochaopt.org/content/approaching-first-anniversary-great-march-return-protests-gaza
https://www.ochaopt.org/content/approaching-first-anniversary-great-march-return-protests-gaza
https://www.un.org/unispal/document/ocha-humanitarian-snapshot-casualties-in-the-context-of-demonstrations-and-hostilities-in-gaza-30-march-2018-31-july-2019/
https://www.un.org/unispal/document/ocha-humanitarian-snapshot-casualties-in-the-context-of-demonstrations-and-hostilities-in-gaza-30-march-2018-31-july-2019/
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Documents/A_HRC_40_74_CRP2.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Documents/A_HRC_40_74_CRP2.pdf
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ــيرة  ــهدها مس ــي تش ــبوعية الت ــرات األس ــياق المظاه ــي س ــهداء ف ــن والش ــن المصابي ــل م ــدد الهائ ــرز الع ــد أف ــزة.803 وق غ

ــن  ــع م ــي لجمي ــالج الطب ــم الع ــى تقدي ــه عل ــي بعموم ــاع الصح ــفيات والقط ــدرة المستش ــى ق ــا عل ــًرا وخيًم ــرى أث ــودة الكب الع

يحتاجــون إليــه.804 وفضــاًل عــن ذلــك، أدى هــذا الوضــع إلــى احتــدام التوتــر بيــن ’إســرائيل‘ وحركــة حمــاس، ممــا أفضــى إلــى 

ــن نتيجــة لهــذه الغــارات.805  ــزة، حيــث استشــهد 105 فلســطينيين آخري ــى قطــاع غ ــة عل ــارات جوي شــن غ

 علــى ســكان قطــاع غــزة علــى وجــه الخصــوص، وعلــى عمــوم أبنــاء 
ً

وعــدا عــن ذلــك، كان وقــع هــذه المســيرات هائــال

ــائر  ــن خس ــه م ــت إلي ــا أفض ــم م ــوم رغ ــذا الي ــى ه ــبوعي حت ــاس أس ــى أس ــيرات عل ــل المس ــطيني. وتتواص ــعب الفلس الش

كبيــرة فــي األرواح. ففــي كل يــوم جمعــة، يقــف الفلســطينيون وبمحــاذاة الســياج األمنــي ويطالبــون بعودتهــم إلــى 

803 "Casualties,” OCHA.org, 6 September 2019, available at: https://www.ochaopt.org/theme/casualties [accessed 14 September 
2019].

804 OCHA, Great Return Marches, supra note 800.  
805 OCHA, Humanitarian Snapshot July 2019, supra note 801.

مسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة، 
)al-ayyam.ps :2018-2019. )المصدر

يوم إطالق مسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة، 30 آذار 2018. )تصوير: خليل حمرا(

https://www.ochaopt.org/theme/casualties
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مئات قنابل الغاز السام أطلقت على المشاركين في مسيرة العودة 
)wafa.ps :الكبرى على حدود قطاع غزة، أيلول 2018. )المصدر

ــات  ــن محافظ ــة م ــي كل محافظ 806 وف ــزة. ــاع غ ــى قط ــرائيل‘ عل ــه ’إس ــذي تفرض ــار ال ــد للحص ــع ح ــة ووض ــم األصلي دياره

التــي هجــر  المدمــرة  بالقــرى  تيمًنــا  العــودة« وســميت  »مخيمــات  أو  المظاهــرات  مواقــع  أقيمــت  الخمــس،  غــزة  قطــاع 

807 ويشــارك فــي المســيرات التــي تشــهدها غــزة المجتمــع المدنــي الفلســطيني  منهــا الالجئــون المقيمــون فــي غــزة.

ــار الســن واألشــخاص ذوو اإلعاقــات. وبذلــك، ســميت هــذه  بجميــع أطيافــه وقطاعاتــه، مــن النســاء والرجــال واألطفــال وكب

المبــادرة بمســيرة العــودة الكبــرى. 

المسيرات إلى حدود فلسطين 

أفــرزت محــاوالت العــودة التــي بذلهــا الالجئــون الفلســطينيون فــي الشــتات علــى حــدود فلســطين أثــًرا فريــًدا علــى 

ــى  2000 عل ــام  ــي الع ــت ف ــيرة نظم ــا مس ــمل ضمنه ــد بعيدوتش ــذ أم ــذل من ــاوالت تب ــذه المح ــطينية. فه ــة الفلس القضي

ــن المــدن  ــدد م ــي ع ــي ف ــى المســتوى الدول ــات العــودة عل ــا تنظــم فعالي ــان وســوريا. كم ــع لبن ــداد حــدود فلســطين م امت

األوروبيــة الكبيــرة. 

ــرر عشــرات اآلالف مــن الفلســطينيين  ــة، حيــث ق ــاء ذكــرى النكب ــي فــي إحي ــّجل حــدث مفصل 2011، ُس ــار  15 أي ــوم  فــي ي

فــي الشــتات وفــي فلســطين اتخــاذ خطــوات عمليــة إلعمــال حقهــم فــي العــودة علــى أرض الواقــع. وخــرج الفلســطينيين 

اليــوم  بــات يعــرف  مــا  إلــى حــدود  فــي مســيرات  غــزة  الغربيــة وقطــاع  والضفــة  واألردن ومصــر  ولبنــان  فــي ســوريا 

ب’إســرائيل‘، مطالبيــن بالعــودة إلــى ديارهــم األصليــة. 

808 نجــح بعــض الفلســطينيين  ــراس، ــارون ال ــدة م ــي بل ــى الحــدود الشــمالية ف ــان عل ــي لبن ــا تحــرك الفلســطينيون ف وبينم

مــن ســوريا فــي العبــور إلــى مرتفعــات الجــوالن المحتلــة. ورد جيــش االحتــالل اإلســرائيلي علــى الفلســطينيين علــى 

ــة  ــي نهاي ــودة ف ــن الع ــوا م ــن تمكن ــك الذي ــل أولئ ــة. واعُتق ــر القانوني ــة وغي ــوة المفرط ــتخدام الق ــمالية باس ــدود الش الح

806 OCHA, Great Return Marches, supra note 800.

مقابالت أجراها مركز بديل مع فلسطينيين من غزة بخصوص مسيرة العودة الكبرى.  807

808  Khalil Habash, “Bloody Sunday in Palestine,” Counterfire, 16 May 2011, available at: https://www.counterfire.org/
international/12253-bloody-sunday-in-palestine [accessed 14 September 2019] [hereinafter Habash, Bloody Sunday].
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واألردن،  مصــر  فــي  الفلســطينيين  بقمــع  المحليــة  األنظمــة  وتكفلــت   809 وأبعــدوا. الســجون  فــي  وأودعــوا  المطــاف، 

ومنعتهــم مــن تنظيــم أنشــطة تشــبه تلــك المســيرات. وكان قــد خطــط فلســطينيون ومصريــون تنظيــم مســيرة إلــى 

ــطينيين  ــة الفلس ــرطة األردني ــت الش ــك، منع ــن ذل ــاًل ع 810 وفض ــة. ــذه الخط ــل ه ــري عرق ــش المص ــن الجي ــح، ولك ــر رف معب

 811 ــطين. ــع فلس ــدود م ــى الح ــول إل ــن الوص ــي األردن م ف

809  “Israel kills 21 in Palestine, Lebanon, and Syria,” The Greenleft Weekly, issue 879, 15 May 2011, available at: https://www.
greenleft.org.au/content/israel-kills-21-palestine-lebanon-and-syria [accessed 14 September 2019].

810  Jody McIntyre, “A Right to Return,” Blues for Levantium Lost, 16 May 2011, available at: https://levantium.com/2011/05/16/
the-fundamental-issue/ [accessed 14 September 2019].

811  Habash, Bloody Sunday, supra note 808.

آالف الالجئين الفلسطينيين في سوريا شاركوا في مسيرة العودة 
أيار   15 شمس،  مجدل  الحدود،  تخطي  في  منهم  العشرات  ونحج 

)al-ayyam.ps :2011. )المصدر

آالف الالجئين الفلسطينيين في لبنان شاركوا 
مارون  الحدود،  وصلوا  العودة حتى  في مسيرة 

الراس، 15 أيار 2011. )©مركز بديل(
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إحدى المجموعات الشبابية المشاركة في جلسات النقاش ضمن مؤتمر نظمه مركز بديل على مدار 3 أيام بعنوان: “عمالنية العودة - نحو تصورات مستقبلية” في 
رام الله، 26 آذار 2019. )©مركز بديل(



ــة  ــل المحيطــة بإمكاني ــة العــودة والتفاصي ــاول عمالني ــي تتن ــة، وجهــات النظــر الت ــة مبدئي ــن ناحي ــدرس هــذا الفصــل، م ي

ــات  ــي المخيم ــون ف ــباب المقيم ــطينيون الش ــون الفلس ــه الالجئ ــبما يطرح ــع، حس ــى أرض الواق ــق عل ــع التطبي ــا موض وضعه

ر  ــدَّ ــا. ويق ــم عنه ــام 1948 وتصوراته ــي الع ــة ف ــطين المحتل ــدود فلس ــل ح ــرون داخ ــروا والمهج ــة األون ــا وكال ــي تديره الت

عــدد الالجئيــن الفلســطينيين بـــ ـ8.7 مليــون الجــئ ينتشــرون فــي جميــع أنحــاء العالــم، مــن بينهــم 5.6 مالييــن الجــئ 

ــروا.812 وحتــى العــام 2018، كان نحــو 1.73 فلســطيني يعيشــون فــي مخيمــات اللجــوء المســجلة  ــة األون ــدى وكال مســجلين ل

ــغ عددهــم 1,000 الجــئ، يقيمــون فــي المخيمــات التــي تــرد فــي ســجالت  ــروا. وجميــع المســتطلعة آرائهــم، البال ــدى األون ل

ــروا.  األون

وقــد أعــدت هــذه الدراســة مــن أجــل رصــد وفهــم اإلجابــات التــي قدمهــا الالجئــون والمهجــرون الفلســطينيون الشــباب عــن 

الســؤال الــذي يتســم بغيابــه عــن النقــاش فــي أحــوال كثيــرة: حــق الفلســطينيين فــي العــودة وإيمانهــم فــي عمالنيــة هــذا 

ــا  ــي أفرزتهــا الجغرافي ــزورة الت ــات الم ــدوام بفعــل الرواي ــى ال ــد عل ــذ. وهــذه مســألة اتســمت بالتعقي ــه للتنفي الحــق وقابليت

ــذا  ــاج ه ــن إنت ــم يك ــودة. ول ــاذ الع ــي إنف ــة ف ــة الفعالي ــية منعدم ــتراتيجيات السياس ــوة، واإلس ــات الق ــية، ودينامي السياس

ــة دون إطــالق  ــف كذلــك لغايــات الحيلول
ّ
التعقيــد المزعــوم وترويجــه مجــرد انعــكاس لغيــاب اإلرادة السياســية، بــل إنــه ُوظ

النقاشــات العمليــة والمنتجــة حــول ممارســة العــودة وإخراجهــا إلــى حيــز الوجــود وليــس مجــرد ترديــد اإليمــان بالحــق 

نفســه. 

وممــا ال شــك فيــه أن مضــي فتــرة تربــو علــى 70 عاًمــا منــذ النكبــة التــي حلــت بفلســطين عــام 1948 واســتمرارها علــى مــدى 

ــورات  ــى تص ــره عل ــرك أث ــها، يت ــودة نفس ــة الع ــد ممارس ــى صعي ــدم عل ــراز أي تق ــا، ودون إح ــت وقوعه ــي تل ــنوات الت الس

األجيــال الجديــدة مــن الالجئيــن والمهجريــن وتوجهاتهــم. وعلــى الرغــم مــن تأكيــد أســرة المجتمــع الدولــي علــى حــق 

المهجريــن الفلســطينيين فــي العــودة إلــى ديارهــم وأراضيهــم األصليــة منــذ األيــام األولــى للنكبــة، ومطالبــة الــدول العربيــة 

ــع  ــودة موض ــق الع ــع ح ــاذه، إال أن وض ــى إنف ــية إل ــه السياس ــطيني وفصائل ــعب الفلس ــاء الش ــعي أبن ــق وس ــذا الح ــال ه بإعم

812 Motasem A Dalloul, “Return us to our homes before closing UNRWA, say Palestinian refugees,” Middle East Monitor, 5 
February 2018, available at: https://www.middleeastmonitor.com/20180205-return-us-to-our-homes-before-closing-unrwa-
say-palestinian-refugees/ [accessed 14 September 2019].
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ام
لخ
ا الـفـصــل

عـمـالنـّيـة الـعـــودة:

توجهات الشباب الفلسطيني من 
الالجئين والمهجرين داخلًيا

https://www.middleeastmonitor.com/20180205-return-us-to-our-homes-before-closing-unrwa-say-palestinian-refugees/
https://www.middleeastmonitor.com/20180205-return-us-to-our-homes-before-closing-unrwa-say-palestinian-refugees/
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ــى أن ممارســة العــودة باعتبارهــا  ــة بمــكان أن نشــدد عل ــن األهمي ــم يحــظ بإطــار مفاهيمــي ملمــوس. وم ــي ل التطبيــق العمل

ــا مــن حقــوق الالجئيــن وحقــوق اإلنســان ال يتوقــف، وال ينبغــي لــه أن يتوقــف، علــى إنجــاز اتفاقيــة ســالم نهائيــة يجــري 
ً
حق

ــم  ــى دياره ــودة إل ــي الع ــق ف ــون الح ــا( يملك ــون داخلًي ــون والمهرج ــرون )الالجئ ــة. فالمهج ــراف المتنازع ــن األط ــا بي إبرامه

ــل وضــع العــودة موضــع  ــا، يمث ــًرا جماعًي ــي تشــهد تهجي ــي الحــاالت الت ــة.813 وف ــال العدائي ــف األعم وأمالكهــم بمجــرد توق

ــظ  ــتعادة وحف ا الس
ً
ــبق ا مس

ً
ــرط ــك ش ــد ذل ــا يع ــه، كم ــعى إلي ــي أن يس ــع الدول ــى المجتم ــب عل ــًيا يج ــراًء سياس ــق إج التطبي

ــالم.  ــعورهم بالس ــم وش ــم وأمنه ــن لكرامته المهجري

ــب  ــن نصي ــل م ــودة، كان الفش ــال الع ــة إلعم ــروف المواتي ــز الظ ــن تعزي ــي ع ــع الدول ــه المجتم ــز في ــذي عج ــت ال ــي الوق وف

العــام  التطبيــق. فمنــذ  العــودة موضــع  أي نهــج )عمالنــي( لوضــع  إعــداد  فــي  الفلســطينية  والفصائــل  العربيــة  الــدول 

ــي  ــج الت ــن النتائ ــار أن تحققهــا نتيجــة م ــج العــودة وتعميمهــا باعتب ــات أوســلو، كان يجــري تروي ــرام اتفاقي ــى إب 1948 حت

ــاح التــي خاضهــا  ــع أن الخطــاب الفلســطيني ومســيرة الكف ــل حاصــل(. وم ــر فلســطين )تحصي ــى تحري ــا عل ســتترتب تلقائًي

ــر  ــى تطوي ــوا عل ــم يعمل ــم ل ــه، إال أنه ــة ب ــودة والمطالب ــق الع ــن ح ــاع ع ــى الدف ــزا عل
ّ
ــا رك ــدى تاريخه ــى م ــطينيون عل الفلس

ــتها  ــودة أو ممارس ــاذ الع ــدف إنف ــة به ــم بالجدي ــي تتس ــعبية الت ــاندة الش ــاركة والمس ــى المش ــوم عل ــي يق ــج عمالن أي نه

ــك،  ــا عــن ذل
ً

ــة. فعوض ــر المنشــود أو التســوية الســلمية المرغوب باعتبارهــا أحــد األركان األساســية التــي يقــوم عليهــا التحري

ــع محــل آخــر، وبوصفهــا مســألة  ــى أنهــا إحــالل شــعب / مجتم ــة أوســلو عل ــل حقب ــي انطلقــت قب ــر الت ــة التحري صــورت عملي

ــا.  ــيادة وفرضه ــترداد الس ــى األرض واس ــيطرة عل ــام الس ــالك زم ــا امت محوره

ــي  ــج الت ــن النتائ ــدة م ــا واح ــى أنه ج عل ــروَّ ــودة ت ــارت الع ــلو، ص ــات أوس ــب اتفاقي ــت بموج ــي انطلق ــالم الت ــة الس ــع عملي وم

ــي  ــالق ف ــة االنط ــت نقط ــي كان ــات، الت ــر المفاوض ــا عب ــيتوصل إليه ــي س ــة الت ــالم النهائي ــات الس ــا اتفاقي ــتفضي إليه س

 أخــرى كتحصيــل 
ً
عمليــة أوســلو للســالم تتمحــور حــول مبــدأ »األرض مقابــل الســالم«. وبذلــك، كان التعامــل مــع العــودة مــرة

ــفر  ــة )تس ــالم نهائي ــة س ــاز اتفاقي ــلحة( أو بإنج ــة المس ــن المقاوم ــض ع ــذي يتمخ ــر )ال ــة بالتحري ــا مرهون ــي إم ــل، فه حاص

ــة وال  ــدول العربي ــور ال ــم تتص ــالم. فل ــالل الس ــرر وإح ــة التح ــاس لعملي ــا كأس ــل معه ــم التعام ــم يت ــات( ول ــا المفاوض عنه

منظمــة التحريــر الفلســطينية )خــالل فتــرة شــعارات التحريــر أو فتــرة نهــج الســالم بالتفــاوض( ولــم تســتحدث إســتراتيجية 

ــالم، أو  ــة الس ــل أو إقام ــر الكام ــة التحري ــاز عملي ــن إنج ــزل ع ــتها بمع ــودة أو ممارس ــرض الع ــة ف ــار إمكاني ــي االعتب ــع ف تض

ــرر  ــة التح ــن عملي ــًيا م ــا أساس ــا ركًن ــاتها باعتباره ــر ممارس ــالم، أو تطوي ــالل الس ــر أو إح ــى التحري ــل عل ــالل العم ــا خ فرضه

نفســها. وبنــاًء علــى ذلــك، لــم تجــر متابعــة أو إعــداد إســتراتيجية وطنيــة أو نهــج وطنــي يلبــي تطلعــات أبنــاء الشــعب 

ــي ممارســة العــودة.  ــوق( ف )أصحــاب الحق

ــة  ــة، وإقام ــى مســاحة األرض، والحــدود، والشــواغل األمني ــزان عل
ّ
ــر األرض ومفاوضــات أوســلو( يرك ــن )تحري وكان كال النهجي

ــه، وال  ــه وحقوق ــطيني وكرامت ــان الفلس ــش اإلنس ــرى تهمي ــك، ج  لذل
ً
ــة ــة. ونتيج ــات الدولي ــيادة والعالق ــاذ الس ــة / إنف الدول

ــارة  ــوق. وبعب ــاب الحق ــا أصح ــال رض  ين
ً

ــال ل ح
ّ
ــك ــن أن يش ــا يمك ــك م ــمل كذل ــا يش ــن، وبم ــن والمهجري ــوق الالجئي ــيما حق س

أخــرى، لــم تضــع الحلــول المتوخــاة التــي دارت صورتهــا فــي األذهــان لمــا يســمى النــزاع فــي اعتبارهــا األســس التــي يقــوم 

عليهــا الســالم الدائــم والعــادل )الحقــوق والرضــا(، وهــو ســالم ال يمكــن لــه أن يبصــر النــور دون مســاندة ثلثــي أبنــاء الشــعب 

ــه  ــع ب ــذي يضطل ــدور ال ــل ال ــى تجاه ــان عل ــذان النهج ــر ه ــم يقتص ــطينيون. فل ــرون الفلس ــون والمهج ــطيني – الالجئ الفلس

ــوأه  ــذي تتب ــف األساســي والمحــوري ال ــن الموق ــك ع ــا الطــرف كذل
ّ

ــا غض ــل إنهم ــم، ب ــادل ودائ ــة ســالم ع ــي إقام الشــعب ف

813  غيل بولينغ، ملخص الورقة بالعربية “الالجئون الفلسطينيون وحق العودة الفردي - دراسة في القانون الدولي”، )بيت لحم، فلسطين: مركز بديل، 2001(، متوفر على 

النسخة  أيضا:  أنظر   .www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/bulletins-briefs-arabic/BADIL Brief-No.8Arabic.pdf الرابط: 
http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/individualROR- الرابط:  الكاملة والمحّدثة. متوفرة على  اإلنجليزية 

en.pdf

www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/bulletins-briefs-arabic/BADIL%20Brief-No.8Arabic.pdf
http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/individualROR-en.pdf
http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/individualROR-en.pdf
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ــى  ــا عل ــل معه ــودة والتعام ــور الع ــن تص ــوران ع ــان المذك ــز النهج ــد عج ــطينيين. وق ــاب الفلس ــة والخط ــي الهوي ــودة ف الع

ــن  ــل تأمي ــذي يكف ــد ال ــار األوح ــا المس ــطيني – وأنه ــان الفلس ــة اإلنس ــتعادة كرام ــار الوحيــد واألقــدر علــى اس ــا المس أنه

ســبل االنتصــاف وإنجــاز العدالــة لالجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين. وفــي ضــوء مــا تقــدم، يمثــل هــذا االســتبيان محاولــة 

ــام  ــض للنظ ــرر كنقي ــة التح ــن أركان عملي  م
ً

ــال ــا أصي ــا ركًن ــا باعتباره ــي موضعه ــودة ف ــع الع ــج يض ــروج بنه ــى الخ ــي إل ترم

ــم.  ــادل والدائ ــة إلرســاء الســالم الع ــدة حقيقي االســتعماري ونظــام الفصــل العنصــري، وكقاع

 عــن ذلــك، يمثــل هــذا المســح أداة تعنــى بالتوعيــة والتشــجيع علــى إطــالق الحــوار حــول مبــادئ العــودة وعمالنيتهــا 
ً

وفضــال

فــي أوســاط الفلســطينيين أنفســهم فــي مواجهــة غيــاب خطــاب رســمي فلســطيني حــول العــودة فــي المقــام األول، وعلــى 

ــل  ــتحيلة وتمث ــة ومس ــت عمالني ــودة ليس ــرى أن الع ــي ت ــة الت ــرائيلية والغربي ــم اإلس ــة المزاع ــي مواجه ــي ف ــد الدول الصعي

ل نتائــج هــذا االســتبيان تذكيــًرا ألســرة المجتمــع 
ّ
 عدائًيــا ومعادًيــا للســامية فــي المقــام الثانــي. ولهــذه الغايــة، تشــك

ً
فعــال

ــادل  ــل ع ــوغ ح ــل بل ــن أج ــة م ــية ومحوري ــتمرة، أساس ــة المس ــى النكب ــا عل ــي 71 عاًم ــد مض ــى، وبع ــودة تبق ــأن الع ــي ب الدول

ــة فلســطين.  ــم لقضي ودائ

ومــن األهميــة بمــكان أن نؤكــد علــى أن االســتبيان ال يمثــل اســتفتاًء علــى حــق العــودة. فحــق العــودة حــق راســخ ومكفــول 

ــا عــن ذلــك، 
ً

ــه. وعوض فــي القانــون الدولــي، وهــو حــق يعــد الالجئــون والمهجــرون الفلســطينيون كافــة مؤهليــن للتمتــع ب

يرصــد هــذا المســح كيــف ينظــر المشــاركون مــن الالجئيــن الفلســطينيين الشــباب إلــى تطبيــق العــودة وعمالنيتهــا، 

ــف  ــق، وكي ــى التطبي ــة عل ــة أو عصي ــر عملي ــا غي ــم أنه ــرى بعضه ــاذا ي ــى اآلن، ولم ــق حت ــا أن تحق ــب له ــم يكت ــاذا ل ولم

ا مــن عمليــة التحــرر نفســها وركًنــا جوهرًيــا مــن أركان الســالم العــادل والدائــم، ومــا  يمكــن للعــودة أن تشــكل جــزًء

ــن  ــة، فنح ــذه الغاي ــة. وله ــة العمالني ــن الناحي ــق م ــة للتطبي ــح قابل ــور أو تصب ــى الن ــرج إل ــي تخ ــه لك ــاج إلي ــن أن تحت يمك

نتحــدث فــي ســطور هــذا المســح والتحليــل الــذي نجريــه عليــه عــن العــودة »القابلــة للتطبيــق« أو »القابلــة للتنفيــذ«، 

ــا أو  ــي يتمنونه ــودة الت ــس الع ــا، ولي ــن إنفاذه ــه يمك ــح أن ــملهم المس ــن ش ــباب الذي ــد الش ــي يعتق ــودة الت ــن الع أي ع

 
ً

ــال ا أصي ــزًء ــكل ج ــارت تش ــودة ص ــا أن الع ــن بالن ــب ع ــي أال يغي ــك، ينبغ ــع ذل ــة. وم ــة مثالي ــا أو قيم ــا طابًع ــون عليه يضف

ــان  ــي بعــض األحي ــك، يصعــب ف ــى ذل ــاًء عل ــة الفلســطينية. وبن ــل والهوي ــن الفلســطينيين، ب ــة الالجئي ــن هوي ال يتجــزأ م

ر فــي األذهــان، وال نجانــب الصــواب إن قلنــا إن ذلــك يفــرز أثــره علــى بعــض  الفصــل بيــن مــا هــو واقعــي ومــا هــو متصــوَّ

النتائــج. 

تهــدف المعلومــات التــي جمعناهــا مــن الفئة المســتهدفة إلــى التعرف علــى الجوانب التالية علــى نحو أعمق: 

كيــف يــرى الشــباب إمكانيــة تطبيــق حق العودة، وما األســباب التي يمكــن أن تحول دونها؟ 	 

كيــف تنظــر األجيــال الشــابة إلــى العالقة القائمــة بين العودة وإقامة الســالم العادل والدائم؟ 	 

كيــف تــرى األجيال الشــابة دولة فلســطين بعــد تنفيذ العودة؟ 	 

مــا الحــل السياســي األفضــل لضمان قــدرة الالجئين والمهجريــن على ممارســة حقهم في العودة؟ 	 

 كيــف ســيجري التعامــل مــع الممتلكات عنــد تحقق العودة؟ 	 

مــا الصــورة التــي تتجلــى فيها العالقــات بين الناس عنــد تحقق العودة؟ 	 

عنــد تحقــق العــودة، مــا الدولــة المثلى، وما المســؤوليات المنوطــة بها لضمان االســتقرار والعدالة؟ 	 

ــك 	  ــى تل ــا عل ــي يعولونه ــات الت ــا التوقع ــية، وم ــة الرئيس ــات الفاعل ــه الجه ــذي تؤدي ــدور ال ــباب ال ــم الش ــف يقّي كي

ــات؟  الجه

كيــف يمكــن تحويــل حــق العودة إلــى برنامج عملي وطنــي تتوفر له مقومــات التحقق؟ 	 
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ــة  ــي كل منطق ــن ف ــركائه المحليي ــع ش ــاون م ــذي تع ــل، ال ــز بدي ــن مرك ــف م ــي بتكلي ــق ميدان ــث فري ــذا البح ــرى ه ــد أج وق

ــر  ــزام بالمعايي ــن االلت ــن الميدانيي ــى الباحثي ــز عل ــة المســتهدفة. واشــترط المرك ــن الفئ ــا م ــات طوًع ــع المعلوم ــن أجــل جم م

المهنيــة المرعيــة، واحتــرام خصوصيــة المعلومــات، وضمــان اســتخدامها ألغــراض بحثيــة محضــة. وبيــن مركــز بديــل بوضــوح 

أنــه يجــري هــذا البحــث لغايــات الدفــاع عــن حقــوق الالجئيــن والمهجريــن، وتعميــم ثقافــة العــودة، وإعــداد منهجيــة 

ــي.  ــج عمــل وطن ــى برنام ــل العــودة إل لتحوي

االستبيان اإللكتروني 

ــن  ــطة م ــخة مبس ــل نس ــز بدي ــد مرك ــباب، أع ــطينيين الش ــن الفلس ــع الالجئي ــه م ــا لوج ــرَي وجًه ــذي أج ــح ال ــب المس ــى جان إل

ل هــذا المســح فــي أساســه 
ّ
ــرأي(. وقــد شــك هــذا المســح وعممــه علــى شــبكة اإلنترنــت )انظــر الملحــق 2: اســئلة اســتطالع ال

فرصــة لضمــان مشــاركة الالجئيــن الفلســطينيين فــي المناطــق المســتهدفة، بمــا يشــمل الشــتات ومخيمــات لجــوء لــم تكــن 

ا مــن البحــث الميدانــي. فإمكانيــة الوصــول إلــى هــذه الفئــات مــن الالجئيــن أقــل فــي عمومهــا، وغالًبــا مــا يجــري تهميــش  جــزًء

وجهــات نظرهــم أو تجاهلهــا بصــورة تامــة فــي النقاشــات التــي تــدور حــول العــودة وعمالنيتهــا. 

ــه،  ــات عن ــه 605 إجاب ــا مجموع ــا م ــد تلقين ــة. وق ــة واإلنجليزي ــن العربي ــت باللغتي ــبكة اإلنترن ــى ش ــتبيان عل ــذا االس ــر ه وُنش

ــي  ــطين )46 ف ــن فلس ــم م ــي معظمه ــدرون ف ــم  ينح ــتطلعة آرائه ــة. وكان المس ــة و86 باإلنجليزي ــا بالعربي ــة منه 519 إجاب

ــة  ــدان غربي ــي بل ــون اآلن ف ــطينيين يقيم ــن فلس ــات م ــا 110 إجاب تن ــا جاء ــة(، بينم ــي المائ ــة )36 ف ــدان العربي ــة(، والبل المائ

ــة  ــي المائ ــّرف 16.5 ف ــة(، وع ــي المائ ــام 1948 )61 ف ــي الع ــن الجئ ــح م ــملهم المس ــن ش ــم م ــة(. وكان معظ ــي المائ )18 ف

ــام 1948.  ــري الع ــن مهّج ــم م ــة بصفته ــي المائ ــام 1967، و8.1 ف ــي الع ــن الجئ ــم م ــى أنه ــهم عل أنفس

وممــا تجــدر مالحظتــه أن هــذا االســتبيان اإللكترونــي لــم يكــن مقتصــًرا علــى الشــباب )حيــث لــم تتجــاوز نســبة المســتطلعة 

ــات عنــه طوعيــة. وممــا  ــا مــا نســبته 27 فــي المائــة( وكانــت اإلجاب آرائهــم الذيــن يقعــون ضمــن الفئــة العمريــة 29-18 عاًم

ال شــك فيــه أن هــذا األمــر ألقــى بظاللــه علــى النتائــج، حيــث يفتــرض بــأن أولئــك الذيــن ُيحتمــل أن يجيبــوا عــن االســتبيان 

أو يملكــون القــدرة علــى اإلجابــة عنــه هــم أشــخاص معنيــون ولــو جزئًيــا علــى األقــل بهــذه القضيــة، ممــا ييســر لهــم 

ــا  ــك، وفيم ــى ذل ــاًء عل ــة بالنســبة لهــم. وبن ــى أنهــا مهم ــة عل ــك القضي ــى تل ــل هــذا المســح، وينظــرون إل ــي مث المشــاركة ف

يتصــل بالعديــد مــن القضايــا، ظهــرت أوجــه واضحــة مــن االتســاق والتوافــق فــي نتائــج المســح الميدانــي الــذي اســتهدف 

الشــباب علــى وجــه الخصــوص والمســح اإللكترونــي األعــم. وقــد جــرى إبــراز الحاالت/النتائــج التــي شــهدت اختالفات/فروقــات 

ــا.  ــم تحليله ــة وت ملحوظ

1،5. ملخص االستنتاجات 

ــى  ــن عل ــباب الالجئي ــبة للش ــطينية. فبالنس ــة الفلس ــب القضي ــي قل ــع ف ــزال تق ــودة ال ت ــأن الع ــح ب ــذا المس ــج ه ــا نتائ تذكرن

 مــن هويــة هــؤالء الشــباب، وأن رؤيــة إمكانيــة تطبيقهــا لــدى 
ً

ا أصيــال وجــه الخصــوص، تثبــت النتائــج أن العــودة تشــكل جــزًء

ــل اإليمــان بحــق العــودة نفســه.  ــة فــي التغييــر، ب الشــباب ليــس مــرّده ســوء الظــروف اإلنســانية والمعيشــية أو مجــرد الرغب

وبعبــارة أخــرى، العــودة بالنســبة لألجيــال الشــابة هــي المدخــل إلــى اســتعادة كرامتهــم اإلنســانية وإعمــال حقــوق اإلنســان 

ــى المســتطلعة  ــث أول ــات، حي ــي اإلجاب ــراًرا ف ــراًرا وتك ــف م ــن هــذا الموق ــر ع ــرى التعبي ــد ج ــة. وق ــة لهــم كاف ــرى الواجب األخ

آرائهــم  وعلــى نحــو منتظــم األولويــة لالعتــراف بحــق العــودة وإعمالــه وقدمــوه علــى االعتبــارات السياســية، كمــا هــو الحــال 

 فــي دراســة اإلطــار السياســي األنســب لتحقيــق العــودة )الســؤال الحــادي عشــر(. 
ً

مثــال
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وفــي بعــض الحــاالت، يشــكل مجمــل مــا ورد مــن اعتقــادات حــول مــا هــو قابــل للتطبيــق – كأن يكــون حــق العــودة حق

ا  ــا وجــزًء أمــام الجميــع )الســؤال الرابــع( – إشــارة دامغــة للمجتمــع الدولــي بــأن الفلســطينيين وحقوقهــم تعــد عنصــًرا محورًي

ــراد  ــا إن كان ي ــرائيل‘ ومخاوفه ــات ’إس ــتجابة لرغب ــها اس ــري تهميش ــي أال يج ــه ينبغ ــة، وأن ــذه القضي ــل ه ــن ح ــزأ م ال يتج

ــباب،  ــاط الش ــي أوس ــه ف ــن دحض ــض ال يمك ــرز رف ــد ب ــع، فق ــي الواق ــذ. وف ــى التنفي ــا إل ــد طريقه ــتدامة أن تج ــول المس للحل

ــاك مــن فرصــة  ــارة أخــرى، ليــس هن الذيــن رفضــوا تكييــف عودتهــم الفعليــة وفــق أي محــددات تضعهــا ’إســرائيل‘. وبعب

تذكــر أمــام التوصــل إلــى حــل ســلمي يتســم باالســتدامة والعدالــة مــن خــالل المفاوضــات دون االعتــراف بالصفــة المركزيــة 

ــة.  التــي تتبوأهــا العــودة الفعلي

ــة فــي النظــر فــي ممارســة العــودة مــن  ــا إن عــدًدا ليــس بالقليــل مــن الشــباب وجــدوا صعوب
ً

ــك، ينبغــي القــول أيض ومــع ذل

ــا منهــم لــم يكــن لديــه مــا يحملــه علــى االعتقــاد بإمكانيــة وضــع العــودة موضــع 
ً

الناحيــة العمليــة، إلــى درجــة أن بعض

ــي  ــتوى الوع ــع مس ــى تراج ــي إل ــا يفض ــه، مم ــودة أو غياب ــاب الع ــف خط ــس ضع ــذا يعك ــي أن ه ــك ف ــن ش ــا م ــق. وم التطبي

ــاك حاجــة ملحــة تقتضــي  ــة، فهن ــي األصــل. ولهــذه الغاي ــم ف ــي الخطــاب القائ ــة ف ــى العمالني ــار إل ــن االفتق ــك ع ــه، ناهي ب

مــة تجعــل العــودة ركًنــا مــن أركان التحريــر وقاعــدة ترتكــز عليهــا إقامــة الســالم، وال 
ّ
إعــداد إســتراتيجية واضحــة ومحك

 .
ً

ــو كانــت تحصيــل حاصــل لفعــل آخــر غيــر العــودة نفســها، كمجــرد نتيجــة ُيســفر عنهــا الســالم مثــال تضــع العــودة كمــا ل

ــا أساســًيا مــن خطــة  ــا ركًن ويقتضــي هــذا األمــر إطــالق النقاشــات إلعــداد اإلســتراتيجيات التــي تجعــل إعمــال العــودة فعلًي

ــه.  ــن بلوغ ــاٍم ال يمك ــدأ س ــة أو مب ــة معنوي ــا كقيم ــرد تقديمه ــس مج ــل ولي العم

ــمت  ــودة، اتس ــد الع ــا بع ــيناريوهات م ــد س ــي أح ــر ف ــم النظ ــتطلعة آرائه ــى المس ــب إل ــا طل ــك، فعندم ــن ذل ــم م ــى الرغ وعل

ــوق  ــت حق ــة وضع ــة واقعي ــمة عملي ــم، بس ــت عليه ــي وقع ــية الت ــم القاس ــراف بالمظال ــا االعت ــى عليه ــي طغ ــم، الت إجاباته

اإلنســان ومبــادئ العدالــة االجتماعيــة فــي عيــن االعتبــار. فقــد أقــرت غالبيــة مــن شــملهم المســح بــأن العــودة الماديــة 

)الرجــوع إلــى المــكان األصلــي( وحدهــا ال تعــد كافيــة، بــل ينبغــي أن تتســم هــذه العــودة باالســتدامة وأن تترافــق مــع خلــق 

ــا بالحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة 
ً

بيئــة ال تتكفــل بمعالجــة المظالــم التــي وقعــت عليهــم فحســب، وإنمــا تفــي أيض

ــذي  ــاه، ال ــث )6-5( أدن ــي المبح ــواردة ف ــات ال ــي اإلجاب ــه ف ــذا التوج ــى ه ــتدل عل ــودة. وُيس ــد الع ــا بع ــن م ــة للعائدي الواجب

ــك.  ــن هــذا الفصــل كذل ــرى م ــي مباحــث أخ ــه ف ــرة إلي ــرد اإلشــارات المتوات ــا ت ــودة، كم ــة الع ــاول عمالني يتن

وممــا يؤكــد علــى هــذه الوجهــة )ترافــق العــودة مــع بيئــة ضامنــة للحقــوق السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة( 

ــا إلــى وجــوب النظــر إلــى العــودة علــى نحــو مســتقل عــن مســألة إقامــة الدولــة 
ً

ويرســخها أن نتائــج المســح تشــير أيض

ــدى فعاليتهــا ونجاعتهــا  ــة وم ــف الجهــات السياســية الفاعل ــى مختل ــي يوجههــا الشــباب إل ــادات الت الفلســطينية. فاالنتق

ــا لتحريــر  ــى تقديــم العــودة باعتبارهــا نتاًج حتــى هــذا اليــوم، تجــد أفضــل مــا يفســرها ويبينهــا فــي اإلصــرار التاريخــي عل

األرض أو لعقــد اتفاقيــة ســالم، وليــس باعتبارهــا وســيلة لبلــوغ التحــرر نفســه )تفكيــك المنظومــة االســتعمارية برمتهــا فــي 

فلســطين(. وفــي الواقــع، تتمثــل الطريقــة الوحيــدة التــي تكفــل إعمــال العــودة وإنفاذهــا فــي تحويلهــا إلــى مســيرة كفــاح 

ــط بيــن الحقــوق مــن جهــة،  ــم أوجــه االلتقــاء والتراب ــى نحــو يقي ــرادى وجماعــات نحــو التحــرر، عل يخوضهــا الفلســطينيون ف

وأثرهــا علــى أصحابهــا مــن جهــة ثانيــة، وآليــات تطبيقهــا مــن جهــة ثالثــة. 

ــة التــي يتحملهــا  ــة والجماعي وينبغــي أن تتمحــور نقطــة االنطــالق فــي هــذا الخصــوص حــول التســليم بالمســؤولية الفردي

ــع  ــة والمجتم ــدول العربي ــى ال ــة عل كالي
ّ
ــم باالت ــي تتس ــة الت ــاوز الثقاف ــا، وتج ــودة وتطبيقه ــال الع ــاه إعم ــطينيون تج الفلس

ــات  ــدة والوالي ــم المتح ــب األم ــن نصي ــذي كان م ــي ال ــع والجل ــل الذري ــة بالفش ــم. فالمعرف ــة حقوقه ــل حماي ــن أج ــي م الدول

المتحــدة والــدول العربيــة ســائدة فــي أوســاط الشــباب. ولذلــك، يجــب تحقيــق أقصــى قــدر مــن االســتفادة مــن تنامــي 
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االعتــراف بالمســؤولية الفرديــة والجماعيــة بيــن صفــوف الشــباب )الســؤال التاســع عشــر( مــن أجــل بنــاء حركــة العــودة 

ــا.  والمضــي بهــا قدًم

1،1،5. االستنتاجات الرئيسة 

الشــباب 	  أوســاط  فــي  العــودة يحتــل مســتويات مرتفعــة بصــورة اســتثنائية  إنفــاذ  بإمكانيــة  يــزال االعتقــاد  ال 

ــى 97  ــل حت ــن يص ــن الالجئي ــاًدا بي ــا ح ــبة ارتفاًع ــذه النس ــهد ه ــام، وتش ــه ع ــة بوج ــي المائ ــطينيين )81.3 ف الفلس

فــي المائــة عنــد اســتبعاد المســتطلعة آرائهــم مــن مهجــري العــام 1948 مــن النتائــج(. 

تســتمد القناعــة بقابليــة وضــع العــودة موضــع التطبيق من حق العودة نفســه. وتشــير النتائج بأن: 	 

ــر  ــي تغيي ــة ف ــرد الرغب ــة أو مج ــية الرديئ ــانية والمعيش ــروف اإلنس ــوء الظ ــن س ــتمدة م ــت مس ــة ليس ــذه القناع - ه

ــن.  ــع الراه الواق

ــن أن الخطــاب  ــم م ــك بالرغ ــارات السياســية ويتجاوزهــا، وذل ــى االعتب ــدم عل ــي حــق العــودة يتق ــان ف ــزال اإليم - ال ي

ــى  ــودة إل ــق الع ــة ح ــش قضي ــى تهمي ــل عل ــلو عم ــت أوس ــي أعقب ــة الت ــي المرحل ــائًدا ف ــات س ــذي ب ــي ال السياس

ــة  ــه بالخطــاب الســائد حــول حــل الدول ــن عدم ــة العــودة المتصــورة م ــاد بعمالني ــن االعتق ــاط بي ــد. فاالرتب حــد بعي

ــا.  ــون منعدًم ــكاد يك ــن ي ــل الدولتي ــدة وح الواح

ومــع ذلــك، يبــدي الشــباب الفلســطينيون، الذيــن ال يزالــون مهجريــن فــي فلســطين المحتلــة فــي العــام 1948، 	 

ــة(.  ــي المائ ــن 18.9 ف ــبتهم ع ــد نس ــث ال تزي ــودة )حي ــق الع ــة تطبي ــي إمكاني ــان ف ــن اإليم ــر م ــل بكثي ــدالت أق مع

ــى الســيطرة المباشــرة الملموســة التــي تمارســها الحكومــة اإلســرائيلية،  ــك يعــود إل ومــن المرجــح أن الســبب وراء ذل

والخــوف مــن التبعــات التــي تفرزهــا هــذه الســيطرة عليهــم، وسياســات األســرلة المتواصلــة علــى نطــاق واســع، 

ات المشــددة التــي تســتهدف كبــت وقمــع الخطــاب المتصــل بالعــودة.  وتغييــب حضــور هــذه القضيــة بفعــل اإلجــراء

كمــا يبــدو أن نتائــج المســح اإللكترونــي تؤيــد هــذه الوجهــة وتعززهــا. فــي المقابــل، يالحــظ أن المســتطلعة آرائهــم 

ــى  ــل السياســي عل ــي العم ــن ف ــن المنخرطي ــى األرجــح م ــوا عل ــت كان ــى شــبكة اإلنترن ــي المســح عل ــن شــاركوا ف الذي

ــا. وقــد أظهــر  ــوا إليــه، وأن يختــاروا المشــاركة فيــه طوًع نحــو فاعــل، ممــا أتــاح لهــم أن يجــدوا هــذا المســح وأن يصل

هــؤالء المشــاركون مســتويات أعلــى بكثيــر مــن اإليمــان فــي تطبيــق العــودة وإعمالهــا مــن تلــك فــي أوســاط مهجــري 

العــام 1948 )89.6 فــي المائــة(، وهــو مــا يمكــن رّده إلــى اإلحســاس بقــدر أقــل مــن الخــوف النعــدام الســيطرة 

اإلســرائيلية المباشــرة فــي حالهــم، وإلــى درجــة أكبــر مــن الوعــي فــي أوســاطهم بســبب انخراطهــم الفاعــل فــي 

ــي.   ــل السياس العم

ــن 	  ــع الالجئي ــودة جمي ــمح بع ــي تس ــودة الت ــي الع ــق ه ــة للتطبي ــودة القابل ــي أن الع ــة ف ــر الغالب ــة النظ ــل وجه تتمث

والمهجريــن الذيــن يرغبــون فــي العــودة إلــى ديارهــم األصليــة )95.4 فــي المائــة، الســؤال الرابــع(. ويــدل هــذا الــرأي 

ــى وجهــة  ــى رفــض حاســم للعــودة التــي تقررهــا ’إســرائيل‘ حســب مزاجهــا وأهوائهــا ومعاييرهــا، كمــا يشــير إل عل

ــن يكــون هنــاك حــل مســتدام دون عــودة جميــع الالجئيــن والمهجريــن الذيــن يرغبــون فــي العــودة  نظــر تــرى أنــه ل

ــل  ــن قبي ــرى، م ــارات األخ ــد الخي ــب تأيي ــص نس ــد فح ــززه عن ــا يع ــه م ــذا التوج ــد ه ــم. ويج ــم وأراضيه ــى دياره إل

العــودة الرمزيــة، حيــث أن تفــاوت التأييــد بيــن الخيــارات اســتند إلــى مــدى اســتعداد الفئــة المعنيــة لإلذعــان 

للشــروط التــي تقضــي التنــازل عــن حقوقهــم فــي العــودة إلــى ديارهــم األصليــة. فعلــى ســبيل المثــال، فيمــا يتصــل 

ــدى الجئــو العــام 1948 قــدًرا أقــل بكثيــر مــن التأييــد  ــة عــام 1948، أب ــى فلســطين المحتل بخيــار العــودة الرمزيــة إل

بالمقارنــة مــع الجئــي العــام 1967، ذلــك أن الجئــي العــام 1948 يمثلــون الفئــة التــي قــد يطلــب إليهــا التنــازل 

ــر فــي  ــى الديــار األصليــة، وذلــك خــالف الجئــي العــام 1967 الذيــن يملكــون فرصــة أكب عــن حقوقهــا فــي العــودة إل

ــام 1967.  ــن حــدود الع ــي ينحصــر وجودهــا ضم ــة الفلســطينية الت ــي الدول ــة ف ــى ديارهــم األصلي العــودة إل
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ــى 	  ــة للتنفيــذ ينبغــي أن تكــون وجهتهــا إل ــى الشــباب أن العــودة القابل وبالمثــل، تــرى وجهــة النظــر التــي طغــت عل

الديــار األصليــة التــي خــرج منهــا الالجئــون والمهجــرون الفلســطينيون )97.3 فــي المائــة، الســؤال الخامــس(، وهــو مــا 

يعكــس وعــي الفلســطينيين بمــا تعنيــه العــودة. ويعــزز هــذه اإلجابــة مــا ورد مــن إجابــات عــن الســؤال الحــادي عشــر، 

الــذي يتنــاول اإلطــار السياســي األنســب الــذي يكفــل وضــع العــودة موضــع التطبيــق علــى نحــو يــؤدي إلــى تحقيــق 

حــل دائــم وعــادل. فمــن الواضــح أن هــذه النتائــج وضعــت العــودة إلــى الديــار األصليــة فــي مرتبــة األولويــة بصــرف 

النظــر عــن ماهيــة الحــل السياســي )86 فــي المائــة( ســواء كان الحــل فــي دولــة أم دولتيــن. وبنــاًء علــى ذلــك، ينبغــي 

النظــر إلــى العــودة بمعــزل عــن مســألة إقامــة الدولــة الفلســطينية، فرغبــة هــؤالء الشــباب فــي العــودة تتخطــى دائــرة 

ــة الفلســطينية وتتقــدم عليهــا.  اهتمامهــم فــي الدول

العــودة 	  تنفيــذ  يتضمــن  ألن  اســتعداًدا  الفلســطينيين  والمهجريــن  الالجئيــن  مــن  بالقليــل  ليــس  عــدد  ويبــدي 

وإعمالهــا بعــض التنــازالت علــى صعيــد اســترداد الممتلــكات والتعويــض أو يبــدون عــدم معارضتهــم لذلــك )الســؤال 

الســاس والســؤال الرابــع عشــر(. ومــع ذلــك، ففيمــا يتعلــق بااللتزامــات التــي تملــي علــى ’إســرائيل‘ جبــر الضــرر الــذي 

ــا  ــث رفــض م ــل )حي ــي المقاب ــم شــيء ف ــى دون تقدي ــن تتأت ــازالت ل ــن الشــباب أن هــذه التن ــة م ــرى أغلبي ســببته، ت

ــى الحقــوق األخــرى فــي  ــول »بالعــودة فقــط« دون حصولهــم عل ــة ممــن شــملهم المســح القب ــي المائ نســبته 51.3 ف

ــادة  ــول إع ــتعداد لقب ــباب االس ــن الش ــة م ــي المائ ــدى 67.6 ف ــل، أب ــي المقاب ــض(. وف ــكات والتعوي ــتعادة الممتل اس

توزيــع األراضــي علــى أســاس مبــادئ المســاواة والعدالــة فيمــا يخــص أبنــاء جلدتهــم مــن الفلســطينيين. تشــير 

هــذه النتائــج إلــى أن المســتطلعة آرائهــم يقــرون إلــى حــد مــا بــأن العــودة لــن تــؤدي إلــى إعــادة الوضــع إلــى مــا كان 

عليــه تماًمــا قبــل العــام 1948، كمــا تــدل علــى الفهــم الــذي يــرى أن العــودة وحدهــا لــن تكــون كافيــة لخلــق الظــروف 

ــادي.  ــي واالقتص ــن االجتماع ــى الصعيدي ــتقرار عل ــاواة واالس ــق المس ــة لتحقي الضروري

وتتمثــل األســباب الثالثــة األولــى التــي تفســر عــدم نشــوء حركــة عــودة جماعيــة حتــى هــذا اليــوم فــي خــوف 	 

ــدى األحــزاب السياســية لوضــع  ــة ل ــة وطني ــة العــودة، وغيــاب رؤي ــاء محاول الفلســطينيين مــن القمــع اإلســرائيلي أثن

العــودة موضــع التطبيــق، ووجــود الحواجــز والحــدود، بمــا فيهــا جــدار الفصــل العنصــري. وفــي المقابــل، يوحــي 

التحليــل الــذي أجرينــاه )أدنــاه( بــأن التغلــب علــى حاجــز الخــوف يعتمــد علــى وجــود برنامــج تحــرري حقيقــي تتولــى 

دفتــه القيــادة السياســية الفلســطينية. 

ــي المباشــر مــن جهــة، ومــن شــارك منهــم 	  ــرزت تباينــات مهمــة بيــن الشــباب الذيــن شــاركوا فــي المســح الميدان وب

فــي المســح المنشــور علــى شــبكة اإلنترنــت مــن جهــة ثانيــة، فيمــا يتعلــق بالعــودة ضمــن خيــار حــل الدولــة 

ــي  ــة الواحــدة ف ــد حــل الدول ــى لتأيي ــن، )الســؤال الحــادي عشــر(. وتشــير النســبة األعل ــار حــل الدولتي الواحــدة، وخي

ــي  ــن )35 ف ــن المســتطلعين اآلخري ــه بي ــا هــي علي ــة( مم ــي المائ ــي )53 ف ــي المســح اإللكترون أوســاط المشــاركين ف

المائــة( إلــى األهميــة القصــوى التــي يتبوأهــا الوعــي والخطــاب السياســيين وأثرهمــا علــى بلــورة ودعــم حــل واقعــي 

ــتدام.  ومس

لــن تكــون تلقائيــة وال مباشــرة، وأن المشــاكل 	  إلــى الديــار األصليــة  بــأن العــودة  يســود إدراك واســع االنتشــار 

ــة الجديــدة )الناشــئة بعــد تفكيــك المنظومــة االســتعمارية( ســوف تكــون متعــددة ومتشــعبة  التــي ســتواجه الدول

ــي ســيناريو  ــى النظــر ف ــي عشــر الشــباب المســتطلعة آرائهــم عل ــد شــجع الســؤال الثان ــي عشــر(. فق )الســؤال الثان

ــل رأي بعــض الشــباب 
ّ
ه فــي بــادئ األمــر. تمث ا مــن الممانعــة إزاء

ً
مــن ســيناريوهات مــا بعــد العــودة، حيــث أبــدوا شــيئ

ــل، وبعــد  ــي المقاب ــق العــودة. وف ــن التعاطــي معهــا بعــد أن تتحق ــارات يمك ل اعتب
ّ
ــأن هــذه الســيناريوهات تشــك ب

ــى 85  ــا يزيــد عل ــة التــي يمكــن أن تقــف فــي وجــه العــودة، رأى م ــات المســتقبلية المحتمل أن عرضــت عليهــم العقب

ــك، ينبغــي مالحظــة  ــع ذل ــا لهــا أهميتهــا. وم ــارات تقريًب ــع هــذه االعتب ــن المســتطلعة آرائهــم أن جمي ــة م فــي المائ

 
ً

ــاال ــوا ب ــم، دون أن يلق ــا لحقوقه ــس فيه ــة ال لب ــة واضح ــوا أولوي ــن أول ــباب الالجئي ــا أن الش ــن، أولهم ــن اثني اتجاهي
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للبحــث عــن حلــول لصالــح المســتعِمرين الذيــن يحتاجــون إلــى إعــادة إســكانهم بعــد عــودة الفلســطينيين إلــى 

ــا، حــدد هــؤالء الشــباب ثــالث  ــى الثامــن عشــر(. وثانًي ــا األســئلة مــن الســادس عشــر إل
ً

ــة )انظــر أيض ديارهــم األصلي

أولويــات تتقــدم علــى غيرهــا، وهــي )1( إقامــة الدليــل علــى الملكيــة األصليــة وإثباتهــا، )2( تأهيــل العائديــن 

لة  مــن الناحيتيــن االجتماعيــة واالقتصاديــة، )3( جبــر الضــرر الــذي لحــق بالضحايــا وإخضــاع المســؤولين للمســاء

والمحاســبة علــى أفعالهــم. وقــد ســجل الخيــار الثالــث مســتويات مرتفعــة علــى نحــو اســتثنائي فــي أوســاط الشــباب 

ــي.  ــون الدول ــي تمــس القان ــاكات الت ــى االنته ــن يتعرضــون ألعت ــزة، والذي ــاع غ ــي قط ــن ف المقيمي

فيمــا يتعلــق بــرد الممتلــكات واألراضــي إلــى أصحابهــا فــي الحــاالت التــي تكــون فيهــا فــي حــوزة مســتعِمر إســرائيلي، 	 

أشــارت النتيجــة الغالبــة، التــي ال تبعــث علــى الدهشــة، إلــى إيــالء األولويــة لحقــوق الالجئيــن والمهجريــن علــى 

ــع  ــى م ــف يتماش ــذا موق ــر(. وه ــن عش ــى الثام ــر إل ــادس عش ــن الس ــئلة م ــرائيليين )األس ــتعِمرين اإلس ــوق المس حق

ــى  ــرد األمــالك التــي جــرى إشــغالها إل ــادئ القانونيــة الدوليــة فيمــا يتصــل ب ــدول والمب ــدى ال ــى ل الممارســات الفضل

ــا ينطــوي علــى العــداوة )انظــر تحليــل الســؤالين الســادس عشــر 
ً
أصحابهــا األصلييــن، وهــو ال يعكــس بالضــرورة موقف

ة أوليــة للنتائــج التــي تفضــي إليهــا األســئلة واإلجابــات  والثامــن عشــر(. وعلــى وجــه الخصــوص، ُيستشــف مــن قــراء

فــي أحــد ســيناريوهات مــا بعــد العــودة وجــود مؤشــر علــى إحســاس الشــباب بالظلــم الــذي وقــع عليهــم وبحاجتهــم 

 
ً
ــا. وعــالوة

ً
إلــى تعويضهــم عــن الخســائر الماديــة التــي لحقــت بهــم، ورغبتهــم الشــديدة فــي اســترداد كرامتهــم أيض

علــى ذلــك، أظهــر الشــباب الذيــن شــملهم المســح فهًمــا اتســم بقــدر متقــدم مــن البراغماتيــة والعمــق بشــأن ضــرورة 

ــة االســتعمارية أو المســتعمرون مــن رعاياهــا، ســواء كانــت  المحافظــة علــى المرافــق والمنشــآت التــي شــيدتها الدول

عامــة أم خاصــة )الســؤاالن الســابع عشــر والثامــن عشــر(، علــى الرغــم مــن النتيجــة الواضحــة التــي تشــير إلــى وجــوب 

ــى أصحابهــا الفلســطينيين األصلييــن )94.1 فــي المائــة(.  نقــل ملكيــة األعيــان الخاصــة إل

ــت 	  ــي ارتكب ــة الت ــه ’إســرائيل‘ بصفتهــا الدول ــذي تتحمل ــزام القاطــع ال ــه العــودة االلت ــذي تشــكل في ــت ال ــي الوق وف

ــي يبقــى هــو االعتقــاد الســائد  ــا هــو مســؤولية المجتمــع الدول ــأن تحقيــق العــودة فعلًي االنتهــاكات، فــإن الشــعور ب

فــي أوســاط الشــباب، وهــو مــا يغــذي اســتمرار ميــل الفلســطينيين إلــى االعتمــاد علــى الغيــر )الســؤال التاســع عشــر(. 

ومــع ذلــك، فقــد اعتبــر مــا يقــرب مــن 20 فــي المائــة مــن الشــباب أن المســؤولية عــن تحقيــق العــودة هــي مســؤولية 

فرديــة تقــع علــى كاهــل المهجريــن أنفســهم ومســؤولية جماعيــة تقــع علــى كاهــل الشــعب الفلســطيني بأســره.  

ــدول الثالثــة ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، 	  ــة وال ــذي تؤديــه مختلــف الجهــات الدوليــة الفاعل ــدور ال ومــن ناحيــة ال

فقــد بــرزت حالــة مستشــرية مــن انعــدام الرضــا عــن تقديــم الخدمــات لالجئيــن )الســؤال 20)1((، وحالــة مــن الشــجب 

20)2((. كمــا  الصريــح لــدور الواليــات المتحــدة فيمــا يتصــل باحتــرام حقــوق الالجئيــن الفلســطينيين )الســؤال 

ظهــرت فــي الضفــة الغربيــة، علــى وجــه الخصــوص، مســتويات متدنيــة مــن الرضــا عــن مــدى فعاليــة الــدور السياســي 

ــر الفلســطينية.  ــة التحري ــه منظم ــع ب ــذي تضطل ال

ات ملموســة )الســؤال 21(، ســواء جــاءت هــذه 	  وتشــير نتائــج المســح إلــى مطالبــة واضحــة ال جــدال فيهــا باتخــاذ إجــراء

ات رســمية )مــن قبيــل العقوبــات التــي يفرضهــا مجلــس األمــن لألمــم المتحــدة، أو توســيع  ات فــي صــورة إجــراء اإلجــراء

ــرض  ــدول بف ــام ال ــدة، أو قي ــم المتح ــة لألم ــة العام ــالل الجمعي ــن خ ــروا م ــة األون ــى وكال ــودة إل ــة المعه ــاق الوالي نط

ــورة  ــي ص ــة(، أو ف ــة الدولي ــة الجنائي ــب المحكم ــن جان ــة م ــة القضائي ــرى، أو المالحق ات أخ ــراء ــاذ إج ــات أو إنف العقوب

ــا  ــتثمارات منه ــحب االس ــرائيل‘ وس ــة ’إس ــة مقاطع ــام )حرك ــرأي الع ــتوى ال ــى مس ــة عل ــعبية و/أو منظم ــركات ش ح

ــات  ــطينية واالحتجاج ــر الفلس ــة التحري ــة منظم ــادة هيكل ــي )إع ــتوى المحل ــى المس ــا( أو عل ــات عليه ــرض العقوب وف

ــى  ــل عل ــن األم ــير م ــزر اليس ــن الن ــباب ع ــر الش ــل، عّب ــي المقاب ــرى(. وف ــودة الكب ــيرة الع ــياق مس ــي س ــم ف ــي تنظ الت

ــه  ــي وج ــف ف ــادة تق ــة مض ــأي رواي ــرائيلي ب ــع اإلس ــاع المجتم ــى إقن ــل عل ــدوى العم ــات، أو ج ــاء المفاوض ــادة إحي إع

ــن.  ــن الجانبي ــة لهذي ــة ضئيل ــوا أهمي ــى نطــاق واســع، وأول ــه عل ــي تعم ــة الت الدعاي
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2،5. خصائص أساسية 

1،2،5. حجم العينة 

ــروا  ــة األون ــع مــن خمــس مناطــق تعمــل وكال 1948 وأرب ــة فــي العــام  ــى فلســطين المحتل ــة المســح الكمــي عل توزعــت عين

ــن  ــكان شــمل الشــباب الفلســطينيين الذي ــي اإلم ــن ف ــم يك ــزة. ول ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــان والضف فيهــا، وهــي األردن ولبن

ــن  ــا وبي ــت بينن ــود اللوجســتية حال ــن القي ــة م ــا أن جمل ــم فيهــا، كم ــي ســوريا بســبب الوضــع القائ ــن ف ــون موجودي ال يزال

إجــراء المســوحات أو تنظيــم نقاشــات لمجموعــات بؤريــة مــع الفلســطينيين الذيــن هجــروا مــن ســوريا إلــى لبنــان أو 

األردن. 

ــة  ــي المائ ــا نســبته 20 ف ــن المناطــق الخمــس التــي شــملها المســح م ــن كل منطقــة م ويمثــل عــدد المســتطلعة آرائهــم م

ــي  ــم ف ــطينية تقي ــر فلس ــن أس ــدرون م ــن ينح ــباب الذي ــن الش ــتهدفة م ــة المس ــف الفئ ــا. وتتأل ــح بكامله ــة المس ــن عين م

ــة  ــا الفئ ــان. أم ــزة واألردن ولبن ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ــروا( ف ــة األون ــدى وكال ــجلة ل ــمية )المس ــوء الرس ــات اللج مخيم

1948 فتضــم أســًرا فلســطينية تقيــم فــي تجمعــات ســكانية معظــم  المســتهدفة فــي فلســطين المحتلــة فــي العــام 

أفرادهــا مــن المهجريــن. وتتألــف العينــة الممســوحة مــن هــذه األســر مــن شــباب فلســطينيين الجئيــن أو مهجريــن )حيــث 

ــا.  ــى 29 عاًم ــن 18 إل ــم م ــراوح أعماره ــطين(، وتت ــة بفلس ــت النكب ــذ أن حل ــع من ــث والراب ــن الثال ــكلون الجيلي يش

ــة بكاملهــا. ومــن  ــي فــي العين ــوع االجتماعــي فــي كل منطقــة مــن المناطــق، وبالتال ــة الن ــة بالتــوازن مــن ناحي وتتســم العين

ــة  ــة متوازن ــاث أن يعــرض نظــرة عام ــن الذكــور واإلن ــه بيــن المســتطلعة آرائهــم م ــع المتســاوي فــي عموم شــأن هــذا التوزي

تميــط اللثــام عــن وجهــات نظــر الشــباب بشــأن العــودة فــي الواقــع العملــي )عمالنيــة العــودة( بهــدف الوقــوف علــى 

التصــورات والتوجهــات العامــة التــي يحملهــا هــؤالء الشــباب حــول عمالنيــة العــودة فــي المناطــق الخمــس التــي جــرى 

ــات فــي جميــع   ال يــكاد يذكــر مــن التمييــز بيــن الجنســين فــي اإلجاب
ً

ــة، يالحــظ المــرء قــدًرا ضئيــال تحديدهــا. ولهــذه الغاي

ــا إلــى حــد بعيــد. ولهــذا الســبب، ال تــرد 
ً

مراحــل المســح، حيــث تنــّم هــذه اإلجابــات عــن اتجاهــات تتشــابه مــع بعضهــا بعض

ــق 2:  ــر الملح ــب )انظ ــة فحس ــج الكامل ــداول النتائ ــي ج ــا ف ــه؛ إنم ــص نفس ــي الن ــس ف ــوع الجن ــب ن ــة حس ــات المصنف البيان

ــرأي(. اســئلة اســتطالع ال

حالــة التهجيــر لعينــة المســح: يشــير توزيــع المشــاركين فــي المســح إلــى أن مــا يقــرب مــن 75 فــي المائــة منهــم مــن 

الجئــي العــام 1948، ومــا يزيــد علــى 5 فــي المائــة بقليــل مــن الجئــي العــام 1967، و20 فــي المائــة علــى وجــه التقريــب مــن 

ــام 1948.   ــي الع ــة ف ــطين المحتل ــي فلس ــا ف ــن داخلي المهجري

الجدول )1،5(: حالة العينة بحسب نوع التهجير ومكان التواجد الحالي

مهجر/ة داخل فلسطين 1948الجئ/ة 1967الجئ/ة 1948الدولة/ المنطقة

%0.0%2.0%98.0قطاع غزة
%0.0%7.0%93.0الضفة الغربية

%0.0%0.0%100.0األردن
%0.0%17.9%82.1لبنان

%100.0%0.0%0.0فلسطين المحتلة عام 1948
%20.0%5.0%75.0المجموع
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2،2،5. ملكية األراضي 

كان أســالف الغالبيــة العظمــى ممــن شــملهم المســح )87.7 فــي المائــة( يملكــون أراٍض قبــل تهجيرهــم، وهــو واقــع يفــرز أثــره 

ــي ســياق العــودة. وتعــد المعــدالت  ــة لهــم ف ــوق األخــرى الواجب ــى تصوراتهــم وتوجهاتهــم بشــأن العــودة وبشــأن الحق عل

األعلــى فــي أوســاط المهجريــن داخلًيــا فــي فلســطين المحتلــة فــي العــام 1948، ممــن ال علــم لهــم باألراضــي التــي كان 

يملكهــا أســالفهم، أمــًرا ملفًتــا للنظــر إلــى حــد بعيــد، علــى الرغــم مــن وجودهــم بالقــرب منهــا؛ األمــر الــذي ُيفتــرض أن يســهم 

فــي رفــع مســتوى وعيهــم وتعزيــزه. ويبــدو أن هــذا المعطــى )عــدم المعرفــة بشــأن ملكيــة األســالف( يعكــس غيــاب حضــور 

ــة التــي ســبقتها أو تراجــع مســتوى االهتمــام بنقــل الروايــة.  ــة والمرحل ــى النكب ــذي يتطــرق إل النقــاش )نقــل الروايــة( ال

الجدول )2،5(: ملكية الالجئين لألراضي

هل كانت عائلتك من األسالف )والدك أو جدك( تملك 
أراِض في فلسطين قبل الـ 48 واللجوء/التهجير

المجموعحالة اللجوء

مهجر/ة داخل فلسطين 1948الجئ/ة 1967الجئ/ة 1948

87.7%62.0%92.8%94.4نعـم
5.9%13.5%3.3%4.1ال

6.4%24.6%3.9%1.4ال أعلم
100.0100.0100.0100.0المجموع

3،2،5.  اإلعالة والعمل 

ــو علــى نصــف المشــاركين  ــون‘ الرئيســيون نحــو 20 فــي المائــة مــن أفــراد عينــة المســح، بينمــا يعــد مــا يرب يشــكل ’المعيل

ــون، وهــم أشــخاص مســتقلون  ــون الثانوي ــل المعيل ــن‘ الرئيســيين. ويمث ــى ’المعيلي ــدون عل ــن، أي يعتم ــي المســح ُمعالي ف

ــن أن هــذه  ــن الممك ــة بكاملهــا. وم ــن العين ــة م ــي المائ ــن 30 ف ــرب م ــا يق ــي أســرهم، م ــن الرئيســيين ف يســاندون المعيلي

ــا واســًعا بالنتائــج العامــة المتصلــة بالعمــل، حيــث ســجل نحــو 26 فــي المائــة مــن مجمــوع أفــراد 
ً
األرقــام ترتبــط ارتباط

العينــة باعتبارهــم طلبــة أو متدربيــن متفرغيــن، بينمــا ســجل 41 فــي المائــة منهــم بصفتهــم عامليــن. ومــن الجديــر االنتبــاه 

للفئــة العمريــة ألفــراد عينــة المســح، التــي تتألــف مــن الشــباب الفلســطيني، وال ســيما عندمــا ننظــر فــي حالــة اإلعالــة 

والعمــل والمســتوى التعليمــي. 

4،2،5.  المستوى التعليمي 

ــة مــن المســتطلعة آرائهــم  ــا نســبته 79 فــي المائ ــراد الذيــن شــملهم المســح مــن المتعلميــن. حيــث أن م يعــد معظــم األف

ــوع  ــن مجم ــة م ــي المائ ــى 30 ف ــو عل ــا يرب ــا يواصــل م ــى، بينم ــة أو أعل ــى مســتوى الدراســة الثانوي ــوا تعليمهــم حت ــد أكمل ق

ــزة،  ــاع غ ــي قط ــن ف ــباب المتعلمي ــن الش ــتويات م ــى المس ــد أعل ــي. وتوج ــم الجامع ــال تعليمه ــح إكم ــي المس ــاركين ف المش

ــار  ــا أش ــوس، كم ــهادة البكالوري ــوم أو ش ــهادة الدبل ــون ش ــم يحمل ــح بأنه ــملهم المس ــن ش ــف م ــن نص ــر م ــاد أكث ــث أف حي

ــى  ــرزت أدن ــى. وب ــة أو أعل ــة الثانوي ــتوى الدراس ــى مس ــم حت ــوا تعليمه ــم أكمل ــة أنه ــي المائ ــبتهم 37 ف ــت نس ــرون بلغ آخ

ــار. ففــي  ــي هــذا المضم ــل ف ــز بدي ــع اإلصــدارات الســابقة لمرك ــا يتماشــى م ــان واألردن، وهــو م ــي لبن ــم ف مســتويات التعلي

ــة  ــم يكمــل ســوى 24 فــي المائ ــن ل ــن، فــي حي ــر متعلمي ــن المســتطلعين فــي المســح غي ــة م ــا نســبته 7 فــي المائ ــان، م لبن

ــوم أو  ــة الدبل ــون درج ــم يحمل ــى أنه ــاروا إل ــة أش ــي المائ ــبته 37 ف ــارب نس ــا يق ــن أن م ــي حي ــي، ف ــم األساس ــة التعلي مرحل

درجــة البكالوريــوس. وفــي األردن، أكمــل عــدد أكبــر بكثيــر ممــن شــاركوا فــي المســح مرحلــة التعليــم الثانــوي، حيــث وصلــت 

ــبة  ــزد نس ــم ت ــث ل ــي، حي ــم الجامع ــتويات التعلي ــى مس ــة أدن ــذه الفئ ــم ه ــك، تض ــع ذل ــة. وم ــي المائ ــى 53 ف ــبتهم إل نس

ــى النتيجــة التــي  ــا إل
ً

ــا أو شــهادة فــي الدراســات العليــا عــن 16 فــي المائــة. وتجــدر اإلشــارة أيض  جامعًي
ً

مــن يحمــل مؤهــال
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ســجلها مهجــرو العــام 1948، حيــث تبيــن أن مــا نســبته 94 فــي المائــة منهــم أكملــوا مرحلــة التعليــم الثانــوي، بينمــا 

توجــه 20 فــي المائــة فقــط إلــى إكمــال دراســتهم الجامعيــة. وربمــا تعكــس هــذه النســبة المتدنيــة وضــع هــؤالء المهجريــن 

ــرائيل‘.  ــي ’إس ــي ف ــم الجامع ــاق بالتعلي ــم لاللتح ــدة أمامه ــة المقي واإلمكاني

5،2،5.  التهجير الالحق بعد العامين 1948 و1967 

مــع أن غالبيــة مــن شــاركوا فــي المســح تعرضــوا للتهجيــر القســري فــي موجتيــن رئيســيتين فــي فلســطين – خــالل العاميــن 

1948 و1967 – فقــد عانــى الكثيــر منهــم مــن التهجيــر مــرات أخــرى بســبب أعمــال العنــف وهــدم بيوتهــم وســحب بطاقــات 

هوياتهــم وغيــر ذلــك مــن األســباب. وفــي هــذا الســياق، تعــرض نحــو 10 فــي المائــة مــن الالجئيــن الذيــن شــملهم المســح 

للتهجيــر الالحــق إلــى جانــب التهجيــر الــذي طالهــم للمــرة األولــى فــي العــام 1948 أو العــام 1967. ويقيــم معظــم الالجئيــن 

الذيــن واجهــوا التهجيــر الالحــق فــي لبنــان، حيــث وصلــت نســبة الالجئيــن الذيــن أفــادوا بأنهــم تعرضــوا للتهجيــر الالحــق 

)ممــن شــاركوا فــي المســح فــي لبنــان( إلــى مــا يقــارب 38 فــي المائــة. ومــن المرجــح أن هــذا الوضــع نشــأ عــن األحــداث التــي 

ــم  ــر مخي ــة، وتدمي ــة اللبناني ــرب األهلي ــي، والح ــرن الماض ــن الق ــات م ــبعينيات والثمانيني ــف الس ــي منتص ــان ف ــهدها لبن ش

ــث تعــرض  ــزة، حي ــي قطــاع غ ــر الالحــق ف ــن حــاالت التهجي ــى نســبة م ــي أعل ــام 814.2007 وتوجــد ثان ــارد خــالل الع نهــر الب

ــأن  مــا ال يقــل عــن 9 فــي المائــة مــن الالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فيــه للتهجيــر أكثــر مــن مــرة. ويســود االفتــراض ب

ــاع  ــى قط ــنتها ’إســرائيل‘ عل ــي ش ــالث الت ــروب الث ــبب الح ــت بس
ّ
ــون تأت ــا هــؤالء الالجئ ــي تعــرض له ــر الت ــات التهجي موج

غــزة فــي الفتــرة الواقعــة بيــن العاميــن 2008 و2014، باإلضافــة إلــى الغــارات التــي تشــنها ’إســرائيل‘ بيــن الفينــة واألخــرى 

 علــى ذلــك، يعــود 
ً
وتواصلــت حتــى العــام 2019، ممــا أفضــى إلــى تهجيــر عــدد ليــس بالقليــل منهــم داخــل القطــاع. وعــالوة

ســبب التهجيــر القســري لالجئيــن الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة إلــى البيئــة القهريــة الناشــئة عــن الحصــار المفــروض عليــه 

وتــرّدي الوضــع اإلنســاني فيــه. 

ومــن الجديــر اإلشــارة إلــى أنــه فــي حــال توفــر المزيــد مــن البيانــات مــن ســوريا، لــكان مــن المرجــح أن تشــهد هــذه اإلحصائيــات 

ا بالنظــر إلــى أن الكثيــر مــن الالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فــي ســوريا باتــوا يتعرضــون اآلن للتهجيــر 
ً
ــا بــارز

ً
اختالف

 عــن ذلــك، تؤثــر النســبة التــي تنطــوي علــى هامــش واســع بيــن الالجئيــن الذيــن 
ً

القســري الالحــق والمتكــرر كذلــك. وفضــال

ــة  ــة المتصل ــج العام ــى النتائ ــرى عل ــرة أخ ــا م ــوا له ــم يتعرض ــن ل ــم الذي ــق ونظرائه ــري الالح ــر القس ــة التهجي ــوا تجرب عاش

ــى التجــارب المتعــددة  ــك بالنظــر إل ــة العــودة، وذل ــى عمالني ــن شــملهم المســح إل ــراد الذي ــة التــي ينظــر فيهــا األف بالطريق

ــا واجهــوه مــن سياســات وأحــداث واكبــت تهجيرهــم.  ــة ذات العالقــة، وم التــي خاضوهــا مــع مختلــف الجهــات المتدخل

3،5.  اإليمان بإمكانية تطبيق العودة 

ــز  ــرة بهــا. ويرك ــوة المؤث ــات الق ــى دينامي ــة إل ــق العــودة أو عمالنيتهــا، إضاف ــة تطبي ــان بإمكاني ــاول هــذا المبحــث اإليم يتن

ــان  ــرز اإليم ــي تب ــة الت ــتويات المرتفع ــات المس ــر ثب ــي تفس ــباب الت ــى األس ــة، عل ــة مبدئي ــن ناحي ــؤال األول، م ــل الس تحلي

ــرة بهــذا اإليمــان،  ــل المؤث ــي العوام ــل ينظــر ف ــق فــي أوســاط الشــباب. فهــذا التحلي ــة وضــع العــودة موضــع التطبي بإمكاني

ويســعى إلــى فهــم مــا إذا كانــت هــذه العوامــل تؤثــر بالنتائــج أم ال، وكيــف تؤثــر فيهــا. ويســتعرض الســؤال الثانــي 

ــي العــودة.  ــال حقهــم ف ــة إعم ــى إمكاني ــى اإلطــالق عل  عل
ً

ــال ــن ال يعلقــون أم ــك الشــباب الذي ــى أولئ ــر عل ــي تؤث ــل الت العوام

ويركــز هــذا التحليــل بالتحديــد، دون أن يقتصــر، علــى التجربــة التــي عايشــها مهجــرو العــام 1948، الذيــن ســجلوا معــدالت 

ــة.  ــى ديارهــم األصلي ــي العــودة إل ــال حقهــم ف ــة إعم ــان بإمكاني ــن أقرانهــم حــول اإليم ــى بشــكل ملحــوظ م أدن

814 “Nahr El-Bared Camp,” UNRWA.org, 2014, available at: https://www.unrwa.org/where-we-work/lebanon/nahr-el-bared-
camp [accessed 14 September 2019].

https://www.unrwa.org/where-we-work/lebanon/nahr-el-bared-camp
https://www.unrwa.org/where-we-work/lebanon/nahr-el-bared-camp
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ــطيني  ــباب الفلس ــتطلع آراء الش ــتفتاًء يس ــؤال األول اس ل الس
ّ
ــك ــح، ال يش ــذا المس ــن ه ــى م ــام المتوخ ــدف الع ــو اله ــا ه كم

حــول حــق العــودة وإيمانهــم بــه، بــل يستكشــف هــذا الســؤال رأي الفئــة المســتهدفة حــول إمكانيــة وضــع العــودة موضــع 

ــا بحــق  ــد يكــون مؤمًن ــن أن الالجــئ الفلســطيني ق ــم م ــى الرغ ــه عل ــة أساســية، أن ــن ناحي ــق. وُيظهــر هــذا الســؤال، م التطبي

العــودة، ولكنــه قــد ال يــرى إمكانيــة حقيقيــة تيســر لــه ممارســة حقــه فــي العــودة إلــى ديــاره األصليــة فــي الواقــع العملــي ال 

علــى المــدى القريــب وال علــى المــدى البعيــد. ومــع أخــذ هــذا األمــر فــي عيــن االعتبــار، فقــد وضــح الباحثــون الميدانيــون لمــن 

شــملهم المســح أن هــذا الســؤال يستفســر عــن مــدى اإليمــان فــي إمكانيــة وضــع العــودة موضــع التطبيــق مــن ناحيــة المبــدأ، 

ــب مــن المســتطلعة  ل
ُ
ــارة أخــرى، ط ــة. وبعب ــه ال يســأل بالضــرورة عــن الظــروف العينيــة التــي يعايشــونها فــي هــذه اآلون وأن

آرائهــم أن ينظــروا إلــى إمكانيــة تطبيــق العــودة فــي إطــار ســيناريو متخيــل، تكــون الظــروف قــد شــهدت تغيــًرا فيــه. 

الجدول )3،5(: احتمال / إمكانية تطبيق العودة

برأيك، بشكل عام ومن حيث المبدأ، ماذا تقول في إمكانية تطبيق العودة؟
الدولة/ المنطقةالجنس

المجموع
لبنـاناألردنالضفة الغربيةقطاع غزةأنثىذكر

فلسطين المحتلة 
عام 1948

80.981.895.695.210096.918.981.3العودة قابلة للتطبيق
19.118.24.44.80.03.181.118.7العودة غير قابلة للتطبيق إطالقًا

100100100100100100100100المجموع

استنتاجات رئيسة 

ــع  ــودة موض ــع الع ــة وض ــدون بإمكاني ــم يعتق ــتطلعة آرائه ــن المس ــة م ــي المائ ــبته 81.3 ف ــا نس ــاله أن م ــدول أع ــن الج يبي

ــي  ــبتهم 18.7 ف ــت نس ــن بلغ ــودة، والذي ــق الع ــة تطبي ــون بإمكاني ــن ال يؤمن ــا م ــه. أم ــى أهميت خف
ُ
ــر ال ت ــذا أم ــق، وه التطبي

المائــة، فغالبيتهــم مــن مهجــري العــام 1948، حيــث أشــار 81.1 فــي المائــة منهــم إلــى أن العــودة لــن تتحقــق علــى 

ــق  ــة تطبي ــرون إمكاني ــن ي ــبة م ــهد نس ــح، تش ــة المس ــن عين ــام 1948 م ــري الع ــتثنينا مهج ــل، إذا اس ــي المقاب ــالق. وف اإلط

ــا، تصــل نســبته إلــى 97 فــي المائــة فــي أوســاط الالجئيــن المقيميــن فــي الضفــة 
ً
العــودة مــن عدمهــا ارتفاًعــا ملحوظ

م نتائــج المســح اإللكترونــي مــع هــذه النســب، حيــث عبــر 83.7 فــي المائــة  الغربيــة وقطــاع غــزة واألردن ولبنــان. كمــا تتــواء

ــر  ــا اقتص ــة اذا م ــي المائ ــى 95 ف ــبة ال ــع النس ــا ترتف ــودة، بينم ــة الع ــم بإمكاني ــن إيمانه ــم ع ــتطلعة آرائه ــائر المس ــن س م

ــي.  ــتبيان االلكترون ــى االس ــوا عل ــن أجاب ــباب الذي ــة الش ــى فئ ــابها عل حس

ــج  ــدل هــذه النتائ ــى األرض، ت ــع المعــاش عل ــة السياســية الفلســطينية والواق ــل الجيوسياســية، والبيئ ــى العوام وبالنظــر إل

علــى قــوة ورســوخ إيمــان الفلســطينيين بالحــق فــي العــودة علــى نحــو يتخطــى المعطيــات السياســية الراهنــة. ولكــي يبقــى 

ــا ومســتمًرا، فإنــه يتطلــب االعتقــاد بإمكانيــة وضــع حــق العــودة موضــع التطبيــق بالضــرورة.  هكــذا ايمــان قائًم

التحليل التفصيلي: فهم األسباب التي تفسر استمرار ارتفاع نسبة اإليمان في تحقيق العودة

ــى  ــر إل ــة بالنظ ــة خاص ــق أهمي ــع التطبي ــودة موض ــع الع ــة وض ــان بإمكاني ــتثنائية لإليم ــورة اس ــع بص ــدل المرتف ــل المع يحت

ــرام   عمليــة الســالم وإب
ّ

ــا(، ممــن كّونــوا وعيهــم فــي ظــل أن الفئــة المســتهدفة تضــم شــباًبا )مــن الفئــة العمريــة 29-18 عاًم

اتفاقيــات أوســلو. فقــد شــهدت هــذه الحقبــة تراجًعــا كبيــًرا فــي مســتوى التعبئــة الوطنيــة والمقاومــة علــى المســتوى 
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الرســمي وعلــى مســتوى الفصائــل، بالمقارنــة مــع قــوة التعبئــة السياســية الوطنيــة الفلســطينية فــي المرحلــة التــي ســبقت 

عمليــة أوســلو. وهــذا يوحــي بــأن إيمــان الفلســطينيين بحــق العــودة يتقــدم علــى الخطــاب السياســي ويتجــاوزه، وان 

اســتمرار هــذا االيمــان نابــع مــن االعتقــاد بإمكانيــة وضــع هــذا الحــق موضــع التطبيــق. وبنــاًء علــى ذلــك، يمكــن عــزو ارتفــاع 

ــى االلتــزام طويــل  ــى مــدى تاريخهــا، إل مســتوى تأييــد منظمــة التحريــر الفلســطينية واألحــزاب السياســية الفلســطينية، عل

ــلو  ــات أوس ــرام اتفاقي ــى إب ــد إل ــذا التأيي ــع ه ــبب تراج ــود س ــا يع ــا، بينم ــودة وإنجازه ــق الع ــاه تحقي ــه تج ــذي أبدت ــد ال األم

ــة.  ــى ديارهــم األصلي ــودة إل ــي الع ــن وحقهــم ف ــن والمهجري ــة الالجئي ــش قضي وتهمي

وعــدا عمــا تقــدم، ثمــة طائفــة واســعة مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر فــي رفــد اإليمــان بإمكانيــة تطبيــق العــودة، بمــا 

ــؤس األوضــاع اإلنســانية  ــي، وب ــاج المهجريــن فــي المجتمــع المحل ــى األرض، ودرجــة اندم ــة عل ــر التغييــرات المحدث فيهــا أث

ــذا  ــي ه ــظ، ف ــروري أن نالح ــن الض ــه. وم ــائد ونوع ــي الس ــاب السياس ــة الخط ــع، وكثاف ــة القم ــن، وحال ــية للمهجري والمعيش

المقــام، أن هــذه العوامــل متداخلــة وتؤثــر منفــردة ومجتمعــة فــي آراء العينــة. كمــا أن تأثيــر العوامــل المذكــورة تأثيــر 

ــن،  ــل المتباي ــر هــذه العوام ــن اث ــر. وبصــرف النظــر ع ــى آخ ــن شــخص إل ــى أخــرى، وم ــة إل ــن منطق ــاوت م ــث يتف نســبي، حي

فانــه مــن الواضــح مــن النتائــج المســتقاة مــن هــذا الســؤال أن االعتقــاد بإمكانيــة وضــع العــودة موضــع التطبيــق يقــوم فــي 

ــم.  ــل دائ ــق أي ح ــه لتحقي ــي أهميت ــم وف ــى دياره ــودة إل ــي الع ــم ف ــي حقه ــخ ف ــطينيين الراس ــان الفلس ــى إيم ــه عل أساس

1. التغييــرات المحدثــة على األرض 

ــي  ــي األردن )100 ف ــن الفلســطينيين ف ــّجل بي ــق العــودة ُس ــة تطبي ــاد بإمكاني ــى معــدل لالعتق ــاله أن أعل ُيظهــر الجــدول أع

ــاد مســتويات  ــل هــذا االعتق ــة(. ويحت ــي المائ ــان )96.9 ف ــي لبن ــب الفلســطينيون ف ــي الترتي ــي بعــد هــؤالء ف ــة(. ويأت المائ

ــة  ــي الضف ــت ف ــث وصل ــة، حي ــطينية المحتل ــي األرض الفلس ــان، ف ــي األردن ولبن ــا ف ــن نظيرته ــل م ــت أق ــابهة، وإن كان مش

الغربيــة إلــى 95.2 فــي المائــة وفــي قطــاع غــزة إلــى 95.6 فــي المائــة. وفــي المقابــل، تنخفــض معــدالت االعتقــاد بإمكانيــة 

تطبيــق العــودة إلــى 18.9 فــي المائــة فــي أوســاط مهجــري العــام 1948. وربمــا يكــون البعــد عــن معاينــة الواقــع الناشــئ عــن 

م نســبة مــن يؤمنــون إيماًنــا مبدئًيــا بالعــودة فــي  اســتعمار فلســطين ومــدى استشــراء هــذا االســتعمار ســبًبا يكمــن وراء تقــدُّ

أوســاط فلســطينيي الشــتات علــى الفلســطينيين مــن أبنــاء الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. فالشــباب فــي األرض الفلســطينية 

ــوح  ــن الوض ــر م ــدًرا أكب ــي ق ــا يضف ــزة، مم ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ــرائيلي ف ــتعمار اإلس ــع االس ــون واق ــة يواجه المحتل

علــى واقــع التغييــرات القائمــة علــى األرض فــي نظرهــم ممــا هــي فــي نظــر أقرانهــم المقيميــن فــي الشــتات. ولنفــس 

ــي داخــل  ــم ف ــع القائ ــة الواق ــن معاين ــزة ع ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ــطينيين ف ــد الشــباب الفلس ــون لبع ــد يك النســق، ق

فــرض 
ُ
ــر فــي تبايــن النســب. فهــذا الجيــل مــن الشــباب يخضعــون لقيــود شــديدة ت ــة فــي العــام 1948 اث فلســطين المحتل

ــي  ــة الت ــر األمني ــن التدابي ــره م ــري وغي ــل العنص ــدار الفص ــاء ج ــن بن ــه م ــا يعاينون ــك عم ــل، ناهي ــي التنق ــم ف ــى حريته عل

ــة التغييــرات  ــدو ان مســتوى االنقطــاع عــن المــكان )عــن رؤي ــور الخــط األخضــر. يب تقلــص الفــرص المتاحــة أمامهــم فــي عب

المحدثــة( ينعكــس فــي المعــدالت المرتفعــة لالعتقــاد بإمكانيــة تطبيــق العــودة وتحقيقهــا. فيالحــظ هنــا أن االعتقــاد 

بإمكانيــة تطبيــق العــودة يتناســب عكســًيا مــع مســتوى مالمســة التغيــرات الكبيــرة المحدثــة ورؤيتهــا علــى األرض. فصــورة 

ــة  ــرات المحدث ــدى التغي ــة بم ــدو أن المعرف ــع. ويب ــى أرض الواق ــي عل ــا ه ــت كم ــداد ليس ــاء واألج ــة اآلب ــي حكاي ــطين ف فلس

ــك، ال  ــن ذل  ع
ً

ــال ــا. وفض ــن عدمه ــودة م ــق الع ــة تطبي ــاد بإمكاني ــى االعتق ــره عل ــرز أث ــا، يف ــة به ــدم المعرف ــى األرض، أو ع عل

قــدم باعتبارهــا 
ُ
ــا مقدســا نؤمــن بــه، وال ت

ً
تــزال العــودة تقــدم بوصفهــا فكــرة مجــردة مــن أي تفصيــل عملــي، أو بوصفهــا حق

 للتطبيــق الفعلــي فــي الواقــع الراهــن. فالعــودة فــي الخطــاب الفلســطيني السياســي والشــعبي 
ً

 قابــال
ً

مشــروًعا متكامــال

ــى  ــاًء عل ــا. وبن ــل 70 عاًم ــة التــي كان عليهــا قب ــى الحال ــى إعــادة الوضــع إل ــى أنهــا تنطــوي عل ــا زال ُينظــر إليهــا عل الســائد م

ــا يقــّوض إمكانيــة تصــور أي ظــروف 
ً
 محبط

ً
ل رؤيــة التغيــرات القائمــة علــى أرض الواقــع ومالمســتها عامــال

ّ
ذلــك، فقــد تشــك

ــق.  ــة التطبي ــون العــودة فيهــا ممكن تك
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2. درجــة االندماج فــي المجتمــع المحلــي )مــكان اللجوء/التهجير(:

ــام المســتطلعة آرائهــم  ــى اهتم ــر عل ــه أث ــه الالجــئ ل ــم في ــذي يقي ــي ال ــع المحل ــي المجتم ــاج ف ــي أن االندم ــن شــك ف ــا م م

ــازل عــن حــق العــودة  ــي بالضــرورة التن ــه ال يعن ــاج فــي حــد ذات ــإن االندم ــك، ف ــع ذل وأولوياتهــم ومصالحهــم وحياتهــم. وم

ــن  ــاد الالجئي ــاله، أن اعتق ــواردة أع ــات ال ــى المعطي ــاًء عل ــام، وبن ــي هــذا المق ــن المالحــظ ف ــى نيلهــا. وم أو توقــف الســعي إل

ــع  ــي المجتم ــم ف ــة اندماجه ــر بدرج ــم يتأث ــودة ل ــة الع ــان( بإمكاني ــي األردن ولبن ــيما ف ــتات )وال س ــي الش ــطينيين ف الفلس

المحلــي الــذي يعيشــون فيــه، علــى الرغــم مــن االختــالف فــي درجــة االندمــاج فــي هذيــن البلديــن. ففــي األردن يتمتــع معظــم 

الالجئيــن الفلســطينيين بالجنســية األردنيــة، ورغــم ذلــك أعــرب جميــع المســتطلعة آرائهــم عــن اعتقادهــم بإمكانيــة 

تطبيــق العــودة مــن ناحيــة المبــدأ. أمــا فــي لبنــان، حيــث تــكاد تنعــدم فــرص االندمــاج فــي المجتمــع المحلــي بســبب القيــود 

ــك.  ــودة كذل ــق الع ــة تطبي ــح بإمكاني ــملهم المس ــن ش ــاحقة مم ــة الس ــت الغالبي ــمية، أجاب الرس

الالجئيــن  أوســاط  فــي  المائــة(  فــي   95 مــن  )أكثــر  عاليــة  نســًبا  العــودة  تطبيــق  بإمكانيــة  االعتقــاد  ســجل  وبالمثــل، 

ــون  ــم يعيش ــى أنه ــر إل ــا بالنظ ــاج فيهم ــهل االندم ــث يس ــزة، حي ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ــن ف ــطينيين المقيمي الفلس

ا مــن فلســطين. ويجــد هــذا االســتنتاج مــا يؤيــده  بيــن أبنــاء شــعبهم الفلســطيني وفــي مناطــق ال تــزال تشــكل جــزًء

ــدون  ــة يعتق ــدول الغربي ــي ال ــن ف ــطينيين المقيمي ــن الفلس ــرت أن الالجئي ــي أظه ــي، والت ــتبيان اإللكترون ــج االس ــي نتائ ف

بمعــدالت عاليــة بإمكانيــة تطبيــق العــودة )92.2 فــي المائــة(، رغــم  حقيقــة أنهــم قــد ينعمــون بأعلــى مســتويات االندمــاج 

ــع  ــدم المســاواة م ــى ق ــة عل ــة الكامل ــوق المواطن ــى تمّتعهــم بحق ــة إل ــون فيهــا، إضاف ــي يقيم ــة الت ــي المجتمعــات المحلي ف

ــة.  ــي الدول ــن مواطن ــم م غيره

ــع اقرانهــم الفلســطينيين  ــة م ــاج مهجــري العــام 1948 فــي مجتمعــات اللجــوء المحلي ــل، يمكــن القــول إن اندم ــي المقاب وف

ــام  ــي الع ــة ف ــطين المحتل ــي فلس ــن ف ــر المهجري ــطينيين غي ــي الفلس ــع باق ــم م ــي وضعه ــل تدن ــث يتماث ــهم حي وإحساس

ــذي يتســم  1948، قــد يســهم فــي غيــاب اعتقادهــم بإمكانيــة العــودة. فاالعتقــاد بإمكانيــة تحقيــق العــودة، هــذا الحــق ال

الفلســطينيين غيــر  1948 كأقرانهــم مــن  العــام  بكثيــر مــن التعقيــد السياســي، يصبــح بعيــدا عــن التفكيــر مهجــري 

المهجريــن ايضــا، فــي ظــل وجودهــم تحــت ســطوة الحكــم اإلســرائيلي المباشــر حيــث ال يملكــون  القــدرة علــى التمتــع 

ــاء.  ــز واالقص ــدم  التميي ــاواة وع ــي المس ــم ف ــل حقه ــودة مث ــق الع ــن تحقي ــط م ــوق أبس بحق

3. بــؤس األوضاع اإلنســانية والمعيشــية 

إذا كان بــؤس األوضــاع فــي كل مــن مخيمــات لبنــان )وهــو األشــد بالقيــاس إلــى المناطــق األخــرى( وقطــاع غــزة الــذي يخضــع 

ــة،  ــن األوضــاع المزري ــق للخــالص م ــا الطري ــودة، باعتباره ــى اســتدعاء الع ا عل
ً
ــز ــا، محف ــى 12 عاًم ــو عل ــرة ترب ــذ فت للحصــار من

ــض  ــي بع ــا ف ــة عملًي ــت منقوص ــى وإن كان ــي األردن )حت ــطينيون ف ــون الفلس ــا الالجئ ــع به ــي يتمت ــة الت ــة المواطن ــإن حال ف

المجــاالت(، وحالــة االكتفــاء النســبي فــي الضفــة الغربيــة، ونوعيــة الحيــاة التــي يحياهــا الالجئــون الفلســطينيون فــي 

المجتمعــات الغربيــة، يشــير إلــى أن االعتقــاد بإمكانيــة تطبيــق العــودة ليــس مــرّده بــؤس الحــال أو انعــدام الخيــارات 

ــا إنســانية 
ً
األخــرى. ففــي الواقــع، تــكاد تكــون الفــروق فــي النســب منعدمــة بيــن المناطــق التــي يواجــه فيهــا الالجئــون ظروف

ــؤس األوضــاع اإلنســانية والمعيشــية فــي  ــى ب ومعيشــية مختلفــة. بمعنــى أن االيمــان بإمكانيــة تطبيــق العــودة ال ُيعــزى ال

ــاط  ــي أوس ــودة ف ــق الع ــة تطبي ــور إمكاني ــاده أن تص ــتنتاج مف ــى اس ــل إل ــن التوص ــك، يمك ــى ذل ــاًء عل ــق. وبن ــذه المناط ه

الشــباب ال يــزال مســتمًدا مــن اإليمــان بحــق العــودة نفســه أكثــر مــن ارتباطــه بســوء األوضــاع اإلنســانية والمعيشــية وبمجــرد 

ــع المعيشــي.  ــن هــذا الواق ــص م ــي التخل ــة ف الرغب

 

ــام  ــي الع ــة ف ــطين المحتل ــي فلس ــن ف ــر المهجري ــن وغي ــن المهجري ــة بي ــتويات المعيش ــل مس ــرى أن تماث ــل، ن ــي المقاب وف
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1948، والتــي تعــد أفضــل مــن حــال الفلســطينيين فــي المناطــق األخــرى، قــد يكــون لــه تأثيــر علــى ترتيــب أولويــات األفــراد 

واهتماماتهــم، بمــا فيهــا االعتقــاد بإمكانيــة تطبيــق العــودة. حســبما أســلفنا أعــاله، ربمــا يســهم اإلحســاس بعــدم القــدرة 

علــى التمتــع بالمســاواة ووضــع حــد للتمييــز فــي تقويــض االعتقــاد بإمكانيــة تطبيــق العــودة، ويجعــل منهــا أمــًرا مــن 

ــا لمــا تقتضيــه شــروط 
ً
ــى مســتوى المعيشــة أو تحســينها وفق ــى المحافظــة عل ضــرب المســتحيل. وربمــا يفضــي الســعي إل

ــارة أخــرى، ليــس  ــراد المعنييــن. بعب ــرة اهتمــام األف ــة للعــودة مــن دائ ــالء األولوي ــى اســتبعاد إي الســوق الرأســمالي الحــّر، إل

ــت  ــي الوق ــودة، ف ــة للع ــيولون األولوي ــام 1948 س ــي الع ــة ف ــطين المحتل ــن فلس ــن م ــرض أن المهجري ــي أن نفت ــن المنطق م

ــة الجنســية اإلســرائيلية مــن التمييــز وانعــدام المســاواة، ويكافحــون فــي  ــذي يعانــي فيــه جميــع الفلســطينيين مــن حمل ال

ــن  ــم م ــم ويقصيه ــتهدف وجوده ــتعماري يس ــمالي اس ــام رأس ــن نظ ــم ضم ــي مالئ ــتوى معيش ــى مس ــة عل ــبيل المحافظ س

ــة.    ــة الممأسس ــاته العنصري ــالل سياس خ

4. التعــرض لالضطهاد اإلســرائيلي 

ــا، نــرى أن التعــرض للقمــع الوحشــي ال  فــي حــال غــض النظــر عــن دور القــوى السياســية والطالئــع الفلســطينية وتأثيرهــا جانًب

ــا ثقافــة مقاومــة بالضــرورة، وال ســيما فــي الحــاالت التــي تنعــدم وســائل المقاومــة فيهــا. فالفشــل المتواصــل علــى  ينتــج دوًم

صعيــد تحقيــق النتائــج المنشــودة، بســبب اســتمرار القمــع الــذي يســتهدف محــاوالت المقاومــة، ُيســهم فــي تعميــق اإلحســاس 

بالعجــز لــدى أبنــاء الشــعب أمــام غطرســة القــوة. وعلــى هــذا األســاس، فمــن المنطقــي أن نفتــرض أن درجــة التعــرض لالضطهــاد 

اإلســرائيلي ومــداه يتــرك أثــره علــى اإلجابــات عــن المســح، وخاصــة فيمــا يتعلــق بمهجــري العــام 1948 والالجئيــن فــي الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة. وفــي الواقــع، يــرد هــذا األمــر بوضــوح فــي آراء المســتطلعة آرائهــم مــن الذيــن يــرون إمكانيــة إنفــاذ العــودة 

وإعمالهــا، حيــث أوردوا خيــار »خــوف الفلســطينيين مــن القمــع اإلســرائيلي فــي أثنــاء محاولــة العــودة« باعتبارهــا الســبب الرئيــس 

الــذي يحــول دون نشــوء حركــة عــودة فرديــة وجماعيــة، وذلــك فــي إجاباتهــم عــن الســؤال التاســع مــن هــذا االســتبيان. كمــا يبــرز 

هــذا التوجــه فــي رأي أفــراد العينــة الذيــن يــرون أن إمكانيــة تطبيــق العــودة منعدمــة، حيــث رأوا أن قــوة ’إســرائيل‘ وقمعهــا 

يشــكالن العامــل األســاس الــذي يحــول دون إنجــاز العــودة )انظــر الســؤال الثانــي أدنــاه(. 

وبعبــارة أخــرى، إن التعــرض لالضطهــاد اإلســرائيلي، بمــا يشــمله مــن تجريــد الفلســطينيين مــن وســائل المقاومــة ووحشــية 

إلــى االعتقــاد بانعــدام  ــا يتســببان فــي دفــع المســتطلعة آرائهــم 
ً
ــا وإحباط

ً
قمــع المقاومــة، مــن الممكــن أن يولــد خوف

ــج التــي  ــا مــن النتائ ــى النقيــض تماًم ــي، فعل ــج المســح اإللكترون ــرى هــذا التوجــه فــي نتائ إمكانيــة تطبيــق العــودة. كمــا ن

ــر  خلــص إليهــا المســح الميدانــي )حيــث تــزداد نســبة خشــية االفــراد مــن التعبيــر عــن رأيهــم فــي المســح وجهــا لوجــه(، عّب

ــة  ــم بإمكاني ــن اعتقاده ــي ع ــح االلكترون ــي المس ــاركين ف ــن المش ــام 1948 م ــري الع ــن مهج ــة م ــي المائ ــا نســبته 89.6 ف م

ــؤالء  ــاب ه ــد أج ــه، فق ــا لوج ــر وجًه ــي المباش ــح الميدان ــي المس ــاركوا ف ــن ش ــباب الذي ــع الش ــة م ــودة. وبالمقارن ــق الع تطبي

ــتعدادهم  ــم واس ــس وعيه ــو يعك ــى نح ــم، عل ــض إرادته ــؤال بمح ــذا الس ــى ه ــي عل ــح االلكترون ــي المس ــاركون/ات ف المش

ــر هــؤالء الشــباب )المشــاركون/ات فــي المســح  ــى هــذا األســاس، عب ــى حــد مــا. وعل لمواجهــة القمــع اإلســرائيلي، أو رفضــه إل

ــع.  ــى أرض الواق ــاذ العــودة وإعمالهــا عل ــة إنف ــاد بإمكاني ــن االعتق ــر م ــة أكب ــن درج ــي( ع االلكترون

5. مســتوى حضــور خطــاب العودة في أوســاط الفئة المســتطلعة  

إن تتبــع أثــر الخطــاب السياســي بشــأن العــودة وتأثيــره علــى الوعــي العــام بالنظــر إلــى نتائــج المســح حســب كل منطقــة مــن 

ــي  ــودة، ورأي الشــباب ف ــن مســتوى حضــور الخطــاب السياســي المتمســك بالع ــة بي ــة طردي ــرز ان العالق ــق المســح، ُيب مناط

ــى الرغــم مــن  ــزال الفصائــل الفلســطينية، وعل مســألة إمكانيــة تطبيقهــا مــن عدمــه. ففــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ال ت

علــي مــن شــأن حــق العــودة عموًمــا، وهــو مــا يفضــي إلــى خطــاب سياســي واضــح يتمحــور حــول 
ُ
التباينــات القائمــة بينهــا، ت

العــودة فــي هاتيــن المنطقتيــن. وينعكــس وجــود هــذا الخطــاب فــي النتائــج التــي خلــص إليهــا االســتبيان فــي هــذا الشــأن. 
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وبالمثــل، يبــدو أن وضــوح الرفــض األردنــي الرســمي والشــعبي لفكــرة الوطــن البديــل فــي األردن والرفــض اللبنانــي الرســمي 

والشــعبي لفكــرة التوطيــن فــي لبنــان يتــركان أثرهمــا علــى الوعــي العــام فــي أوســاط الالجئيــن مــن الشــباب الفلســطينيين. 

وفــي المقابــل، يالحــظ أن العــودة يــكاد ال يــرد لهــا ذكــر فــي الخطــاب السياســي أو برامــج األحــزاب السياســية الفاعلــة 

ــزاب،  ــذه االح ــل ه ــن قب ــودة م ــألة الع ــى مس ــرق إل ــاوز التط ــال يتج ــرائيلية. ف ــية اإلس ــة الجنس ــن حمل ــطينيين م ــن الفلس بي

ــطينية  ــل الفلس ــل الفصائ ــك، تتجاه ــى ذل ــاف ال ــبات. يض ــي بعــض المناس ــة ف ــات اإلعالمي ــوال، التصريح ــحسن األح ــي أـ ف

ــؤدي  ــن الخطــاب السياســي ي ــب العــودة م ــة. ان تغيي ــى ديارهــم األصلي ــام 1948 وعودتهــم إل ــة مهجــري الع ــا قضي عموم

ــل، يمثــل مهجــرو العــام  ــي. وفــي المقاب ــة تطبيقهــا بالتال ــى تراجــع مســتوى االعتقــاد بإمكاني ــى اضعــاف الوعــي بهــا وإل ال

ــول  ــة بالوص ــت ومهتم ــبكة اإلنترن ــتخدام ش ــن اس ــة م ــة متمكن ــي فئ ــي، وه ــتبيان اإللكترون ــى االس ــوا عل ــن أجاب 1948 الذي

الــى المعلومــات المنشــورة عــن الخطــاب الفلســطيني وحقــوق الفلســطينيين، بدليــل انهــم تمكنــوا مــن العثــور علــى المســح 

الــذي أطلقــه مركــز بديــل. وبنــاًء علــى ذلــك، فليــس مــن المفاجــئ أن نــرى أن االعتقــاد بإمكانيــة تطبيــق العــودة احتــل 

معــدالت أعلــى بكثيــر فــي أوســاط هــؤالء المهجريــن الذيــن شــاركوا فــي الســمح االلكترونــي مــن أقرانهــم الذيــن أجابــوا علــى 

ــأن العالقــة بيــن حضــور العــودة فــي الخطــاب السياســي مــن جهــة واالعتقــاد  ــك، يمكــن االســتنتاج ب المســح المباشــر. ولذل

ــن  ــى تكوي ــره عل ــه أث ــي ل ــاب السياس ــه أن الخط ــك في ــا ال ش ــة. فمم ــة طردي ــي عالق ــة ه ــة ثاني ــن جه ــا م ــة تطبيقه بإمكاني

ــا. 
ً

ــا أيض ــة تطبيقه ــق بإمكاني ــا يتعل ــل وفيم ــب، ب ــوق فحس ــأن الحق ــس بش اآلراء، لي

السؤال الثاني: ما هي األسباب التي جعلتك تعتقد/ين بعدم إمكانية تطبيق العودة؟  

هــذا الســؤال موجــه حصــًرا إلــى المســتطلعة آرائهــم الذيــن ال يــرون أي إمكانيــة لتطبيــق العــودة )والبالغــة نســبتهم 18.7 

مــن مجمــوع أفــراد العينــة(. وبالنظــر إلــى أن مــا نســبته 100 فــي المائــة ممــن شــملهم المســح فــي األردن اعتقــدوا أن العــودة 

ــوارد  ــن الجــدول ال ــك، اســتبعد األردن م ــى أي واحــد منهــم. ولذل ــم يجــر طــرح هــذا الســؤال عل ــق، فل ــة للتطبي ــة وقابل ممكن

أدنــاه. وبمــا أن عــدم إمكانيــة تطبيــق العــودة هنــا ال يعكــس إيمــان الشــخص بحــق العــودة مــن حيــث المبــدأ، كان ال بــد مــن 

فهــم األســباب التــي تقــف وراء اإلجابــات الســلبية التــي وردت علــى هــذا الســؤال. ومــع أن األســباب )الخيــارات( الــواردة فــي 

الجــدول أدنــاه ال تعــد حصريــة، اال انهــا تتضمــن أغلــب وأبــرز األســباب المؤثــرة فــي تكــّون االعتقــاد بعــدم إمكانيــة تطبيــق 

العــودة.  

الجدول )4،5(: أسباب عدم االعتقاد بإمكانية تطبيق العودة

ما هي األسباب التي جعلتك تعتقد بعدم إمكانية 
تطبيق العودة؟

الدولة/ المنطقة
المجموع

فلسطين المحتلة عام 1948لبنـانالضفة الغربيةقطاع غزة

0.08.931.92.13.2ال أوافقالرفض اإلسرائيلي المطلق
10091.168.197.996.8أوافق

100100100100100المجموع
0.08.956.03.55.3ال أوافققوة إسرائيل وقمعها

10091.144.096.594.7أوافق
100100100100100المجموع

16.38.97.621.219.9ال أوافقالدعم الغربي إلسرائيل
83.691.192.478.880.1أوافق

100100100100100المجموع
4.739.80.07.48.7ال أوافقالضعف العربي

95.360.210092.691.3أوافق
100100100100100المجموع
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الضعف الفلسطيني الرسمي وغياب 
استراتيجية موّحدة

23.00.039.44.25.9ال أوافق
77.010060.695.894.1أوافق

100100100100100المجموع
37.98.971.255.552.7ال أوافقطول فترة اللجوء

62.191.128.844.547.3أوافق
100100100100100المجموع

 كبر حجم فئة الالجئين 

والمهجرين
39.98.982.664.160.7ال أوافق
60.191.117.435.939.3أوافق

100100100100100المجموع
عدم وجود مساحة كافية في 

فلسطين
54.130.888.692.787.6ال أوافق
45.969.211.47.312.4أوافق

100100100100100المجموع
64.130.992.492.187.1ال أوافقعدم وجود موارد كافية في فلسطين

45.969.17.67.912.9أوافق
100100100100100المجموع

اندماج الالجئين والمهجرين في 
مجتمعاتهم الحالية

50.60.037.148.645.9ال أوافق
49.410062.951.454.1أوافق

100100100100100المجموع
عدم وجود رغبة/ مصلحة شخصية لي 

في العودة
33.719.462.160.357.0ال أوافق
66.380.637.939.743.0أوافق

100100100100100المجموع
0.00.00.012.611.0ال أوافقغياب اإلرادة الدولية

10010010087.489.0أوافق
100100100100100المجموع

غياب ضغط/ إرادة الالجئين بالمطالبة 
بالعودة

15.55.819.016.716.2ال أوافق
84.594.281.083.383.8أوافق

100100100100100المجموع

التحليل التفصيلي: العوامل المؤثرة على مهجري العام 1948 على وجه الخصوص 

87 فــي المائــة مــن المســتطلعة آرائهــم الذيــن ال يعتقــدون بإمكانيــة تطبيــق  مــن الجديــر مالحظــة أن مــا نســبته 

ــاًء  1948. وبن ــة فــي العــام  ــن فــي فلســطين المحتل ــن المهجري ــة( هــم م ــة مــن مجمــوع العين 18.1 فــي المائ العــودة )

اعتقادهــم  وراء  التــي تكمــن  الفئــة عنــد تحليــل األســباب  لهــذه  الخــاص   الوضــع  إلــى  النظــر  علــى ذلــك، ينبغــي 

لــرأي لهــذه لفئــة علــى صلــة بمســتوى الوعــي العــام والضغــط   ألن هــذا ا
ً
بعــدم إمكانيــة تطبيــق العــودة، وخاصــة

ــي  ــن ف ــات المهجري ــي إجاب ــرة ف ــل المؤث ــد العوام ــام، تع ــي هــذا المق ــي المســح. وف ــه المشــاركون ف ــرزح تحت ــذي ي ال

العوامــل  أهــم هــذه  1948 مركبــة ومتداخلــة ومؤثــرة، منفــردة ومجتمعــة. وتتمثــل  العــام  فــي  المحتلــة  فلســطين 

ــي: ــا يل فيم

عندمــا نتحــدث عــن الســيطرة اإلســرائيلية المباشــرة، فهــذه تشــمل 	  الخضــوع للســيطرة اإلســرائيلية المباشــرة: 

قبضــة ’إســرائيل‘ القمعيــة وهيمنتهــا علــى حيــاة األفــراد. ولذلــك، فمــن البديهــي أن يكــون إحســاس مهجــري 

اإلســرائيلية  للســيطرة  التــي ال تخضــع  األخــرى  المناطــق  فــي  منــه  أشــد  القمعيــة  الســيطرة  بهــذه   1948 العــام 

حِكــم ’إســرائيل‘ ســيطرتها المباشــرة عليهــا مــن خــالل وجودهــا 
ُ
المباشــرة )األردن ولبنــان(، أو المناطــق التــي ال ت

ــرة  ــرائيلية المباش ــيطرة اإلس ــت الس ــش تح ــة(. فالعي ــة الغربي ــن الضف ــزاء م ــزة وأج ــاع غ ــا )قط ــم فيه ــي الدائ الفعل

يضاعــف مــن خــوف األفــراد المســتطلعة آرائهــم مــن المشــاركة فــي هــذا االســتبيان وتقديــم إجابــات عــن أســئلته، 
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ــم  ــم، وتعليمه ــة، ووظائفه ــم اليومي ــي حياته ــهم ف ــي تمس ــع الت ــائل القم ــن وس ــم م ــن خوفه ــك م ــمله ذل ــا يش بم

وأمنهــم الشــخصي. 

ــى هــذه الظاهــرة، حيــث الحــظ الفريــق أن الهاجــس األمنــي قــد  وقــد أورد فريــق البحــث الميدانــي إشــارة محــددة إل

ــا 
ً
ــردًدا ملحوظ ــدى آخــرون ت ــن أب ــى االســتبيان، فــي حي ــة عل ــن المشــاركة فــي اإلجاب حــال بيــن بعــض األشــخاص وبي

فــي اإلجابــة علــى بعــض أســئلته، ومــال غيرهــم إلــى اختيــار إجابــات تقــل فــي درجــة اســتفزازها لـ’إســرائيل‘. 

وفــي هــذا الســياق، يتضــح لنــا أن الخشــية مــن عواقــب المشــاركة فــي هــذا المســح بســبب قبضــة ’إســرائيل‘، 

ــى مــن يجيــب عنــه »ومعاقبتــه«، قــد حــّدت مــن حريــة بعــض  التــي مــن المؤكــد أنهــا تملــك القــدرة علــى الوصــول إل

ــود  ــرة القي ــرائيلية المباش ــيطرة اإلس ــد الس ــك، تقّي ــن ذل  ع
ً

ــال ــم. وفض ــن آرائه ــر ع ــي التعبي ــم ف ــتطلعة آرائه المس

ــا وتؤطرهــا ضمــن مــا هــو مســموح بموجــب المنظومــة اإلســرائيلية  ــى وســائل المقاومــة المتاحــة والمشــروعة دولًي عل

ــن  ــى المســتويين الرســمي والشــعبي، لحــق الالجئي ــح، عل ــكار ’إســرائيل‘ الصري نفســها. وبهــذه الطريقــة، يفضــي إن

ــا حــل بهــم،  ــة واســترداد ممتلكاتهــم وتعويضهــم عم ــى ديارهــم األصلي ــي العــودة إل ــن الفلســطينيين ف والمهجري

ــذر.  ــتحيل ومتع ــر مس ــودة أم ــق الع ــاده أن تطبي ــور مف ــار تص ــى انتش إل

آثــار صهــر الوعــي واألســرلة: منــذ أن حلــت النكبــة بفلســطين والفلســطينيون الذيــن يحملــون المواطنــة اإلســرائيلية، 	 

ــرلتهم  ــم وأس ــر وعيه ــتهدف صه ــة تس ــرائيلية دؤوب ــات إس ــون لسياس 1948، يتعرض ــام  ــرو الع ــم مهج ــن فيه بم

ــى  ــي المناطــق األخــرى. وال تنطــوي هــذه السياســات عل ــه أقرانهــم الفلســطينيون ف ــا يتعــرض ل ــوق م ــى نحــو يف عل

ــي لديهــم وطمــس هويتهــم  ــي الوطن ــب الوع ــى تغيي ــد إل ــل تعم ــع هــؤالء الفلســطينيين ومالحقتهــم فحســب، ب قم

بصــورة ممنهجــة وبوتيــرة ال تفتــر. وتنفــذ ’إســرائيل‘ هــذه السياســات بطريقــة تربــط ممارســة الحيــاة العاديــة 

بالمنظومــة االســتعمارية  االندمــاج  بمــدى  الشــخصية  الحيــاة  النجــاح علــى صعيــد  باالســتقرار وتحقيــق  والتمتــع 

ــار  ــن اآلث ــزل ع ــح بمع ــذا المس ــج ه ــى نتائ ــر إل ــرورة أال ننظ ــي الض ــك، تقتض ــى ذل ــاًء عل ــروطها. وبن ــع ش ــف م والتكي

ــة  ــاد بإمكاني ــاب االعتق ــع، يعــد غي ــي الواق ــي. وف ــردي والجماع ــى المســتويين الف ــك السياســات عل فهــا تل
ّ
ــي تخل الت

1948 نتيجــة مترتبــة علــى الهيمنــة االســتعمارية والمشــاركة القســرية فــي  العــودة فــي أوســاط مهجــري العــام 

منظومتهــا. 

ــاب خطــاب العــودة وحقــوق الالجئيــن عــن ضعــف 	  ضعــف و/أو عــدم حضــور خطــاب العــودة: ينشــأ ضعــف و/أو غي

ــاب  ــي خط ــة ف ــاواة والمواطن ــش والمس ــاب التعاي ــة خط ــة، وهيمن ــن جه ــا م ــطينية أو غيابه ــل الفلس ــور الفصائ حض

ــة فيمــا يعــرف اليــوم بـ’إســرائيل‘، مــن جهــة ثانيــة. فالفصائــل الفلســطينية  القــوى السياســية الفلســطينية الفاعل

ــراد  ــى بعــض األف ــى مــدى تاريخهــا، أن تصــل إل ــر الفلســطينية اســتطاعت، عل ــة منظمــة التحري ــة تحــت راي المنضوي

ــة فــي العــام  ــاء فلســطين المحتل ــاج الفلســطينيين مــن أبن ــم تتمكــن مــن إدم وأن تجندهــم فــي صفوفهــا، ولكنهــا ل

ــا مــن   عــن ذلــك، تــكاد تعــد تلــك الفصائــل تكــون قــد انســحبت كلًي
ً

1948 فــي إســتراتيجية التحــرر العامــة. وفضــال

ــى اتفاقيــات أوســلو.  أوســاط هــذه الفئــة، وال ســيما بعــد التوقيــع عل

1948 مــن أبــرز التبعــات الســلبية التــي خلفتهــا عمليــة أوســلو ،  ُيعــد تجاهــل الفلســطينيين فــي أراضــي العــام 

ــة  ــن الشــؤون الداخلي ــر الفلســطينية أن وضعهــم وحقوقهــم شــأًنا م ــة التحري ــدى منظم ــث أن التوجــه الســائد ل بحي

السياســية  والحــركات  األحــزاب  تنتهجــه  الــذي  والعلنــي  المهيمــن  الخطــاب  يتمثــل  المقابــل،  فــي  لـ’إســرائيل‘. 

والحقــوق  والمســاواة  التعايــش  خطــاب  فــي   ،1948 العــام  فــي  المحتلــة  فلســطين  فــي  الناشــطة  الفلســطينية 

العامــة  المناســبات  بعــض  فــي  إال  المهجريــن  وحقــوق  العــودة  ذكــر  علــى  تأتــي  ال  بحيــث  والمواطنــة،  المدنيــة 

ــإن  ــك، ف ــق. ونتيجــة لذل ــى بوضــع العــودة موضــع التطبي ــي يعن ــج نضال ــرد ضمــن برنام ــة، دون أن ت ــراض دعائي وألغ

ــة  ــدم المعرف ــن ع ــف ع ــية يكش ــوى السياس ــتراتيجية الق ــي إس ــن ف ــوق المهجري ــودة وحق ــاب الع ــور خط ــدم حض ع

ــق.  ــع التطبي ــودة موض ــع الع ــة وض ــة إمكاني ــدم رؤي ــي ع ــس ف ــي تنعك ــاط الت ــن اإلحب ــة م ــي حال ــوق وف بالحق
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ــق  ــة تطبي ــم بإمكاني ــاب اعتقاده ــم  لغي ــتطلعة آرائه ــا المس ــي حدده ــباب الت ــي: األس ــل التفصيل التحلي
ــودة  الع

فيمــا يلــي نتنــاول األســباب التــي قدمهــا مــن شــملهم المســح أنفســهم فــي ســياق بيــان غيــاب اعتقادهــم بإمكانيــة تطبيــق 

العــودة علــى أرض الواقــع. ويجمــع الجــدول الــوارد أدنــاه بيــن المســتطلعين الذيــن أجابــوا باإليجــاب )أوافــق وأوافــق بشــدة( 

ــاب  ــف وراء غي ــي تق ــباب الت ــد األس ــل تحدي ــن أج ــدة( م ــق بش ــق وال أواف ــلبية )ال أواف ــات س ــوا إجاب ــن قدم ــم الذي ونظرائه

ــج ال تعكــس ســوى  ــا أن هــذه النتائ ــره هن ــا يجــدر تذك ــى. ومم ــى األدن ــى ال ــن األعل ــة العــودة وترتيبهــا م ــاد بإمكاني االعتق

رأي مــا نســبته 18.7 فــي المائــة مــن عينــة المســح، أي فقــط ممــن ال يؤمنــون فــي إمكانيــة تطبيــق العــودة وتحقيقهــا علــى 

ــالزم لتفســيرها  ــى الســياق ال ــات حســب المنطقــة لكــي نصــل إل ــل بعــض اإلجاب ــك، فبينمــا نحل  عــن ذل
ً

أرض الواقــع. وفضــال

ــان الســتخالص  ــزة ولبن ــة وقطــاع غ ــة الغربي ــن الضف ــن أســئلة المســح م ــوا ع ــذي أجاب ــدد األشــخاص ال وشــرحها، ال يكفــي ع

ــة  ــاد بإمكاني ــاب االعتق ــف وراء غي ــي تق ــباب الت ــع األس ــن توزي ــك، يمك ــع ذل ــه. وم ــام بمجمل ــرأي الع ــول ال ــمة ح ــج حاس نتائ

ــع فئــات رئيســية:  ــى أرب تطبيــق العــودة إل

1. األســباب الخارجية 

ــا،  ــرائيل‘ وقوته ــف ’إس ــق، وموق ــرائيلي المطل ــض اإلس ــودة الرف ــة الع ــاد بإمكاني ــاب االعتق ــة لغي ــباب الخارجي ــمل األس تش

ــق  ــل يجمعهــا انهــا تخل ــق يظهــر ان هــذه العوام ــي لـ’إســرائيل‘. بالتدقي ــم الغرب ــى الدع ــة إل ــة، إضاف ــاب اإلرادة الدولي وغي

حالــة مــن القهــر الناشــئ عــن اإلحســاس بالعجــز، حســبما يظهــر فــي إجابــات المشــاركين فــي المســح. ففــي هــذا المضمــار، 

ــة التــي تقــف وراء  ــرز األســباب الثالث ــن أب ــه واحــدا م ــى حــد يجعــل من يستشــري اإلحســاس بقــوة ’إســرائيل‘ وهيمنتهــا إل

. كمــا أن المســتطلعة آرائهــم يــرون أن قــوة ’إســرائيل‘ وهيمنتهــا تجــد مــا يســندها ويعززهــا 
ً

اعتبــار العــودة أمــًرا مســتحيال

فــي التأييــد الــذي تحظــى بــه مــن الــدول الغربيــة، حيــث يوافــق مــا نســبته 80.1 فــي المائــة ممــن شــملهم المســح علــى أن 

 علــى ذلــك، يعكــس التعــرض 
ً
 آخــر يســهم فــي غيــاب االعتقــاد بإمكانيــة العــودة. وعــالوة

ً
هــذا التأييــد الغربــي يشــكل عامــال

للقمــع اإلســرائيلي المباشــر نفســه فــي إجابــات المســتطلعة آرائهــم، حيــث يتجلــى هــذا فــي اإلحســاس بطغيــان قــوة 

’إســرائيل‘ ومــا يتمخــض عــن ذلــك مــن إحســاس بانعــدام احتمــال حــدوث أي تغييــر فــي المســتقبل والشــعور باليــأس مــن 

احتمــال وضــع حــد للهيمنــة اإلســرائيلية وتفكيــك المنظومــة االســتعمارية. وقــد تجلــت اآلثــار التــي يفرزهــا استشــراء قــوة 

ــات المســتطلعة آرائهــم  حســب المنطقــة:  ’إســرائيل‘ فــي إجاب

فاآلثــار التــي خلفتهــا الحــروب المتكــررة والشرســة التــي شــنتها ’إســرائيل‘ علــى قطــاع غــزة تظهــر فــي أن جميــع مــن 	 

ــوة ’إســرائيل‘  ــى ق ــاد إل ــاب هــذا االعتق ــي القطــاع، يعــزون غي ــق ف ــة العــودة وقابليتهــا للتطبي ــدون بإمكاني ال يعتق

وسياســتها القمعيــة ورفضهــا التســليم بعــودة الالجئيــن والمهجريــن إلــى ديارهــم األصليــة. 

وعــزى مــا نســبته 96.5 فــي المائــة مــن مهجــري العــام 1948 انعــدام قدرتهــم علــى ممارســة العــودة إلــى قــوة 	 

ــي  ــد ف ــي تتجس ــرة، والت ــرائيلية المباش ــيطرة اإلس ــهم بالس ــي إحساس ــس بالتال ــا يعك ــو م ــا، وه ــرائيل‘ وقمعه ’إس

الممارســات العنصريــة ومــا يتصــل بهــا مــن مالحقــات أمنيــة تســتهدفهم. 

ــن 	  ــن نظرائهــم المهجري ــل م ــة فهــي أق ــي الضفــة الغربي ــق العــودة ف ــة تطبي ــروا عــن عــدم إمكاني ــن عب ــا نســبة م أم

فــي قطــاع غــزة ومهجــري العــام 1948. وقــد يكــون مــرد ذلــك إلــى أن مــا يصيــب الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة 

مــن قمــع ’إســرائيل‘ يقــل فــي حدتــه عمــا يصيــب الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة، وأقــل مباشــر عــن مهجــري العــام  

ــة االشــتباك المباشــر(.   ــل مــن حال ــذي قل ــر ال ــول الســلطة الفلســطينية فــي بعــض مناطــق الضفــة االم 1948 )بحكــم حل

وفــي لبنــان، حيــث يعــد الفلســطينيون بعيديــن نســبيا عــن بطــش السياســات اإلســرائيلية، عــزى مــا نســبته 44 فــي 	 

المائــة فقــط مــن المســتطلعة آرائهــم، إجاباتهــم إلــى قــوة ’إســرائيل‘ وقمعهــا باعتبارهمــا الســبب الــذي يحــول دون 

قدرتهــم علــى ممارســة العــودة علــى أرض الواقــع. 
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2. األســباب الذاتية/الداخليــة 

تشــمل األســباب الداخليــة لغيــاب االعتقــاد بإمكانيــة العــودة ضعــف الــدول العربيــة،815 والضعــف الفلســطيني، وغيــاب 

ــه أن هــذه األســباب،  ــا ال شــك في ــون أنفســهم أو ضعــف إرادتهــم. ومم ــذي يمارســه الالجئ ــاب الضغــط ال اإلســتراتيجية، وغي

مجتمعــة ومنفــردة، تفضــي إلــى اإلحبــاط واليــأس مــن إمكانيــة تطبيــق العــودة وتجســيدها. كمــا وُجــب االنتبــاه إلــى أن النتائــج 

التــي تشــير إلــى الضعــف العربــي، ومــا يقتــرن بــه مــن ضعــف فلســطيني وغيــاب لإلســتراتيجية، تــكاد تتســاوى فــي النســبة 

ــا  ــدو هــذا التوجــه منطقًي ــذي تفــرزه األســباب الخارجيــة )رفــض ’إســرائيل‘، وقوتهــا وقمعهــا(. ويب ــر ال التــي ســجلتها مــع األث

بالنظــر إلــى أنــه يعّبــر عــن اإلحســاس بالخــذالن واإلحبــاط والعجــز عــن مواجهــة قــوة ’إســرائيل‘. ومــن جهــة أخــرى، إن االعتقــاد 

بعــدم إمكانيــة تطبيــق العــودة لــدى هــذه الفئــة ليــس قطعًيــا. فبحكــم ارتبــاط العاِملْيــن )األســباب الخارجيــة واألســباب الداخليــة( 

ــر هــذه العوامــل.  ــا، فــإن هــذا يعنــي ضمنــا أن االعتقــاد بعــدم إمكانيــة العــودة قابــل للتغّيــر فــي حــال تغيُّ
ً

جدلًيــا ببعضهمــا بعض

ــطينيين  ــى إرادة الفلس ــف عل ــذي يتوق ــي، ال ــل الذات ــن العام ــع م ــر ينب ــذا التغيي ــداث ه ــي إح ــان ف ــول أن الره ــن الق ــي ع وغن

والــدول العربيــة أنفســهم، وهــو مــا يمكــن أن يــؤدي بــدوره إلــى تغييــر فــي اإلرادة الدوليــة والموقــف اإلســرائيلي. 

3. األســباب الموضوعية  

ــر.  ــرة التهجي ــن وفت ــدد المهجري ــوارد والمســاحة، وع ــة الم ــي هــذا الســياق كفاي ــواردة ف ــة ال ــة األســباب الموضوعي ــن جمل م

وقــد حلــت هــذه األســباب فــي المرتبــة الرابعــة علــى قائمــة األســباب الخمســة التــي احتلــت مراتــب متدنيــة لغيــاب االعتقــاد 

بإمكانيــة تطبيــق العــودة، وهــو مــا يوحــي بــأن المســائل اللوجســتية والعمليــة ال تشــكل عقبــة جوهريــة يحســب لهــا 

حســاب فــي ممارســة العــودة. والفهــم الســائد لــدى أوســاط الفئــة الرئيســية التــي أجــاب أفرادهــا عــن هــذا الســؤال، وهــم 

ــن  ــن والمهجري ــودة الالجئي ــير ع ــن لتيس ــطين الالزمي ــي فلس ــوارد ف ــاحة والم ــي المس ــو ان كال عامل ــام 1948، ه ــرو الع مهج

ــة مــن الالجئيــن فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة ممــن ال  ــة قليل ــل، فمــن بيــن قل الفلســطينيين متوفــران فعــال. وفــي المقاب

ــة المــوارد واألعــداد الكبيــرة للســكان أســباًبا تحــول  يؤمنــون بإمكانيــة تطبيــق العــودة، اعتبــرت ان عــدم توفــر المســاحة وقل

ــى:  ــا. ربمــا يعــود هــذا التوجــه ال دون إعمــال العــودة وتطبيقهــا فعلي

غيــاب الوعــي والمعرفــة بالســياق الراهــن، وخاصــة فيمــا يتصــل بالمســاحات الشاســعة مــن األراضــي غيــر المأهولــة، 	 

التــي ال تــزال متاحــة حتــى يومنــا هــذا فــي فلســطين، والثــروات التــي تزخــر بهــا البــالد مــن مــوارد اســتثمارية 

ــودة.  ــد الع ــا بع ــع م ــي مجتم ــهام ف ــى اإلس ــهم عل ــن أنفس ــدرة العائدي ــن ق ــك ع ــة، ناهي وطبيعي

العجــز عــن تصــور المســتقبل مــا بعــد العــودة، بالنظــر إلــى أن الخطــاب الســائد حــول العــودة ال يــزال مجــردا )هيــكال 	 

ــة  ــت تحصيــل حاصــل لعملي ــو كان ــا ل ــى النظــر إليهــا كم ــد عل ــه. فتصــور العــودة ال يزي ــر من ــب كبي ــال روح( فــي جان ب

 مــن مســيرة الكفــاح فــي ســبيل التحــرر. 
ً

ا أصيــال التحــرر أو التفاقيــة ســالم نهائيــة، وال يتــم تصورهــا باعتبارهــا جــزًء

فهــذه المســيرة ينبغــي أن تصبــو إلــى إعمــال العــودة، ورد الممتلــكات إلــى أصحابهــا، وتعويضهــم وتأميــن التأهيــل 

ــن  ــن والمهجري ــودة الالجئي ــى اســتيعاب ع ــادرة عل ــة الق االقتصــادي واالجتماعــي لهــم، والتأســيس لمســتقبل الدول

وضمــان الحقــوق وكفالتهــا. ويفضــي التخلــف عــن وضــع العــودة فــي هــذا اإلطــار إلــى بقــاء أي عــودة متخيلــة مجــرد 

ــا  ــا نظري
ً
ــودة حق ــى الع ــل وتبق ــانية، ب ــاة االنس ــاء المعان ــى إنه ــادر عل ــر ق ــم، غي ــى التنظي ــر إل ــي يفتق ــل اعتباط ح

ــى األرض. ــات الملموســة عل ــام العقب  المجــرد أم
ّ

ــي ال يصمــد الحــق ــق، وبالتال ــة للتطبي ــر قابل مجــردا غي

4. األسباب الشــخصية 

تشــير األســباب الشــخصية إلــى مســتوى االندمــاج فــي مجتمــع البلــد المضيــف وغيــاب مصلحــة أو رغبــة شــخصية فــي 

ــدة  ــوا أن العــودة بعي ــن المســتطلعة آرائهــم  ممــن أجاب ــة م ــي المائ ــا نســبته 43.0 ف ــع م العــودة. ويتقاطــع هــذا التوجــه م

ا من األمة العربية، وبالتالي يعتقدون أن الدعم العربي  815  يمكن اعتبار الضعف العربي عاماًل خارجًيا. ولكن بما أن العديد من الفلسطينيين ما زالوا يعتبرون أنفسهم جزًء

واجب أو التزام، فقد قمنا بإدراجه في هذه الفئة.
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ــة الشــخصية فــي العــودة، علــى أنــه تعبيــر عــن درجــة االندمــاج فــي  المنــال. ويمكــن تفســير عــدم وجــود المصلحــة أو الرغب

الواقــع الحالــي )حيــث أن مــا نســبته 54.1 فــي المائــة ممــن يــرون عــدم إمكانيــة العــودة يوافقــون علــى أن ذلــك واحــدا مــن 

العوامــل ذات الصلــة(. وفــي هــذا المضمــار، الحــظ الباحثــون الميدانيــون أن عــدًدا ال بــأس بــه مــن مهجــري العــام 1948 

)الذيــن يشــكلون مــا يقــارب 82.5 فــي المائــة مــن أولئــك الذيــن يوافقــون علــى أن االندمــاج يعــد أحــد العوامــل ذات 

ــة  ــطين المحتل ــي فلس ــن ف ــطينيين المقيمي ــن الفلس ــم م ــن غيره ــف ع ــية تختل ــم المعيش ــروا أن ظروفه ــم يعتب ــة( ل العالق

فــي العــام 1948. ومــع ذلــك، يتوقــع أن هــؤالء األشــخاص ال يــرون أي ميــزة أو منفعــة محــددة مــن العــودة فــي المســتقبل، أو 

ــو أن العــودة تهديــد  ــى عــودة المالييــن مــن الالجئيــن باعتبارهــا تهديــًدا يمــس وضعهــم الراهــن )كمــا ل أنهــم ينظــرون إل

 .)
ً

ــال ــي، مث ــادي الحال ــي واالقتص ــم االجتماع لوضعه

الجدول )5،5(: العوامل المؤثرة في تكوين االعتقاد بأن العودة غير ممكنة التطبيق )نتائج االستبيان المباشر(

 العوامل المؤثرة في تكوين االعتقاد بأن العودة غير ممكنة التطبيق 
)نتائج االستبيان المباشر(

مجموع النسب لمن 
وافقوا 

 مجموع النسب لمن 
لم يوافقوا  

99.80.2الضعف العربي1
96.83.2الرفض اإلسرائيلي المطلق2
94.75.3قوة إسرائيل وقمعها3
94.15.9الضعف الفلسطيني الرسمي وغياب استراتيجية موّحدة4
89.011.0غياب اإلرادة الدولية5
83.816.2غياب ضغط/ إرادة الالجئين بالمطالبة بالعودة 6
80.119.9الدعم الغربي إلسرائيل7
54.145.9اندماج الالجئين والمهجرين في مجتمعاتهم الحالية8
47.352.7طول فترة اللجوء 9
43.057.0عدم وجود رغبة/ مصلحة شخصية لي في العودة10
39.260.8كبر حجم فئة الالجئين والمهجرين11
12.987.1عدم وجود موارد كافية في فلسطين12
12.487.6عدم وجود مساحة كافية في فلسطين13

الجدول )6،5(: العوامل المؤثرة في تكوين االعتقاد بأن العودة غير ممكنة التطبيق )نتائج االستبيان اإللكتروني(

 العوامل المؤثرة في تكوين االعتقاد بأن العودة غير ممكنة التطبيق 
)نتائج االستبيان األكلتروني(

مجموع النسب لمن 
وافقوا 

 مجموع النسب لمن 
لم يوافقوا  

96.73.3الضعف العربي1
8911الضعف الفلسطيني الرسمي وغياب استراتيجية موّحدة2
8812غياب اإلرادة الدولية3
87.112.9الدعم الغربي إلسرائيل4
79.220.8الرفض اإلسرائيلي المطلق5
75.924.1قوة إسرائيل وقمعها6
6634غياب ضغط/ إرادة الالجئين بالمطالبة بالعودة7
49.550.5طول فترة اللجوء 8
42.957.1كبر حجم فئة الالجئين والمهجرين9
41.858.2اندماج الالجئين والمهجرين في مجتمعاتهم الحالية10
23.176.9عدم وجود موارد كافية في فلسطين11
18.781.3عدم وجود مساحة كافية في فلسطين12
14.385.7عدم وجود رغبة/ مصلحة شخصية لي في العودة13
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4،5.   العودة المتصورة 

طــرح إال علــى 
ُ
ــم ت وُجــب التنويــه أن األســئلة المتبقيــة مــن المســح )مــن الســؤال الثالــث حتــى الســؤال الواحــد والعشــرين( ل

المســتطلعة آرائهــم الذيــن أعربــوا عــن اعتقادهــم بإمكانيــة ممارســة العــودة )والبالغــة نســبتهم 81.3 فــي المائــة مــن 

مجمــوع أفــراد العينــة(. وفيمــا يتعلــق بالســؤال الثالــث، يجــب االنتبــاه إلــى أن المجيبيــن عنــه ُســئلوا عــن بيــان رأيهــم 

ــى برصــد  عن
ُ
ــي ت ــى خــالف األســئلة األخــرى الت ــك عل ــة شــخصية، وذل ــده المشــارك/ة بصف ــذي يري ــا ال ــى م الشــخصي، بمعن

ــى بســؤالهم عــن تفضيالتهــم  عن
ُ
ــة بشــأن العــودة التــي يمكــن تطبيقهــا، وال ت توجهــات المســتطلعين وتصوراتهــم العام

الشــخصية. 

السؤال الثالث: برأيك، ماذا تعني العودة بالنسبة لك شخصيا؟               

الــرأي  فــي  الســؤال  هــذا  يبحــث 

المســتطلعة  لألفــراد  الشــخصي 

آرائهــم حــول مــا إذا كانــت العــودة 

للتطبيــق  قابلــة  الشــخص  بــرأي 

ــا، وذلــك ألن   أم جزئًي
ً

ــا كامــال
ً
تطبيق

اعتقــاد الشــخص بإمكانيــة تطبيــق 

للعــودة كليــا او جزئيــا قــد يختلــف 

ــح  ــد وض ــر. وق ــى آخ ــخص إل ــن ش م

للفئــة  الميدانــي  البحــث  فريــق 

الكاملــة  العــودة  أن  المســتطلعة 

الالجئيــن  جميــع  عــودة  تعنــي 

والمهجريــن إلــى المــكان األصلــي 

آباؤهــم  منــه  ُهّجــر  الــذي  ذاتــه، 

قــد  المقابــل،  وفــي  وأجدادهــم. 

تشــمل العــودة الجزئيــة احتمــاالت أخــرى ومختلفــة، مــن قبيــل عــودة عــدد محــدود مــن الالجئيــن والمهجريــن إلــى أي مــكان 

فهــم نتائــج الســؤال 
ُ
فــي فلســطين، ال يكــون بالضــرورة هــو المــكان األصلــي الــذي هّجــر أســالفهم منــه. وفــي هــذا المقــام، ت

الثالــث فــي أحســن أحوالهــا عنــد موازاتهــا مــع النتائــج التــي يخلــص إليهــا الســؤاالن الرابــع والخامــس، اللــذان يبحثــان فــي 

األشــخاص الذيــن أصحــاب الحــق فــي العــودة وفــي مــكان العــودة.

الجدول )7،5(: ماذا تعني العودة بالنسبة لك شخصًيا؟

برأيك، ماذا تعني 
العودة بالنسبة لك 

شخصيًا؟

الدولة/ المنطقةحالة اللجوء

المجموع الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 1948

قطاع 
غزة

الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين المحتلة 

عام 1948

1. هي حق أسعى إليه 
وقابل التطبيق كامال 

)ممكنة(

72.588.314.064.983.755.990.414.070.8

2. هي حق أسعى إليه 
وقابل التطبيق ولو جزئيا 

)ممكنة ولكن...(

27.511.786.035.116.344.19.686.029.2

100100100100100100100100100المجموع

 لمشاهدة الفيلم الوثائقي القصير )٣٦ دقيقة(، الرجاء استخدام الرابط المباشر: 
https://vimeo.com/336520145

https://vimeo.com/336520145
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ــق ويســعون  ــل للتطبي ــرون أن العــودة حــق قاب ــة ممــن شــملهم المســح ي ــي المائ ــا نســبته 70.8 ف ــى أن م ــج إل تشــير النتائ

ــه ال  ــل للتطبيــق، بيــد أن ــل، يعتقــد مــا نســبته 29.2 فــي المائــة منهــم أن العــودة حــق قاب ــه بتمامــه. وفــي المقاب ــى إعمال إل

ــة. ــه إال بصــورة جزئي يمكــن إعمال

ومــن المالحــظ أن مــا نســبته 72.5 فــي المائــة، مــن الجئــي العــام 1948، يتصــورون أن العــودة قابلــة للتطبيــق بصــورة 

ــدو أن  ــام 1967. ويب ــي الع ــاط الجئ ــي أوس ــة( ف ــي المائ ــى 88.3 ف ــل إل ــى )تص ــتويات أعل ــور مس ــذا التص ــل ه ــة. ويحت كامل

هــذه النســبة المتزايــدة مــن تأييــد هــذا التصــور بيــن صفــوف الجئــي العــام 1967 أمــر طبيعــي فــي ظــل التنكــر اإلســرائيلي 

ــري  ــذي يج ــت ال ــي الوق ــام 1948، وف ــي الع ــة ف ــى فلســطين المحتل ــطينيين إل ــن الفلس ــن والمهجري ــودة الالجئي ــق لع المطل

ــودة  ــق ع ــن تحقي ــذي يتضم ــي رســمًيا، وال ــع الدول ــاه الســلطة الفلســطينية والمجتم ــذي تتبن ــن، ال ــج حــل الدولتي ــه تروي في

ــة بالنســبة  لالجئــي العــام 1967. ومــن جهــة أخــرى، مــن بيــن فئــة 18.9 فــي المائــة مــن مهجــري العــام 1948 الذيــن  كامل

ــا. وكمــا هــو الحــال  ــة للتطبيــق جزئًي ــا نســبته 86.0 فــي المائــة منهــم أن العــودة قابل ــة، يــرى م يعتقــدون أن العــودة ممكن

ــى اإلطــالق، يمكــن إرجــاع  ــة تطبيــق العــودة عل ــر مــن مهجــري العــام 1948 ممــن ال يعتقــدون بإمكاني بالنســبة للعــدد الكبي

هــذا االعتقــاد إلــى التجربــة اليوميــة التــي تعيشــها هــذه الفئــة وأثــر مالمســة التغييــرات المحدثــة علــى األرض والســيطرة 

ــذه  ــير ه ــا تش ــاله(. كم ــي أع ــؤال الثان ــى الس ــوارد عل ــل ال ــر التحلي ــم )انظ ــرائيل‘ بحقه ــه ’إس ــذي تمارس ــر ال ــع المباش والقم

النتائــج إلــى أن العــودة فــي نظــر هــؤالء الشــباب، تتعلــق بشــيء هــو بطبيعتــه ملمــوس بدرجــة أقــل مــن غيــره، أي باســتعادة 

ــح  ــج المس ــن نتائ ــت، تتباي ــي ذات الوق ــة. وف ــار األصلي ــى الدي ــرورة إل ــة بالض ــودة المادي ــة، دون الع ــاز العدال ــة وإنج الكرام

اإللكترونــي الــذي أجــاب عنــه مهجــرو العــام 1948، وكمــا هــو الحــال فــي إجاباتهــم عــن االعتقــاد بإمكانيــة تطبيــق العــودة، 

تبايًنــا شاســًعا مــع أغلبيــة المســتطلعة آرائهــم الذيــن يؤمنــون بإمكانيــة تنفيــذ العــودة بصــورة كاملــة. وهــذا يعكــس 

ــر  ــي التعبي ــق ف ــة الح ــر لممارس ــاحة أكب ــود مس ــال وج ــرى احتم ــرة أخ م

ــؤالء  ــاط ه ــي أوس ــي ف ــي السياس ــن والوع ــعور باألم ــرأي، والش ــداء ال واب

ــر.  ــح المباش ــي المس ــاركين ف ــن المش ــال بي ــه الح ــا علي ــتطلعين مم المس

كمــا يالحــظ أن نســبة المســتطلعة آرائهــم فــي األردن وقطــاع غــزة، ممــن 

يــرون إمكانيــة تطبيــق العــودة بصــورة جزئيــة )44.1 فــي المائــة فــي 

الغربيــة  األردن و35.1 فــي قطــاع غــزة( تفــوق نســبتهم فــي الضفــة 

ــبب  ــو الس ــا ه ــح م ــر الواض ــن غي ــة، م ــي الحقيق ــد. ف ــوط بعي ــان بش ولبن

ــى مــن  ــك، فبالنســبة إل ــذي يقــف وراء هــذه النتيجــة. ومــع ذل المباشــر ال

شــملهم المســح فــي قطــاع غــزة، يحتمــل أن هــذه النتيجــة تعكــس رغبــة 

شــخصية تكــون فيهــا االولويــة الــى الهــروب مــن الوضــع الــذي يعيشــونه 

ــر فــي  ــح التفكي ــة، اذ فــي ظــل ظروفهــم المأســاوية يصب فــي هــذه اآلون

الحقــوق بعيــدة التحقــق نســبيا،  وكأنــه كمــا لــو كان زائــًدا علــى الحاجــة. 

وفــي حالــة الالجئيــن الفلســطينيين فــي األردن ممــن اكتســبوا الجنســية 

فقــد  بهــا(،  يســتهان  ال  نســبة  الفئــة  هــذه  تشــكل  )حيــث  األردنيــة 

تمكــن هــؤالء بدرجــة أو بأخــرى مــن االندمــاج فــي المجتمــع األردنــي علــى 

ــد  ــك، فق ــى ذل ــاًء عل ــة. وبن ــة واالقتصادي ــة والثقافي ــدة االجتماعي األصع

يعنــي القبــول بالعــودة الجزئيــة علــى انــه كاٍف لإلحســاس بجبــر األضــرار 

تهجيرهــم،  عــن  بالمســؤولية  االعتــراف  خــالل  مــن  تكبدوهــا  التــي 

ــم.  ــول له ــض مقب ــم تعوي ــة وتقدي ــتعادة الكرام واس
فلسطينيون ومناصرون لهم جابوا شوارع نيويورك دعمًا لمسير 
)©Joe Catron( .2019 العودة الكبرى على حدود قطاع غزة، أيلول
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السؤال الرابع:  برأيك، العودة القابلة للتطبيق هي )بالنسبة لألشخاص الذين يحق لهم/ن العودة(؟    

يســعى هــذا الســؤال إلــى فهــم رأي الشــباب بشــأن الفئــة التــي تملــك الحــق فــي العــودة ضمــن ســيناريو قابــل للتطبيــق. وال 

يتعلــق هــذا الســؤال بمــا يريــده األفــراد المســتطلعة آرائهــم  شــخصًيا، وإنمــا يهــدف إلــى الوقــوف علــى فهمهــم لماهيــة 

العــودة القابلــة للتطبيــق بصفــة عامــة. ويســعى هــذا الســؤال إلــى اســتجالء رأي الشــباب بشــأن مختلــف الخيــارات المحتملــة 

ويرصــد توجهاتهــم بشــأن عــدد العائديــن وطبيعتهــم. 

الجدول )8،5(: من له/لها حق ممارسة العودة؟

برأيك، العودة القابلة للتطبيق 
هي )بالنسبة لألشخاص الذين 

يحق لهم/ن العودة(

الدولة/ المنطقةحالة اللجوء

المجموع الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 

1948

قطاع 
غزة

الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين 
المحتلة 

عام 1948

عودة كل من يرغب 
بالعودة من الالجئين 

والمهجرين

%4.6%58.8%0.4%0.0%3.6%4.2%58.8%0.0%2.1ال أوافق
%95.4%41.2%99.6%100.0%96.4%95.8%41.2%100.0%97.9أوافق

100100100100100100100100100المجموع
عودة رمزية لعدد 

محدود من الالجئين 
والمهجرين

%73.0%22.5%60.2%73.5%90.3%78.1%22.5%58.2%76.7ال أوافق
%27.0%77.5%39.8%26.5%9.7%21.9%77.5%41.8%23.3أوافق

100100100100100100100100100المجموع
عودة الجيل األول من 

النكبة فقط

%84.4%42.5%82.5%77.4%99.3%87.2%42.5%90.5%86.1ال أوافق
%15.6%57.5%17.5%22.6%0.7%12.8%57.5%9.5%13.9أوافق

100100100100100100100100100المجموع
عودة من توافق عليه 

إسرائيل فقط

%96.3%36.4%99.9%100.0%98.8%98.3%36.4%100.0%99.2ال أوافق
%3.7%63.6%0.1%0.0%1.2%1.7%63.6%0.0%0.8أوافق

100100100100100100100100100المجموع

ــك  ــا تل ــى انه ــق عل ــة للتطبي ــودة القابل ــرون الع ــم ي ــباب أنه ــن الش ــتهدفة م ــة المس ــدى الفئ ــب ل ــه الغال ــف التوج يكش

ــث  ــة، حي ــاره األصلي ــى دي ــي العــودة إل ــن ف ــن والمهجري ــن الالجئي ــب م ــن يرغ ــكل م ــار ممارســة العــودة ل ــح خي ــي تتي الت

يؤيــد مــا نســبته 95.4 فــي المائــة مــن المســتطلعة آرائهــم هــذا الخيــار. وينعكــس هــذا التوجــه كذلــك فــي نتائــج 

ــى أن العــودة يجــب أن  ــن المشــاركين/ات عل ــة م ــي المائ ــا نســبته 76.6 ف ــق بشــدة م ــث يواف ــي، حي االســتبيان اإللكترون

ــك. وفــي  ــى ذل تكــون متاحــة أمــام جميــع الالجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين، بينمــا يوافــق 95.7 فــي المائــة منهــم عل

ــي  ــوى 27.0 ف ــَر س ــم ي ــث ل ــر، حي ــى بكثي ــتويات أدن ــرى بمس ــة األخ ــارات المحتمل ــول الخي ــدالت قب ــمت مع ــل، اتس المقاب

ــن(،  ــن الالجئي ــدود م ــدد مح ــر ع ــمل غي ــة )ال تش ــق ســتكون رمزي ــة التطبي ــودة القابل ــح أن الع ــملهم المس ــن ش ــة مم المائ

ــدى المســتطلعة  ــل، أب ــي المقاب ــره. وف ــة األول دون غي ــل النكب ــى أنهــا تشــمل جي ــة ال ــي المائ ــا نســبته 15.6 ف وذهــب م

آرائهــم  رفضهــم القاطــع ألي إمكانيــة تكــون فيهــا العــودة القابلــة التطبيــق رهًنــا بموافقــة ’إســرائيل‘. وقــد ســجل 

ــى  معــدل رفــض هــذه الخيــارات األخــرى، التــي يكــون فيهــا لـــ ’إســرائيل‘ ســلطة تحديــد العائديــن ونســبهم، نســًبا أعل

 نســبة الموافقــة مــا نســبته 7.5 فــي المائــة بيــن 
َ
فــي أوســاط مــن شــاركوا فــي المســح اإللكترونــي، حيــث لــم تتخــط

ــاركين.  ــؤالء المش ه

ومــن وجهــة نظــر قانونيــة، تعكــس هــذه المعطيــات تأييــًدا واســًعا تعــززه نتائــج المســح اإللكترونــي فــي أوســاط الشــباب 

ــى ديارهــم  ــي العــودة إل ــن ممارســة حقهــم ف ــن الفلســطينيين م ــن والمهجري ــن الالجئي ــع باتجــاه تمكي الفلســطينيين للدف

ــا قاطًعــا لربــط إمكانيــة تطبيــق العــودة بأهــواء 
ً

األصليــة. ومــن وجهــة نظــر سياســية، تعكــس النتائــج المذكــورة رفض
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ــودة  ــن الع  كان دون تأمي
ّ

ــل ــتدامة ألي ح ــب االس ــن تكت ــه ل ــول أن ــا يق ــج رأًي ــذه النتائ ــس ه ــا تعك ــا. كم ــرائيل‘ ورغبته ’إس

ــة. ومــن ناحيــة أخــرى، ينبغــي فهــم هــذا التوجــه  ــى ديارهــم األصلي لجميــع الالجئيــن والمهجريــن الراغبيــن فــي العــودة إل

ــا لمــا يعــرف بخارطــة الطريــق، التــي نشــرت فــي العــام 2003، والتــي نصــت علــى أن قضيــة الالجئيــن 
ً

علــى أنــه يشــكل رفض

ــارة أخــرى، يرفــض الالجئــون الفلســطينيون  تعــد مســألة يجــب النظــر فيهــا فــي إطــار حــل عــادل ودائــم متفــق عليــه. وبعب

ــإرادة ’إســرائيل‘ فــي جانــب مــن الجوانــب. فحتــى هــذا  مصطلــح »متفــق عليــه« ألنــه يعنــي عمليــا رهــن تطبيــق حقوقهــم ب

ــة.  ــى ديارهــم األصلي ــن إل ــن والمهجري ــودة الالجئي ــول ع ــة قب ــوم، ال تنفــك ’إســرائيل‘ ترفــض ودون موارب الي

ــى أحــد العوامــل الموضوعيــة التــي تؤثــر فــي هــذه النتائــج. فعلــى وجــه التحديــد، يلتمــس الجئــو العــام  وتجــدر اإلشــارة إل

ــى  ــام 1967 إل ــو الع ــعى الجئ ــا يس ــرائيل‘، بينم ــة ’إس ــوم بدول ــرف الي ــات يع ــا ب ــة فيم ــم األصلي ــى دياره ــودة إل 1948 الع

ــة فلســطينية. ومــا يؤكــد علــى ذلــك أن جميــع الجئــي العــام 1967  العــودة إلــى أي منطقــة قــد تقــع ضمــن إقليــم تابــع لدول

ــياق  ــي الس ــول ف ــن القب ــر م ــدر أكب ــك، بق ــى، دون ش ــذي يحظ ــر ال ــن، األم ــع الالجئي ــودة جمي ــدون ع ــة( يؤي ــي المائ )100 ف

ــار عــودة الجيــل  ــى خي ــد اجابتهــا عل ــى المعــدالت عن ــة تســجل أدن الراهــن، بينمــا يعكــس فــي الوقــف نفســه أن هــذه الفئ

ــام  ــي الع ــى ان الجئ ــر ال ــة. وبالنظ ــم األصلي ــى دياره ــودة إل ــن الع ــم م ــن أن يقصيه ــك يمك ــة، ألن ذل ــن النكب ــط م األول فق

ــدًرا  ــدوا ق ــة، فقــد أب ــى العــودة الرمزي ــق أي ســيناريو ينطــوي عل ــن الخســارة فــي حــال تطبي ــر م ــدًرا أكب 1948 ســيتكبدون ق

ــك ألن العــودة الجزئيــة قــد تعنــي عــودة الجئــي العــام  أقــل بكثيــر مــن غيرهــم فــي تأييــد هــذا خيــار العــودة الجزئيــة، ذل

 عــن ذلــك، جــاءت هــذه النتائــج منســجمة مــع نتائــج المســح اإللكترونــي، حيــث 
ً

1967 ضمــن حــل الدولتيــن المطــروح. وفضــال

ــة(.  ــي المائ ــة )5 ف ــد للعــودة الرمزي ــى معــدالت التأيي ــو العــام 1948 أدن ســجل الجئ

هــا  ــي تســتحق إيالء ــة الت ــج، يعــد مهجــرو العــام 1948 الفئ ــن هــذه النتائ ــل م ــن التحلي ــد م ــي ســياق اســتخالص المزي وف

ــة  ــرى أن العــودة الممكن ــة فقــط يؤيــدون وجهــة النظــر التــي ت ــا نســبته 41.2 فــي المائ ــار بصفــة خاصــة، حيــث أن م االعتب

ــك،  ــن ذل  ع
ً

ــال ــة. وفض ــم األصلي ــى دياره ــودة إل ــي الع ــون ف ــن يرغب ــن الذي ــن والمهجري ــودة الالجئي ــمل ع ــد تش ــق ق التطبي

ــى فكــرة العــودة فــي  ــة( عل ــى نســبة موافقــة )77.6 فــي المائ ــة الوحيــدة التــي شــهدت أعل فمهجــرو العــام 1948 هــم الفئ

ــو علــى 63.3 فــي المائــة وافقــوا علــى أن ’إســرائيل‘لها أن تحــدد أي عــودة  نطــاق محــدود أو العــودة الرمزيــة، كمــا أن مــا يرب

ــا باليــأس واإلحبــاط بســبب حالــة الضعــف العربــي 
ً
هــي الممكنــة التطبيــق بالفعــل. وربمــا يعكــس هــذا األمــر إحساًســا عميق

والفلســطيني، وال يعبــر عــن ضعــف االنتمــاء الوطنــي، بالنظــر إلــى أن هــذه الفئــة تــرى أن العــودة قابلــة للتطبيــق مــن 

ــي  ــر ف ــاله تؤث ــي أع ــؤالين األول والثان ــل الس ــي تحلي ــتعراضها ف ــم اس ــابهة ت ــل مش ــد أن عوام ــن المؤك ــدأ. وم ــة المب ناحي

ــى األرض  هــذه النتيجــة، وال ســيما مســتوى اإلحســاس بالســيطرة والقمــع اإلســرائيليين، والتعــرض للتغييــرات المحدثــة عل

ــا 
ً

ــب أيض ــر يترت ــك، فمــن المحتمــل أن هــذا األم ــع ذل ــة. وم ــر المأهول ــاب الوعــي بمســاحة األراضي/المناطــق غي ــال غي واحتم

علــى السياســات التــي تســعى إلــى صهــر الوعــي بالهويــة الوطنيــة الفلســطينية، التــي ال بــد أنهــا أفــرزت فــي نفــوس أبنــاء 

ــى نشــأة  ــده، وال ُيســتبعد أنهــا أفضــت إل ــذي طــال أم ــع االســتعمار ال ــة‘ تتماهــى وتتكيــف م مهجــري العــام 1948 ’واقعي

ــى ديارهــم  ــن الفلســطينيين إل ــن الالجئي ــرة م ــداد كبي ــودة أع ــق العــودة، أو يرفضــون ع ــي تحقي ــس لهــا مصلحــة ف ــة لي فئ

ــة.  األصلي

ومــن جانــب آخــر، أبــدى مــن أجابــوا علــى المســح اإللكترونــي مــن مهجــري العــام 1948، مــرة أخــرى، مواقــف أقــوى بكثيــر مــن 

ــرز رفــض قاطــع المتــالك ’إســرائيل‘ أي صالحيــة تخولهــا التقريــر فــي مســألة الســماح  غيرهــم بشــأن هــذه المســألة. فقــد ب

لالجئيــن والمهجريــن بالعــودة إلــى ديارهــم األصليــة، إلــى جانــب رفــض حاســم للعــودة الرمزيــة أو عــودة جيــل النكبــة دون 

صــت خشــيتهم مــن 
ّ
غيــره. تعــود هــذه اإلجابــات، علــى األرجــح، إلــى إحســاس هــذه الفئــة بالقــدرة علــى التعبيــر كلمــا مــا تقل

ــة« انتقامــا منهــم بســبب آرائهــم.  رد  »الدول
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ــة  ــة للتطبيــق. وتكمــن أهمي ــق بمــكان العــودة القابل ــة رأي مــن شــملهم المســح فيمــا يتعل ــى معرف يهــدف هــذا الســؤال إل

هــذا الســؤال فــي أنــه يميــط اللثــام عــن تصــور المســتطلعة آرائهــم عــن مــكان العــودة فــي إطــار الســيناريوهات المحتملــة. 

ومــن الجديــر اإلشــارة إلــى أن إجابــات أفــراد العينــة عــن هــذا الســؤال ال تعكــس مــا يريدونــه علــى المســتوى الشــخصي، بــل 

ــى رصــد التوجــه  ــي إل ــى أن هــذا الســؤال يرم ــق وطبيعتهــا. وبالنظــر إل ــة للتطبي ــة العــودة القابل ظهــر رأيهــم بشــأن ماهي
ُ
ت

ــة  ــارات المحتمل ــف الخي ــول مختل ــباب ح ــتجالء آراء الش ــى اس ــو يتوخ ــى نح ــم عل ــد ُصمِّ ــتهدفة، فق ــة المس ــدى الفئ ــام ل الع

ــه هــم شــخصًيا.  فيمــا يتصــل بمــكان العــودة، وليــس مــا يفضلون

الجدول )9،5(: الى أين ستكون العودة؟

برأيك، العودة القابلة للتطبيق 
بالنسبة لمكان العودة تكون إلى

الدولة/ المنطقةحالة اللجوء

المجموع الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 

1948

قطاع 
غزة

الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين 
المحتلة 

عام 1948

المكان األصلي الذي هجر 
منه األجداد

%2.7%28.0%1.3%0.0%1.6%2.9%28.0%0.0%1.6ال أوافق
%97.3%72.0%98.7%100.0%98.4%97.1%72.0%100.0%98.4أوافق

100100100100100100100100100المجموع
أي مكان آخر غير الديار 

األصلية في حدود 
فلسطين التاريخية

%39.0%73.7%15.9%19.3%54.9%60.3%73.7%29.0%37.9ال أوافق
%61.0%26.3%84.1%80.7%45.1%39.7%26.3%71.0%62.1أوافق

100100100100100100100100100المجموع
أي مكان في حدود الدولة 

الفلسطينية الموعودة 
)في او على 1967(.

%60.6%36.1%37.8%77.2%63.7%68.2%36.1%23.5%64.6ال أوافق
%39.4%63.9%62.2%22.8%36.3%31.8%63.9%76.5%35.4أوافق

100100100100100100100100100المجموع

ــى أن  ــا يوافقــون أو يوافقــون بشــدة عل ــن المســتطلعة آرائهــم إم ــة( م ــي المائ ــب )97.3 ف ــرأي الغال ــرة أخــرى، أن ال ــرى، م ون

العــودة تكــون إلــى المــكان األصلــي الــذي ُهجــر منــه أســالفهم. كمــا تبــدي نســبة كبيــرة منهــم )61.0 فــي المائــة( موافقتهــا 

ــل  ــدد أق ــق ع ــل، يواف ــي المقاب ــة(. وف ــا االنتدابي ــة بحدوده ــطين )التاريخي ــي فلس ــكان ف ــى أي م ــودة إل ــون الع ــى أن تك عل

ــة فلســطين ضمــن حــدود العــام 1967.  ــى أن تكــون العــودة أي مــكان فــي دول بكثيــر مــن هــؤالء )39.4 فــي المائــة( عل

إن إدراك حالــة التهجيــر للمســتطلعة آرائهــم باالســتناد الــى المــكان األصلــي الــذي هجــروا منــه، لــه أهميــة خاصــة تيّســر فهــم 

ــا نســبته  ــق برأيهــم حــول مــكان العــودة. ففــي هــذا الخصــوص، نالحــظ أن م ــى هــذا الســؤال فيمــا يتعل ــواردة عل ــات ال اإلجاب

98.4 فــي المائــة مــن بيــن األشــخاص الذيــن هجــروا مــن فلســطين التــي باتــت تعــرف اآلن بـ’إســرائيل‘ )الجئــو العــام 1948( 

وافقــوا علــى الطــرح الــذي يقــول بوجــوب العــودة إلــى ديارهــم األصليــة. ضمــن هــذا الســياق نفهــم لمــاذا قلــة مــن فئــة الجئــي 

1948، اذا مــا قورنــت مــع  الذيــن هّجــروا فــي فتــرات اخــرى، تؤيــد فكــرة العــودة إلــى الدولــة الفلســطينية ضمــن حــدود العــام 

1967 دون غيرهــا، وهــو مــا يؤكــد علــى حقيقــة إدراكهــم بــأن العــودة الــى دولــة فلســطينية ال تحقــق لهــم حقهــم فــي العــودة.  

ــى 76.5 فــي المائــة( مــن الجئــي العــام 1967  ــل، يفســر هــذا األمــر األســباب التــي تجعــل نســبة عاليــة )تصــل إل وفــي المقاب

توافــق علــى العــودة إلــى حــدود الدولــة الفلســطينية، ألن ذلــك يحقــق لهــم حقهــم فــي العــودة إلــى ديارهــم األصليــة. 

ــى ديارهــم األصليــة  تكشــف هــذه النتائــج مــدى الوعــي العــام بيــن الفلســطينيين بوجــوب عــودة الالجئيــن والمهجريــن إل

 عــن ضــرورة فصــل قضيــة العــودة عــن مســألة إقامــة الدولــة الفلســطينية لكــي يتســنى 
ً

التــي عــاش فيهــا أســالفهم، فضــال

تطبيــق العــودة علــى أرض الواقــع وضمــان دوامهــا. 



189

س
مـ

خا
الـ

ل 
ــــ

ص
فـ

الـ

الســؤال الســادس:  برأيــك، مــاذا تشــمل العــودة القابلــة للتطبيــق بالنســبة لحقــوق التعويــض واســتعادة 
الممتلــكات؟  

ــر الضــرر، وال  ــي يشــملها جب ــي يشــملها المســح حــول المحــاور األخــرى الت ــة الت ــى اســتجالء آراء الفئ ــي هــذا الســؤال إل يرم

ــب حــق العــودة نفســه. كمــا  ــى جان ــة، إل ــة مبدئي ــى أصحابهــا وتعويضهــم عمــا حــل بهــم مــن ناحي ــكات إل ســيما رد الممتل

ــي ســيناريو  ــر البحــث فيهــا ف ــي يتوات ــارات الت ــل الخي ــة، ولكنهــا تمث ــارات ال تعــد حصري ــى أن هــذه الخي يجــب اإلشــارة إل

تحقــق العــودة. وفــي هــذه الحالــة، تقتضــي الضــرورة أن ننظــر فيمــا إذا كانــت العــودة تترافــق مــع رد الممتلــكات إلــى 

أصحابهــا وتعويضهــم عمــا أصابهــم أم ال. وتبعــا لذلــك ، يثــور فــي هــذا الســياق الســؤال حــول مــدى قابليــة تطبيــق 

اســترداد الممتلــكات بشــكل كلــي أو جزئــي، أو حــول مــا إذا كان اســترداد الممتلــكات ســيطبق بالترافــق مــع التعويــض 

ــة.  ــة أم جزئي ــورة كامل ــي بص المال

الجدول )10،5(: العناصر المكّونة لجبر الضرر

برأيك، العودة القابلة 
للتطبيق بالنسبة لحقوق 

التعويض واستعادة 
الممتلكات تشمل

الدولة/ المنطقةحالة اللجوء

المجموع الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة 
داخل 

فلسطين 
1948

قطاع غزة
الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين 
المحتلة 

عام 1948

 العودة واستعادة 
كامل الممتلكات 

والتعويض المالي

%94.6%65.5%99.4%98.4%88.6%97.6%65.5%92.5%96.3أوافق
%5.4%34.5%6.%1.6%11.4%2.4%34.5%7.5%3.7ال أوافق
100100100100100100100100100المجموع

العودة واستعادة 
كامل الممتلكات

%90.8%63.4%99.5%84.8%89.9%94.8%63.4%90.9%92.3أوافق
%9.2%36.6%5.%15.2%10.1%5.2%36.6%9.1%7.7ال أوافق
100100100100100100100100100المجموع

العودة واستعادة 
جزئية للممتلكات 
والتعويض المالي

%53.8%89.4%87.4%22.7%42.4%56.6%89.4%82.9%49.8أوافق
%46.2%10.6%12.6%77.3%57.6%43.4%10.6%17.1%50.2ال أوافق
100100100100100100100100100المجموع

العودة والتعويض 
المالي

%62.9%57.2%96.6%37.1%53.5%66.0%57.2%79.2%62.0أوافق
%37.1%42.8%3.4%62.9%46.5%34.0%42.8%20.8%38.0ال أوافق
100100100100100100100100100المجموع

%51.3%24.2%88.3%21.4%53.4%48.1%24.2%76.1%50.9أوافقالعودة فقط
%48.7%75.8%11.7%78.6%46.6%51.9%75.8%23.9%49.1ال أوافق
100100100100100100100100100المجموع

ــات تعتمــد علــى مــا يرغــب فيــه الشــباب المســتطلعة آرائهــم، وليــس مــا يمكــن تحقيقــه  فــي هــذا الســؤال، يبــدو أن اإلجاب

ــي  ــن العناصــر الت ــة م ــة الكامل ــي تشــمل المجموع ــى )والت ــة األول ــام، ســجلت اإلجاب ــا لهــذا الســبب بوجــه ع ــه. وربم أو تطبيق

يشــملها جبــر الضــرر( أكبــر نســبة مــن الموافقــة فــي أوســاط المســتطلعة آرائهــم. فقــد كان االفتــراض المنطقــي فــي 

ــاره الحــل األكثــر  ــى مــن التأييــد باعتب ــر الضــرر قــد يســجل النســبة األعل ــى مــن جب ــأن الحــد األدن ــر، يفتــرض ب مســتهل األم

ــا  ــة تطبيــق هــذا الحــل تتناقــص كلم ــار أن إمكاني ــي االعتب ــع األخــذ ف ــق العــودة وحدهــا(، م ــى تطبي ــق )بمعن ــة للتطبي قابلي

ــى هــذا الوجــه،  ــم تــأت عل ــر الضــرر. وبمــا أن هــذه النتيجــة ل ــى مجموعــة العناصــر التــي تؤلــف جب أضيفــت عناصــر أخــرى إل

ــوء  ــي ض ــه. وف ــواردة علي ــات ال ــى اإلجاب ــت عل ــح طغ ــي المس ــخصية ف ــاركين الش ــة المش ــأن رغب ــي ب ــة توح ــة القائم فالنتيج

ذلــك، تثيــر هــذه النتيجــة نقطــة مهمــة، تــرد فــي ثنايــا المســح بأكملــه، وهــي أن قضيــة العــودة يجــب أن تضــع فــي 

كتــب 
ُ
ــال رضاهــم وت ــق نتيجــة تن ــن أجــل تحقي  بالنســبة لهــم، م

ً
ــوال ــا يعــد مقب ــار وجهــة نظــر الفلســطينيين حــول م االعتب
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ــاول العــودة، أي  ــذي يتن ــي ال ــي البراغمات ــى الخطــاب الدول ــن عل ــي تهيم ــي نقطــة االنطــالق الت لهــا االســتدامة، وليــس تبّن

ــه ’إســرائيل‘.  ــل ب ــا تســمح وتقب م

وثمــة عــدد مــن المالحظــات األخــرى الواجــب اســتقاؤها مــن هــذه النتائــج المحــددة. فعلــى وجــه الخصــوص، يتبنــى مهجــرو 

العــام 1948 وجهــة نظــر تتســم بقــدر أكبــر مــن البراغماتيــة )العمالنيــة( تجــاه إمكانيــة تطبيــق العــودة، وهــو مــا يشــير مــرة 

ــى أن  ــا ال ــات هن ــرض االلتف ــى تصوراتهــم. ويفت ــى األرض عل ــة عل ــرات المحدث ــم التغيي ــه حج ــذي يترك ــر ال ــى األث ــرى إل أخ

هــذه فئــة مهجــري 1948 تضــم أكبــر نســبة مــن المســتطلعة آرائهــم ممــن لــم يكــن أســالفهم يملكــون ارضــا، أو ال يعلمــون 

ــليم  ــتعداد للتس ــن االس ــدر م ــل ق ــدت أق ــي أب ــة الت ــام 1948 الفئ ــرو الع ــل مهج ــك، يمث ــم ذل ــون أراٍض. ورغ ــوا يملك إذا كان

بالعــودة وحدهــا )24.2 فــي المائــة(. وهــذا يشــير إلــى اإلدراك بــأن العــودة وحدهــا )دون المكونــات االخــرى خصوصــا وانهــم 

ــذه  ــى ه ــة. وتتماش ــم األصلي ــن دياره ــم م ــبب تهجيره ــا بس ــي فقدوه ــة الت ــم الكرام ــد له ــن تعي ــطين( ل ــي فلس ــا ف فعلي

ــات مــع النتائــج المســتقاة مــن مشــاركة مهجــري العــام 1948 فــي المســح اإللكترونــي، حيــث أبــدت هــذه الفئــة أقــل  اإلجاب

ــكل  ــان بش ــن لبن ــاركون م ــاب المش ــك، أج ــى ذل ــة إل ــم. باإلضاف ــروح عليه ــار مط ــا كخي ــودة وحده ــول الع ــي قب ــاالت ف االحتم

نهــم مــن العــودة. قــد 
ّ
متســق نســبًيا علــى كل الخيــارات، ممــا يشــير إلــى أنهــم ســيكونون مســتعدين لقبــول أي خيــار يمك

يعــزى ذلــك إلــى إيمانهــم بــأن االندمــاج فــي المجتمــع اللبنانــي غيــر ممكــن )بســبب الســياق السياســي المحــدد فــي لبنــان(، 

وكذلــك ظــروف المعيشــة الصعبــة وتأثيــر الخطــاب السياســي الفلســطيني الســائد فــي لبنــان، والــذي لطالمــا كانــت العــودة 

ــر الضــرر أم ال. ــة بأشــكال أخــرى مــن جب علــى رأس أولوياتــه، ســواء كانــت متصل

قــد )ملكيــة األرض( ومــا 
ُ
فــي تحليــل نتائــج هــذا الســؤال، يجــب االنتبــاه إلــى اعتبــار آخــر يتعلــق فــي فهــم العالقــة بيــن مــا ف

هــو ُملتمــس فــي جبــر الضــرر. فــي هــذا الصــدد، يوضــح الجــدول أدنــاه العالقــة بيــن ملكيــة أراضــي األجــداد ورأي المشــاركين 

ــى أن 87.7 فــي المائــة مــن أســالف المشــاركين فــي المســح كانــوا  فــي المســح بشــأن رد الممتلــكات والتعويــض، مشــيرًا إل

ــى أن ملكيــة األســالف لألراضــي مــن عدمهــا ال تؤثــر  ــة فــي العــام 1948. ويشــير إل يمتلكــون أراٍض داخــل فلســطين المحتل

ــالك األراضــي   ــاء م ــع أن أبن ــد يتوق ــه ق ــع أن ــكات والتعويــض. وم ــى آراء المشــاركين بشــأن مســألة رد الممتل ــر عل بشــكل كبي

ــك  ــن أولئ ــة م ــي المائ ــبته 5.1 ف ــا نس ــا أن م ــد كان الفت ــائر، فق ــن خس ــم م ــق به ــا لح ــع م ــن جمي ــرر ع ــر الض ــون جب سيلتمس

ــى نســبة  ــن أن أعل ــم م ــى الرغ ــا. وعل ــرا ممكن  أم
ً
ــة ــكات كامل ــرون أن اســترداد الممتل ــن كان أســالفهم يملكــون أراٍض ال ي الذي

تحققــت للخيــارات المطروحــة علــى المشــاركين كانــت خيــار عــدم القبــول بمــا يقــل عــن اســترداد كامــل الممتلــكات، وال يــزال 

مــا يزيــد علــى النصــف بقليــل )53.1 فــي المائــة، و62 فــي المائــة و50.3 فــي المائــة( يعتقــدون علــى التوالــي بــأن خيــارات 

رد جــزء مــن الممتلــكات، والتعويــض والعــودة، أو التعويــض والعــودة، أو العــودة وحدهــا تعــد خيــارات قابلــة للتطبيــق. وممــا 

ــم  ــن ممتلكاتهــم أو ل ا ع
ً
ــوا شــيئ ــم يعلم ــن ل ــن المســتطلعة آرائهــم، الذي ــن بي ــر م ــداًدا أكب ــك أن أع ــه المهــم كذل ــه مدلول ل

يملكــوا أي عقــارات تذكــر، يوافقــون علــى ضــرورة اعتمــاد أشــكال أوســع مــن جبــر الضــرر، بحيــث تتجــاوز العــودة والتعويــض، 

علــى الرغــم مــن أنــه لــن ينالهــم شــيء منهــا. 

ــى وضــع تصــور  ــى الحاجــة الملحــة إل ــى العــودة باعتبارهــا األســاس، فهــو يشــدد عل وبينمــا يعكــس هــذا التوجــه إصــراًرا عل

عــن الحــل الشــامل والدائــم والعــادل لقضيــة الالجئيــن والمهجريــن، بمــا يشــمل حقهــم فــي العــودة واســترداد الممتلــكات 

للتضحيــة  والمهجريــن  الالجئيــن  اســتعداد  عــن  التوجــه  مــن خســائر. كمــا يكشــف هــذا  بهــم  لحــق  والتعويــض عمــا 

بممتلكاتهــم، كلهــا أو جــزء منهــا، أو التضحيــة بالتعويــض المالــي الــذي يســتحقونه، فــي ســبيل إعمــال العــودة وتحقيقهــا 

علــى أرض الواقــع. ومــع ذلــك، فــال تشــير هــذه النتائــج إلــى تنــازل هــؤالء الالجئيــن والمهجريــن عــن تلــك الحقــوق أو 

ــا  ــس فهًم ــا تعك ــة وأنه ــودة المضمون ــة بالع ــا مطالب ــى أنه ــج عل ــك النتائ ــم تل ــي فه ــث ينبغ ــن، حي ــا دون ثم ــط به التفري

 لمعنــى العدالــة بعــد مضــي أكثــر مــن 70 عاًمــا علــى النكبــة. وفــي هــذا الســياق، يمكــن القــول مــرة أخــرى أن العــودة 
ً
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مــا زالــت مبهمــة المعالــم فــي الخطــاب السياســي الفلســطيني العــام. ولــن تتحــول العــودة إلــى إرادة تحّرريــة فرديــة 

ــة،  ــن جهــة ثاني ــى أصحابهــا م ــا عل ــن جهــة، وأثره ــوق م ــن الحق ــط بي ــى الرب ــادر عل ــداد تصــّور ق ــن خــالل إع ــة إال م وجماعي

ــة. ــة ثالث ــن جه ــا م ــات تطبيقه وآلي

الجدول )11،5(: العناصر المكّونة لجبر الضرر وملكية األراضي

برأيك، العودة القابلة للتطبيق بالنسبة لحقوق التعويض 
واستعادة الممتلكات تشمل:

هل كانت عائلتك من األسالف )والدك أو جدك( تملك 
المجموعأراِض في فلسطين قبل الـ 48 واللجوء/التهجير 

ال أعلمالنعم

 العودة واستعادة كامل الممتلكات والتعويض 
المالي

%94.6%78.0%96.9%94.9أوافق
%5.4%22.0%3.1%5.1ال أوافق
%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

%90.8%75.1%84.7%91.5أوافق العودة واستعادة كامل الممتلكات
%9.2%24.9%15.3%8.5ال أوافق
%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

 العودة واستعادة جزئية للممتلكات والتعويض 
المالي

%53.8%54.4%69.4%53.1أوافق
%46.2%45.6%30.6%46.9ال أوافق
%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

%62.9%65.4%81.5%62.0أوافق العودة والتعويض المالي
%37.1%34.6%18.5%38.0ال أوافق
%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

%51.3%61.9%67.3%50.3أوافق العودة فقط
%48.7%38.1%32.7%49.7ال أوافق
%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

السؤال السابع: برأيك، كيف ستكون دفعات عودة الالجئين في العودة القابلة للتطبيق؟

الهــدف مــن هــذا الســؤال اســتجالء تصــور أفــراد العينــة المســتطلعة آرائهــم حــول حجــم تدفــق العائديــن، باالقتــران مــع 

فتــرة زمنيــة محــددة. 

الجدول )12،5(: اإلطار الزمني للعودة

برأيك، العودة القابلة 
للتطبيق بالنسبة  لدفعات 
عودة الالجئين ستكون: 

الدولة/ المنطقةحالة اللجوء

المجموع الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 1948

قطاع غزة
الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين 
المحتلة 

عام 1948

دفعة واحدة لالجئين 
والمهجرين في وقت واحد

63.3%46.0%0.0%61.8%70.3%48.6%68.2%0.0%59.2%

على دفعات على مراحل زمنية 
)خالل  5-15 سنة كحد اقصى(

27.8%19.3%84.5%23.8%18.9%46.4%19.0%84.5%29.9%

على دفعات مرتبطة 
بالوضع االقتصادي )الفقراء 

والمهمشين أواًل(

8.7%34.7%14.1%14.4%10.2%4.8%12.8%14.1%10.7%

%3.%1.4%0.0%0.2%0.6%0.0%1.4%0.0%0.2تدفق آخر*
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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تبّيــن النتائــج أن مــا نســبته 59.2 مــن المســتطلعة آرائهــم تصــورا أن العــودة القابلــة للتطبيــق تشــمل عــودة جميــع 

الالجئيــن دفعــة واحــدة. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا التوجــه قــد يعكــس تصــوًرا غيــر واقعــي، ووقــد يكــون أقــرب إلــى الحلــم 

ــة: ــة التالي ــوء الخلفي ــي ض ــيره ف ــن تفس ــن الممك ــي، فم ــور العمل ــى التص ــه إل ــي من والتمن

ــك، ال 	  ــة. ولذل ــرارات المؤجل ــذ الخطــط والق ــار تنفي ــة وانتظ ــود الدولي ــن سياســة الوع ــن م ــن والمهجري ــأس الالجئي ي

ــة  ــى فتــرة زمنيــة طويل ــول التــي تحتــاج إل يثــق المهجــرون الفلســطينيون )الالجئــون والمهجــرون داخليــا( فــي الحل

لوضعهــا موضــع التطبيــق، خاصــة فــي ظــل تعاظــم الفــرص التــي تتيــح االلتفــاف والتحايــل فــي أي اتفاقيــة يجــري 

إبرامهــا بشــأنهم.  

قضيتهــم 	  تهميــش  جــرى  فقــد  للســالم.  أوســلو  عمليــة  مســار  عــن  داخليــا  والمهجريــن  الالجئيــن  رضــا  عــدم 

ــا  ه
ّ
ــو كان حل ــا ل ــم، أو كم ــكل دائ ــل بش ــة للتأجي ــة قابل ــت قضي ــو كان ــا ل ــا كم ــل معه ــا والتعام ــم وإهماله وحقوقه

أمــًرا مــن ضــرب المســتحيل. 

ــى 	  ــى الحــق نفســه وضــرورة اســتعادته، وال يرق ــز عل ــا يرك  عاًم
ً

ــاوال ــة العــودة تن ــاول الخطــاب الفلســطيني قضي يتن

 .
ً

ــادرة، إن هــو ارتقــى إليهــا أصــال ــى خطــاب يرتكــز علــى عمالنيــة العــودة إال فــي حــاالت ن هــذا الخطــاب إل

وبينمــا اختــار مــا نســبته 63.3 فــي المائــة مــن المســتطلعة آرائهــم مــن الجئــي العــام 1948، ومــا نســبته 46.0 مــن الجئــي 

ــى  ــن عل ــودة الالجئي ــام 1948 أن ع ــري الع ــن مهج ــر أي م ــم ي ــدة، ل ــة واح ــن دفع ــع الالجئي ــودة جمي ــار ع ــام 1967 خي الع

هــذا النحــو قابلــة للتطبيــق. وفــي الواقــع، اختــارت الغالبيــة مــن أفــراد هــذه الفئــة )84.5 فــي المائــة( عــودة الالجئيــن 

ــة مهجــري 1948  ــن فئ ــا بي ــن م ــى االرجــح أن التباي ــا. وعل ــة أقصاهــا خمســة عشــر عاًم ــدة زمني ــدى م ــى م ــى دفعــات، عل عل

ــي محــدد، ناشــئ  ــار زمن ــن اط ــا ضم ــى دفعــة واحــدة او تدريجي ــت عل ــا اذا كان ــال تصــور العــودة فيم ــا حي ــن عموم والالجئي

عــن تبايــن معايشــة دور الدولــة فــي تأميــن الحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة. فبالمقارنــة، يمكــن القــول ان مالمســة 

ــدى مهجــري العــام 1948 تصــورا أوضــح عــن مســؤولياتها هــذه، علــى نحــو يفــوق  ــّدت ل ــة مــن العوامــل التــي ول دول الدول

الفلســطينيين فــي الشــتات. فالمهجــرون فــي فلســطين المحتلــة فــي العــام 1948، وعلــى الرغــم مــن التمييــز الصــارخ 

ــي  ــة تضف ــي دول ــون ف ــام 1948، يعيش ــي الع ــن الجئ ــم م ــق أقرانه ــه بح ــا تمارس ــم، مثلم ــرائيل‘ بحقه ــه ’إس ــذي تمارس ال

ــا  ــة ودوره ــم بمســؤولية الدول ــن غيره ــا م ــر وعًي ــرون أكث ــد هــؤالء المهج ــك، يع ــا. ولذل ــد م ــى ح ــة إل ــة المواطن عليهــم صف

ُحــرم فلســطينيو الشــتات، والفلســطينيون فــي  فــي تقديــم الخدمــات وضمــان الحقــوق األساســية. ومــن جانــب آخــر، 

ــا 
ً

ــات لهــم. فعوض ــة حقوقهــم وتقــدم الخدم ــة لهــم« تتكفــل بحماي ــن »دول ــل، م ــى حــد أق ــة إل األرض الفلســطينية المحتل

أو  الدوليــة،  الــوكاالت  أو  الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة  علــى  كبيــًرا  اعتمــاًدا  الفلســطينيون  هــؤالء  يعتمــد  ذلــك،  عــن 

الهيئــات الوســيطة فــي تنظيــم عالقاتهــم مــع الــدول المعنيــة. ولهــذا الســبب، يصعــب علــى هــؤالء الفلســطينيين أن 

والرعايــة  المالئمــة،  المعيشــة  باإلســكان، وضمــان مســتوى  المتعلقــة  العمليــة  المســؤوليات  أو يتصــوروا حجــم  يقبلــوا 

التــي تتولــى  الدولــة  العــادة ضمــن نطــاق مســؤولية  أمــوًرا تقــع فــي  باعتبارهــا  الصحيــة، والعمــل والتنميــة وغيرهــا، 

إدارتهــا وتنظيمهــا. ويجــد هــذا التقييــم مــا يعــززه كذلــك فــي نتائــج االســتبيان اإللكترونــي، حيــث فضــل عــدد أكبــر 

ــط  ــن اإلدارة ويرتب ــدر م ــى بق ــذي يحظ ــج ال ــذا النه ــة( ه ــي المائ ــة )32.1 ف ــدان الغربي ــي البل ــن ف ــخاص المقيمي ــن األش م

باألوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة، وهــو مــا يعكــس تجربتهــم التــي تــرى أنــه يتوقــع مــن الدولــة أن تقــدم الدعــم 

لرعاياهــا.  واالقتصــادي  االجتماعــي 

ومــا يلفــت االنتبــاه أن مــا نســبته 10.7 فــي المائــة فقــط مــن المســتطلعة آرائهــم، رأوا أن حركــة العــودة يفتــرض أن 

ــي  ــش الت ــة التهمي ــودة وحال ــى الع ــعون إل ــن يس ــخاص الذي ــادي لألش ــع االقتص ــبان الوض ــي الحس ــذ ف ــة تأخ ــدار بطريق ت

ــي  ــم ف ــل الحاس ــو العام ــن ه ــم يك ــل ل ــذا العام ــس أن ه ــة تعك ــبة المتدني ــذه النس ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــا. وعل ــون منه يعان

ــي  ــن ف ــة العائدي ــى المســتطلعة آرائهــم أن يحــددوا أولوي ــب إل ــا طل ــه عندم ــدة العــودة، إال ان ــن وم ــق العائدي ــد تدف تحدي



193

س
مـ

خا
الـ

ل 
ــــ

ص
فـ

الـ

الســؤال الثامــن، كان الوضــع االقتصــادي والتهميــش همــا العامــالن البــارزان اللــذان تقدمــا علــى غيرهمــا. وهــذا يــدل 

ــة بعودتهــم  ــة والمعيشــية واالجتماعي ــه يمكــن حــل مشــاكلهم االقتصادي ــرون أن ــا ي ــن داخلي ــن والمهجري ــى أن الالجئي عل

إلــى ديارهــم األصليــة. ومــا يؤيــد هــذا التوجــه االســتنتاج الــذي خلــص إليــه تحليــل نتائــج الســؤال األول، والــذي يــرى أن 

ــى  ــق. وبمعن ــان بوضــع العــودة موضــع التطبي ــد لإليم
ّ
ــل المول ــة ال تشــكل العام ــة المتردي ــة واالقتصادي الظــروف االجتماعي

ــودة.  ــق الع ــن تطبي  ع
ً

ــال ــكل بدي ــات ال يش ــاء باالحتياج ــة والوف ــتوى المعيش ــين مس ــتنتاج أن تحس ــن االس ــة، يمك المخالف

ــس  ــا، ولي ــاء به ــم والوف ــة له ــان الواجب ــوق اإلنس ــع حق ــة جمي ــل لمعالج ــل األمث ــي الح ــة، ه ــذه الفئ ــبة له ــودة، بالنس فالع

ــس.  العك

ات العــودة هــو اإلحســاس بالبعــد عــن فلســطين  وعلــى وجــه العمــوم، ربمــا يكــون العامــل األكثــر تأثيــًرا فــي تحديــد إجــراء

ــك،  ــى ذل ــاًء عل ــة المســح. وبن ــي عين ــراد المشــاركين ف ــي قدمهــا األف ــات الت ــن اإلجاب واالنقطــاع عنهــا، حســبما يستشــف م

ــت  ــرع وق ــي أس ــة، ف ــاس بالمهان ــن اإلحس ــه م ــرن ب ــا يقت ــتات، وم ــن الش ــص م ــة للتخل ــم األولوي ــتطلعة آرائه ــي المس يول

ممكــن، وذلــك ألن الالجئيــن يعتقــدون أن ليــس فــي وســعهم أن يســتردوا كرامتهــم دون أن يحظــوا بالعــودة إلــى ديارهــم 

ــة المواطنــة مــن  ــارة أخــرى، ترّســخ الرغبــة فــي اســتعادة الكرامــة اإلنســانية وممارســة حال األصليــة، فــي المقــام األول. وبعب

ــى  ــأن العــودة إل ــة ب ــراد هــذه الفئ ــاد أف ــى اعتق ــك إل ــرد ذل ــد يكــون م ــد العــودة دفعــة واحــدة. وق ــة لتأيي توجــه هــذه الفئ

ــة الســالم  ــي وعملي ــع الدول ــى فشــل المجتم ــة، بالنظــر إل ــي هــذه المرحل ــه ف ــز علي ــا ينبغــي التركي ــة هــي م ديارهــم األصلي

ــي  ــوال ف ــاءت األح ــا س ــة. ومهم ــم المتدرج ــن عودته ــذي يضم ــدي ال ــي الج ــج العمل ــاب النه ــب غي ــى جان ــا، إل ــي تأمينه ف

ــه األحــوال التــي  ــا هــي علي ــن تكــون أســوأ مم ــإن حقــوق اإلنســان األخــرى ومســتوى المعيشــة ل ــا بعــد العــودة، ف ــة م مرحل

ــم.  ــل به ــذي ح ــر ال ــبب التهجي ــا بس يكابدونه

لــب مــن الشــباب المســتطلعة آرائهــم أن يحــّددوا األولويــات بشــأن فئــات المهجريــن 
ُ
وبصــرف النظــر عمــا تقــدم، فعندمــا ط

ــى  ــة، حســبما يســتدل عل ــة مــن المنطــق والواقعي ــى نحــو يتســم بدرجــة عالي ، فقــد حددوهــا عل
ً

التــي تســتحق العــودة أوال

ذلــك مــن اإلجابــات الــواردة علــى الســؤال الثامــن. ومــن المعقــول أن يفتــرض المــرء أن الرغبــة العارمــة فــي اســتعادة 

ــة  ــف وراء اإلجاب ــي تق ــع الدول ــرة المجتم ــي أس ــة ف ــدام الثق ــن انع ــه م ــرن ب ــا تقت ــة – وم ــن كاف ــبة لالجئي ــة – بالنس الكرام

ــة.  ــى ديارهــم األصلي ــة ودفعــة واحــدة إل ــن كاف ــودة الالجئي ــي تفضــل ع الت

العــودة  أولويــة  تكــون  لمــن  للتطبيــق،  القابلــة  للعــودة  فهمــك  وبحســب  برأيــك  الثامــن:  الســؤال 
الحالــي؟816 اإلقامــة  مــكان  بحســب 

المنظمــة،  العــودة  المطروحــة بشــأن  الخيــارات  علــى دراســة  آرائهــم  المســتطلعة  إلــى تشــجيع  الســؤال  يهــدف هــذا 

ــي.  وتحديــد فئــات الالجئيــن التــي يمكــن منحهــا حــق األولويــة فــي العــودة عنــد تحققهــا بنــاًء علــى مــكان إقامتهــم الحال

ــون المقيمــون  ــي الالجئ ــات الخمــس التــي شــملها هــذا المســح، يأت ــن الفئ ــراه ثــالث م ــا ت ــى وجــه العمــوم، وبموجــب م وعل

ــون  ــذي يعيش ــزري ال ــادي الم ــي واالقتص ــع االجتماع ــياق إدراك الواق ــي س ــك ف ــات، وذل ــلم األولوي ــى رأس س ــان عل ــي لبن ف

ــد  ــة بع ــة الثاني ــي المرتب ــزة ف ــاع غ ــي قط ــون ف ــل الالجئ ــي. ويح ــي والدان ــى القاص ــى عل ــروف ال يخف ــع مع ــو واق ــه، وه في

ــا كذلــك باألوضــاع القاســية التــي يــرزح تحــت وطأتهــا هــؤالء الالجئــون فــي ظــل حصــار ال يــزال 
ً
الجئــي لبنــان، اعتراف

ــن  ــة بي ــم عالق ــن، وتقي ــن والمهجري ــاع الالجئي ــا ألوض ــا عاًم ــج فهًم ــذه النتائ ــس ه ــا. وتعك ــذ 12 عاًم ــزة من ــى غ ــا عل
ً

مفروض

ــة.  ــر الالجئيــن والمهجريــن عــن ديارهــم األصلي ــرورة وضــع حــد لتهجي حجــم المعانــاة اإلنســانية وض

816  سؤال لم يتم طرحه في االستبيان اإللكتروني )عبر اإلنترنت(.
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الجدول )13،5(: أولوية العودة

المرتبة

الترتيب العام 

 الدولة/ المنطقة
فلسطين المحتلة لبنـاناألردنالضفة الغربيةقطاع عزة

عام 1948

المهّجرين للمرة لبنـانلبنـانلبنـانقطاع عزةعودة الالجئين  المقيمين في لبنان1
الثانية/ أو أكثر

المهّجرين للمرة عودة الالجئين المقيمين في قطاع غزة2
الثانية/ أو أكثر

لبنـانالدول العربيةقطاع عزةقطاع عزة

عودة الالجئين المقيمين في الدول 3
العربية

قطاع عزةقطاع عزةالدول العربيةالدول العربيةلبنـان

4
عودة المهّجرين للمرة الثانية/ أو أكثر 
بسبب نزاع مسلح )مثل: سوريا، العراق، 

ليبيا(

المهجرين داخليا الضفة الغربيةالضفة الغربيةالضفة الغربية
في حدود 1948

المهجرين داخليا 
في حدود 1948

عودة الالجئين المقيمين في الضفة 5
الغربية

المهجرين داخليا الدول األجنبية
في حدود 1948

المهجرين داخليا 
في حدود 1948

الدول العربيةالدول األجنبية

عودة المهجرين داخليا في حدود 1948 6
إلى قراهم األصلية. 

المهجرين داخليا 
في حدود 1948

الضفة الغربيةالضفة الغربيةالدول األجنبيةالدول األجنبية

عودة الالجئين المقيمين في الدول 7
األجنبية المستضيفة )غير الدول العربية(

المهّجرين للمرة الدول العربية
الثانية/ أو أكثر

المهّجرين للمرة 
الثانية/ أو أكثر

المهّجرين للمرة 
الثانية/ أو أكثر

الدول األجنبية

أمــا فيمــا يتعلــق بفئــة األشــخاص الذيــن تعرضــوا للتهجيــر المتكــرر بســبب النزاعــات المســلحة، مثلمــا هــو الحــال فــي 

ــة الرابعــة  ــى مــن المرتب ــة أعل ــة مرتب ــا والعــراق، فقــد كان مــن الموضوعــي أن يتوقــع المــرء أن تحتــل هــذه الفئ ســوريا وليبي

ــا 
ً
التــي حلــت فيهــا. وقــد أشــار بعــض الباحثيــن الميدانييــن فــي مالحظاتهــم، أن أفــراًدا مــن الفئــة المســتطلعة لــم يــروا فرق

ــدول العربيــة وخيــار عــودة أقرانهــم  ، بيــن خيــار عــودة الالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فــي ال
ً

ــا ضئيــال
ً
ُيذكــر، أو رأوا فرق

ــدم االســتقرار  ــة ع ــت حال ــا كان ــع، لطالم ــي الواق ــدول. فف ــي هــذه ال ــات ف ــرر بســبب النزاع ــر المتك ــن التهجي ــوا م ــن عان الذي

ــه  ــس نفس ــر عك ــذا األم ــدو أن ه ــطينيين. ويب ــر الفلس ــي تهجي ــبًبا ف ــة س ــدول العربي ــي ال ــش ف ــر والتهمي ــي والفق السياس

ــا علــى منحهــا ألولئــك الذيــن تعرضــوا للتهجيــر  فــي منــح األولويــة لعــودة الالجئيــن مــن الشــتات فــي الــدول العربيــة عموًم

ــي  ــة ف ــذه النتيج ــى ه ــتثناء عل ــل االس ــة. ويتمث ــة الغربي ــي الضف ــن ف ــن المقيمي ــك الالجئي ــات، وأولئ ــبب النزاع ــق بس الالح

ــة  ــي المرتب ــة ف ــدان العربي ــة والبل ــة الثاني ــي المرتب ــرر« ف ــر المتك ــوا »التهجي ــن وضع ــزة، الذي ــاع غ ــي قط ــن ف ــار الالجئي خي

األخيــرة. ويعكــس هــذا الترتيــب صــورة واضحــة للتجــارب المحــددة التــي عايشــها هــؤالء الالجئــون فــي ظــل الدمــار الهائــل 

الــذي تســببته الحــروب الثالثــة األخيــرة علــى القطــاع، فــي حيــن لــم يعايــش الشــباب المقيمــون فــي الضفــة الغربيــة واألردن 

ــا مختلفــة، قــد أدت فــي حــاالت معينــة للتهجيــر 
ً
ولبنــان ظــروف الحــروب فــي ذات الســياق، وإن كانــوا قــد عاشــوا ظروف

 مثــل ليبيــا والعــراق وســوريا، حيــث تعــد المعانــاة التــي 
ً

 عــن ذلــك، يعكــس هــذا التوجــه إحساًســا بــأن دوال
ً

الالحــق. وفضــال

 .
ً

ــر المتكــرر مســتقبال ــن التهجي ــد تشــهد حــاالت أخــرى م ــي غيرهــا، وق ــا ف ــون الفلســطينيون أســوأ مم يكابدهــا الالجئ

ــن  ــودة الالجئي ــى ع ــة، عل ــة السادس ــي المرتب ــوا ف ــن حل ــام 1948، الذي ــري الع ــودة مهج ــة لع ــح األولوي ــس من ــًرا، يعك وأخي

ــأن أفــراد  وا فــي المرتبــة األخيــرة، اعتقــاد المســتطلعة آرائهــم ب ــدول الغربيــة، والذيــن جــاء الفلســطينيين المقيميــن فــي ال

ــا أفضــل مــن أقرانهــم الذيــن يقيمــون فــي  ــدول ويعيشــون أوضاًع ــون المواطنــة فــي تلــك ال هــذه الفئــة يرجــح أنهــم يحمل

دول أخــرى بمــا فيهــا ’إســرائيل‘. وبنــاًء علــى ذلــك، يمكــن تأجيــل عــودة هــؤالء الالجئيــن إلــى حيــن تســوية أوضــاع الفئــات 

ــا.  ــن داخلي ــن والمهجري ــن الالجئي األخــرى م

أولوياتهــم علــى نحــو يتوافــق مــع تصوراتهــم عــن  الغربيــة واألردن  وعلــى وجــه اإلجمــال، رتــب الشــباب فــي الضفــة 

مســتوى المعانــاة االنســانية التــي تتكبدهــا فئــات الالجئيــن المحــددة. ومــن جانــب آخــر، يبــدو أن لبنــان رتــب األولويــة 
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ــي  ــع الجئ ــي وض ــر ف ــذا األم ــات ه ــر تجلي ــا. وتظه ــية ثانًي ــارات السياس ــب االعتب  وبحس
ً

ــتات أوال ــي الش ــن ف ــب الالجئي بحس

ــب  ــم، بحس ــن أن ين ــا يمك ــو م ــة، وه ــدول الغربي ــي ال ــن ف ــن المقيمي ــة الالجئي ــن مرتب ــى م ــة أدن ــي مرتب ــة ف ــة الغربي الضف

ــر الفلســطينية خذلتهــم وأن  ــة التحري ــأن منظم ــان ب ــي لبن ــن إحســاس الفلســطينيين ف ــن، ع ــن الميدانيي مالحظــات الباحثي

ــات األخــرى  ــى خــالف الفئ ــات أوســلو، عل ــع المعيشــية التفاقي ــن المناف ــد اســتفادوا م ــة ق ــي الضفــة الغربي الفلســطينيين ف

ــام 1948.  ــري الع ــن مهج ــتقاة م ــة المس ــن النتيج ــل، م ــد أق ــى ح ــه، إل ــذا التوج ــف ه ــا ُيستش ــن. كم ــن الالجئي م

5،5. شؤون سياسية حول العودة  

السؤال التاسع:  برأيك، ما الذي يمنع نشوء حركة عودة فردية وجماعية )شعبية( اآلن؟ 817 

ــور الســؤال  ــة، يث ــى ديارهــم األصلي ــى العــودة إل ــون والمهجــرون إصرارهــم عل ــه الالجئ ــر في ــزال ُيظِه ــذي ال ي فــي الوقــت ال

ــت  ــذ أن حل ــا من ــى 70 عاًم ــو عل ــرة ترب ــدى فت ــى م ــودة تفــرض تطبيقهــا عل ــة ع ــت دون نشــوء حرك ــي حال حــول األســباب الت

ــح الباحثــون الميدانيــون ألفــراد الفئــة 
ّ

النكبــة بفلســطين. وفــي ســياق الحصــول علــى إجابــات علــى هــذا الســؤال، وض

المســتطلعة آرائهــا أن المقصــود بحركــة العــودة هــو وجــود مبــادرة شــعبية يســعى أصحــاب الحــق مــن خاللهــا وعلــى 

نحــو دؤوب ومتواصــل إلــى فــرض عودتهــم دون انتظــار اتفاقيــة دوليــة أو إذن مــن ’إســرائيل‘. وبعبــارة أخــرى، تعنــي 

ــا وضــح  ــة بهــا. كم ــى المطالب ــرض العــودة دون االقتصــار عل ــه ف ــة من ــا الغاي ــا نضالًي  جماهيرًي
ً

ــة الشــعبية فعــال هــذه الحرك

الباحثــون الميدانيــون للمســتطلعة آرائهــم أنــه ليــس فــي هــذا الســؤال مــا ينتقــص مــن احتــرام محــاوالت العــودة الفرديــة 

والجماعيــة، القديمــة منهــا والجديــدة. ومــع ذلــك، يســعى هــذا الســؤال إلــى الوقــوف أمــام التصــورات التــي يحملهــا 

الشــباب، والتــي تحتــل أهميــة ال يســتهان بهــا فــي إطــالق نقاشــات وجهــود مثمــرة بهــدف تطويــر آليــات العمــل مــن أجــل 

تحقيــق العــودة فعليــا. 

الجدول )14،5(: أسباب غياب حركة شعبية للعودة

برأيك، ما الذي يمنع نشوء 
حركة عودة فردية وجماعية 

)شعبية( اآلن/ أولوية أولى

األولوية

لبنـاناألردن الضفة الغربيةقطاع عزة
فلسطين المحتلة 

عام 1948
المجموع العام

خوف الفلسطينيين من القمع 
اإلسرائيلي أثناء محاولة العودة

المرتبةالنسبةالمرتبةالنسبةالمرتبةالنسبةالمرتبةالنسبةالمرتبةالنسبةالمرتبةالنسبة

عدم وجود رؤية وطنية من 
األحزاب لتحقيق العودة

31.3134.8265.8120.7355.6139.21

عدم مشاركة الجئين آخرين في 
مبادرات عودة

24.4244.6114.9224.3117.0226.42

وجود الحواجز والحدود )بما 
فيها الجدار(

20.8311.9311.7310.3513.1313.63

عدم االستعداد للعيش تحت 
حكم إسرائيل

7.453.043.8423.622.159.14

عدم ضمان الوضع القائم بعد 
العودة.

5.563.043.8415.341.766.75

10.042.66.065.8610.544.86سبب آخر*
67.07.06.07.07.107.المجموع

100100100100100100

سؤال لم يتم طرحه في االستبيان اإللكتروني )عبر اإلنترنت(.  817
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ــد  ــى المســتطلعة آرائهــم تحدي ــب إل ل
ُ
ــا ط ــا. فعندم

ً
ــع بعضهــا بعض ــة ومنســجمة م ــي عمومهــا، منطقي ــج، ف ــت النتائ كان

ــي: خــوف  ــى النحــو التال ــرة عل ــرز األســباب المتوات ــت أب ــة للعــودة، كان ــة جماعي ــاب حرك ــي تفســر غي أهــم األســباب الت

الفلســطينيين مــن القمــع اإلســرائيلي أثنــاء محاولــة العــودة فــي المرتبــة األولــى، وعــدم وجــود رؤيــة وطنيــة لــدى 

األحــزاب السياســية لتحقيــق العــودة فــي المرتبــة الثانيــة، وانتشــار الحواجــز والحــدود، بمــا يشــمل جــدار الفصــل 

العنصــري، فــي المرتبــة الثالثــة. 

فــي الواقــع، ليــس غريًبــا أن يتربــع الســبب األول الــذي يكمــن فــي خــوف الفلســطينيين مــن ’إســرائيل‘، علــى رأس 

األســباب األخــرى. فالقمــع الــذي تمارســه ’إســرائيل‘، مــن خــالل السياســات التــي تنتهجهــا دون وجــه قانونــي، مصمــم 

ــي نفــوس الفلســطينيين  ــة ف ــن الصدم ــق حــاالت م ــل لخل ــع العــودة وعرقلتهــا فحســب، ب بصفــة خاصــة ليــس فقــط لمن

ــك،  ــى الفلســطينيين. وبذل ــة عل ــى إحــكام القبضــة والهيمن ــة إل ــو األخــرى، إضاف ــرة تل ــات الم وتعريضهــم لهــذه الصدم

تعمــل ’إســرائيل‘ وعلــى نحــو مقصــود علــى خلــق حالــة نفســية فــي أوســاط الفلســطينيين، بحيــث تشــل حركتهــم، 

ــم. ــطينيين وعجزه ــوع الفلس ــة خض ــخ حال ــم، وترس ــة حقوقه ــن ممارس ــوق م ــاب الحق ــرم أصح وتح

ــة أو برنامــج ناجــع  ــى رؤي ــي، وهــو االفتقــار إل ــا ال ينفــك عــن الســبب الثان
ً
ــا وثيق

ً
ــط هــذا الســبب ارتباط ــك، يرتب ــع ذل وم

قيــادة  دفــة  تتولــى  أن  مــن   
ً

وبــدال الفلســطينية،  السياســية  فالقــوى  العــودة.  لتحقيــق  السياســية  األحــزاب  لــدى 

إســتراتيجية وطنيــة تعنــى بتطبيــق العــودة وتحقيقهــا، لــم تــزد علــى أن تتصــور العــودة كمــا لــو كانــت تحصيــل 

ــودة  ــن خــالل المفاوضــات، دون أن تتصــور هــذه الع ــق م ــد يتحق ــودة ق ــد أشــكال الع ــرر، أو أن أح ــة التح حاصــل لعملي

ــم  ــية تنظ ــوى السياس ــن أن الق ــم م ــى الرغ ــها. فعل ــة نفس ــة التحرري ــاز العملي ــي وإلنج ــراط ف ــيلة لالنخ ــا كوس وتوظفه

عــام،  فــي كل  النكبــة  إحيــاء ذكــرى  قبيــل فعاليــات  مــن  العــودة،  بحــق  بالمطالبــة  التــي تعنــى  الرمزيــة  الفعاليــات 

فهــي لــم تعمــل علــى مســاندة منهــج عملــي يعنــى بتحقيــق العــودة أو تشــجيعها مــن خــالل فعــل شــعبي منظــم 

ــا عــن 
ً

ومتناســق ومتواصــل علــى نحــو يعالــج حالــة الخــوف الفــردي و/أو الجماعــي الــذي تفرضــه ’إســرائيل‘. وعوض

ذلــك، شــجعت القيــادة الفلســطينية، علــى نحــو يتنافــى مــع المنطــق، الفلســطينيين علــى تحمــل أخطــار اشــد مــن 

ــو  ــه – وه ــبب األول وتفاقم ــتفحال الس ــى اس ــر إل ــذا األم ــي ه ــث يفض ــال، حي ــوض القت ــل خ ــودة مث ــة الع ــر محاول خط

ــي النفــس.  ــث الخــوف ف ــا يب ــا م ــن تلّمســه، والمجهــول دائًم  ال يمك
ً

ــا مجهــوال ــودة حلًم ــن الع ــذي يجعــل م الخــوف – ال

2018، نقطــة  آذار  انطلقــت فــي قطــاع غــزة فــي شــهر  التــي  الكبــرى،  العــودة  لت مســيرة 
ّ
الســياق، شــك وفــي هــذا 

ــيرة  ــذه المس ــن ه ــى م ــدف المتوخ ــن أن اله ــم م ــى الرغ ا، عل
ً
ــز ــا ممي  نضالًي

ً
ــال ــم وفع ــع القائ ــن الوض ــة ع ــراق واضح افت

تحــول فــي نهايــة المطــاف إلــى هــدف يولــي األولويــة لمطلــب رفــع الحصــار عــن القطــاع ودفــع المطالبــة بالعــودة 

ــوراء.    ــى ال ــها ال نفس

لــى ديارهــم  إ العــودة  فــي ســبيل  الفلســطينيون  لتــي يبذلهــا  ا المحــاوالت  رفــض  ’إســرائيل‘ علــى  بــت  وطالمــا دأ

الفرديــة والجماعيــة  العــودة  لنجــاح مــن نصيــب محــاوالت  ا ــا حاســًما، فمــن غيــر المحتمــل أن يكــون 
ً

األصليــة رفض

نجــاح  افتــراض  )علــى  العــودة  ر  اســتمرا تضمــن  حثيثــة  مســاٍع  وغيــاب  المتوقــع،  اإلســرائيلي  القمــع  ظــل  فــي 

اختراقــات  ومراكمــة  المحــاوالت  متابعــة  تســهم  أن  المرجــح  فمــن  ذلــك،  ومــع  الحــدود(.  علــى  اختــراق  حــدوث 

أقلــه  يتمثــل  لواقــع،  ا أرض  علــى  لملمــوس  ا لنجــاح  ا مــن  قــدر  تحقيــق  فــي  مؤقتــة،  كانــت  ولــو  حتــى  الحــدود، 

الشــعب  بنــاء  أ وعــي  وفــي  الدوليــة  الســاحة  علــى  بقــوة  حاضــرة  والمهجريــن  الالجئيــن  قضيــة  علــى  اإلبقــاء  فــي 

تحــرري  برنامــج  تطويــر  فــي  أساســًيا  ركًنــا  يعــد  العــودة  ممارســة  مــن  الخــوف  حاجــز  كســر  إن  الفلســطيني. 

المقــام  فــي  السياســية  لقــوى  ا كاهــل  علــى  المهمــة  هــذه  عــن  المســؤولية  تقــع  الســياق،  هــذا  وفــي  حقيقــي. 

واألخيــر.  األول 
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ــم  ــى دياره ــن إل ــن والمهجري ــا هــي أســباب الرفــض اإلســرائيلي لعــودة الالجئي ــك، م الســؤال العاشــر: برأي
ــة؟818   األصلي

ــرائيلية  ــية اإلس ــزاب السياس ــة واألح ــة والحكوم ــات الصهيوني ــوكاالت والمؤسس ــا ال ــي أطلقته ــرة الت ــالت األخي ــع الحم تض

قضيــة تمكيــن الالجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين مــن ممارســة حقهــم فــي العــودة فــي إطــار يصورهــا مــن زاويــة 

ل 
ّ
ــو كانــت تشــك ــى ديارهــم األصليــة كمــا ل ــى وجــه الخصــوص، تصــور هــذه الحمــالت عــودة الفلســطينيين إل اإلرهــاب. وعل

ــى تقويــض األســس التــي تقــوم  ــا يســتهدف ’إســرائيل‘ والشــعب اليهــودي. وبذلــك، تســعى هــذه الروايــة إل  إرهابًي
ً

عمــال

عليهــا الدعــوة الموجهــة لـــ ـ’إســرائيل‘ لتطبيــق حــق عــودة الفلســطينيين مــن خــالل اســتدرار التعاطــف العالمــي مــع تاريــخ 

 المخــاوف 
ّ

الشــعب اليهــودي والمحنــة المتواصلــة التــي يعيشــها. واألدهــى واألمــّر مــن ذلــك أن ’إســرائيل‘ تســعى إلــى بــث

ــن  ــم إرهابيي ــم بصفته ــطينيين وتقديمه ــورة الفلس ــويه ص ــق تش ــن طري ــرائيليين، ع ــود اإلس ــئة اليه ــي تنش ــة ف الوجودي

ــرأي العــام اإلســرائيلي علــى نحــو  ــب ال ــى ارتــكاب محرقــة )هولوكوســت( أخــرى بحقهــم، وهــو مــا يؤل متوحشــين يســعون إل

ــه.  ــا ال رجعــة عن ــا قاطًع
ً

ــة رفض ــى ديارهــم األصلي ــودة الفلســطينيين إل يرفــض ع

ــي يســوقها  ــك الحمــالت الت ــى تل ــالع الشــباب الفلســطينيين عل
ّ
ــدى اط ــة م ــى هــذا الســؤال بمعرف ــي هــذا الســياق، يعن وف

الصهاينــة واإلســرائيليون عــن الفلســطينيين. فــال يمكــن، دون الوعــي بهــا، إعــداد الحمــالت واإلســتراتيجيات التــي تتكفــل 

ــذي  ــي ال ــع الدول ــراق المجتم ــا، واخت ــاء دعائمه ــطينيين وإرس ــوق الفلس ــن حق ــاع ع ــا، والدف ــم ودحضه ــذه المزاع ــد ه بتفني

ــه.  ــه وتوجهات ــى تصورات ــة عل ــا الصهيوني ــن األيديولوجي تهيم

وتمثــل الخيــارات التــي طرحــت علــى الشــباب المســتطلعة آرائهــم مزاعــم معروفــة يوظفهــا اإلســرائيليون الصهاينــة فــي 

تســويغ تنكرهــم وتنصلهــم مــن إعمــال حــق الالجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين فــي العــودة إلــى ديارهــم األصليــة. وقــد وضــح 

ــل المؤسســات الصهيونيــة  ــى هــؤالء الشــباب، أن األســباب المطروحــة تقــدم مــن قب فريــق البحــث الميدانــي، قبــل أن يطلــب إل

روهــا، والتــي تنشــط فــي مختلــف المياديــن والمجــاالت - السياســية والدينيــة واألكاديميــة 
ّ
واإلســرائيلية المحليــة والدوليــة ومنظ

واإلعالميــة - باعتبارهــا حقائــق أو مخــاوف حقيقيــة تشــغلهم. كمــا وضــح الباحثــون الميدانيــون للمســتطلعة آرائهــم أن األســباب 

المذكــورة، وحســب ظهورهــا فــي الجــدول أدنــاه، ليســت حصريــة وال شــاملة، بــل هــي األســباب الســائدة فــي أوســاط اإلســرائيليين 

والتــي يوظفهــا الصهاينــة فــي أدلجــة 

اليهــود وتنشــئتهم تنشــئة صهيونيــة 

الحركــة  تســتخدم  كمــا  عنصريــة. 

لــو  كمــا  األســباب  هــذه  الصهيونيــة 

كانــت فزاعــة توقــظ مخــاوف شــتى فــي 

النفــوس كلمــا ثــار الحديــث عــن حــق 

ــع  ــد المجتم ــك بقصــد تجني العــودة، وذل

ــك، وضــح  ــى ذل ــاًء عل لرفــض العــودة. وبن

للمســتطلعة  الميدانيــون  الباحثــون 

ــؤال ال  ــذا الس ــن ه ــة ع ــم أن اإلجاب آرائه

األســباب،  تلــك  علــى  الموافقــة  تعنــي 

عموًمــا  للفلســطينيين  بالنســبة  ألنهــا 

مجــرد مزاعــم أو مخــاوف مختلقــة أو غيــر 

ــررة. مب

818  سؤال لم يتم طرحه في االستبيان اإللكتروني )عبر اإلنترنت(.

مستعمرة إسرائيلية تستوطن أحد البيوت التي تعود ملكيته ألحد  الالجئين الفلسطينيين من حي الطالبية 
في القدس في العام 1948”،  2004. )آن باك/مركز بديل©(
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الجدول )15،5(: االعتراضات التي تسوقها ’إسرائيل‘ على العودة

برأيك، ما هي أسباب الرفض اإلسرائيلي 
لعودة الالجئين والمهجرين: 

الدولة/ المنطقةحالة اللجوء

المجموع الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة 
داخل 

فلسطين 
1948

قطاع 
غزة

الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين 
المحتلة 
عام 1948

 ايمان اليهود االسرائيليين بان 
فلسطين هي ارض اليهود فقط.

%93.6%96.7%96.6%97.6%92.2%87.2%96.7%99.5%93.0أوافق
%6.4%3.3%3.4%2.4%7.8%12.8%3.3%5.%7.0ال أوافق
%100%100%100%100%100%100%100%100%100المجموع

ثقافة العنصرية لدى اليهود 
االسرائيليين  

%95.6%100%98.5%97.6%92.8%92.3%100%93.2%95.5أوافق
%4.4%0.0%1.5%2.4%7.2%7.7%0.0%6.8%4.5ال أوافق
%100%100%100%100%100%100%100%100%100المجموع

تخوف اليهود اإلسرائيليين من 
قيام الفلسطينيين بارتكاب 

مجازر بحقهم.  

%81.6%53.8%93.4%86.8%75.8%75.3%53.8%91.9%82.2أوافق
%18.4%46.2%6.6%13.2%24.2%24.7%46.2%8.1%17.8ال أوافق
%100%100%100%100%100%100%100%100%100المجموع

 تخوف اليهود اإلسرائيليين من 
التحول إلى أقلية مضطهدة في 

فلسطين. 

%82.1%78.5%90.9%68.8%83.0%86.8%78.5%91.1%81.6أوافق
%17.9%21.5%9.1%31.2%17.0%13.2%21.5%8.9%18.4ال أوافق
%100%100%100%100%100%100%100%100%100المجموع

 تخوف اليهود من الطرد للدول 
التي جاؤوا منها )العودة إلى 

أقليات مضطهدة(   

%78.4%69.1%92.0%51.8%84.2%88.5%69.1%90.4%78.0أوافق
%21.6%30.9%8.0%48.2%15.8%11.5%30.9%9.6%22.0ال أوافق
%100%100%100%100%100%100%100%100%100المجموع

تخوف اليهود اإلسرائيليين من 
خسارة االمتيازات المكتسبة على 

حساب الفلسطينيين.

%72.1%43.7%94.1%46.9%74.3%79.7%43.7%89.4%72.4أوافق
%27.9%56.3%5.9%53.1%25.7%20.3%56.3%10.6%27.6ال أوافق
%100%100%100%100%100%100%100%100%100المجموع

تخوف اليهود اإلسرائيليين من 
خسارة الدعم الغربي إلسرائيل 

)إذا تحولت إلى دولة مندمجة في 
بيئة المنطقة )دولة غير غربية(.  

%67.4%23.9%92.0%43.3%68.7%75.0%23.9%95.3%67.6أوافق
%32.6%76.1%8.0%56.7%31.3%25.0%76.1%4.7%32.4ال أوافق
%100%100%100%100%100%100%100%100%100المجموع

ــتطلعة  ــباب المس ــاط الش ــي أوس ــي ف ــتوى الوع ــاع مس ــى ارتف ــا، إل ــي عمومه ــؤال، ف ــذا الس ــى ه ــواردة عل ــج ال ــير النتائ تش

ــات  ــرز اإلجاب ــت أب ــة بشــأن العــودة. وكان ــدة اإلســرائيلية الصهيوني ــي تســردها األجن ــات الت ــن الرواي ــة م ــكل رواي آرائهــم ب

ــي  ــة الســائدة ف ــة العنصري ــي ثقاف ــي العــودة تنحصــر ف ــكار حقهــم ف ــى إن ــن شــملهم المســح أنهــا تفضــي إل ــي رأى م الت

ــبته  ــا نس ــك أن م ــن ذل ــم م ــة. واأله ــي المائ ــت 95.6 ف ــبة بلغ ــبب نس ــذا الس ــجل ه ــث س ــرائيليين، حي ــود اإلس ــاط اليه أوس

100 فــي المائــة مــن مهجــري العــام 1948، الذيــن يقيمــون فيمــا بــات يعــرف اليــوم بـ’إســرائيل‘ ويحملــون الجنســية 

اإلســرائيلية ويتعرضــون لهــذه الثقافــة العنصريــة بصــورة مباشــرة، أبــدوا موافقتهــم علــى هــذا الســبب. مــن ناحيــة عمليــة 

يجــب االلتفــات هنــا ان عــودة هــؤالء المهجريــن فــي فلســطين المحتلــة فــي العــام 1948 إلــى ديارهــم األصليــة التــي 

هجــروا منهــا ال تتســبب فــي التأثيــر علــى التركيبــة الديموغرافيــة ’للدولــة اليهوديــة‘، ولكنهــم مــع ذلــك يحرمــون مــن 

حقهــم فــي العــودة إليهــا. وممــا يضاعــف مــن تعقيــد هــذه الحالــة الســبب الثانــي الــذي يحظــى بالقبــول علــى نطــاق 

واســع، والــذي يتمثــل فــي إيمــان اليهــود اإلســرائيليين بــأن فلســطين لهــم وحدهــم، وهــو ســبب يقــوم فــي حــد ذاتــه علــى 

ــدرك الشــباب الفلســطيني فــي عمومــه ان الرفــض اإلســرائيلي للعــودة مــا هــو  ــارة أخــرى، ُي أســاس التفــوق العنصــري. وبعب

ــع، تشــكل هــذه  ــع أطيافــه وشــرائحه. وفــي الواق ــة ممأسســة ومتفشــية بيــن صفــوف المجتمــع اإلســرائيلي بجمي اال عنصري

ــا 
ً

ــة بيــن اليهــود اإلســرائيليين. وهــذا يشــير أيض ــى درجــة استشــراء العنصري ــا عل ــة مؤشــًرا قوًي المســتويات مــن العنصري

إلــى طبيعــة المهمــة الماثلــة أمــام الفلســطينيين وجســامتها وضخامتهــا المتمثلــة فــي التغلــب علــى تأثيــر الرســائل 



199

س
مـ

خا
الـ

ل 
ــــ

ص
فـ

الـ

المشــوهة التــي تبثهــا المؤسســة الصهيونيــة واإلســرائيلية ضــد الفلســطينيين وتقويضهــا مــن أجــل الشــروع فــي إعمــال 

ــة.  ــى ديارهــم األصلي ــي العــودة إل حقهــم ف

السؤال الحادي عشر:  برأيك، ما هو الحل السياسي األمثل واألكثر عدالة لتحقيق العودة؟ 

ــى  ــى أساســه. وال يهــدف هــذا الســؤال إل ــذي يمكــن تطبيــق العــودة عل يتنــاول هــذا الســؤال اإلطــار السياســي األنســب، ال

ــوى  ــل س ــح ال تمث ــذا المس ــة له ــة الكلي ــى أن العين ــر إل ــن، بالنظ ــل الدولتي ــة أو ح ــل الدول ــول ح ــطينيين ح ــتفتاء الفلس اس

ــق  ــة تطبي ــى فحــص إمكاني ــك، يتطــرق هــذا الســؤال إل ــى خــالف ذل ــن شــرائح الشــعب الفلســطيني. فعل ــة م شــريحة معين

ــورة.  ــية المتص ــول السياس ــار الحل ــن إط ــودة ضم الع

التحليل التفصيلي لنتائج المسح المباشر 

الجدول )16،5(: الحل السياسي األمثل واألكثر عدالة، نتائج المسح المباشر

برأيك، الحل السياسي األمثل واألكثر 
عدالة لتحقيق العودة

الدولة/ المنطقةحالة اللجوء

المجموع الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 1948

قطاع 
غزة

الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين 
المحتلة 
عام 1948

إقامة دولة فلسطين في/ على حدود 67 
وعودة الالجئين الراغبين إلى أراضي 1967

13.226.311.516.614.10.925.411.514.0

إقامة دولة فلسطينية في/ على حدود 67 
وعودة الجئي 1948 إلى ديارهم األصلية

45.566.872.060.570.613.645.172.048.2

إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية واحدة 
يكون فيها اليهود اإلسرائيليون مواطنين 

فلسطينيين بحقوق متساوية

36.03.912.011.08.685.427.612.032.7

إقامة دولة إسرائيل الديمقراطية يكون 
فيها الفلسطينيون مواطنين إسرائيليين 

بحقوق متساوية

0.90.00.03.10.30.00.00.00.8

إقامة دولة ديمقراطية واحدة )دون تحديد 
هوية الدولة( يكون فيها اإلسرائيليون 

والفلسطينيون مواطنين بحقوق متساوية

1.32.24.51.53.80.00.44.51.5

3.00.80.07.32.70.11.60.02.8أخرى 
100100100100100100100100100المجموع

تتمثــل أوضــح نتيجــة يمكــن اســتخالصها ممــا ورد فــي الجــدول أعــاله أن أي حــل يجــب أن يقــوم فــي أساســه علــى تيســير 

قــدرة الالجئيــن والمهجريــن علــى العــودة إلــى ديارهــم األصليــة. فقــد اختــار مــا نســبته 86 فــي المائــة مــن الشــباب الذيــن 

اســتطلعت آراؤهــم،819 الحــل السياســي الــذي يفســح المجــال أمــام الالجئيــن والمهجريــن مــن فلســطين المحتلــة فــي العــام 

1948 للعــودة إلــى ديارهــم األصليــة. وارتفعــت هــذه النســبة إلــى 95 فــي المائــة فــي نتائــج االســتبيان اإللكترونــي، حيــث 

ــم  ــى دياره ــري 1948 إل ــي ومهج ــودة الجئ ــمل ع ــذي ال يش ــن ال ــل الدولتي ــم لح ــم الحاس ــن رفضه ــه ع ــوا عن ــن أجاب ــرب م أع

ــذي يحصــر  ــوا مــع الخيــار األول، ال ــك، فمــن بيــن مــن ذهب  عــن ذل
ً

ــة فــي العــام 1948. وفضــال االصليــة فــي فلســطين المحتل

ــة الفلســطينية ضمــن حــدود العــام 1967، ضمــت النســبة األعلــى مــن هــؤالء الجئــي العــام 1967، الذيــن  ــى الدول العــودة إل

ــى أنهــم هجــروا مــن هــذه المنطقــة فــي األصــل.  تعــد عودتهــم مضمونــة بموجــب هــذا الســيناريو، بالنظــر إل

عند استبعاد الخيار األول )إقامة الدولة والعودة إليها داخل حدود 1967(، نحصل على ٪86، مما يضمن العودة إلى الوطن في سيناريوهات سياسية مختلفة.  819
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ــر  ــي ييس ــل سياس ــياق ح ــي س ــا ف
ً

ــة أيض ــد مفضل ــودة تع ــر أن الع ــة يظه ــذه النتيج ــى ه ــل عل ــن التحلي ــد م ــراء المزي وبإج

 
ً

إقامــة الدولــة فــي األرض المحتلــة فــي العــام 1967. فــكان مهجــرو العــام 1948 والجئــو العــام 1967 هــم األكثــر ميــال

ــياق  ــي س ــًيا ف  سياس
ً

ــال ــي ح ــى التوال ــم عل ــة منه ــي المائ ــة و66.8 ف ــي المائ ــبته 72.0 ف ــا نس ــار م ــث اخت ــار، حي ــذا الخي له

ــو العــام  ــى حــدود العــام 1967 أو ضمــن هــذه الحــدود. ففــي ظــل هــذا الســيناريو، يتمكــن الجئ ــام عل ــة فلســطينية تق دول

ــا  ــرون داخلي ــل المهج ــا يواص ــطينية، بينم ــة الفلس ــيطرة الدول ــع لس ــي تخض ــة الت ــم األصلي ــى دياره ــودة إل ــن الع 1967 م

ــة فــي العــام 1948 العيــش فــي ظروفهــم الراهنــة فــي ’إســرائيل‘، وهــو وضــع باتــوا معتاديــن عليــه  فــي فلســطين المحتل

ــارة أخــرى، يكمــن بيــت القصيــد بالنســبة لمهجــري العــام 1948  ــج. وبعب ــه النتائ ــا توحــي ب بدرجــة مــن الدرجــات، بحســب م

ــل، ذهــب مــا يقــل عــن نصــف الجئــي العــام  ــى ديارهــم األصليــة، وليــس فــي اإلطــار السياســي. وفــي المقاب فــي العــودة إل

ــار  ــى الدي ــى أن ســيناريو العــودة ال ــار إل ــرد هــذا االختي ــا يكــون م ــع هــذا الحــل السياســي. وربم ــة( م ــي المائ 1948 )45.5 ف

ــطين  ــي فلس ــة ف ــم االصلي ــى دياره ــم إل ــق عودته ــترط تحق ــدود 1967، يش ــى ح ــطينية عل ــة فلس ــة دول ــع اقام ــة م االصلي

ــن االطــار  ــات المســتطلعة فــي أن تحقــق العــودة أهــم م ــن الفئ ــع غيرهــم م ــك يتقاطعــون م ــام 1948. وهــم بذل ــة ع المحتل

السياســي للحــل، بالرغــم مــن ان عودتهــم قــد تنطــوي علــى شــكل مــن االنقطــاع عــن هويتهــم ومجتمعهــم بحكــم وجودهــم 

ــطينية.  ــر فلس ــة غي ــم دول ــت حك تح

ومــع ذلــك، تعكــس النســبة العاليــة لتأييــد العــودة ضمــن ســياق حــل سياســي ينطــوي علــى إقامــة الدولــة الفلســطينية علــى 

حــدود العــام 1967 أو داخــل هــذه الحــدود )48.2 فــي المائــة مــن المســتطلعين الذيــن أجابــوا عــن هــذا الســؤال(  الواقعيــة 

ــر  ــدر أكب ــاًرا يتســم بق ــن يشــكل خي ــث يظهــر أن حــل الدولتي ــن الشــباب، حي ــون الفلســطينيون م ــد بهــا الالجئ ــي يعتق الت

ــي  ــن ف ــل الدولتي ــج ح ــن رواج منه ــه ع ــذا التوج ــر ه ــا يعب ــودة. كم ــم المنش ــطينيين دولته ــح الفلس ــي من ــة ف ــن الواقعي م

ــة  ــة العام ــن الجمعي ــادر ع ــرار 194 الص ــب الق ــن بموج ــودة الالجئي ــمل ع ــا يش ــائد، بم ــطيني الس ــي الفلس ــاب السياس الخط

لألمــم المتحــدة. وتعــد هــذه اإلجابــة ملفتــة للنظــر علــى وجــه خــاص فــي أوســاط الالجئيــن مــن الضفــة الغربيــة، حيــث 

ــوم  ــات يعــرف الي ــا ب ــة فيم ــار األصلي ــى الدي ــل بالعــودة إل ــار القائ ــده للخي ــة منهــم، تأيي ــي المائ ــا نســبته  70.6 ف ــدى م أب

بـ’إســرائيل‘، مــع إقامــة دولــة فلســطينية علــى حــدود العــام 1967. وربمــا جــاء االختيــار نتيجــة لالعتقــاد بــأن العــودة 

ــاء  ــادة بن ــة يمكــن االنطــالق منهــا إلع ــدة صلب ــة قاع ــن اســتعادة كرامتهــم وإقام ــن م ــة تمكــن الالجئي ــل فرصــة حقيقي تمث

ــذي يؤيــد تنفيــذ حــل  ــي الســائد ال ــا للتماشــي مــع الموقــف الدول ــه قــد يشــكل موقفــا براغماتي مســتقبلهم، ناهيــك عــن أن

ــة؛  ــة الوطني ــة الدول ــي إقام ــى مصلحتهــم ف ــى ديارهــم عل ــي العــودة إل ــن ف ــة الالجئي ــارة أخــرى، تتفــوق رغب ــن. وبعب الدولتي

ــة.  ــة وأراضيهــم مضموم ــى ديارهــم األصلي ــت عودتهــم إل ــا كان ــة ضمــن حــدود العــام 1967 طالم ــام دول ــون بقي فهــم يقبل

ــذي  ــي ال ــة اإلطــار السياســي الثان ــي فلســطين بحدودهــا االنتدابي ــام ف ــي تق ــة الفلســطينية الواحــدة الت ــد شــكلت الدول وق

حظــي بأكبــر نســبة مــن القبــول، حيــث أيدهــا مــا نســبته 32.7 فــي المائــة مــن أفــراد العينــة الكليــة التــي اســتطلعت آراؤهــا. 

ــال  ــى إعم ــراض أن هــذا التوجــه يفضــي إل ــن افت ــر ع ــا يعب ــار، وهــو م ــوا هــذا الخي ــام 1948 فضل ــي الع ــا أن الجئ ليــس غريًب

ــه يكفــل كرامتهــم ويصــون هويتهــم  ــه االســتدامة ألن ــى نحــو يرجــح أن تكتــب ل ــك عل ــه ينجــز ذل حقهــم فــي العــودة، وأن

الوطنيــة. وتتأكــد طبيعــة الدولــة بــأن تكــون دولــة فلســطينية مــن خــالل الرفــض الحاســم العتمــاد حــل ينطــوي علــى وجــود 

ــط 7،  ــار فق ــع هــذا الخي ــث ذهــب م ــن رعاياهــا حي ــدم المســاواة بي ــى ق ــة عل ــن المواطن ــة تضم ــة إســرائيلية ديموقراطي دول

ــة ديموقراطيــة  ــى ذلــك انــه حتــى خيــار دول منهــم 6 أفــراد فــي قطــاع غــزة وشــخص واحــد فــي الضفــة الغربيــة. يضــاف ال

دون تحديــد هويتهــا، لــم يؤيــده إال 12 فــرًدا مــن أفــراد عينــة المســح. وممــا يلفــت االنتبــاه أن الالجئيــن الفلســطينيين فــي 

ــر مــن غيرهــم.  ــة الواحــدة أكث ــة الفلســطينية الديموقراطي ــار الدول ــة التــي أيــدت خي ــوا هــم الفئ األردن كان

وقــد اقتــرح عــدد أقــل مــن المســتطلعة آرائهــم  )2.8 فــي المائــة مــن المســتطلعة آرائهــم ( خيــارات أخــرى غيــر تلــك 
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المطروحــة فــي الجــدول أعــاله. وقــد تركــزت اقتراحــات هــؤالء علــى إقامــة دولــة فلســطينية إســالمية أو اشــتراكية، أو 

ــه  ــرار أصحاب ــه إص ــذا التوج ــه ه ــس في ــذي يعك ــت ال ــي الوق ــا. وف ــرائيليين فيه ــود اإلس ــود اليه ــن وج ــا م ــو تماًم ــة تخل دول

ــم  ــأن الحــل الدائ ــة ب ــا اعتقــاد هــذه الفئ
ً

ــه يظهــر أيض ــة، فإن ــة أو األيديولوجي ــة أو الديني ــة القومي ــة الدول ــى تأكيــد هوي عل

والعــادل الــذي يضمــن حــق العــودة ال يتأتــى مــن إقامــة دولــة علــى حــدود العــام 1967، حتــى لــو كانــت العــودة إلــى 

ــة الواحــدة  ــى آخــر، يــرى أفــراد هــذه الفئــة مــن عينــة المســح أن الدول ــة. وبمعًن ــة فــي العــام 1948 مضمون فلســطين المحتل

التــي ينبغــي أن تكــون فلســطينية، ويمكــن أن تكــون إســالمية أو اشــتراكية، هــي اإلطــار السياســي األنســب. 

التحليل التفصيلي لنتائج االستبيان اإللكتروني 

الجدول )17،5(: الحل السياسي األمثل واألكثر عدالة، نتائج المسح اإللكتروني

برأيك، الحل السياسي األمثل واألكثر عدالة 
لتحقيق العودة

الدولة/ المنطقةحالة اللجوء

المجموع الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 

1948
فلسطينآخرون

الدول 
العربية

الدول 
األجنبية

إقامة دولة فلسطين في/ على حدود 67 وعودة 
الالجئين الراغبين إلى أراضي 1967

4.611.913.58.97.67.16.27.1

إقامة دولة فلسطينية في/ على حدود 67 
وعودة الجئي 1948 إلى ديارهم األصلية

29.532.210.810.729.1309.925.4

إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية واحدة 
يكون فيها اليهود اإلسرائيليون مواطنين 

فلسطينيين بحقوق متساوية

34.428.845.930.433.133.63734.1

إقامة دولة إسرائيل الديمقراطية يكون فيها 
الفلسطينيون مواطنين إسرائيليين بحقوق 

متساوية

0.81.72.710.70.63.64.92.5

إقامة دولة ديمقراطية واحدة )دون تحديد 
هوية الدولة( يكون فيها اإلسرائيليون 

والفلسطينيون مواطنين بحقوق متساوية

12.913.621.628.614.59.330.916

17.811.95.410.715.116.411.114.8أخرى 
100100100100100100100100المجموع

ــى  ــدة عل ــة الواح ــل الدول ــد ح ــرز تأيي ــج، ب ــذه النتائ ــن ه ــن بي ــرة. فم ــي مغاي ــح اإللكترون ــج المس ــر نتائ ــل، تظه ــي المقاب وف

ــاركين  ــح أن المش ــن المرج ــم . فم ــتطلعة آرائه ــاط المس ــي أوس ــة ف ــي المائ ــبته 53 ف ــجلت نس ــث س ــره، حي ــوق غي ــو يف نح

فــي المســح، وبالنظــر إلــى اإلمكانيــة التــي يســرت لهــم المشــاركة فيــه مــن خــالل الحيــز المتــاح لهــم علــى شــبكة اإلنترنــت، 

مطلعــون علــى الخطــاب السياســي الــذي يتنــاول فلســطين ويشــاركون فيــه، وهــو خطــاب تتزايــد حــدة الرفــض فيــه 

ــاًء علــى   للصــراع بيــن الصهيونيــة والفلســطينيين. وبن
ً

ــاره حــال ــول أو حتــى اســتدامة واقــع حــل الدولتيــن باعتب إلمكانيــة قب

ــدًدا  ــن أن ع ــم م ــى الرغ ــن الفلســطينيين أنفســهم، عل ــف بي ــاد هــذا الموق ــد اعتم ــج بتزاي ــه، توحــي هــذه النتائ هــذا التوج

ــع  ــب م ــى جن ــا إل ــه جنًب ــي ظل  يعيــش اليهــود اإلســرائيليون ف
ً

ــرى حــال ــذي ي ــع ال ــون يدركــون الواق ــه منهــم ال يزال ــأس ب ال ب

لفلســطينيين.  ا

ــة الواحــدة كانــت النتائــج التفصيليــة للمواقــع ملفتــة للنظــر. ففــي حيــن كان معــدل  ــوا حــل الدول مــن بيــن أولئــك الذيــن فضل

ــج االســتبيان  ــع نتائ ــة حصــًرا يتماشــى م ــة واحــدة فلســطينية الهوي ــة ديموقراطي ــة دول ــه إقام ــذي حظيــت ب ــد العــام ال التأيي

الــذي شــارك فيــه الشــباب )34.1 فــي المائــة(، وكان هــو أكثــر الخيــارات المفضلــة لــدى هــؤالء المســتطلعة آرائهــم ، فقــد بــرز 
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تأييــد كبيــر ايضــا إلقامــة دولــة ديموقراطيــة واحــدة دون تحديــد هويتهــا )16 فــي المائــة(. هــذا االرتفــاع ناشــئ، فــي المقــام 

األول، عــن دمــج رأي الفلســطينيين فــي البلــدان الغربيــة فــي حســاب النتائــج، حيــث ذهــب مــا نســبته 30.9 فــي المائــة منهــم 

مــع هــذا الخيــار. وبالنظــر إلــى أن العديــد مــن هــؤالء المســتطلعين ولــدوا فــي تلــك البلــدان، فهــم لــم يعايشــوا المســتوى نفســه 

مــن الخطــاب القومــي، الــذي لــم يكــن خطاًبــا سياســًيا ســائًدا بالنســبة لهــم حتــى وقــت قريــب. وبنــاًء علــى ذلــك، فمــن المحتمــل 

أن هــؤالء المســتطلعة آرائهــم يتوخــون قــدًرا أكبــر مــن العمالنية/البراغماتيــة فــي التصــور الــذي يحملونــه عــن الدولــة المتصــورة.  

كذلــك يعكــس هــذا التوجــه الوعــي السياســي فــي أوســاط المشــاركين فــي المســح اإللكترونــي مــن الــدول العربيــة أو فلســطين. 

ــر مــن عــدم الوضــوح فــي إجاباتهــم، حيــث أيــد مــا نســبته 37 فــي المائــة منهــم حــل  ــدى هــؤالء المشــاركون قــدًرا أكب فقــد أب

الدولتيــن، بمــا يســمح مــن ناحيــة المبــدأ بعــودة جميــع الالجئيــن، بمــن فيهــم الالجئــون مــن فلســطين المحتلــة فــي العــام 1948. 

ورغــم ذلــك فقــد ســجل حــل الدولــة الفلســطينية الواحــدة أعلــى نســبة مــن التأييــد بصفــة عامــة )34-33 فــي المائــة(، بــل اقتــرح 

عــدد أكبــر بكثيــر مــن الشــباب الذيــن شــملهم المســح قيــام دولــة ديموقراطيــة دون تحديــد هويتهــا باعتبارهــا الحــل األفضــل 

ــي  ــة الوع ــى أهمي ــج عل ــدل هــذه النتائ ــن فلســطين(. ت ــة م ــي المائ ــة، و14.5 ف ــدان العربي ــن البل ــة م ــي المائ ــا نســبته 9.3 ف )م

والخطــاب السياســيين فــي تكويــن الوعــي/ التأييــد المطلــوب للتوصــل الــى حــل عملــي ودائــم. 

6،5. الجوانب العمالنية بعد العودة 

تطلــب األســئلة التاليــة )الســؤال الثانــي عشــر حتــى الســؤال الثامــن عشــر( إلــى الشــباب المســتطلعة آرائهــم التفكيــر فــي 

ــكل  ــن، تش ــر الكثيري ــي نظ ــا. فف ــودة وتقييمه ــق الع ــد أن تتحق ــرة بع ــتكون حاض ــي س ــة الت ــة التنفيذي ــب العمالني الجوان

ــب  ــارات تغل ــا بعب ــري تصوره ــة يج ــودة قضي ــل الع ــث تمث ــا، حي ــر فيه ــن التفكي ــبق أن أمع ــم يس ــائل ل ــب مس ــذه الجوان ه

عليهــا التطلعــات والبعــد عــن الواقــع، دون أن تتســم بســمة عمالنيــة ماديــة. وفــي الواقــع، الحــظ الباحثــون الميدانيــون فــي 

ــى  ــة عــن هــذه األســئلة عل ــة فــي اإلجاب المناطــق المختلفــة أن عــدًدا ليــس بالقليــل مــن المســتطلعة آرائهــم واجهــوا صعوب

ــع  ــل م ــة والتعام ــي، والملكي ــع األراض ــة، وتوزي ــتواجه الدول ــي س ــاكل الت ــاول المش ــي تتن ــك الت ــي تل ــوص – وه ــه الخص وج

المســتعِمرين الســابقين. ومــرد ذلــك أن هــؤالء المســتطلعة آرائهــم إمــا شــعروا أنــه مــن الســابق ألوانــه طــرح هــذه األســئلة، 

بالنظــر إلــى أن العــودة لــم تتحقــق بعــد، أو أنهــا أثــارت قضايــا لــم يســبق أن دارت فــي خلدهــم مــن قبــل. وفــي المقابــل، لــم 

ُيبــِد آخــرون ممــن شــملهم المســح االهتمــام فــي التفاصيــل. فبالنســبة لهــؤالء، طرحــت هــذه األســئلة تفاصيــل ثانويــة يجــب 

ــار، حققــت هــذه األســئلة  ــي هــذا المضم ــة. وف ــة قائم ــى حقيق ــا تتحــول العــودة إل ــة حالم ــة الحق ــي مرحل ــل معهــا ف التعام

الغايــة التــي كانــت متوخــاة منهــا، وهــي تحفيــز أفــراد عينــة المســح علــى التفكيــر فــي العــودة والجوانــب العمالنيــة التــي 

تتبعهــا. وبذلــك، يســاعد هــذا التحفيــز علــى الخــروج بتصــور مســبق لحــق العــودة وإحيائــه وتفعيلــه بوصفــه مشــروًعا 

ــن  ــي ســيناريو م ــى المســتطلعة آرائهــم أن ينظــروا ف ــب إل ــا طل ــك، فعندم ــع ذل ــع. وم ــى أرض الواق ــا يمكــن إنجــازه عل تحررًي

ســيناريوهات مــا بعــد العــودة، فقــد طغــى علــى إجاباتهــم )وحســبما يتبيــن أدنــاه( ســمة عمالنيــة، وضعــت حقــوق اإلنســان 

ــم القاســية التــي وقعــت عليهــم.  ــى االعتــراف بالمظال ــة إل ــار، إضاف ــة االجتماعيــة فــي عيــن االعتب ــادئ العدال ومب

ــر )أ(: برأيــك، مــا هــي درجــة أهميــة القضايــا أدنــاه كمشــاكل متوقعــة ســتواجهها  الســؤال الثانــي عش
ــودة؟820   ــق الع ــد تحق ــة عن الدول

يبحــث هــذا الســؤال فــي التصــورات التــي يحملهــا أفــراد الفئــة المســتطلعة آرائهــا عــن المشــاكل أو العقبــات التــي 

ســتواجه الدولــة والفلســطينيين فــي المرحلــة التــي تلــي ممارســة العــودة وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع. وعلــى الرغــم مــن أن 

820  سؤال لم يتم طرحه في االستبيان اإللكتروني )عبر اإلنترنت(.
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هــذه المشــاكل أو العقبــات المطروحــة ليســت حصريــة وال شــاملة، يــرى مركــز بديــل أنهــا تمثــل أبــرز القضايــا التــي ســيكون 

علــى الدولــة التعامــل معهــا واجتــراح حلــول لهــا، وذلــك باالســتناد إلــى التجــارب التــي خاضتهــا دول أخــرى فيمــا مضــى.821 

ــر فيهــا والتخطيــط  ــزم التفكي ــة يل ــا جوهري ــات وقضاي ات يتخللهــا عقب ــى إجــراء ــي تنطــوي عل فالعــودة فــي التطبيــق العمل

لهــا فــي ســياق مشــروع العــودة التحــرري. 

الجدول )18،5(: أهم المشاكل في سيناريو ما بعد العودة

برأيك، ما هي درجة أهمية القضايا 
أدناه كمشاكل متوقعة ستواجهها 

الدولة عند تحقق العودة

الدولة/ المنطقةحالة اللجوء

المجموع الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 

1948

قطاع 
غزة

الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين 
المحتلة 

عام 1948

استقبال العائدين 
وتأهيلهم اقتصاديا 

واجتماعيا.  

%86.4%79.4%98.4%68.5%85.6%95.4%79.4%94.2%86.2مهّمة
%13.3%20.6%1.2%31.5%13.9%4.6%20.6%5.8%13.5غير مهّمة

%2.%0.%3.%0.%6.%0.%0.%0.%2.ال أعلم
%100%100%100%100%100%100%100%100%100المجموع

إثبات العائدين ألمالكهم 
األصلية.

%92.6%92.2%91.6%96.0%88.2%94.5%92.2%94.2%92.5مهّمة
%7.3%7.8%8.3%4.0%11.5%5.5%7.8%5.8%7.4غير مهّمة

%1.%0.%1.%0.%3.%0.%0.%0.%1.ال أعلم
%100%100%100%100%100%100%100%100%100المجموع

التعامل مع التغيرات 
الحاصلة على األمالك 

الخاصة. 

%86.1%98.5%95.2%85.0%77.3%84.6%98.5%93.1%85.0مهّمة
%13.2%1.5%3.6%14.9%21.4%15.4%1.5%4.6%14.5غير مهّمة

%6.%0.%1.2%1.%1.4%0.%0.%2.3%6.ال أعلم
%100%100%100%100%100%100%100%100%100المجموع

منازعات الميراث خالل 
عملية توزيع األمالك بسبب 

تضاعف أعداد الالجئين/
المهجرين.

%85.9%88.9%81.5%95.3%78.2%87.5%88.9%94.9%85.0مهّمة
%13.3%11.1%16.3%4.6%21.1%12.2%11.1%4.7%14.1غير مهّمة

%8.%0.%2.2%1.%7.%3.%0.%4.%9.ال أعلم
%100%100%100%100%100%100%100%100%100المجموع

إخالء المستعمرين 
السابقين المقيمين في 

أمالك الالجئين وإسكانهم 
في منازل جديدة  

%59.9%87.3%52.0%24.0%85.3%74.7%87.3%46.7%59.4مهّمة
%39.8%12.7%47.3%75.8%14.0%25.3%12.7%53.3%40.2غير مهّمة

%4.%0.%7.%1.%7.%0.%0.%0.%4.ال أعلم
%100%100%100%100%100%100%100%100%100المجموع

تعويض الالجئين عن 
األمالك غير القابلة لإلعادة 

)المفقودة أو المدمرة أو  
التي مرافق عامة(. 

%86.5%80.0%94.5%84.1%75.9%92.7%80.0%92.0%86.4مهّمة
%13.1%20.0%4.1%15.9%23.6%7.3%20.0%8.0%13.1غير مهّمة

%4.%0.%1.4%0.%5.%0.%0.%0.%5.ال أعلم
%100%100%100%100%100%100%100%100%100المجموع

تحقيق االستقرار 
المجتمعي في ظل 

التنوع الثقافي والديني 
واالجتماعي

%88.1%73.3%99.3%83.0%81.2%91.7%73.3%86.3%89.0مهّمة
%11.8%26.7%3.%17.0%18.8%8.3%26.7%13.7%10.9غير مهّمة

%1.%0.%4.%0.%0.%0.%0.%0.%1.ال أعلم
%100%100%100%100%100%100%100%100%100المجموع

منع وقوع صراعات دينية 
أو عرقية. 

%81.9%82.7%97.8%76.0%72.0%81.4%82.7%87.2%81.4مهّمة
%17.7%17.3%8.%23.8%27.7%18.6%17.3%12.4%18.1غير مهّمة

%4.%0.%1.4%1.%3.%0.%0.%4.%4.ال أعلم
%100%100%100%100%100%100%100%100%100المجموع

أنظر على سبيل المثال األوضاع في جنوب إفريقيا وقبرص والبوسنة والهرسك وصربيا وكوسوفو.  821
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تحقيق المصالحة 
المجتمعية. 

%87.3%83.3%99.4%85.1%73.9%91.3%83.3%80.4%88.0مهّمة
%12.6%16.7%0.%14.9%26.1%8.7%16.7%19.2%11.9غير مهّمة

%1.%0.%6.%0.%0.%0.%0.%4.%1.ال أعلم
%100%100%100%100%100%100%100%100%100المجموع

تحقيق العدالة االجتماعية 
وحقوق اإلنسان خاصة 

للفئات الضعيفة. 

%89.3%79.2%99.8%70.7%94.7%94.8%79.2%100%89.1مهّمة
%10.7%20.8%1.%29.3%5.3%5.2%20.8%0.%10.9غير مهّمة

%0.%0.%1.%0.%0.%0.%0.%0.%0.ال أعلم
%100%100%100%100%100%100%100%100%100المجموع

بناء مؤسسات الدولة بحيث 
تكون فاعلة وقائمة على 

العدالة. 

%89.0%77.4%100%76.3%89.6%92.7%77.4%92.7%89.3مهّمة
%11.0%22.6%0.%23.7%10.3%7.3%22.6%7.3%10.7غير مهّمة

%0.%0.%0.%0.%1.%0.%0.%0.%0.ال أعلم
%100%100%100%100%100%100%100%100%100المجموع

إنصاف ضحايا الجرائم 
اإلنسانية وجرائم الحرب 

ومحاسبة مرتكبي الجرائم 
واالنتهاكات. 

%90.1%75.2%92.5%85.5%88.0%97.2%75.2%99.5%90.1مهّمة
%8.7%24.8%2.3%14.5%12.0%2.8%24.8%5.%8.5غير مهّمة

%1.2%0.%5.2%0.%0.%0.%0.%0.%1.4ال أعلم
100%100%100%100%100%100%100%100%100%

بــرز االعتقــاد علــى نطــاق واســع، بأهميــة القضايــا كافــة حالمــا تتحقــق العــودة وتصبــح أمــًرا واقًعــا، حيــث وافــق مــا يربــو علــى 

85 فــي المائــة مــن المســتطلعة آرائهــم علــى أهميــة جميــع هــذه القضايــا المطروحــة، باســتثناء اثنيــن منهــا. ويشــير هــذا 

التوجــه إلــى أن الفئــة المســتطلعة آرائهــا علــى وعــي بــأن العــودة إلــى الديــار األصليــة لــن تكــون تلقائيــة وال مباشــرة. كمــا 

ــل  ــأن العــودة الفعليــة لالجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين ليســت كافيــة فــي حــد ذاتهــا، ب ــى اإلقــرار ب يــدل هــذا األمــر عل

ســتكمل بسياســات وبرامــج ومبــادرات تضمــن اســتدامة هــذه العــودة وبقائهــا. وبعبــارة أخــرى، ينبغــي أن تعالــج 
ُ
ينبغــي أن ت

العــودة التمييــز وأوجــه انعــدام المســاواة االجتماعيــة واالقتصاديــة، التــي عانــى منهــا هــؤالء الالجئــون والمهجــرون نتيجــة 

ــن  ــم. وم ــه احتياجاته ــون في ــم ويؤمن ــم وحقوقه ــه كرامته ــتعيدون في ــا يس ــئ وضعًه ــو ُينش ــى نح ــك عل ــم، وذل لتهجيره

تــا علــى قــدر أقــل فــي أهميتهمــا، حظيــت قضيــة إخــالء المســتعِمرين الســابقين المقيميــن فــي  بيــن القضيتيــن اللتيــن جاء

أمــالك الالجئيــن وإســكانهم فــي منــازل جديــدة بأقــل النســب بدرجــة كبيــرة )59.9 فــي المائــة(. وتعكــس هــذه المعطيــات 

اعتقــاد الشــباب الفلســطينيين بــان مــا يحتــل رأس ســلم أولوياتهــم يكمــن فــي ضمــان حقوقهــم، وليــس البحــث عــن حلــول 

للمســتعِمرين. وقــد ظهــر هــذا بصــورة جليــة فــي إجابــات هــؤالء الشــباب عــن األســئلة التاليــة المتعلقــة بتصــورات التعامــل 

مــع توزيــع األراضــي واســترداد المســاكن )انظــر األســئلة مــن الســادس عشــر حتــى الثامــن عشــر(. 

ــجلت  ــام 1948، س ــري الع ــاط مهج ــي أوس ــا. فف ــات بعينه ــت بفئ ــي اتصل ــات الت ــن االتجاه ــدد م ــرز ع ــدم، ب ــا تق  عم
ً

ــال وفض

ــرأت  ــي ط ــرات الت ــراث، والتغيي ــات المي ــة، ومنازع ــات الملكي ــاكن )إثب ــترداد المس ــي واس ــع األراض ــة بتوزي ــا المرتبط القضاي

علــى الممتلــكات، وإخــالء المســتعِمرين والتعويــض( درجــات أدنــى مــن الموافقــة علــى أهميتهــا )87.3 – 98.5 فــي المائــة(. 

1948، تكمــن فــي اســترداد  العــام  بالنســبة لمهجــري  العــودة،  التــي تقــول إن  الفكــرة  التوجــه  وبذلــك، يعكــس هــذا 

ــة  ــن الصعوب ــل م ــه يجع ــت نفس ــي الوق ــر ف ــد كبي ــى ح ــى األرض إل ــة عل ــرات المحدث ــم بالتغيي ــر أن تأثره ــم، غي ممتلكاته

ــة علــى نحــو خــاص أمــام  ــك يمثــل قضيــة صعب ــأن ذل ــم ب ــل الطريقــة التــي يجــري فيهــا نقــل الملكيــة إليهــم، مــع العل تخّي

ــترداد  ــة باس ــا المتعلق ــت القضاي ــة، احتل ــة الغربي ــي الضف ــن ف ــبة لالجئي ــك، فبالنس ــالف ذل ــى خ ــتقبلية. وعل ــة مس أي دول

الممتلــكات معــدالت أقــل بكثيــر مــن الموافقــة، بالمقارنــة مــع جميــع الفئــات األخــرى مــن الالجئيــن )ومهجــري العــام 1948(. 

ــذه  ــا ه ــي تتبوأه ــة الت ــى األهمي ــم عل ــة موافقته ــة الغربي ــي الضف ــن ف ــن الالجئي ــوظ م ــكل ملح ــل بش ــدد أق ــدى ع ــد أب فق

ــادي  ــي واالقتص ــل االجتماع ــادة التأهي ــة وإع ــة االجتماعي ــة والعدال ــاء الدول ــألة بن ــت مس ــك، احتل ــن ذل ــا ع
ً

ــا. وعوض القضاي
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ــة الرفــاه يعــد قضيــة تكتســب  ــاء دول ــى أن بن ــى فــي أولويتهــا فــي نظــر الجئــي الضفــة الغربيــة. وهــذا يشــير إل ــة أعل مرتب

ــاره يتعــارض مــع  ــى هــذا التوجــه باعتب ــه ينظــر إل ــر مــن األهميــة بالنســبة لالجئيــن فــي الضفــة الغربيــة، مــع أن القــدر األكب

التجربــة المباشــرة التــي خاضوهــا مــع الســلطة الفلســطينية وحكومــة األمــر الواقــع فــي قطــاع غــزة. وفــي هــذه األثنــاء، 

ســجل الالجئــون الفلســطينيون فــي لبنــان معــدالت عاليــة علــى نحــو اســتثنائي مــن الموافقــة علــى كل قضيــة مــن القضايــا 

ــات  ــة. وتعكــس هــذه المعطي ــي المائ ــن 90 ف ــت ع ــة قل ــان منهــا نســب موافق ــم تســجل ســوى قضيت ــة، ول ــة بالدول المتصل

ــة و/أو غيــاب  واقــع األوضــاع التــي ألفــى الالجئــون الفلســطينيون المقيمــون فــي لبنــان أنفســهم فيهــا وانعــدام قــدرة الدول

ــم.  ــر له ــاز الكثي ــة إلنج ــورة كامل ــتعدادها بص اس

وبينمــا أبــدى الشــباب المســتطلعة آرائهــم  بعــض التــردد، فــي بــادئ األمــر، فــي اإلجابــة عــن هــذا الســؤال، فقــد أقــر 

معظمهــم وبحماســة منقطعــة النظيــر بــأن رفاههــم )اســتدامة العــودة( يعتمــد علــى قــدرة الدولــة واســتعدادها فــي إرســاء 

دعائــم المســاواة االجتماعيــة واالقتصاديــة. 

ــاله  ــر )ب(: برأيــك، مــا هــي اكثــر ثالثــة مشــاكل مــن ناحيــة االهميــة مــن القائمــة أع ــؤال الثانــي عش الس
)12/أ(؟822   )الســؤال 

طلــب هــذا الســؤال الفرعــي إلــى المســتطلعة آرائهــم ترتيــب أبــرز ثــالث قضايــا )مــن المشــاكل التــي ســتواجهها 

الوقــوف علــى مســتوى وعيهــم وفهــم  للمعالجــة، وذلــك مــن أجــل  12/أ( بحســب األولويــة  الســؤال  الدولــة بحســب 

أولوياتهــم. 

  

الجدول )19،5(: أهم ثالث قضايا في سيناريو ما بعد العودة

برأيك، ما هي أكثر ثالثة مشاكل من ناحية األهمية من القائمة أعاله/ 
األهمية األولى

األولوية

المرتبةالوزن النسبةالثالثةالثانيةاألولى

19.16.76.912.925.92استقبال العائدين وتأهيلهم اقتصاديا واجتماعيا
23.711.05.716.533.01إثبات العائدين ألمالكهم األصلية

6.77.25.66.713.48التعامل مع التغيرات الحاصلة على األمالك الخاصة
منازعات الميراث خالل عملية توزيع األمالك بسبب تضاعف أعداد 

الالجئين/المهجرين
9.013.411.110.821.64

إخالء المستعمرين السابقين المقيمين في أمالك الالجئين وإسكانهم 
في منازل جديدة

4.38.46.46.012.09

تعويض الالجئين عن األمالك غير القابلة لإلعادة )المفقودة أو المدمرة 
أو  التي مرافق عامة(

5.111.08.17.615.15

تحقيق االستقرار المجتمعي في ظل التنوع الثقافي والديني 
واالجتماعي

4.410.39.07.114.36

2.75.47.04.38.711منع وقوع صراعات دينية أو عرقية
2.34.59.44.28.512تحقيق المصالحة المجتمعية

5.69.17.07.014.07تحقيق العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان خاصة للفئات الضعيفة.
3.06.39.85.210.510بناء مؤسسات الدولة بحيث تكون فاعلة وقائمة على العدالة.

إنصاف ضحايا الجرائم اإلنسانية وجرائم الحرب ومحاسبة مرتكبي 
الجرائم واالنتهاكات.

14.16.514.111.623.13

%100%100%100%100%100المجموع

822  سؤال لم يتم طرحه في االستبيان اإللكتروني )عبر اإلنترنت(..
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وقــد جــاءت أبرز ثــالث قضايا بحســب الترتيب التالي:

إثبــات ملكيتهــم األصليــة ألراضيهــم )33.0 في المائة(،	 

اســتقبال العائديــن وتأهيلهــم اقتصادًيــا واجتماعًيــا )25.9 في المائة(، 	 

ــن 	  ــبة ع لة والمحاس ــاء ــاكات للمس ــم واالنته ــي الجرائ ــاع مرتكب ــا وإخض ــى الضحاي ــع عل ــذي وق ــرر ال ــر الض ــان جب ضم

أفعالهــم )23.1 فــي المائــة(.

ال يعنــي ترتيــب األولويــات فــي هــذا المقــام أن القضايــا األخــرى ليســت ذات شــأن. فالفــرق بيــن نســب تأييــد أفــراد بعــض الفئــة 

ــا. وبالنظــر إلــى النســب الــواردة فــي الجــدول اعــاله، نــرى أن خيــارات 
ً
المســتطلعة آرائهــم لبعــض الخيــارات ال يــكاد يكــون ملحوظ

المســتطلعة آرائهــم تراوحــت مــن اعتبارهــا مهمــة إلــى مهمــة جــًدا، متدرجــة مــن األعلــى إلــى األدنــى علــى الوجــه التالــي:

إثبــات الملكيــة األصليــة لألراضــي: مــن بيــن جميــع الفئــات الســكانية والمواقــع الجغرافيــة، اســتحوذت هــذه القضيــة . 1

ــي  ــم ف ــتطلعة آرائه ــتثناء المس ــا باس ــأن. وربم ــا ذات ش ــات عنه ــي اإلجاب ــات ف ــن الفروق ــم تك ــاص، ول ــام خ ــى اهتم عل

الضفــة الغربيــة، ســجلت األســئلة الثالثــة التــي تركــز علــى رد الممتلــكات إلــى أصحابهــا )الثانــي والثالــث والرابــع أدنــاه( 

مســتويات أقــل علــى نحــو ثابــت مــن الموافقــة علــى درجــة أهميتهــا. وبالنســبة لالجئيــن فــي الضفــة الغربيــة، يحتمــل 

أن النتائــج المتدنيــة تعكــس التجربــة التــي خاضهــا هــؤالء مــع الســلطة الفلســطينية وحكومــة األمــر الواقــع فــي قطــاع 

ــة،  ــى معالجــة هــذه القضي ــدرة عل ــن الق ــي م ــا يكف ــة م ــه الدول ــك في ــوا ســيناريو تمل ــث ال يمكنهــم أن يتخيل ــزة، بحي غ

ــا كان األمــر، فمــن البداهــة أن يتســم إثبــات الملكيــة بقــدر  ــى إيــالء أولوياتهــم لقضايــا أخــرى. وأًي ممــا يفضــي بهــم إل

أكبــر مــن الصعوبــة كلمــا طالــت فتــرة التهجيــر، ممــا يزيــد مــن حــدة االعتبــارات فــي هــذا الخصــوص.  

ــا: ســجل الالجئــون الفلســطينيون فــي لبنــان النســبة األعلــى )98.4 . 2 ــا واجتماعًي اســتقبال العائديــن وتأهيلهــم اقتصادًي

ــاع  ــي قط ــطينيون ف ــون الفلس ــم الالجئ ــاء بعده ــم، وج ــن وتأهيله ــتقبال العائدي ــة اس ــق بأهمي ــا يتعل ــة( فيم ــي المائ ف

ــة  ــة اللجــوء المقترن ــن حال ــا تشــمله م ــة، بم ــن المزري ــن الفئتي ــه أن أوضــاع هاتي ــا ال شــك في ــة(. ومم ــي المائ ــزة )95.4 ف غ

بالتمييــز الســافر فــي لبنــان وحالــة اللجــوء والحصــار الطويــل األمــد والقصــف المتواصــل الــذي يطــال قطــاع غــزة، تجعــل مــن 

مســألة التأهيــل االقتصــادي واالجتماعــي أولويــة علــى قــدر أكبــر مــن اإللحــاح بالنســبة لهــم بالمقارنــة مــع الفئــات األخــرى. 

ــرون  ــة( والمهج ــي المائ ــي األردن )68.5 ف ــطينيون ف ــون الفلس ــا الالجئ ــي يوليه ــة الت ــة المتدني ــل أن األولوي ــن المحتم وم

ــة  ــة واالجتماعي ــة تعكــس األوضــاع االقتصادي ــة( لهــذه القضي ــي المائ ــام 1948 )79.4 ف ــي الع ــة ف ــن فلســطين المحتل م

المختلفــة نســبًيا التــي يعيشــها عــدد كبيــر منهــم فــي هاتيــن المنطقتيــن، حيــث اكتســب جلهــم المواطنــة فيهمــا. 

ضمــان جبــر الضــرر الــذي وقــع علــى الضحايــا وإخضــاع مرتكبــي الجرائــم واالنتهــاكات للمســاءلة عــن أفعالهــم: . 3

ــي  ــا الت ــن القضاي ــة ضم ــذه القضي ــام 1948، ه ــري الع ــتثناء مهج ــات، باس ــع الفئ ــه جمي ــت في ــذي وضع ــت ال ــي الوق ف

تحتــل رأس ســلم أولوياتهــا، فقــد اســتحوذت هــذه القضيــة علــى أعلــى نســبة اتفــاق حــول األهميــة لــدى الجئــي قطــاع 

غــزة )97.2 فــي المائــة(. ومــن الواضــح أن هــذه القضيــة تعكــس مــدى فداحــة االنتهــاكات التــي يتعــرض هــؤالء لهــا 

الالجئــون، الواقــع الــذي يشــهد علــى أن ذلــك الســلوك يرقــى بــال شــك إلــى مرتبــة الســلوك اإلجرامــي – بمــا يشــمله مــن 

جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب – علــى خــالف االنتهــاكات التــي تمــس حقــوق اإلنســان. وفــي حالــة لبنــان، تحظــى 

ــا بموافقــة واســعة النطــاق بالنســبة ألهميــة جبــر الضــرر الــذي حــل بالالجئيــن الفلســطينيين )92.5 
ً

هــذه القضيــة أيض

ــي،  ــتقرار المجتمع ــة واالس ــة االجتماعي ــة بالعدال ــرى المرتبط ــا األخ ــن القضاي ــة م ــة طائف ــك، فثم ــع ذل ــة(. وم ــي المائ ف

تحظــى بالموافقــة علــى نطــاق واســع بيــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان. ومــن جهــة أخــرى، يعكــس هــذا التوجــه 

مــا لحــق بفلســطينيي لبنــان مــن جرائــم خــالل االجتياحــات والحــروب التــي اندلعــت بيــن لبنــان و’إســرائيل‘ وفــي خضــم 

ا عــن 
ً
الحــرب األهليــة اللبنانيــة، كمــا يعكــس إحساًســا أعــم بالظلــم، بالنظــر إلــى أن المجتمــع الدولــي ال يــزال عاجــز

لة عــن أفعالهــا مــن جهــة أخــرى.  محاســبة ’إســرائيل‘ وإخضاعهــا للمســاء
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معالجــة منازعــات الميــراث خــالل عمليــة توزيــع األمــالك بســبب تضاعــف أعــداد الالجئيــن: رأت فئــات الالجئيــن . 4

كافــة أن المنازعــات التــي يحتمــل أن تنشــأ عــن توزيــع الميــراث تمثــل قضيــة جوهريــة. ومــع ذلــك، أبــدت فئــة الجئــي 

العــام 1948 أقــل قــدر مــن القلــق حيــال هــذه القضيــة )85.0 فــي المائــة(. وممــا يجانــب الصــواب أن نفتــرض أن 

هــذه النتيجــة المتدنيــة جــاءت بســبب تجريــد هــؤالء الالجئيــن مــن ممتلكاتهــم أو عــدم حيازتهــم ألي ممتلــكات 

ــي  ــن الجئ ــة م ــي المائ ــبته 94.4 ف ــا نس ــث أن م ــراث، حي ــق بالمي ــات تتعل ــه منازع ــأ مع ــو تنش ــى نح ــم عل ــد تهجيره بع

العــام 1948 قالــوا إن أســالفهم كانــوا يملكــون عقــارات. وبنــاًء علــى المالحظــة التــي اســتخلصها بعــض الباحثيــن 

 فــي لبنــان والضفــة 
ً
الميدانييــن، فقــد صــرح بعــض الجئــئ العــام 1948 والذيــن يقيمــون فــي مناطــق مختلفــة، وخاصــة

ــن يكــون لديهــم مشــكلة فــي توزيــع األمــالك المســتردة بيــن أفــراد أســرهم العائديــن.823  الغربيــة وقطــاع غــزة، بأنــه ل

وينعكــس هــذا التوجــه فــي النتائــج المتدنيــة التــي ســجلها الالجئــون فــي الضفــة الغربيــة )78.2 فــي المائــة( ولبنــان 

)81.5 فــي المائــة(. وأفــاد آخــرون أنــه لــن يكــون لديهــم مشــكلة فــي التنــازل عــن حصــص لهــم لمصلحــة أقــارب آخريــن 

ــارة أخــرى، فــإن مــا يســتحوذ علــى اهتمــام هــؤالء هــو العــودة إلــى ديارهــم األصليــة  أو أفــراد آخريــن فــي قراهــم. وبعب

ــوه  ــذي عايش ــع ال ــن الوض ــل م ــادي أفض ــي واقتص ــع اجتماع ــق وض ــونها، وخل ــي يعيش ــوء الت ــة اللج ــن حال ــص م والتخل

ــات  ــراد المســتطلعة آرائهــم  أن المنازع ــي، رأى األف ــق البحــث الميدان ــي أوردهــا فري ــل. وحســب المالحظــات الت ــن قب م

ا ال يتجــزأ مــن قضيــة إثبــات الالجئيــن والمهجريــن ألمالكهــم  التــي يحتمــل أن تنشــأ عــن توزيــع الميــراث تشــكل جــزًء

ــا.   ــن القضاي ــا م ــن غيره ــة نفســها ال يمكــن فصلهــا أو عزلهــا ع ــة، وأن هــذه القضي األصلي

ــة(: . 5 ــق عام ــت اآلن مراف ــي بات ــرة أو الت ــودة أو المدم ــادة )أي المفق ــة لإلع ــر القابل ــالك غي ــن األم ــن ع ــض الالجئي تعوي

ــالك  ــن األم ــة التعويــض ع هــا رأت أن قضي ــة المســتطلعة آراء ــق البحــث أن الفئ ــك، الحــظ فري ــار كذل ــي هــذا المضم وف

المفقــودة تتصــل بمســألة إثبــات الملكيــة. ويمكــن التعامــل مــع هــذه القضيــة بعــد أن تســوى قضيــة الملكيــة األصليــة 

ــض  ــبة اهتمــام الالجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين فــي التعوي ــة نس ــر مقارن ورد الممتلــكات إلــى أصحابهــا. وتظه

عــن األمــالك التــي فقدوهــا مــع األولويــات الســابقة، وال ســيما قضيــة إثبــات الملكيــة، أن التعويــض يحتــل أهميــة 

 يســهم 
ً

ــال ــى أن التعويــض يشــكل عام ــن. ويشــير توجــه المســتطلعة آرائهــم إل ــن والمهجري ــي نظــر الالجئي خاصــة ف

ــا.  ــة أمامهم ــكل عقب ــة، وال يش ــة االجتماعي ــي والعدال ــتقرار المجتمع ــق االس ــي تحقي ف

تحقيــق االســتقرار المجتمعــي فــي ظــل التنــوع الثقافــي والدينــي واالجتماعــي: أعــرب الالجئــون الفلســطينيون . 6

فــي لبنــان عــن تفضيلهــم لهــذا الخيــار بنســبة عاليــة فاقــت غيرهــم )99.8 فــي المائــة(. وربمــا يكــون مــرد ذلــك إلــى مــا 

عاينــه هــؤالء الالجئــون مــن اآلثــار التــي أفزرتهــا حالــة عــدم االســتقرار الطائفــي ومــا عانــوه مــن ويــالت الحــرب األهليــة 

ــا التبعــات التــي يرتبهــا الفشــل فــي مراعــاة التنــوع الثقافــي والدينــي  ــك، يعــي هــؤالء الالجئــون تماًم فــي لبنــان. ولذل

ــة االســتقرار المجتمعــي.  ــى حال ــي عل واالجتماع

ــا نســبته 99.8 . 7 ــت للنظــر أن م ــن الملف ــة: م ــات الضعيف  للفئ
ً

ــة ــان، وخاص ــوق اإلنس ــة وحق ــة االجتماعي ــق العدال تحقي

فــي المائــة مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان ذهبــوا مــع هــذا الخيــار ووضعــوه فــي مرتبــة األولويــة، حيــث 

ــي أن  ــن شــك ف ــا م ــة. وم ــراد هــذه الفئ ــول أف ــى قب ــي اســتحوذت عل ــة الت ــا المهم ــي القضاي ــة ثان ســجلت هــذه القضي

ــع عليهــم نتيجــة  ــم الواق ــل بالظل ــون وإحساســهم الهائ ــذي يعيشــه هــؤالء الالجئ ــع ال ــن الواق هــذا الشــاغل مســتمد م

لإلجحــاف المفــرط بحقوقهــم والتهميــش الــذي يتعرضــون لــه بصــورة ممنهجــة. ولذلــك، يمكــن النظــر إلــى هــذا 

التوجــه باعتبــاره تعبيــًرا عــن الميــل الشــديد الــذي يبديــه هــؤالء الالجئــون للقيمــة التــي ينطــوي عليهــا إرســاء العدالــة 

ــع.  ــش والقم ــن التهمي ــم م ــا أصابه ــرر عّم ــر الض ــودة وجب ــيناريو الع ــة س ــي رؤي ــة ف ــان والرغب ــوق اإلنس ــال حق وإعم

التعامــل مــع التغيــرات التــي طــرأت علــى األمــالك الخاصــة: بالمقارنــة مــع فئــات الالجئيــن األخــرى، أبــدى مهجــرو العــام . 8

1948 قــدًرا أكبــر بكثيــر مــن االهتمــام فــي هــذه القضيــة، حيــث صنفوهــا باعتبارهــا أكثــر الخيــارات التــي تنــال موافقتهــم 

بعــد العــودة )98.5 فــي المائــة(. ومــرد هــذا التوجــه أن هــؤالء المهجريــن يشــاهدون بــأم أعينهــم حجــم التغييــرات 

فهم األسرة عموًما على أنها تشمل أي شخص ينحدر مباشرة من مالك األرض األصلي الذي ُهّجَر بسبب النكبة.
ُ
ت  823
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الحاصلــة علــى األرض، بمــا فيهــا التغييــرات التــي ال تــزال تطــرأ علــى العقــارات الفلســطينية، أو تشــييد المنشــآت الخاصــة 

أو المرافــق العامــة الجديــدة. وبنــاًء علــى ذلــك، ُيتوقــع أن مهجــري العــام 1948 هــم األكثــر ادراكا/معرفــة للتعقيــدات التــي 

حدثــت علــى األرض، علــى مــدى فتــرة تربــو علــى 70 عاًمــا. 
ُ
يحتمــل أن تنجــم عــن التغييــرات الهائلــة التــي أ

ــة . 9 ــن ناحي ــة: م ــدة تشــّيدها الدول ــازل جدي ــي من ــن وإســكانهم ف ــالك الالجئي ــن أم إخــالء المســتعِمرين الســابقين م

ــة ال  ــذه القضي ــي( أن ه ــى التوال ــة عل ــي المائ ــة و53.3 ف ــي المائ ــن 1948 و1967 )40.2 ف ــو العامي ــرى الجئ ــبية، ي نس

ــا األخــرى. ومــن جانــب آخــر، اعتقــد مــا نســبته 87.3 فــي المائــة مهجــري العــام  أهميــة لهــا عنــد مقارنتهــا مــع القضاي

1948 أن هــذه القضيــة هــي مــن أعقــد القضايــا التــي يتعيــن علــى الدولــة أن تتعامــل معهــا. ومــن المحتمــل أن 

ــى الســطوة المطلقــة  ــى إخالئهــم، بالنظــر إل التوجــه يعكــس تصــور هــؤالء المهجريــن بشــأن المســتعِمرين والقــدرة عل

ــى  ــن 1948 و1967 نصــب أعينهــم عل ــو العامي ــا يضــع الجئ ــه بينم ــول أن ــن الق ــك، يمك ــي يفرضونهــا عليهــم. ولذل الت

ــذي  ــى صــورة المســتعِمر المســتبد، ال حقهــم فــي اســترداد أمــالك أســالفهم، يذهــب تركيــز مهجريــن العــام 1948 عل

ــطيني.  ــعب الفلس ــاء الش ــاب أبن ــى حس ــبها عل ــازات اكتس ــن امتي ــه م ــع ب ــا يتمت ــهولة عم ــازل بس ــن يتن ل

بنــاء مؤسســات الدولــة التــي تتســم بفعاليتهــا المؤسســة علــى العدالــة والمســاواة: مــن بيــن فئــات الالجئيــن . 10

كافــة، ســجلت هــذه القضيــة أعلــى المعــدالت فــي أوســاط الالجئيــن المســتطلعة آرائهــم فــي لبنــان )100 فــي المائــة(، 

 عــن ذلــك، حظيــت هــذه القضيــة 
ً

ومــن ثــم قطــاع غــزة )92.7 فــي المائــة( والضفــة الغربيــة )89.6 فــي المائــة(. وفضــال

بأعلــى قــدر مــن القبــول بالنســبة لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، بينمــا نالــت المرتبــة الثانيــة فــي قبولهــا فــي 

ــا نســبته 77.4 فــي  ــل، ســجلت م ــة االجتماعيــة. وفــي المقاب أوســاط الالجئيــن فــي الضفــة الغربيــة بعــد تحقيــق العدال

ــب، أن  ــن الجوان ــب م ــي جان ــدو، ف ــي األردن. ويب ــن ف ــن الالجئي ــة بي ــي المائ ــام 1948 و76.3 ف ــري الع ــن مهج ــة بي المائ

ــة أو  ــة عــام 1967 مرتبطــة بغيــاب وجــود مؤسســات الدول اهميــة هــذه القضيــة بالنســبة لالجئــي لبنــان واالرض المحتل

ــا يجعــل هــذه  ــة الفلســطينيين وتقــدم المســاعدة لهــم، مم ــي تكفــل حماي ــة الت ــة الفعال ــدم وجــود مؤسســات الدول ع

ــد.  ــع جدي ــي أي واق ــة ينبغــي تصويبهــا ف ــة مهم ــة قضي القضي

ــان معــدالت عاليــة بشــكل ملحــوظ فــي . 11 منــع وقــوع صراعــات دينيــة أو عرقيــة: ســجل الالجئــون الفلســطينيون فــي لبن

ــة  ــي المائ ــرى )82.7 ف ــن األخ ــات الالجئي ــع فئ ــة م ــة( بالمقارن ــي المائ ــة )97.8 ف ــذه القضي ــة ه ــى أهمي ــم عل موافقته

أو أقــل مــن ذلــك(. ويمكــن القــول إن الواقــع الــذي عاشــه هــؤالء الالجئــون وكابــدوا فيــه آثــار الحــرب األهليــة اللبنانيــة 

ــدوام،  ــى ال ــى رفاههــم واســتقرارهم عل ــر عل ــذي يؤث ــان، ال ــي لبن ــي ف ــي والعرق ــي والمذهب واســتمرار االنقســام الطائف

ا لمخاطــر الصراعــات المحتملــة. كمــا تعــد النتائــج المســتخلصة مــن إجابــات المســتطلعة 
ً
يجعــل منهــم أكثــر إدراك

ــا. 
ً

آرائهــم مــن مهجــري العــام 1948 )82.7 فــي المائــة( والالجئيــن فــي قطــاع غــزة )81.4 فــي المائــة( مهمــة أيض

ــة المباشــرة التــي يعاينــون فيهــا التداعيــات المتمخضــة  ــع مــن التجرب فالتوجــه الســائد بيــن مهجــري العــام 1948 ناب

عــن العنصريــة الدينيــة والعرقيــة المتغلغلــة فــي ’إســرائيل‘. وبالنســبة لالجئيــن فــي قطــاع غــزة، يعكــس هــذا التوجــه 

ــل  ــف الفصائ ــن ُمختل ــم بي ــطيني القائ ــي الفلس ــي الداخل ــام السياس ــات االنقس ــة تبع ــي معايش ــرة ف ــم المباش تجربته

ــن  ــراض أن الالجئي ــكان االفت ــر، باإلم ــب آخ ــن جان ــا. وم ــرائه بينه ــه واستش ــمح ببقائ ــذي ُس ــاع، وال ــي القط ــية ف السياس

الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة واألردن لــم يالمســوا مثــل هــذه الصراعــات بنفــس المســتوى، أو ربمــا لــم يعايشــوها 

ــذي شــهده الالجئــون والمهجــرون فــي المناطــق االخــرى. ــى النحــو ال عل

ــا، أن فئــة الجئــي لبنــان تقدمــت علــى غيرهــا بمــا نســبته 99.3 . 12
ً

تحقيــق المصالحــة المجتمعيــة: نــرى فــي هــذا المقــام، أيض

فــي المائــة بالمقارنــة مــع أفــراد الفئــات األخــرى المســتطلعة آرائهــم. ومــن المرجــح أن هــذا التوجــه يعــود إلــى أن الالجئيــن 

فــي لبنــان يدركــون أن المصالحــة المجتمعيــة ال غنــى عنهــا إلرســاء دعائــم االســتقرار المجتمعــي فــي أعقــاب النــزاع 

الداخلــي الــذي دارت رحــاه فــي هــذا البلــد. وربمــا يفســر هــذا التوجــه كذلــك ذهــاب مــا نســبته 91.3 فــي المائــة مــن الجئــي 

ــي  ــام السياس ــراء االنقس ــتقرار ج ــدام االس ــات انع ــون تبع ــون يقاس ــؤالء الالجئ ــك ه ــال ينف ــار. ف ــذا الخي ــع ه ــزة م ــاع غ قط

ــا منــذ العــام 2007 ومــن الفشــل الــذي واكــب تحقيــق المصالحــة المجتمعيــة حتــى اليــوم.  الداخلــي الــذي ال يــزال قائًم
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الســؤال الثالــث عشــر: برأيــك، فــي حــال تطبيــق العــودة، مــن هــي الجهــة التــي يجــب ان تكــون مســؤولة عــن 
اعــادة توزيع/تمليــك االراضي؟824 

ال يعكــس هــذا الســؤال رأي أفــراد الفئــات المســتطلعة آرائهــم حــول الجهــة المؤهلــة إلعــادة توزيــع األراضــي فحســب، بــل 

يكشــف كذلــك عــن نــوع الثقــة التــي يضعهــا هــؤالء األفــراد فــي المؤسســات الحكوميــة. 

الجدول )20،5(:  المسؤولية عن إعادة توزيع األراضي

برأيك، في حال تطبيق العودة، من هي الجهة التي يجب ان تكون 
مسؤولة عن إعادة توزيع/تمليك األراضي؟

النسبة

50.0الدولة الناشئة أو الجديدة
9.2جهة/جهات دولية

40.8الدولة الناشئة/الجديدة بالتعاون مع جهة/جهات دولية.
100المجموع

ــي  ــة الت ــة الوطني ــى الدول ــؤولية إل ــذه المس ــون ه ــم يول ــتطلعة آرائه ــراد المس ــن األف ــة م ــي المائ ــج أن 50.0 ف ــن النتائ تبي

ــهاًما  ــهمون إس ــوف يس ــم س ــراد بأنه ــؤالء األف ــاس ه ــن إحس ــا م ــه نابًع ــذا التوج ــون ه ــا يك ــتقبل. وربم ــي المس ــأ ف ستنش

ــة وقراراتهــا.  ــة عتيــدة، وأنهــم بالتالــي ســيملكون القــدرة علــى التأثيــر فــي سياســات هــذه الدول مباشــًرا فــي إقامــة أي دول

فــي المقابــل، ذهــب مــا نســبته 40.8 فــي المائــة ممــن شــملهم المســح مــع خيــار إيــالء هــذه المســؤولية إلــى الدولــة الوطنيــة 

ــك أن مــا ال تتجــاوز نســبته 9.2 فــي  وجهــة دوليــة لالضطــالع بهــا علــى أســاس مشــترك فيمــا بينهمــا. ولعــل األهــم مــن ذل

المائــة مــن المســتطلعة آرائهــم رأوا أن هــذه المســؤولية يجــب أن تــوكل إلــى جهــة دوليــة. ومــن المؤكــد أن الرفــض الحاســم 

الــذي أبــداه المســتطلعة آرائهــم للســيطرة الدوليــة الحصريــة علــى هــذه المســألة ينبــع مــن تجربتهــم وانعــدام ثقتهــم فــي 

الهيئــات الدوليــة منــذ حــدوث النكبــة إلــى يومنــا هــذا. 

السؤال الرابع عشر:  في حال تطبيق العودة، كيف سيتم إعادة توزيع/تمليك األراضي؟  

يســتند هــذا الســؤال إلــى االســئلة الســابقة التــي تتنــاول ملكيــة األســالف والمشــاكل التــي قــد تواجــه الدولــة علــى صعيــد 

إثبــات الملكيــة وإعــادة توزيــع األمــالك علــى أصحابهــا. ويتطــرق هــذا الســؤال بصــورة مباشــرة إلــى اإلطــار الــذي قــد ُيشــترط 

ــا  ــى أصحابه ــا عل ــد توزيعه ــي أو تعي ــوزع األراض ــاله( أن ت ــر أع ــث عش ــؤال الثال ــر الس ــة )انظ ــة المعني ــى الهيئ ــه عل بموجب

ــى  ــوي عل ــؤال ينط ــذا الس ــم أن ه ــتطلعة آرائه ــراد المس ــي لألف ــث الميدان ــق البح ــح فري ــد وض ــودة. وق ــق الع ــد أن تتحق بع

ــى تهجيرهــم  ــا عل ــن 71 عاًم ــر م ــب حلهــا بعــد مضــي أكث ــد يصُع ــي ق ــة الت ــات الملكي ــة إثب ــل قضي ــا مســتعصية، مث قضاي

ولجوئهــم مــن فلســطين. وطلــب إلــى المشــاركين فــي المســح أن يجيبــوا عــن هــذا الســؤال، مــع االخــذ بعيــن االعتبــار وجــوب 

ــع/ ــد التوزي ــل عن ــي األص ــمائهم ف ــارات بأس ــون عق ــوا يملك ــم يكون ــن ل ــطينيين الذي ــن الفلس ــن والمهجري ــاف الالجئي انص

اعــادة التوزيــع. كمــا وضــح الباحثــون الميدانيــون أن الدولــة المســتقبلية يجــب أن تتعامــل مــع حقــوق الملكيــة التــي حازهــا 

المســتعِمرون الحاليــون، الذيــن ســيغدون مواطنيــن فــي تلــك الدولــة. وبنــاًء علــى ذلــك، فقــد صمــم هــذا الســؤال، فــي وجــه 

مــن الوجــوه، للتصــدي للروايــة الســائدة والتصــور الخاطــئ الــذي يــرى أن العــودة بعــد 71 عاًمــا مــن التهجيــر واللجــوء تشــكل 

ــا قبــل العــام 1948.  عــودة إلــى الوضــع الــذي كان قائًم

824  سؤال لم يتم طرحه في االستبيان اإللكتروني )عبر اإلنترنت(.
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ــا فــي الســؤال الثانــي عشــر أعــاله  رأين

تــرى  آرائهــا  المســتطلعة  الفئــة  أن 

فــي إثبــات الملكيــة قضيــة جوهريــة 

ــي  ــات الت ــى رأس ســلم األولوي ــع عل تق

تواجههــا  أن  الدولــة  علــى  يتعيــن 

بعــد تحقــق العــودة فــي أي شــكل مــن 

الثالــث  الســؤال  جــاء  ثــم  أشــكالها. 

ــراد  ــي أف ــام وع ــا أم عشــر ليضــع تحدًي

بالطلــب  آرائهــا  المســتطلعة  الفئــة 

ــا أعمــق للســمة  إليهــم أن يثبتــوا فهًم

ــة،  ــي تســم هــذه القضي ــة الت العمالني

مــع  هامشــية  أغلبيــة  ذهبــت  حيــث 

للدولــة  المســؤولية  تخويــل  خيــار 

توزيــع  إعــادة  قضيــة  عــن  الوطنيــة 

األراضــي. وفــي هــذا الســؤال، أيــد نحــو 

آرائهــم   المســتطلعة  األفــراد  ثلثــي 

األراضــي  توزيــع  المائــة(  فــي   67.6(

والعدالــة،  المســاواة  أســاس  علــى 

ــة  ــى فهــم أدق لقضي ــه، إل ــق ب ــال التدقي ــي ح ــه، ف ــة. ويشــير هــذا التوج ــة كاف ــي الدول ــع مواطن ــث يشــمل هــذا التوزي بحي

إعــادة توزيــع األراضــي بالنظــر إلــى أن معظــم المســتطلعة آرائهــم يتوقعــون قيــام نظــام يضمــن المســاواة والعدالــة. 

وبعبــارة أخــرى، ثمــة اســتعداد للتنــازل عــن المطالبــة باســترداد األمــالك كاملــة فــي ســياق تحقيــق قــدر أكبــر مــن المســاواة 

والعدالــة للجميــع. ولذلــك، يمكــن االفتــراض بــأن العــودة ال تنحصــر فــي نظــر مــن شــملهم المســح فــي إعــادة الوضــع إلــى مــا 

كان عليــه مــن قبــل، بــل تنطــوي هــذه العــودة كذلــك علــى التطلــع إلــى مســتقبل يكفــل العدالــة والمســاوة. ومــن المهــم أن 

نالحــظ أن هــذه النتائــج يتــردد صداهــا فــي المســح اإللكترونــي، حيــث ذهــب مــا نســبته 33.8 فــي المائــة مــن المشــاركين 

فيــه مــع خيــار توزيــع األراضــي علــى أســاس إثبــات الملكيــة، بينمــا مــال 60.1 فــي المائــة إلــى إعــادة توزيعهــا علــى أســاس 

المســاواة، ممــا يوحــي بالرغبــة فــي قيــام دولــة تجســد مبــادئ العدالــة والمســاواة بيــن أفــراد الســكان الفلســطينيين، بصــرف 

النظــر عــن مــكان إقامتهــم. 

الســؤال الخامــس عشــر:  برأيــك، فــي حــال تطبيــق العــودة، كيــف ســيتم التعامــل مــع الحــق فــي الســكن 
ــن؟825  للعائدي

يتنــاول هــذا الســؤال واألســئلة التــي تليــه )الســؤال الســادس عشــر حتــى الســؤال الثامــن عشــر( وضــع األمــالك والتغيــرات 

التــي طــرأت عليهــا. ويهــدف هــذا الســؤال إلــى تحفيــز المســتطلعة آرائهــم علــى التفكيــر تفكيــًرا عملًيــا فــي آليــات 

التعامــل مــع منازعــات األمــالك فــي أوضــاع متباينــة، أي إذا كانــت مشــغولة أو غيــر مشــغولة، أو تســتخدم فــي أغــراض عامــة 

ــودة،  ــودة. فالع ــي للع ــي وعمل ــور واقع ــداد تص ــل إع ــن أج ــا م ــل مهًم ــذه التفاصي ــي ه ــوض ف ــد الخ ــة. ويع ــع خاص أو لمناف

بوصفهــا مشــروًعا تحررًيــا، ترتبــط بالحقــوق الشــخصية للعائديــن، كمــا تتعلــق بقضايــا تشــمل العالقــة القائمــة بيــن 

ــراد.    ــا باألف ــة وعالقته ــة، ودور الدول ــذه اآلون ــي ه ــم ف ــغلون ممتلكاته ــن يش ــن وم العائدي

825  سؤال لم يتم طرحه في االستبيان اإللكتروني )عبر اإلنترنت(.

الجدول )21،5(: األساس الذي يرتكز عليه توزيع األراضي

برأيك، في حال تطبيق العودة، كيف سيتم إعادة توزيع/
تمليك األراضي

النسبة

32.4لألفراد الذي يثبتون ملكياتهم
67.6إعادة توزيع األراضي على أساس المساواة والعدالة للجميع

100المجموع



211

س
مـ

خا
الـ

ل 
ــــ

ص
فـ

الـ

يبحــث هــذا الســؤال، علــى وجــه التحديــد فــي حــق الســكن 

والمهجريــن  الالجئيــن  اســتقبال  ســياق  فــي  للعائديــن 

ــة  ــن ناحي ــكن، م ــد الس ــا. ويع ــا واقتصادًي ــم اجتماعًي وتأهليه

التأهيــل  تأميــن  فــي  الجوهريــة  العناصــر  أحــد  أهميتــه، 

ــران  االجتماعــي واالقتصــادي واالســتقرار المجتمعــي، وهمــا أم

ا فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث أهميتهــا فــي إجابــات  جــاء

ــرة أخــرى،  ــي عشــر. وم ــى الســؤال الثان المســتطلعة آرائهــم عل

نــرى أن قضيــة المســاواة والعدالــة جــاءت فــي موقــع الصــدارة، حيــث فضــل العــدد األعلــى مــن األفــراد المســتطلعة آرائهــم )43 

فــي المائــة( تشــييد مشــاريع إســكان للعائديــن بتمويــل مــن الدولــة. ومــن الملفــت للنظــر، فــي هــذا الســياق، أن تأييــد مهجــري 

العــام 1948 لهــذا الخيــار )60.6 فــي المائــة( فــاق تأييــد الجئــي العــام 1948 )43.0 فــي المائــة( والجئــي العــام 1967 )30.7 فــي 

المائــة( )انظــر الملحــق )2( اســئلة اســتطالع الــرأي(. ويتعــارض هــذا التوجــه مــع االفتــراض الــذي يــرى أن الجئــي العاميــن 1948 

و1967 هــم األكثــر حاجــة إلــى إنشــاء مســاكن جديــدة لهــم بالنظــر إلــى أن جــل منازلهــم األصليــة لــم تعــد قائمــة. وربمــا تؤكــد 

هــذه النتيجــة علــى أن األفــراد الذيــن ينتمــون إلــى هاتيــن الفئتيــن يولــون األولويــة للعــودة ويقدمونهــا علــى القضايــا األخــرى. 

وقــد ينســجم هــذا التوجــه مــع التحليــل الــذي ســقناه فــي الســؤال الســابع أعــاله فيمــا يتعلــق بأوجــه االلتقــاء والترابــط القائمــة 

بيــن حــق العــودة ورد الممتلــكات إلــى أصحابهــا وتعويضهــم عمــا حــل بهــم. وربمــا توحــي النســبة المرتفعــة مــن الشــباب الذيــن 

يــرون وجــوب إعــادة تشــييد القــرى المدمــرة )40.1 فــي المائــة( بــأن تصــورات مــا يجــب أن تتضمنــه العــودة ال تتســم بالواقعيــة، 

ــي  ــاب خطــاب عمالن ــي ظــل غي ــك ف ــة، وذل ــل النكب ــن قب ــا م ــا كان قائًم ــاء م ــن لبن ــن الشــباب الالجئي ــزال منتشــرة بي ــي ال ت والت

ــا إلــى الوعــي بوجــوب إنجــاز إعــادة اإلعمــار علــى نطــاق واســع مــن أجــل 
ً

يتنــاول العــودة. ومــع ذلــك، فقــد يشــير هــذا التوجــه أيض

ــى تهجيــر الســكان الفلســطينيين مــن معظــم قراهــم وتدميــر هــذه  إســكان العائديــن وتوفيــر أماكــن اإلقامــة لهــم بالنظــر إل

ــة.826  ــك القــرى ال تــزال غيــر مأهول ــى أن نســبة كبيــرة مــن أراضــي تل القــرى عــن بكــرة أبيهــا، وبالنظــر إل

الســؤال الســادس عشــر:  برأيــك، فــي حــال تطبيــق العــودة، وكان بيــت العائلة/األجــداد ال يــزال قائمــا 
ومســتخدما مــن قبــل مســتعمر إســرائيلي، كيــف تــرى الحــل؟ 827 

بمــا يتماشــى مــع مبــادئ العدالــة، كانــت وجهــة النظــر الغالبــة فــي أوســاط المســتطلعة آرائهــم )84.5 فــي المائــة( تكمــن فــي 

ــو كان يشــغلها مســتعِمرون إســرائيليون.  وجــوب التمســك بحــق اســترداد بيــوت األســالف المملوكــة ملكيــة خاصــة حتــى ل

ــودة  ــد ع ــغولة بع ــاكن المش ــع المس ــا م ــي تعامله ــدول ف ــا ال ــي تراعيه ــى الت ــات الفضل ــع الممارس ــه م ــذا التوج ــجم ه وينس

الالجئيــن والمهجريــن إلــى ديارهــم األصليــة،828 حيــث تقضــي هــذه الممارســات بــأن حــق المالــك والمســتأجر الشــرعي فــي 

م بــه حتــى فــي الحــاالت 
ّ
ــه األســبقية علــى حــق شــاغله الالحــق. وهــذا األمــر مســل اســترداد بيتــه األصلــي أو التصــرف فيــه ل

بــاع فيهــا األمــالك لطــرف ثالــث يتصــرف بحســن نيــة، وذلــك بافتــراض ان التهجيــر كان علــى قــدر مــن الجســامة ال 
ُ
التــي ت

يمكــن معــه اال االفتــراض أن هــذا الطــرف الثالــث يعلــم مســبقا، بمــا يجعــل هــذا العلــم بمثابــة إشــعار يرتــب آثــارا قانونيــة. 

ــت األســالف ينطــوي  ــا يخــص بي ــة التصــرف فيهــا( فيم ــكات وأولوي ــن أن هــذا الحــق )حــق اســترداد الممتل ــم م ــى الرغ وعل

أظهرت األبحاث أن ٪77 من البلدات والقرى الفلسطينية التي ُهجرت ودّمرت خالل النكبة ال تزال شاغرة. للمزيد من المعلومات، أنظر:  826

 “From Refugees to Citizens at Home: Locations of Palestinian Villages,” Palestine Land Society, n.d., available at: http://www.
plands.org/en/books-reports/books/from-refugees-to-citizens-at-home/location-of-palestinian-villages, and “Return is 
Possible,” Visualizing Palestine, May 2017, available at:  https://www.visualizingpalestine.org/visuals/return-list [accessed 14 
September 2019].

827  سؤال لم يتم طرحه في االستبيان اإللكتروني )عبر اإلنترنت(.

828 See Pinheiro Principles, supra note 775; 
www. :أنظر أيضا: مركز بديل، “الحق في السكن واستعادة الملكية في البوسنة والهرسك - دراسة حالة”، ورقة عمل رقم 1، نيسان 2003. متوفرة على الرابط  

badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/ara/WP-01-Paul-Prettitore.pdf

الجدول )22،5(: الحق في السكن

برأيك، في حال تطبيق العودة، كيف سيتم التعامل مع 
الحق في السكن للعائدين؟

النسبة

40.1إعادة بناء القرية المهجرة/المدمرة في مكانها األصلي
43.0إنشاء إسكانات خاصة بالعائدين من قبل الدولة

16.9ترك األمر لألفراد كل حسب قدرته.
100المجموع

http://www.plands.org/en/books-reports/books/from-refugees-to-citizens-at-home/location-of-palestinian-villages
http://www.plands.org/en/books-reports/books/from-refugees-to-citizens-at-home/location-of-palestinian-villages
https://www.visualizingpalestine.org/visuals/return-list
www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/ara/WP-01-Paul-Prettitore.pdf
www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/ara/WP-01-Paul-Prettitore.pdf
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ــكات  ــرد الممتل ــي جوهــره. ف ــا ف ــا عدائًي ــن المســتعِمرين الســابقين، فهــو ال يعكــس بالضــرورة توجًه ــى إخــالء شــاغليه م عل

ــة  ــة المجتمعي ــع؛ إذ ال يتصــور أن االســتقرار والمصالح ــى مســتوى المجتم ــة واالســتقرار عل ــق بالمصالح ــى أصحابهــا يتعل إل

يمكــن تحققهمــا أو اإلبقــاء عليهمــا فــي الوقــت الــذي ال يــزال فيــه المســتعِمر الســابق يشــغل بيــت الالجــئ الــذي ال يتنــازل 

طواعيــة عــن حقــه فــي إشــغال بيتــه. 

الجدول )23،5(: استرداد االمالك في حالة اإلشغال الالحق

برأيك، في حال تطبيق العودة، وكان بيت العائلة/األجداد ال يزال قائما ومستخدما من قبل مستعمر إسرائيلي، كيف 
ترى الحل؟

النسبة

84.5إعادة البيت للمالك األصلي أو ألفراد العائلة، وتقوم الدولة بتوفير السكن البديل للمستعمر السابق
11.7إعطاء الخيار للمالك األصلي أو ألفراد العائلة في حرية التصرف ببيع المنزل، أو تأجيره، أو اخذ تعويض عنه

0.2إعطاء الخيار للمستعمر السابق في حرية التصرف بترك المنزل أو استئجاره أو دفع تعويض
3.5منح الالجئين العائدين بيوت وأراٍض بديلة عن ممتلكاتهم من قبل الدولة

0.2أخرى
100المجموع

الســؤال الســابع عشــر:  برأيــك، فــي حــال تطبيــق العــودة، وكانــت أمــالك العائلة/األجــداد قــد اقيــم عليهــا 
منشــأة عامــة )حديقــة، مستشــفى، مدرســة محطــة مواصــالت.. الــخ(، كيــف تــرى الحــل؟829 

يطلــب هــذا الســؤال إلــى المســتطلعة آرائهــم أن ينظــروا فــي الحالــة التــي تكــون فيهــا أراضيهــم وممتلكاتهــم، التــي 

ســتغل اآلن لمنفعــة عامــة. وقــد أظهــر أفــراد الفئــة المســتطلعة 
ُ
كانــت تضــم مســاكن خاصــة قبــل تهجيرهــم منهــا، ت

ــا لضــرورة المحافظــة علــى مــا أنشــأه المســتعِمر مــن مرافــق عامــة أو منشــآت تخــدم المصلحــة 
ً
آرائهــا فهًمــا براغماتًيــا وعميق

ــى هــذه المنشــآت.  ــة منهــم المحافظــة عل ــي المائ ــا نســبته 77.1 ف ــد م ــث أي ــام، حي الع

ــا مــن أفــراد هــذه الفئــة يتقّبلــون فكــرة نقــل الملكيــة 
ً

وممــا يمكــن أن يبعــث علــى الدهشــة أن فريــق البحــث الحــظ أن بعض

ــن المســتطلعة  ــر م ــداًدا أكب ــد هــذا التوجــه أن أع ــا يؤي ــادل عنهــا. وم ــع تعويــض ع ــك دون دف ــو كان ذل ــة حتــى ل ــى الدول إل

ــل  ــة مقاب ــى الدول ــة إل ــات الخاص ــى الملكي ــة عل ــة المقام ــآت العام ــة المنش ــل ملكي ــة بنق ــرة القائل ــع الفك ــوا م ــم اتفق آرائه

ــة(.  ــي المائ ــا )80.6 ف ــن عنه ــا األصليي كه
ّ

ــض ُمال تعوي

، حتــى لــو اقتضــى األمــر 
ً
وبالنســبة لمــا نســبته 22.9 فــي المائــة ممــن ذهبــوا مــع خيــار اســترداد الممتلــكات الخاصــة كاملــة

هــدم المنشــآت العامــة التــي أقيمــت عليهــا، فمــن المرجــح أن توجههــم هــذا يعكــس إصرارهــم علــى إعمــال حقهــم فــي رد 

 غيــر منقوصــة فــي مواجهــة المســتعِمرين اإلســرائيليين الحالييــن، أكثــر ممــا يعبــر عــن رفضهــم 
ً
ممتلكاتهــم إليهــم كاملــة

ــه  ــذا التوج ــل أن ه ــة. وُيحتم ــذه اآلون ــي ه ــة ف ــة عام ــتخدم لمنفع س
ُ
ــي ت ــة الت ــم الخاص ــم بممتلكاته ــن مطالبته ــي ع التخل

ينــم عــن االعتقــاد الســائد بيــن الفلســطينيين بــأن أي تنــازل عــن أمالكهــم قبــل أن تتحقــق العــودة علــى أرض الواقــع، 

 ببســاطة، وســوف يســتغله المســتعِمرون اإلســرائيليون، حســبما يثبتــه التاريــخ، فــي تســويغ األعمــال التــي ال 
ً

ليــس مقبــوال

ينفكــون يقدمــون عليهــا دون وجــه قانونــي. ويتماشــى هــذا التقييــم مــع النتائــج األخــرى التــي رشــحت عــن هــذا الســؤال، 

ــت  ــة إذا كان ــى الدول ــم إل ــة أراضيه ــل ملكي ــتعداد لنق ــدون االس ــم يب ــتطلعة آرائه ــن المس ــًرا م ــدًدا كبي ــن أن ع ــي تبي والت

منشــأة عامــة مقامــة عليهــا، ومــع النتيجــة المســتقاة مــن الســؤال الرابــع عشــر، والتــي تشــير إلــى ميــل مــن شــملهم المســح 

ا مــن العقــارات واألمــالك. 
ً
إلــى إعــادة توزيــع األراضــي علــى أقاربهــم وعلــى أشــخاص لــم يكونــوا يملكــون شــيئ

829  سؤال لم يتم طرحه في االستبيان اإللكتروني )عبر اإلنترنت(.
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الجدول )24،5(: استراداد االمالك في الحالة التي توجد فيها مؤسسة عامة أو بنية تحتية 

برأيك، في حال تطبيق العودة، وكانت أمالك 
العائلة/األجداد قد اقيم عليها منشأة عامة 
)حديقة، مستشفى، مدرسة، ...الخ(. كيف 

ترى الحل؟

الدولة/ المنطقةحالة اللجوء

المجموع الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة 
داخل 

فلسطين 
1948

قطاع 
غزة

الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن

فلسطين 
المحتلة 

عام 
1948

 يتم هدم المنشأة وإعادة 
األرض إلى مالكيها األصليين.

 

%22.9%44.9%47.1%14.3%6.1%20.2%44.9%39.3%20.6أوافق
%77.1%55.1%52.9%85.7%93.9%79.8%55.1%60.7%79.4ال أوافق
%100%100%100%100%100%100%100%100%100المجموع

يتم تمليك المنشأة إلى مالكي 
األرض األصليين.

 

%67.1%53.7%75.5%61.3%59.6%74.5%53.7%90.0%66.0أوافق
%32.9%46.3%24.5%38.7%40.4%25.5%46.3%10.0%34.0ال أوافق
%100%100%100%100%100%100%100%100%100المجموع

تتملك الدولة المنشأة، وتقوم 
بتعويض المالكين األصليين

%80.6%81.5%70.7%100%74.8%75.6%81.5%59.7%82.1أوافق
%19.4%18.5%29.3%0.%25.2%24.4%18.5%40.3%17.9ال أوافق
%100%100%100%100%100%100%100%100%100المجموع

الســؤال الثامــن عشــر: برأيــك، فــي حــال تطبيــق العــودة، وكانــت أمــالك العائلة/األجــداد قــد اقيــم عليهــا 
ــخ(، كيــف تــرى الحــل؟830  منشــأة خاصــة )مزرعــة، مصنــع، شــركة، عمارة...ال

ــي  ــل الت ــة التعام ــول آلي ــم ح ــتطلعة آرائه ــه المس ــؤال توج ــذا الس ــتجلي ه ــابق، يس ــؤال الس ــي الس ــاء ف ــا ج ــى م ــا عل
ً
عطف

ــت  ــي الوق ــن. فف ــود للعائدي ــي تع ــالك الت ــى األم ــة عل ــة، المقام ــآت العام ــالف المنش ــة، بخ ــآت الخاص ــع المنش ــا م يفضلونه

ــذي ال توافــق فيــه أغلبيــة واضحــة )مــا نســبته 66.4 فــي المائــة( علــى هــدم المنشــآت الخاصــة وإعــادة األراضــي المقامــة  ال

ــالك  ــى الم  إل
ً
ــة ــآت كامل ــذه المنش ــة ه ــادة ملكي ــوب إع ــرى وج ــة ت ــر واضح ــة نظ ــة وجه ــن، ثم ــا األصليي ــى مالكه ــا إل عليه

األصلييــن. وفــي هــذا المقــام، رفــض مــا نســبته 93.4 فــي المائــة ممــن شــملهم المســح مبــدأ تعويــض أصحــاب الممتلــكات 

ــض  ــا رف ــابقين. كم ــتعِمرين الس ــد المس ــي ي ــن؛ أي ف ــاغليها الحاليي ــد ش ــي ي ــة ف ــآت الخاص ــاء المنش ــل إبق ــن مقاب األصليي

ــابق(.  ــتعِمر الس ــة )المس ــأة الخاص ــاغل المنش ــع ش ــراكة م ــة الش ــرة إقام ــم فك ــتطلعة آرائه ــن المس ــة م ــي المائ 91.1 ف

ومــن المحتمــل أن الســبب الــذي يقــف وراء رفــض المســتطلعة آرائهــم الحتفــاظ المســتعِمرين الســابقين بــأي حقــوق 

ــم  ــراء تهجيره ــطينيون ج ــرون الفلس ــون والمهج ــها الالجئ ــذي يعيش ــان ال ــاة والحرم ــة المعان ــى فداح ــود إل ــة يع اقتصادي

ــي  ــادي ف ــن ع ــورة مواط ــي ص ــي ف ــتعِمر الحال ــّور المس ــة تص ــر صعوب ــذا األم ــس ه ــا يعك ــم. وربم ــن ممتلكاته ــم م وتجريده

ــى هــؤالء  ــر ممــن شــملهم المســح ينظــرون إل ــن الشــراكة معــه )فالكثي ــى أســاس م ــون عل ــة المســتقبلية، بحيــث يعمل الدول

المســتعِمرين علــى أنهــم اســتفادوا مــن االســتعمار العنصــري الــذي اســتولى علــى حقوقهــم دون وجــه حــق وارتكــب 

الجرائــم بحقهــم(. 

ــة  ــأة الخاص ــة المنش ــترداد ملكي ــار اس ــع خي ــم م ــتطلعة آرائه ــن المس ــة م ــي المائ ــبته 94.1 ف ــا نس ــب م ــل، ذه ــي المقاب وف

والتصــرف فيهــا بصــورة كاملــة وتمليكهــا لصاحبهــا األصلــي الــذي يحتفــظ بــه. ويعكــس هــذا الموقــف ســمة عمالنيــة فــي 

ــا  ــي تتيحه ــة الت ــآت والفرص ــذه المنش ــى ه ــة إل ــة االقتصادي ــون الحاج ــث يدرك ــم، حي ــتطلعة آرائه ــباب المس ــاط الش أوس

لهــم الســتعادة ُســبل عيشــهم. كمــا يتماشــى هــذا الموقــف مــع حــق العائديــن )المــالك األصلييــن( فــي إعــادة تملــك هــذه 

ــك، فليــس  المنشــآت كنــوع مــن التعويــض عــن اســتغالل ممتلكاتهــم خــالل فتــرة لجوئهــم وتهجيرهــم.831 وفضــاًل عــن ذل

830  سؤال لم يتم طرحه في االستبيان اإللكتروني )عبر اإلنترنت(.

831  See Pinheiro Principles, supra note 775.
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ــى مــدى ردح طويــل مــن الزمــن، يجــب أن يتجــردوا مــن  ــدوا القمــع عل ــذي كاب مــن المعقــول أن نفتــرض أن الفلســطينيين، ال

ــة.  ــي هــذه المرحل ــن ف ــازل للمســتعِمرين الحاليي ــوا أي تن ــى معاناتهــم ليقدم ذواتهــم وحالهــم ويتســاموا عل

الجدول )25،5(: استرداد االمالك الخاصة في حالة وجود ملكية منشأة خاصة مقامة عليها

برأيك، في حال تطبيق العودة، وكانت 
أمالك العائلة/األجداد قد اقيم عليها 
منشأة خاصة )مزرعة، مصنع، شركة، 

عمارة...الخ(،  كيف ترى الحل؟

الدولة/ المنطقةحالة اللجوء

المجموع الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة 
داخل 

فلسطين 
1948

قطاع 
غزة

الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين 
المحتلة 

عام 1948

 يتم هدم المنشأة وإعادة 
األرض إلى مالكيها األصليين.

%33.6%48.1%57.2%6.3%25.2%44.2%48.1%54.5%31.4أوافق
%66.4%51.9%42.8%93.7%74.8%55.8%51.9%45.5%68.6ال أوافق
%100%100%100%100%100%100%100%100%100المجموع

يتم تجريد المستعمر من 
ملكية المنشأة وتمليكها  

لمالكيها األصليين.

%94.1%74.8%92.2%97.4%95.3%95.1%74.8%88.5%95.5أوافق
%5.9%25.2%7.8%2.6%4.7%4.9%25.2%11.5%4.5ال أوافق
%100%100%100%100%100%100%100%100%100المجموع

يتم تثبيت ملكية األرض 
للمالك األصلي ، وجعل المنشأة 

شراكة بين المستعمر السابق 
والمالك األصلي

%8.9%26.5%16.2%1.0%9.8%5.5%26.5%14.2%7.6أوافق
%91.1%73.5%83.8%99.0%90.2%94.5%73.5%85.8%92.4ال أوافق
%100%100%100%100%100%100%100%100%100المجموع

يبقى المستعمر السابق 
حائزا للمنشأة ويتم تعويض 

المالكين األصليين

%6.6%39.4%10.6%0.%4.9%5.4%39.4%5.3%5.1أوافق
%93.4%60.6%89.4%100.0%95.1%94.6%60.6%94.7%94.9ال أوافق
%100%100%100%100%100%100%100%100%100المجموع

7،5.  المسؤولية عن وضع العودة موضع التنفيذ 

السؤال التاسع عشر: برأيك، على من تقع مسؤولية وضع العودة موضع التطبيق حسب األولوية؟832 

يعيــد هــذا الســؤال طــرح المســألة التــي عــرج عليهــا 

فــي  المشــاركين  آراء  ويســتجلي  التاســع،  الســؤال 

المســؤولية  تتحمــل  التــي  الجهــة  حــول  المســح 

أن  المؤكــد  فمــن  وإعمالهــا.  العــودة  تطبيــق  عــن 

عــن  النهائيــة  المســؤولية  تتحمــل  ’إســرائيل‘ 

ــطينيين  ــن الفلس ــن والمهجري ــودة الالجئي ــان ع ضم

ــى ديارهــم وأراضيهــم األصليــة. وبســبب تنكرهــا  إل

اســتبعدت  فقــد  والمســؤولية،  االلتــزام  لهــذا 

ذلــك،  ومــع  المحتملــة.  اإلجابــات  مــن  ’إســرائيل‘ 

لــن  ’إســرائيل‘  أن  االعتبــار  فــي  نضــع  أن  ينبغــي 

تغيــر موقفهــا الراهــن دون اإلصــرار علــى العــودة 

ــف  ــذي يل ــة والغمــوض ال ــود الحالي ــة الجم ــن حال ــع هــذا الســؤال م ــك، ينب وممارســة الضغــط عليهــا لكــي تســلم بهــا. وبذل

ات فــي هــذه القضيــة، كمــا يمثــل دعــوة إلــى تجــاوز نمــط التعبئــة  الجهــة التــي تقــع عليهــا المســؤولية عــن متابعــة اإلجــراء

كاليــة علــى الغيــر« فــي تحقيــق العــودة، أي المجتمــع الدولــي.  
ّ
إلــى »االت الــذي نشــهده اآلن والــذي يميــل 

832  Question not asked in the online questionnaire.

)©أرشيف األمم المتحدة(
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الجدول )26،5(: المسؤولية عن وضع العودة موضع التنفيذ بحسب الجهة 

االولوية 
 مسؤولية فردية 
على كل مهجر 

والجئ

مسؤولية شعبية جماعية )الجئين 
ومهجرين وغير الجئين أو مهجرين(

مسؤولية القيادة 
السياسية واألحزاب 

الفلسطينية

مسؤولية عربية 
)شعوب وأنظمة(

مسؤولية المجتمع 
الدولي

7.88.622.121.740.6
28.513.021.041.915.4
311.319.234.415.619.6
419.844.514.710.89.5
552.614.67.89.914.9

100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

13.217.122.323.623.8الوزن
54321الترتيب

ــر،  ــى الغي ــكال عل
ّ
ــة االت ــاه تؤكــد بوضــوح فرضي ــي الجــدول الســابق والنــص أدن ــا ف ــج كم ــى األســف أن النتائ ــا يبعــث عل مم

ــي:  ــى الوجــه التال ــق عل ــن وضــع العــودة موضــع التطبي ــات المســؤولية ع ــب أولوي ــاء ترتي ــث ج حي

مســؤولية المجتمــع الدولــي )23.8 في المائة(،. 1

مســؤولية عربية )شــعوب وأنظمــة( )23.6 في المائة(،. 2

مســؤولية القيــادة السياســية واألحــزاب الفلســطينية )22.3 في المائة(،. 3

مســؤولية شــعبية جماعيــة )17.1 في المائة(،. 4

مســؤولية فرديــة تقــع علــى عاتق كل الجئ ومهجــر )13.2 في المائة(.. 5

ــي تعصــف  ــر الت ــوء والتهجي ــي اســتمرار مأســاة اللج ــد تســبب ف ــره ق ــي وتقصي ــع الدول ــدو أن اإلحســاس بفشــل المجتم يب

بالفلســطينيين. ولهــذا الســبب، يتحمــل المجتمــع الدولــي المســؤولية عــن تطبيــق العــودة وإعمالهــا. كمــا يبــدو أن اإلحســاس 

بالخــذالن جــراء فشــل األنظمــة العربيــة وعجزهــا يعكــس نفســه فــي إلقــاء المســؤولية علــى هــذه األنظمــة. وفــي الوقــت الــذي 

ــي وقواعــده،  ــون الدول ــات صحيحــة مــن الناحيــة الشــكلية، أي بموجــب أحــكام القان ــات إجاب يمكــن أن تعــد فيــه هــذه اإلجاب

والتــي تقضــي بــأن العــودة تقــع فــي أساســها ضمــن مســؤولية المجتمــع الدولــي، فــإن تواتــر وجهــة النظــر هــذه قــد أفضــى 

 
ً

ــكال علــى الغيــر ودوامهــا فــي الثقافــة السياســية والشــعبية الفلســطينية. ونحــن نــرى هــذا األمــر ماثــال
ّ
إلــى رواج ثقافــة االت

ــى قائمــة األلويــات،  فــي حقيقــة أن المســتطلعة آرائهــم ال يضعــون المســؤولية التــي يتحملهــا الفلســطينيون أنفســهم عل

ــات  ــن حجــم التضحي ــاص م ــة والشــعبية. ودون االنتق ــى المســتويات الرســمية والحزبي ــع عل ــي تق ــا فيهــا المســؤولية الت بم

التــي بذلهــا الفلســطينيون، يميــل مــن شــملهم المســح إلــى اســتبعاد المســؤولية الفرديــة التــي تقــع علــى كاهــل الالجئيــن 

والمهجريــن. ويعكــس هــذا الواقــع اســتمرار مراهنــة الفلســطينيين علــى غيرهــم واالنتظــار، كمــا يكشــف عــن ضعــف 

ثقافــة االعتمــاد علــى الــذات فــي إنجــاز التحــرر. ويتجلــى الدليــل علــى هــذا الحــال فــي فشــل القــوى السياســية وعجزهــا عــن 

تحويــل حــق العــودة إلــى برنامــج تحــرري ينفــذه أصحــاب المصلحــة وأصحــاب الحــق أنفســهم. 

مــس المشــاركين فــي المســح درجــة تراوحــت مــن 1 إلــى 2 للعــودة باعتبارهــا مســؤولية 
ُ
وفــي المقابــل، َمنــح مــا يقــرب مــن خ

فرديــة تقــع علــى كاهــل الالجئيــن ومســؤولية جماعيــة تقــع علــى كاهــل الشــعب الفلســطيني بأســره. ويشــير هــذا التوجــه 

ــاط  ــة اإلحب ــى حال ــك إل ــى تحــول فــي وجهــة النظــر بيــن صفــوف هــؤالء الشــباب المشــاركين فــي المســح. وربمــا يعــود ذل إل

ــة  ــى أهمي ــودة. وال تخف ــول الع ــد ح ــاب جدي ــوء خط ــام نش ــبيل أم ــر الس ــذا األم ــد ه ــد يمه ــم، وق ــع القائ ــن الوض ــأس م والي

هــذه النتيجــة بالنظــر إلــى أنــه مــن المؤكــد أن المجتمــع الدولــي لــن يضطلــع بالمســؤولية الملقــاة علــى عاتقــه إذا لــم يأخــذ 

ــهم.  ــوا بأنفس ــادرة ويتصرف ــام المب ــطينيون زم الفلس
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الســؤال العشــرون: كيــف تقّيــم دور الجهــات المعنيــة فــي تقديــم الخدمــات والدفــاع عــن حقــوق الالجئيــن 
والمهجريــن التاريخية والسياســية؟  

ــدور  يفحــص هــذا الســؤال مــدى فعاليــة دور الجهــات المســؤولة مــن وجهــة نظــر المســتطلعة آرائهــم؛ حيــث ينظــر فــي ال

 ،
ً

ــن أوال ــات لالجئي ــم الخدم ــد تقدي ــى صعي ــون، عل ــم القان ــع وبحك ــم الواق ــة بحك ــة أو المكلف ــراف المعني ــه األط ــذي تؤدي ال

والدفــاع عــن حقــوق الالجئيــن والمهجريــن ثانًيــا. وتكمــن أهميــة هــذا الســؤال فــي أنــه يكشــف عــن مــدى معرفــة الالجئيــن 

ــا.  ــم منه ــد توقعاته ــي يرص ــراف، وبالتال ــذه األط ــة به ــؤوليات المنوط ــطينيين بالمس ــن الفلس والمهجري

مالحظــة: اســُتثني مهجــرو العــام 1948 مــن هــذا الســؤال علــى أســاس أنهــم يعيشــون تحــت ســلطة ’إســرائيل‘ التــي 

تســببت فــي تهجيرهــم مــن ديارهــم وأراضيهــم ابتــداًء )ومــا زالــت ترفــض العــودة(، وانهــا الطــرف المســؤول عــن اســتمرار 

ــؤونهم(،  ــي ش ــر ف ــرف آخ ــل أي ط ــا دون تدخ ــول ايض ــن وتح ــم كمهجري ــرف به ــت ال تعت ــا زال ــانية، )اذ م ــم االنس معاناته

ــدى  ــون ل ــع ان يك ــأن، وال يتوق ــذا الش ــي ه ــا ف ــة عليه ــؤوليات المترتب ــات والمس ــال لاللتزام ــا االمتث ــع منه ــي ال يتوق وبالتال

ــي هــذا الســؤال.   ــن االســئلة المدرجــة ف ــات ع مهجــري 1948 إجاب

دور الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات إلى حين تحقق العودة 

بّيــن فريــق البحــث الميدانــي لألفــراد المســتطلعة آرائهــم أن الخدمــات تشــمل حقــوق اإلنســان األساســية، بمــا فيهــا الحــق 

ــى  ــم. وعل ــخصي والتعلي ــن الش ــة واألم ــة الصحي ــق والرعاي ــكن الالئ ــم والمس ــي المالئ ــتوى المعيش ــي المس ــة وف ــي اإلغاث ف

الرغــم مــن أن هــذه الحقــوق ال تشــمل جميــع الحقــوق التــي تكفلهــا االتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة، فهــي تشــكل األســاس 

الــذي يضمــن الحــد األدنــى المطلــوب لصــون الكرامــة اإلنســانية. 

الجدول )27،5(: فعالية الجهة المعنية في تقديم الخدمات حسب تصور المستطلعة آرائهم

االستبيان اإللكترونياالستبيان الوجاهي

2%219.7%39.7منظمة التحرير الفلسطينية )م.ت.ف(
3%524%15.7الدولة المستضيفة لالجئين 

5%78%7.3جامعة الدول العربية 
1%132.2%77.6وكالة األونروا

4%315%38.6األمم المتحدة
4%415%22.3االتحاد األوروبي

6%67%8.6الواليات المتحدة األمريكية

مــن الواضــح أن وكالــة األونــروا تصنــف علــى رأس الجهــات التــي تقــدم الخدمــات وتأتــي فــي مقدمتهــا حســب وجهــة 

ــة  ــذه الوكال ــل ه ــتمرار عم ــان اس ــبها ضم ــي يكتس ــة الت ــى األهمي ــه عل ــذا التوج ــدل ه ــث ي ــح، حي ــملهم المس ــن ش ــر م نظ

ومســاندتها لالجئيــن. فــال تــزال وكالــة األونــروا هــي الجهــة الرئيســية، والوحيــدة فــي حــاالت كثيــرة، التــي تقــدم الخدمــات 

ــات المســتطلعة آرائهــم. وفــي  ــا فــي إجاب ويســتطيع عــدد ليــس بالقليــل مــن الالجئيــن الوصــول إليهــا، وهــو مــا يظهــر جلًي

المقابــل، تتراجــع فعاليــة الوكالــة بصــورة ملموســة فــي أوســاط مــن أجابــوا عــن المســح اإللكترونــي )32.2 فــي المائــة(، وربمــا 

يعــود الســبب وراء ذلــك إلــى أن عــدًدا أقــل مــن المشــاركين فــي المســح كانــوا يقيمــون فــي المناطــق التــي تغطيهــا الواليــة 

ــة.  ــى الوكال المعهــودة إل
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ومــن الملفــت للنظــر بوجــه خــاص غيــاب اإلحســاس بفعاليــة جامعــة الــدول العربيــة أو بلــدان اللجــوء، غياًبــا تاًمــا تقريًبــا، حيــث 

يوحــي هــذا األمــر، والحــال كذلــك، بشــعور طــاٍغ بالخــذالن. وفــي هــذا المقــام، نــرى أن الواليــات المتحــدة األمريكيــة تقدمــت 

علــى جامعــة الــدول العربيــة مــن وجهــة نظــر الشــباب المســتطلعة آرائهــم علــى الرغــم مــن أنهــا أوقفــت جميــع مســاهماتها 

ــا  ــوكاالت شــبه الحكوميــة أو غيــر الحكوميــة، وم ــروا والمســاعدات التــي كانــت تقدمهــا مــن خــالل ال ــة األون ــة وكال فــي موازن

ــجلوا  ــي األردن س ــن ف ــن المقيمي ــك، أن الالجئي ــاه، كذل ــر االنتب ــا يثي ــي. ومم ــتوى العالم ــى المس ــب عل ــن صخ ــك م ــاره ذل أث

ــي  ــزة )8.1 ف ــاع غ ــي قط ــون ف ــم الالجئ ــاء بعده ــة(، وج ــي المائ ــدة )21.1 ف ــات المتح ــر دور الوالي ــي تقدي ــى ف ــبة األعل النس

المائــة(، والضفــة الغربيــة )2.6 فــي المائــة(، وأخيــرا لبنــان )2.3 فــي المائــة(. ويمكــن عــزو النســبة المســجلة فــي قطــاع غــزة 

ــانية، وال  ــة واإلنس ــاعدات اإلغاثي ــم المس ــال تقدي ــي مج ــيما ف ــات، وال س ــدم الخدم ــي تق ــات الت ــض المؤسس ــود بع ــى وج إل

ــن  ــذي حــدا بالالجئي ــن الســبب ال ــى تفســير يبي ــم نقــف عل ــل، ل ــي المقاب ــات المتحــدة. وف ــن الوالي ــزال تتلقــى تمويلهــا م ت

ــي فــي مجــال  ــر دور االتحــاد األوروب ــى إعطــاء النســبة التــي خرجــوا بهــا. ويعكــس ارتفــاع تقدي الفلســطينيين فــي األردن إل

ــي  ــائد ف ــم الس ــا، الفه ــة مًع ــدول العربي ــة ال ــدة وجامع ــات المتح ــى الوالي ــه عل ــي موقع ــدم ف ــذي يتق ــات، وال ــم الخدم تقدي

ــطينية  ــات الفلس ــة والمؤسس ــات األوروبي ــاد والمؤسس ــذا االتح ــه ه ــع ب ــذي يضطل ــدور ال ــطينيين لل ــباب الفلس ــاط الش أوس

ــاع  ــي قط ــة ف ــانية واإلغاثي ــاعدات اإلنس ــم المس ــى تقدي ــل عل ــل العم ــي تواص ــن، والت ــن األوروبيي ــا م ــى تمويله ــي تتلق الت

غــزة، ناهيــك عــن وعــي هــؤالء الشــباب بمــا قــام بــه االتحــاد األوروبــي مــن زيــادة مســتوى دعمــه لوكالــة األونــروا بعــد انســحاب 

ــات المتحــدة منهــا.  الوالي

ويبيــن التحليــل الدقيــق الــذي يتنــاول الــدور الــذي تضطلــع بــه دول اللجوء/اإلقامــة ورود إجابــات تســتند إلــى مســتوى 

بلــد اللجوء/اإلقامــة، ولكنهــا ال تعكــس مــدى الوفــاء بالحقــوق التــي  التدخــالت التــي تنفذهــا األجهــزة الحكوميــة فــي 

يكفلهــا القانــون الدولــي. فعلــى ســبيل المثــال، يشــهد قطــاع غــزة مســتًوى متقدًمــا مــن التدخــالت التــي تنفذهــا الســلطات 

القائمــة فيــه فــي مجــال تقديــم الخدمــات، وهــي األعلــى فــي نســبتها ضمــن المناطــق التــي شــملها المســح. ويســتدل علــى 

ــذا  ــل ه ــث يحم ــات، حي ــم الخدم ــة تقدي ــدى فعالي ــول م ــاًرا ح ــورات انتش ــع التص ــى أوس ــير إل ــي تش ــج الت ــن النتائ ــك م ذل

ــي  ــك، ال يعنــي هــذا األمــر الوفــاء الفعل التصــور مــا نســبته 37.5 فــي المائــة مــن المســتطلعة آرائهــم فــي القطــاع. ومــع ذل

ــزة يكافحــون  ــر مــن ســكان قطــاع غ ــر بكثي ــدًدا أكب ــى أن ع ــك بالنظــر إل ــي، وذل ــون الدول بهــذه الحقــوق التــي يكرســها القان

فــي ســبيل الوفــاء بحقوقهــم األساســية أكثــر مــن غيرهــم ممــن يقيمــون فــي مناطــق أخــرى، كالضفــة الغربيــة واألردن. وربمــا 

ــع  ا فــي توزي
ً
ــى التدخــل باعتبارهــا وســيط ــزة إل ــة القائمــة فــي قطــاع غ ــى اضطــرار الحكوم يعــود هــذا الحــال فــي أســبابه إل

ــة الحصــار والضائقــة االجتماعيــة واالقتصاديــة الشــديدة. ويــؤدي هــذا الوضــع، مــن  الخدمــات وإعــادة توزيعهــا بســبب حال

ــلطة  ــك الس ــل، ال تمل ــي المقاب ــم. وف ــي عيونه ــة ف ــور الدول ــادة حض ــى زي ــا، إل ــتطلعة آرائه ــة المس ــراد الفئ ــر أف ــة نظ وجه

الفلســطينية ســوى حضــور محــدود فــي الضفــة الغربيــة، ويــكاد ينعــدم حضورهــا فــي مخيمــات اللجــوء فيهــا، فهــي بالتالــي 

ــه فــي نظــر المســتطلعة آرائهــم )بنســبة ال تزيــد  ــع ب ــذي تضطل ــدور ال ــى صعيــد فعاليــة ال تحــرز مســتويات أقــل بكثيــر عل

ــى 18.5 فــي المائــة(.  عل

ومــن المحتمــل أن هــذه الظاهــرة تفســر تزايــد مســتوى اإلحســاس بالــدور الــذي تؤديــه منظمــة التحريــر الفلســطينية 

ــة الخدمــي فــي اوســاط الالجئيــن  ــة(، حيــث يغيــب نشــاط الدول ــة( وفــي األردن )39.9 فــي المائ ــان )59.3 فــي المائ فــي لبن

ــي  ــوة ف ــذه الفج ــد ه ــي س ــا، ف ــد م ــى ح ــر، إل ــة التحري ــت منظم ــد اضطلع ــك، فق ــة لذل ــة. ونتيج ــورة ملحوظ ــطينين بص الفلس

ــة  ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــع دور المنظم ــل، يتراج ــي المقاب ــم. وف ــا عليه ــن وتوزيعه ــؤالء الالجئي ــات له ــم الخدم ــال تقدي مج

ــل  ــذي يحل ــير ال ــر التفس ــا )انظ ــطينية فيه ــلطة الفلس ــة والس ــن المنظم ــز بي ــذر التميي ــات يتع ــث ب ــة(، حي ــي المائ )14.5 ف

ــرت  ــة، اعتب ــة الغربي ــع الضف ــة م ــاه(. بالمقارن ــة، أدن ــة الغربي ــي الضف ــرف« ف ــة »ال أع ــة إلجاب ــي المائ ــة 39.9 ف ــبة البالغ النس

الفئــة المســتطلعة مــن غــزة ان منظمــة التحريــر أكثــر فاعليــة )44.5 فــي المائــة(، علــى الرغــم مــن االنقســام السياســي 
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ــي  ــوى السياســية ف ــروز دور الق ــك بفضــل ب ــد يكــون ذل ــاس وليــس الســلطة الفلســطينية. وق ــة حم ــي وســيطرة حرك الداخل

قطــاع غــزة. 

دور األطراف المعنية في الدفاع عن حقوق الالجئين التاريخية والسياسية 

ــي للمشــاركين فــي المســح أن الحقــوق التاريخيــة والسياســية لالجئيــن تعنــي حقوقهــم التــي  ــح فريــق البحــث الميدان
ّ

وض

ــم 194، الصــادر فــي العــام 1948. وهــذه  ــم المتحــدة رق ــة لألم ــة العام ــرار الجمعي ــن ق ــرد النــص عليهــا فــي الفقــرة 11 م ي

الحقــوق هــي عــودة الالجئيــن إلــى ديارهــم األصليــة التــي هجــروا منهــا، واســترداد ممتلكاتهــم، وتعويضهــم عمــا أصابهــم، 

ــدور  ــى اســتجالء اآلراء حــول ال ــى أرض وطنهــم. ويســعى هــذا الســؤال إل ــر عل ــر المصي ــي جنســية بلدهــم وتقري وحقهــم ف

ــة بعينهــا فــي عمليــة الســالم أو عمليــة التســوية.  ــه جهــات فاعل ــع ب ــذي تضطل ال

الجدول )28،5(: فعالية الجهة المعنية في مجال الدفاع عن الحقوق حسب تصور المستطلعة آرائهم

االستبيان اإللكترونياالستبيان الوجاهي

1%126.7%57.5منظمة التحرير الفلسطينية )م.ت.ف(
3%423.4%28.9الدولة المستضيفة لالجئين 

6%56.6%23.9جامعة الدول العربية 
2%224.2%51وكالة األونروا

4%314.3%39.6األمم المتحدة
5%612.5%15.8االتحاد األوروبي

7%74.5%2.4الواليات المتحدة األمريكية

ــن 2.4  ــر م ــم تحــظ بأكث ــي ل ــة، الت ــات المتحــدة األمريكي ــه الوالي ــع ب ــذي تضطل ــدور ال ــه، لل ــس في ــكار واضــح، ال لب يظهــر إن

فــي أوســاط المشــاركين فــي المســح المباشــر، و و4.5 فــي المائــة فــي اوســاط المشــاركين فــي المســح اإللكترونــي. فهاتــان 

ــة الحقــوق السياســية  ــد حماي ــى صعي ــات المتحــدة عل ــه الوالي ــذي تؤدي ــدور ال ــة ال النســبتان ال تعكســان أي اعتقــاد بفعالي

ــرن.  ــة الق ــا يســمى صفق ــي ضــوء م ــا ف ــة، وخصوًص ــة للفلســطينيين. وهــذه النتيجــة ليســت غريب الواجب

ــر  ــرز فــي أوســاط المســتطلعة آرائهــم الذيــن شــاركوا فــي المســح اإللكترونــي، والذيــن يفتــرض أنهــم يملكــون قــدًرا أكب وب

مــن الوعــي السياســي والمشــاركة السياســية )بحكــم انهــم مــن الناشــطين والناشــطات(، مســتوى أعلــى مــن الوعــي بــاألدوار 

التــي يضطلــع بهــا جميــع الجهــات الفاعلــة الدوليــة. ويســتدل علــى ذلــك مــن نســب الفعاليــة التــي يتصورهــا مــن شــملهم 

المســح اإللكترونــي والتــي جــاءت متدنيــة فــي عمومهــا بالمقارنــة مــع إجابــات المشــاركين فــي المســح المباشــر. ففــي 

ــات  ــة الهيئ ــى وجــه الخصــوص، يعكــس ارتفــاع مســتوى إدراك فعالي ــة عل ــدان الغربي أوســاط المســتطلعة آرائهــم فــي البل

ــدول  ــي والثقــة فيهــا، الموقــف الســائد فــي الخطــاب السياســي فــي ال الدوليــة، مــن قبيــل األمــم المتحــدة واالتحــاد األوروب

ــذي  ــل ال ــع الفش ــرة م ــة مباش ــوا تجرب ــم يخوض ــم ل ــتطلعة آرائه ــى أن المس ــهد عل ــذي يش ــع ال ــس الواق ــا يعك ــة، كم الغربي

ــا.  ــات أو تقصيره ــك الهيئ ــب تل واك

أن  مــن  الرغــم  المائــة(. وعلــى  فــي   57.0( األولــى  المرتبــة  فــي  الفلســطينية  التحريــر  آخــر، جــاءت منظمــة  ومــن جانــب 

ــد  ــي، فق ــع الدول ــن المجتم ــديد م ــذالن الش ــاس بالخ ــس اإلحس ــح تعك ــن المس ــرى م ــئلة أخ ــدة أس ــى ع ــواردة عل ــات ال اإلجاب

ــة األونــروا مــا نســبته 51.0 فــي المائــة، ومؤسســات األمــم المتحــدة 39.6 فــي المائــة، وهمــا  منــح المســتطلعة آرائهــم وكال
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ــون  ــا يك ــة(. وربم ــي المائ ــة )23.9 ف ــدول العربي ــة ال ــة( وجامع ــي المائ ــة )28.9 ف ــى دول اللجوء/اإلقام ــان عل ــبتان تتقدم نس

ــن وأصــدرت  ــوق الالجئي ــأل دعمهــا لحق ــى الم ــدت عل ــم المتحــدة أك ــروا ومؤسســات األم ــة األون ــع أن وكال ــا لواق هــذا انعكاًس

ــدول  ــن ال ــون م ــي يشــعر بهــا الالجئ ــة الت ــدى الخيب ــه م ــذي يعكــس في ــدر ال ــذات الق ــم لهــم، ب ــن الدع ــي تؤم ــرارات الت الق

العربيــة. وأًيــا كان األمــر، يؤكــد هــذا الحــال علــى األهميــة التــي تكتســيها المحافظــة علــى الطابــع الدولــي لقضيــة الالجئيــن 

ــن.  ــوق الالجئي ــاء بحق ــاه الوف ــؤولياته تج ــي لمس ــع الدول ــل المجتم ــوب تحم ــي بوج ــذي يقض ــدأ ال ــى المب ــطينيين، وعل الفلس

 عــن ذلــك، يعكــس هــذا التوجــه قناعــة الالجئيــن بــأن وجــود هــذه الوكالــة الدوليــة المتخصصــة، ينطــوي علــى ُبعــد 
ً

وفضــال

سياســي إســتراتيجي يكفــل حمايــة الحقــوق األصيلــة التــي يملكهــا الالجئــون فــي العــودة إلــى ديارهــم األصليــة ورد 

ــم.  ــل به ــا ح ــم عم ــم وتعويضه ــم إليه ممتلكاته

ــك،  ــن ذل ــى النقيــض م ــي، فعل ــع الدول ــه المجتم ــذي يؤدي ــدور ال ــا بال
ً
ــدم، ال تشــكل هــذه النتيجــة اعتراف ــا تق ــى م ــاًء عل وبن

يظهــر التوجــه العــام لــدى أفــراد الفئــة المســتطلعة آرائهــا أن الــدور الــذي تضطلــع بــه األمــم المتحــدة علــى صعيــد الدفــاع 

ــد  ــي تأيي ــي المســح، ف ــن المشــاركين ف ــى نســبة تحققــت م ــن الملفــت للنظــر أن أعل ــن دور ضعيــف. وم ــن حقــوق الالجئي ع

هــذا الــرأي كانــت لالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فــي األردن، حيــث بلغــت 96.8 فــي المائــة، وهــو مــا أدى الــى رفــع 

ــم المتحــدة  ــه األم ــذي تؤدي ــدور ال ــى ال ــارة أخــرى، نظــر المســتطلعة آرائهــم إل ــا. وبعب ــار عموًم ــع هــذا الخي نســبة الذهــاب م

علــى أنــه فعــال أو فعــال جــًدا فــي المناطــق التــي يــزداد فيهــا نشــاط وكاالتهــا علــى نحــو يفــوق نشــاطها فــي األردن، حيــث 

ســجل هــذا الــرأي مــا نســبته 33.3 فــي المائــة فــي لبنــان، و14.5 فــي المائــة فــي قطــاع غــزة، و10.9 فــي المائــة فــي الضفــة 

ــن وجودهــا الواســع االنتشــار، ليســت  ــم م ــى الرغ ــم المتحــدة، وعل ــارة أخــرى، رأى المســتطلعة آرائهــم أن األم ــة. وبعب الغربي

فعالــة مــن الناحيــة العمليــة فــي صــون حقوقهــم )88.5 فــي المائــة فــي الضفــة الغربيــة، و84.5 فــي المائــة فــي قطــاع غــزة، 

ــه  ــع ب ــدور الــذي يضطل و64.0 فــي المائــة فــي لبنــان(. ومــا يؤيــد هــذا التحليــل توجــه األفــراد المســتطلعة آرائهــم بشــأن ال

االتحــاد االوربــي والواليــات المتحــدة باعتبارهمــا مــن األطــراف السياســية التــي تنعــدم فعاليتهــا بصــورة ملحوظــة. فقــد رأى 

، فــي مجــال الدفــاع 
ً

المشــاركون أن الواليــات المتحــدة واالتحــاد األوروبــي يضطلعــان بــدور محــدود، إن همــا اضطلعــا بــه أصــال

عــن حقــوق الالجئيــن التاريخيــة والسياســية، حيــث ســجلت نســبة عــدم فعاليــة الواليــات المتحــدة 95.8 فــي المائــة، وعــدم 

ــي مــا نســبته 79.5 فــي المائــة مــن توجهــات المســتطلعة آرائهــم.  فعاليــة االتحــاد األوروب

 57.0 مــن  أعلــى بكثيــر  الفلســطينية ســتحرز نســبة  التحريــر  أن منظمــة  الســائد يقــول  التوقــع  آخــر، كان  ومــن جانــب 

فــي المائــة، علــى اعتبــار أنهــا الممثــل السياســي للشــعب الفلســطيني. بــل كانــت هــذه النســبة أدنــى مــن ذلــك فــي 

ــطيني  ــي الفلس ــاب السياس ــف الخط ــى ضع ــر إل ــذا األم ــرد ه ــون م ــا يك ــة(. وربم ــي المائ ــي )26.7 ف ــح اإللكترون ــج المس نتائ

ــذي يتنــاول حقــوق الالجئيــن، وال ســيما حقهــم فــي العــودة، وهــو مــا ينــم عــن انعــدام الرضــا عــن أداء القيــادة  الرســمي ال

الفلســطينية، وخاصــة فــي المرحلــة التــي تلــت التوقيــع علــى اتفاقيــات أوســلو. وفــي هــذا الخصــوص، يشــير الجــدول أدنــاه 

ــه  ــة ينظــر إلي ــدور المنظم ــى أخــرى. ف ــة إل ــن منطق ــر الفلســطينية م ــة التحري ــة منظم ــة فعالي ــي رؤي ــاوت ملمــوس ف ــى تف إل

ــم المســتطلعة آرائهــم دورهــا مــن دور فعــال إلــى دور  علــى أنــه علــى قــدر كبيــر مــن الفعاليــة فــي األردن ولبنــان، حيــث قّي

ــان. وفــي  ــا نســبته 63.8 فــي المائــة فــي لبن ــة بيــن الالجئيــن فــي األردن وم ــى 95.6 فــي المائ ــت إل فعــال جــًدا بنســبة وصل

األرض الفلســطينية المحتلــة، كانــت نظــرة المســتطلعة آرائهــم لمــدى فعاليــة منظمــة التحريــر الفلســطينية أقــل علــى 

 جــًدا بمــا نســبته 46.4 فــي المائــة فــي قطــاع غــزة، 
ً

 ودوًرا فعــاال
ً

وجــه العمــوم، حيــث ُنظــر إليهــا علــى أنهــا تــؤدي دوًرا فعــاال

ومــا نســبته 22.2 فــي المائــة فــي الضفــة الغربيــة. وعلــى الرغــم مــن ســيطرة حكومــة حركــة حمــاس علــى قطــاع غــزة وانحســار 

ــات  ــاءت التقييم ــر، ج ــة التحري ــي منظم ــذ ف ــر والمتنف ــطيني األكب ــي الفلس ــل السياس ــد الفصي ــي تع ــح، والت ــة فت دور حرك

أفضــل فــي غــزة منهــا فــي الضفــة الغربيــة. ويــدل هــذا التوجــه إلــى أن الشــباب ال يــزال يالمــس فعاليــة الفصائــل السياســية 

ــام  ــباب لالنقس ــض الش ــض بع ــه رف ــذا التوج ــس ه ــن أن يعك ــا يمك ــه. كم ــع ب ــا دور تضطل ــر له ــة التحري ــد أن منظم ويعتق
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ــن  ــواردة م ــج ال ــزة. وتعكــس النتائ ــة حركــة حمــاس فــي إدارة قطــاع غ ــي و/أو رفضهــم للطريقــة التــي تتبعهــا حكوم الداخل

ــن جهــة، والســلطة الفلســطينية  ــر الفلســطينية وفصائلهــا م ــة التحري ــن منظم ــروق بي ــة بوضــوح تالشــي الف ــة الغربي الضف

ــى  ــة عل ــة الغربي ــي الضف ــن الســلطة الفلســطينية ف ــدام الرضــا ع ــن انع ــي ع ــم بالتال ــا ين ــرى، مم ــن جهــة أخ ومؤسســاتها م

ــن المســتطلعة  ــة م ــا نســبته 39.6 فــي المائ ــى أن م ــرة التــي تشــير إل ــد هــذا التوجــه النتيجــة المحي ــا يؤي نطــاق واســع. وم

آرائهــم فــي الضفــة الغربيــة اختــاروا إجابــة »ال أعــرف« فيمــا يتعلــق بمــدى فعاليــة دور منظمــة التحريــر الفلســطينية. 

ــر  ــة نظ ــن وجه ــة، م ــل المنظم ــت مح ــطينية حل ــلطة الفلس ــي أن الس ــه يوح ــق، ألن  للقل
ً
ــاة ــر مدع ــذا األم ــون ه ــي أن يك وينبغ

ــكات  ــبب إس ــك بس ــم وذل ــن حقوقه ــاع ع ــي الدف ــأي دور ف ــع ب ــة تضطل ــرون أن المنظم ــم ال ي ــح، وأنه ــي المس ــاركين ف المش

المعارضــة السياســية. 

الســؤال الواحــد والعشــرون:  مــا مــدى أهميــة اإلجــراءات/ األعمــال المبينــة ادنــاه لضمــان تحقيــق الحــل 
العــادل؟

والخطــوات  ات  واإلجــراء األعمــال  مــن  حــول طائفــة  آرائهــم  إبــداء  الســؤال،  هــذا  فــي  آرائهــم،  المســتطلعة  إلــى  لــب 
ُ
ط

السياســية والقانونيــة، التــي يجــري تداولهــا و/أو العمــل عليهــا فــي ســياق اآلليــات التــي تهــدف للوصــول الــى حــل للقضيــة 

ــى وجهــات نظــر مــن شــملهم المســح حــول هــذه  ــى التعــرف عل الفلســطينية.  وتكمــن أهميــة هــذا الســؤال فــي الحاجــة إل

ات أو مــدى رضاهــم عنهــا أو دعمهــم لهــا. وقــد وضــح فريــق البحــث الميدانــي لألفــراد المســتطلعة آرائهــم أن هــذه  اإلجــراء

ــتويين  ــى المس ــة وعل ــة والدولي ــاحتين الوطني ــى الس ــه عل ــري تداول ــا يج ــرز فيم ــد األب ــا تع ــة، وإنم ــت حصري ات ليس ــراء االج

ــعبي.    ــمي والش الرس

ــا للترتيب التالي:
ً
ات وفق وحســب توجهــات الفئــة المســتطلعة آرائهــا، تتدرج أهمية هــذه اإلجراء

فــرض عقوبــات علــى ’إســرائيل‘ من خالل مجلس األمــن )95.0 في المائة(	 

توســيع نطــاق واليــة وكالة األونروا وصالحياتهــا )94.3 في المائة(	 

دعــم الحركــة العالميــة لمقاطعة ’إســرائيل‘ وســحب االســتثمارات منها وفــرض العقوبات عليهــا )93.7 في المائة(	 

ممارســة الضغــط الدولــي الفعلــي وإجبــار ’إســرائيل‘ علــى تطبيق القرار 194 - قرار حق العــودة )92.7 في المائة(	 

عقــد مؤتمــر دولــي لتطبيــق القــرار 194 – قرار حق العــودة )92.2 في المائة(	 

التوجــه إلــى محكمــة الجنايات الدوليــة )91.4 في المائة(	 

إعــادة هيكلــة منظمــة التحريــر الفلســطينية وتفعيلهــا )86.8 في المائة(	 

إعــادة تفعيــل لجنــة التوفيــق التابعــة لألمم المتحــدة الخاصة بفلســطين )85.8 في المائة(	 

مواصلــة االحتجاجــات التــي تنظــم في إطار مســيرة العــودة الكبرى في قطاع غــزة )76.7 في المائة(	 

إطــالق االحتجاجــات فــي الضفــة الغربيــة على نمط مســيرة العــودة الكبرى في قطاع غــزة )75.3 في المائة(	 

المواظبــة علــى المحــاوالت الفرديــة والجماعيــة الختــراق الحدود ضمــن حركة عودة منظمــة )62.7 في المائة(	 

إطــالق المفاوضــات بيــن منظمــة التحرير الفلســطينية و’إســرائيل‘ والشــركاء الدولييــن )61.4 في المائة(	 

ــدة 	  ــت( جدي ــة )هولوكوس ــي محرق ــودة تعن ــرى أن الع ــي ت ــة الت ــة الدعاي ــدم صدقي ــرائيلي بع ــع اإلس ــاع المجتم إقن

ــة( ــي المائ )54.2 ف

ات فعليــة وملموســة يمكــن النظــر إليهــا  تشــير النتائــج الــواردة فــي هــذا الصــدد إلــى مطالبــة واضحــة باعتمــاد إجــراء

ــع لألمــم المتحــدة، أو توســيع  ــات علــى ’إســرائيل‘ مــن خــالل مجلــس األمــن التاب ات رســمية، كفــرض العقوب باعتبارهــا إجــراء

ــى  ات عل ــراء ــن اإلج ــات وغيرهــا م ــرض العقوب ــم المتحــدة، أو ف ــة لألم ــة العام ــن خــالل الجمعي ــروا م ــة األون ــة وكال نطــاق والي
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’إســرائيل‘ مــن خــالل الــدول، أو إنفــاذ المالحقــة القضائيــة مــن خــالل محكمــة الجنايــات الدوليــة، أو إطــالق حــركات شــعبية 

و/أو منظمــة علــى المســتوى العالمــي )الحركــة العالميــة لمقاطعــة ’إســرائيل‘ وســحب االســتثمارات منهــا وفــرض العقوبــات 

عليهــا(، أو علــى المســتوى الوطنــي )إعــادة هيكلــة منظمــة التحريــر الفلســطينية واالحتجاجــات التــي تنظــم فــي ســياق 

ات الحاليــة، التــي تأتــي فــي  مســيرة العــودة الكبــرى(. وبعبــارة أخــرى، يعتقــد األفــراد المســتطلعة آرائهــم بــأن اإلجــراء

ــد  ــة، ال تع ــد اإلدان ــاوز ح ــدة، ال تتج ــم المتح ــة لألم ــة العام ــن والجمعي ــس األم ــا مجل ــرارات يصدره ــاكلة ق ــى ش ــا عل معظمه

كافيــة. فهــذه القــرارات تقتصــر علــى الشــجب، وتدعــو إلــى االمتنــاع عــن إتيــان أفعــال بعينهــا أو تنــادي باحتــرام الحقــوق 

والقانــون. وهــذا يعنــي أن المســتطلعة آرائهــم يــرون أن المجتمــع الدولــي لديــه، فيمــا لــو توفــرت اإلرادة السياســية لذلــك، 

ــى حــل عــادل.  ــى التوصــل ال آليــات التنفيــذ والتأثيــر بمــا يــؤدي إل

ات التــي تــؤدي إلــى  وفــي المقابــل، جــاءت إعــادة تفعيــل المفاوضــات وإقنــاع المجتمــع اإلســرائيلي فــي أســفل ســلم اإلجــراء

ــأن  ــا ب ــل تعكــس إحساًس ــى الدهشــة، ب ــج عل ــع، ال تبعــث هــذه النتائ ــي الواق ــة الفلســطينية. وف ــادل للقضي التمــاس حــل ع

المفاوضــات لــم تفــد الفلســطينيين فــي شــيء، وأنهــا تســتند إلــى ميــزان قــوى مختــل لمصلحــة ’إســرائيل‘ وال تحتكــم إلــى 

إطــار قانونــي محــدد أو منهــج الحــل القائــم علــى الحقــوق والعدالــة. وبنــاء علــى ذلــك، يــكاد ينعــدم االعتقــاد بــأن المفاوضــات 

ــار  ــج المســتقاة فــي هــذا المضم ــك، توحــي النتائ  عــن ذل
ً

ــه. وفضــال ــى حــل يتســم بعدالت ســوف تفضــي بالفلســطينيين إل

ــا.  ــأن إقنــاع المجتمــع اإلســرائيلي ليــس مــن وظيفــة الفلســطينيين أساًس ب

ــي  ــون الفلســطينيون ف ــة نســبًيا التــي عزاهــا الالجئ ــة المتدني ــة للنظــر بوجــه خــاص مســتويات األهمي ــج الملفت ــن النتائ وم

قطــاع غــزة لفعاليــات مســيرة العــودة الكبــرى )مــا ال يربــو علــى 37.7 فــي المائــة( أو إطــالق احتجاجــات تماثلهــا فــي الضفــة 

الغربيــة )مــا نســبته 39 فــي المائــة(، وذلــك علــى خــالف مســتويات أعلــى مــن تصــور أهميتهــا فــي أوســاط فئــات أخــرى مــن 

ــيرة  ــات مس ــه احتجاج ــا حققت ــل مم ــة األم ــن خيب ــة م ــى حال ــه إل ــذا التوج ــير ه ــا يش ــح. ربم ــي المس ــاركين ف ــن المش الالجئي

العــودة الكبــرى واالعتقــاد الســائد بــأن الثمــن الــذي دفعــه الفلســطينيون كان غالًيــا وأكثــر ممــا ينبغــي فــي مواجهــة القمــع 

ــث  ــودة؛ حي ــول الع ــور ح ــت تتمح ــي كان ــة الت ــا األصلي ــن أولويته ــيرة ع ــراف المس ــن أن انح ــك ع ــرط، ناهي ــرائيلي المف اإلس

تراجــع مطلــب العــودة وراء المطلــب العاجــل الــذي يتمثــل فــي تحســين الظــروف المعيشــية الراهنــة فــي ظــل الحصــار. 

ــدم  ــا أي شــيء بحكــم ع ــم يخســروا فعلي ــن ل ــي المســح، والذي ــن المشــاركين ف ــن الالجئي ــات أخــرى م ــل، رأت فئ ــي المقاب وف

ــة بحــق العــودة.  ــة والمطالب ــم المقاوم ــزا يدي المشــاركة فــي هــذه االحتجاجــات؛ رأوا فــي مســيرة العــودة إجــراًء ممي
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مجموعة الباحثين الميدانيين يناقشون استمارة المسح الذي أجراه مركز بديل في الضفة الغربية، . )©مركز بديل(



223

ق
ــــ
حـــ

ـال
مـ
الـ

الملـحــــق 1

منهجّية استطالع الرأي

 استبيان حول تصورات الشباب الالجئ بشأن
عودة الالجئين والمهجرين والفلسطينيين في الممارسة العملية

ر )الجيل الثالث والرابع للنكبة( في الفئة العمرية ما بين )18-29(.  قام مركز بديل بتنفيذ استطالع رأي الشباب الفلسطيني الالجئ والمهجَّ
ز موضوع البحث 

ّ
ة والداخل الفلسطيني )أراضي عام 1948( واألردن ولبنان. وترك

ّ
وقد شمل البحث خمس مناطق هي: الضفة الغربية وقطاع غز

حول العودة في التطبيق العملي حسب تصورات جيل الشباب. وجاء استطالع الرأي هذا كجزء من دراسة بديل الدورية وهي المسح الشامل 
لالجئين والمهجرين والفلسطينيين لعام 2016-2018.

هذا االستطالع ال يشكل استفتاء على حق العودة؛ إنما يبحث في كيف تكون العودة في تصورات الشباب، ولماذا لم تتحقق حتى االن، ولماذا 
قد يرى البعض عدم امكانية تطبيقها. فالمعلومات التي سيتم جمعها من الفئة المستطلعة تهدف إلى التعرف بشكل أعمق على ما يلي:

كيف يرى الشباب امكانية تطبيق العودة  وما االسباب التي قد تحول دون ذلك؟   	
كيف يرى جيل الشباب فلسطين ما بعد العودة؟  	

ما هو الحل السياسي االمثل لضمان تمكين الالجئين والمهجرين من ممارسة حقهم في العودة؟  	
في حال تطبيق العودة، كيف سيتم التعامل مع الممتلكات؟  	

عند تطبيق العودة كيف ستكون العالقة بين السكان؟  	
	  ما هو شكل الدولة األمثل وما هي مسؤولياتها لضمان تحقيق االستقرار والعدالة ؟

ع منهم؟
َّ
كيف يقيم الشباب دور الفاعلين األساسيين وما الُمتوق  	

كيف يمكن جعل العودة برنامج عمل وطني قابل للتطبيق؟  	

ف من قبل بديل ويتعاون مع هيئات محلية في كل منطقة، ويسعى لجمع المعلومات طوعا من الفئة 
ّ
ينفذ هذا البحث طاقم عمل ميداني مكل

بحثية صرفة  التي ستستخدم ألغراض  المعلومات  المهني، وخصوصية  العمل  بحدود  يلتزم  )الباحث/ة(  الرسالة  حامل هذه  المستهدفة. 
لغايات الدفاع عن حقوق الالجئين والمهجرين، ونشر ثقافة العودة، ومنهج جعل العودة برنامج عمل وطني. 

العينة المستهدفة

يتكون من كافة األسر الفلسطينية التي تقيم في مخيمات اللجوء التي تعترف بها وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة واألردن 
ولبنان. مجتمع الهدف في األراضي المحتلة عام 1948 يتكون من األسر الفلسطينية في التجمعات التي يوجد فيها أغلبيه من المهجرين 

داخليا.

حجم العينة المستطلعة 

بلغ حجم العينة 1000 شخص 

القيمةبنود حجم العّينة

نسبةتقدير 

%50المؤشر الرئيسي

%7هامش الخطأ

%1.96مستوى الثقة )95%(

5األبعاد

هامش الخطأ 0.07

    

t2*P*)1-P(

)e)2

1.962* 0.5* )1-0.5(

)0.07(2
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تصميم العينة )حجم العينة لكل منطقة يساوي 200*5 مناطق= 1000 أسرة )كل منطقة لها 200 استمارة((

- تم تصميم العينة على أساس عينة طبقية العنقودية ذات ثالثة مراحل: 

المرحلة األولى: اختيار عينة عشوائية منتظمة من 16 مخيم في 4 مناطق و4 تجمعات فلسطينية في فلسطين المحتلة عام 1948

المرحلة الثانية: اختيار عينة عشوائية منتظمة من 50 أسرة من كل مخيم أو تجمع تم اختياره في المرحلة األولى

المرحلة الثالثة: اختيار فرد في العمر 29-18 سنة من كل أسرة تم اختيارها في المرحلة الثانية

- تم تقسيم السكان إلى:

المنطقة/الدولة )الضفة الغربية، قطاع غزة، لبنان، األردن، التجمعات الفلسطينية في فلسطين المحتلة عام 1948(

حجم السكان )618-4797(، )4798-9752(، )9753-20003(، )20004-51169(، )+51170(

- توزيع العينة

اسم المخيم
 اإلطار

)مجموع سكان 
المخيم(

حجم 
العينة 
الكلي

عدد 
الذكور

عدد 
االناث

الرقم

األخيراألول

20,653502525150دير البلح

23,73050252551100المغازي

107,146502525101150جباليا

67,567502525151200خانيونس

4,797502525201250عايدة

6,811502525251300مخيم رقم1 )العين(

16,266502525301350جنين

23,480502525351400بالطة

6,766502525401450طالبية

20,003502525451500سوف

23,786502525501550جرش

93,129502525551600البقعة

618502525601650مار الياس

9,752502525651700البص

15,960502525701750برج البراجنة

47,206502525751800عين الحلوة

6,257502525801850شعب

3,459502525851900الناصرة

2,871502525901950الفريديس

8,9065025259511000جلجولية

93,2091000500500المجموع

مستويات التفصيل:

يسمح تصميم العينة إلى النشر على مستويات:

الالجئين في المنطقة/الدولة )الضفة الغربية، قطاع غزة، لبنان، األردن، التجمعات الفلسطينية في فلسطين المحتلة عام 1948(	 
الجنس على مستوى العينة اإلجمالية في المناطق الخمسة	 
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العمل الميداني واختيار العينة )الوصول لألسرة(:

أدناه الخطوات األساسية الختيار األفراد ضمن عينة المسح من األسر والمخيمات أو التجمعات:

الوصول أوال إلى المخيم/التجمع ضمن قائمة المخيمات أو التجمعات في عينة االستطالع. 	 
يتم اختيار أول أسرة من المخيم بطريقة عشوائية وتكون بمثابة نقطة البداية واالنطالق الستكمال عدد األسر المطلوبة في كل مخيم.	 
يتم اختيار األسرة الثانية بعد عد ثالثة مساكن وبالتالي يصبح ترتيب األسرة الثانية  المطلوبة هي المسكن رقم 4، واألسرة الثالثة هي 	 

المسكن رقم 7، واألسرة الرابعة هي المسكن رقم 10، واألسرة الخامسة هي المسكن 13، واألسرة السادسة هي المسكن رقم 16، واألسرة 
السابعة هي المسكن رقم 19، واألسرة الثامنة هي المسكن 22 ....وهكذا حتى آخر أسرة مطلوبة حسب كشف العينة من كل مخيم. الرسم 
أدناه يوضح اتجاه خط السير وأرقام المساكن في منطقة العمل حيث تم تظليل رقم المسكن الذي على الباحث اختيار األسرة التي تسكنه 

ضمن العينة:

123456

نقطة  
7البداية

258

249

2310

2211

2112

2013

191817161514

يتم السير في المخيم والمساكن على يمين الباحث وبشكل متواصل حتى ينتهي من كل بلوك أو مربع.	 
اختيار فرد ضمن الفئة العمرية 29-18 سنة من األسر التي تم اختيارها. 	 
األسرة التي رقمها فردي يتم اختيار فرد ذكر واألسرة التي رقمها زوجي يتم اختيار أنثى بحيث يكون عدد الذكور واإلناث متساوي من 	 

كل مخيم/تجمع.
يتم اختيار األفراد ضمن الفئة العمرية المطلوبة والجنس باستخدام الجدول العشوائي.	 
يتم ترتيب األفراد حسب العمر تنازليا )29، 28، 27،...الخ( بقائمة الذكور اذا كان رقم األسرة فرديا وقائمة أخرى لإلناث اذا كانت رقم األسرة 	 

زوجيا.
أدناه الجدولين العشوائيين الختيار كل من اإلناث والذكور	 

الجدول األول: للذكور في العمر 18-29 سنة

عدد األفراد الذكور -18
29 سنة في األسرة 

1234567891011121314151617181920

رقم الفرد الذكر الذي 
وقع عليه االختيار

11234451624913131551211188

الجدول الثاني: لإلناث في العمر 18-29 سنة

عدد األفراد اإلناث -18
29 سنة في األسرة 

1234567891011121314151617181920

رقم الفرد األنثى الذي 
وقع عليه االختيار

11234451624913131551211188
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القسم األول: معلومات عامة

RQ00 - رقم االستمارة:        
RQ02 - اسم المخّيم/القرية/المدينة: ــــــــــــــــــــــــــــــــ    

RQ01 - الدولة/ المنطقة: ــــــــــــــــــــــــــــــــ         

RQ04 - مجموع أفراد األسرة اإلناث 29-18 سنة RQ03 - مجموع أفراد األسرة الذكور 29-18 سنة 

2019      /      /التاريخ:RQ05 - اسم الباحث:

2019      /      /التاريخ:RQ06 - اسم المنسق:

2019      /      /التاريخ:RQ07 - اسم المدخل:

الخلفية االجتماعية

S011. ذكــر             2. أنثىالجنــس

S02)العمـــر )18 29- سنة

S03الجئ/ة 1948. 1حالة اللجوء
الجئ/ة 1967 )نازح(. 2
مهجر داخل أراضي 1948 . 3
أخرى  )حدد/ي(. 4

S04 هل تعرضت لتهجير داخلي أو لجوء جديد
بعد اللجوء األول )بعد عام 1948 او 1967(

نعم . 1
2 .)S06 ال )انتقل الى السؤال

S05 مّرة واحدة . 1عدد مّرات التهجير
مّرتين. 2
أكثر من مّرتين. 3

S06وثيقة لجوء. 1نوع وثيقة السفر
وثيقة لجوء وجواز سفر آخر. 2
جواز سفر دولة اللجوء )أو دولة اإلقامة للمهجرين داخليا(. 3
جواز سفر دولة اللجوء/ دولة اإلقامة وجواز سفر أجنبي. 4
جواز سفر أجنبي )غير دولة اللجوء(. 5
بدون وثائق سفر. 6

S07معيل رئيسي. 1واقع االعالة
معيل ثانوي. 2
غير معيل )ُمعال(. 3

S08 التحصيل العلمي )أي مرحلة تعليمية
أنهيت(  

غير متعلم/ة   . 1
ابتدائي أو إعدادي . 2
ثانوي    . 3
دبلوم متوسط أو بكالوريوس. 4
ماجستير أو دكتوراه. 5

*هل األسرة الجئة او مهجرة داخليا؟...اذا ال انتقل للمسكن المجاور*

الملـحــــق 2

نموذج االستبيان الورقي ) الوجاهي(

 استبيان حول تصورات الشباب الالجئ بشأن
عودة الالجئين والمهجرين والفلسطينيين في الممارسة العملية
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S09مشتغل )يعمل(. 1العمل
عاطل عن العمل. 2
طالب متفرغ/متدرب. 3
التفّرغ ألعمال المنزل. 4
أخر/ حدد ............... 5

S10أعزب/عزباء. 1الحالة الزواجية
متزوج/ة. 2
مطلق/ة، منفصل/ة. 3
أرمل/ة. 4

S11)00 عدد األطفال )اذا ال يوجد سجل/ي

S12 هل كانت عائلتك من األسالف )والدك أو
جدك( تملك أراِض في فلسطين قبل الـ 48 

واللجوء/التهجير 

نعم. 1
ال. 2
ال أعرف. 3

 القسم الثاني: إمكانية تطبيق العودة 
)تذكر/ي ان االستبيان ال يبحث في األيمان بحق العودة، إنما يبحث إمكانية تطبيق العودة(

Q01 برأيك، بشكل عام ومن حيث المبدأ، ماذا تقول في إمكانية تطبيق العودة؟ 
 )تسجيل رقم الخيار المناسب(

1. العودة قابلة للتطبيق...)انتقل إلى القسم الثالث (
2. العودة غير قابلة للتطبيق إطالقا

Q02ما هي األسباب التي جعلتك تعتقد بعدم إمكانية تطبيق العودة؟  يتم اإلجابة على األسباب أدناه برقم أحد الخيارات

1. ال أوافق بشدة          2. ال أوافق          3. أوافق          4. أوافق بشدة

الرفض اإلسرائيلي المطلق . 1

قوة إسرائيل وقمعها. 2

الدعم الغربي إلسرائيل. 3

الضعف العربي. 4

الضعف الفلسطيني الرسمي وغياب استراتيجية موّحدة. 5

طول فترة اللجوء. 6

كبر حجم فئة الالجئين والمهجرين . 7

عدم وجود مساحة كافية في فلسطين. 8

عدم وجود موارد كافية في فلسطين. 9

اندماج الالجئين والمهجرين في مجتمعاتهم الحالية. 10

عدم وجود رغبة/ مصلحة شخصية لي في العودة. 11

 غياب اإلرادة الدولية. 12

 غياب ضغط/إرادة الالجئين بالمطالبة بالعودة. 13

مالحظة: نهاية االستبيان لمن يجيب على السؤال الثاني.
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القسم الثالث: العودة الممكنة التطبيق 

)تذكر/ي أن البحث في األسئلة التالية ينطلق من أن العودة قابلة للتطبيق، وبالتالي التركيز عن ماهية العودة في التطبيق(

Q03 برأيك، ماذا تعني العودة بالنسبة لك شخصيا؟ 
  )تسجيل رقم الخيار المناسب(

هي حق أسعى اليه وقابل التطبيق كامال )ممكنة(. 1

هي حق أسعى اليه وقابل التطبيق ولو جزئيا )ممكنة ولكن(. 2

أخرى )حدد/ي(.............. 3

تذكر/ي أن عبارة العودة الممكنة التطبيق الواردة أدناه ال تعني إمكانية أو عدم إمكانية تطبيق العودة، بل تعني شكل التطبيق المتخيل 
بحسب رأي الشخص.

Q04    برأيك، العودة القابلة للتطبيق هي )بالنسبة لألشخاص الذين يحق لهم/ن العودة( ؟ 
يتم اإلجابة على األسباب أدناه برقم أحد الخيارات

1. ال أوافق بشدة          2. ال أوافق          3. أوافق          4. أوافق بشدة

عودة كل من يرغب بالعودة من الالجئين والمهجرين. 1

عودة رمزية لعدد محدود من الالجئين والمهجرين. 2

عودة الجيل األول من النكبة فقط. 3

عودة من توافق عليه إسرائيل فقط. 4

أخرى )حدد/ي(.............. 5

Q05 برأيك، العودة القابلة للتطبيق بالنسبة لمكان العودة تكون الى:؟ 
 يتم اإلجابة على األسباب أدناه برقم أحد الخيارات

1. ال أوافق بشدة          2. ال أوافق          3. أوافق          4. أوافق بشدة

المكان األصلي الذي هجر منه األجداد. 1

أي مكان آخر غير الديار األصلية في حدود فلسطين التاريخية. 2

أي مكان في حدود الدولة الفلسطينية الموعودة )في او على 1967(.. 3

أخرى )حدد/ي(.............. 4

Q06 برأيك، العودة القابلة للتطبيق بالنسبة لحقوق التعويض واستعادة الممتلكات تشمل؟
يتم اإلجابة على األسباب أدناه برقم أحد الخيارات

1. ال أوافق بشدة          2. ال أوافق          3. أوافق          4. أوافق بشدة

العودة واستعادة كامل الممتلكات والتعويض المالي. 1

العودة واستعادة كامل الممتلكات. 2

العودة واستعادة جزئية للممتلكات والتعويض المالي. 3

العودة والتعويض المالي. 4

العودة فقط. 5

أخرى )حدد/ي(.............. 6

Q07 :برأيك، العودة القابلة للتطبيق بالنسبة  لدفعات عودة الالجئين ستكون
)تسجيل رقم الخيار المناسب(

دفعة واحدة لالجئين والمهجرين في وقت واحد. 1

على دفعات على مراحل زمنية )مثاًل، خالل خمسة عشر سنة كحد اقصى(. 2

على دفعات مرتبطة بالوضع االقتصادي )الفقراء والمهمشين أوال(. 3

تدفق آخر )حدد/ي(.................. 4
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Q08  برأيك، العودة القابلة للتطبيق بالنسبة ألولوية العائدين حسب مكان إقامتهم الحالي؟
)أرجو ترتيب الخيارات حسب األولوية من 1 إلى 7 أو خيار إضافي(

عودة المهجرين داخليا في حدود 1948 إلى قراهم األصلية. . 1

عودة الالجئين المقيمين في الضفة الغربية. 2

عودة الالجئين المقيمين في قطاع غزة. 3

عودة الالجئين  المقيمين في لبنان . 4

عودة الالجئين المقيمين في الدول العربية. 5

عودة الالجئين المقيمين في الدول األجنبية المستضيفة )غير الدول العربية(. 6

عودة المهّجرين للمرة الثانية/ أو أكثر بسبب نزاع مسلح )مثل: سوريا، العراق، ليبيا(. 7

آخرين )حدد/ي(......... 8

القسم الرابع: العودة من منظور سياسي 

Q09.برأيك، ما الذي يمنع نشوء حركة عودة فردية وجماعية )شعبية( األن؟ حدد/ي اهم ثالثة أسباب بالترتيب

خوف الفلسطينيين من القمع اإلسرائيلي اثناء محاولة العودة )قتل، إصابة/جرح، سجن..(. )بما فيه الدروس . 1

المستفادة من محاوالت العودة السابقة( 

عدم وجود رؤية وطنية من األحزاب لتحقيق العودة. 2

عدم مشاركة الجئين آخرين في مبادرات عودة . 3

وجود الحواجز والحدود )بما فيها الجدار(. 4

عدم االستعداد للعيش تحت حكم إسرائيل. . 5

عدم ضمان الوضع القائم بعد العودة.. 6

سبب آخر )حدد/ي(. 7

أولوية أولى

أولوية ثانية

أولوية ثالثة

Q10 برأيك، ما هي أسباب الرفض اإلسرائيلي لعودة الالجئين والمهجرين؟  يتم اإلجابة على األسباب أدناه برقم
أحد الخيارات 

1. ال أوافق بشدة          2. ال أوافق          3. أوافق          4. أوافق بشدة

ايمان اليهود االسرائيليين بان فلسطين هي ارض اليهود فقط.. 1

ثقافة العنصرية لدى اليهود االسرائيليين  . 2

تخوف اليهود اإلسرائيليين من قيام الفلسطينيين بارتكاب مجازر بحقهم.  . 3

تخوف اليهود اإلسرائيليين من التحول إلى أقلية مضطهدة في فلسطين. . 4

تخوف اليهود من الطرد للدول التي جاؤوا منها )العودة إلى أقليات مضطهدة(   . 5

تخوف اليهود اإلسرائيليين من خسارة االمتيازات المكتسبة على حساب الفلسطينيين.. 6

تخوف اليهود اإلسرائيليين من خسارة الدعم الغربي إلسرائيل )إذا تحولت إلى دولة مندمجة في بيئة . 7

المنطقة )دولة غير غربية((.  

أخرى )حدد/ي(. 8

Q11)برأيك، الحل السياسي األمثل واألكثر عدالة لتحقيق العودة يكون بـ؟ )إجابة واحدة فقط

إقامة دولة فلسطين في/ على حدود 67 وعودة الالجئين الراغبين إلى أراضي 1967. . 1

إقامة دولة فلسطينية في/ على حدود 67 وعودة الجئي 1948 إلى ديارهم األصلية.. 2

إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية واحدة في كل فلسطين التاريخية يكون فيها اليهود اإلسرائيليون . 3

)المستعمرون الحاليون( مواطنين فلسطينيين بحقوق متساوية.

إقامة دولة إسرائيل الديمقراطية في كل فلسطين التاريخية يكون فيها الفلسطينيون )والعائدون منهم( . 4

مواطنين إسرائيليين بحقوق متساوية.

إقامة دولة ديموقراطية واحدة )دون تحديد هوية الدولة( في كل فلسطين التاريخية يكون فيها . 5

اإلسرائيليون والفلسطينيون مواطنين بحقوق متساوية. 

آخرين )حدد/ي(......... 6
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القسم الخامس: عمالنية العودة 

Q12)a( برأيك، ما هي درجة أهمية القضايا أدناه كمشاكل متوقعة ستواجهها الدولة عند تحقق العودة؟ 
 يتم اإلجابة على األسباب أدناه برقم أحد الخيارات

1. غير مهمة على األطالق،      2. غير مهمة،        3. مهمة،         4. مهمة جدا        9. ال أعرف

استقبال العائدين وتأهيلهم اقتصاديا واجتماعيا.  . 1

إثبات العائدين ألمالكهم األصلية.. 2

التعامل مع التغيرات الحاصلة على األمالك الخاصة. . 3

منازعات الميراث خالل عملية توزيع األمالك بسبب تضاعف أعداد الالجئين/المهجرين.. 4

إخالء المستعمرين السابقين المقيمين في أمالك الالجئين وإسكانهم في منازل جديدة  . 5

تعويض الالجئين عن األمالك غير القابلة لإلعادة )المفقودة أو المدمرة أو  التي مرافق عامة(. . 6

تحقيق االستقرار المجتمعي في ظل التنوع الثقافي والديني واالجتماعي. 7

منع وقوع صراعات دينية أو عرقية. . 8

تحقيق المصالحة المجتمعية. . 9

تحقيق العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان خاصة للفئات الضعيفة. . 10

بناء مؤسسات الدولة بحيث تكون فاعلة وقائمة على العدالة. . 11

إنصاف ضحايا الجرائم اإلنسانية وجرائم الحرب ومحاسبة مرتكبي الجرائم واالنتهاكات. . 12

أخرى )حدد/ي(. 13

Q12)b(  برأيك، ما هي اكثر ثالثة مشاكل من ناحية االهمية من القائمة أعاله؟

المشكلة رقم 3المشكلة رقم 2المشكلة رقم 1

Q13  برأيك، في حال تطبيق العودة، من هي الجهة التي يجب ان تكون مسؤولة عن اعادة توزيع/تمليك االراضي؟
)إجابة واحدة فقط(

الدولة الناشئة او الجديدة. 1

جهة/جهات دولية. 2

الدولة الناشئة/الجديدة بالتعاون مع جهة/جهات دولية. . 3

آخر )حدد/ي(......... 4

Q14برأيك، في حال تطبيق العودة، كيف سيتم إعادة توزيع/تمليك األراضي؟ 
)إجابة واحدة فقط(

لألفراد الذي يثبتون ملكياتهم.. 1

إعادة توزيع األراضي على أساس المساواة والعدالة للجميع. . 2

آخر )حدد/ي(......... 3

Q15برأيك، في حال تطبيق العودة، كيف سيتم التعامل مع الحق في السكن للعائدين؟ 
)إجابة واحدة فقط(

إعادة بناء القرية المهجرة/المدمرة في مكانها األصلي. . 1

إنشاء إسكانات خاصة بالعائدين من قبل الدولة. . 2

ترك األمر لألفراد كل حسب قدرته. . 3

آخر )حدد/ي(......... 4
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Q16 ،برأيك، في حال تطبيق العودة، وكان بيت العائلة/األجداد ال يزال قائما ومستخدما من قبل مستعمر إسرائيلي
 كيف ترى الحل؟

)إجابة واحدة فقط(

إعادة البيت للمالك األصلي أو ألفراد العائلة، وتقوم الدولة بتوفير السكن البديل للمستعمر السابق . 1

إعطاء الخيار للمالك األصلي أو ألفراد العائلة في حرية التصرف ببيع المنزل، أو تأجيره، أو اخذ تعويض عنه.. 2

إعطاء الخيار للمستعمر السابق في حرية التصرف بترك المنزل أو استئجاره أو شرائه أو دفع تعويض للمالك . 3

األصلي أو ألفراد العائلة.  

منح الالجئين العائدين بيوت وأراٍض بديلة عن ممتلكاتهم من قبل الدولة.. 4

آخر )حدد/ي(......... 5

Q17 ،برأيك، في حال تطبيق العودة، وكانت أمالك العائلة/األجداد قد اقيم عليها منشأة عامة )حديقة، مستشفى
 مدرسة محطة مواصالت.. الخ(، كيف ترى الحل؟ 

)يتم اإلجابة على الخيارات أدناه برقم أحد الخيارات(

1. ال أوافق بشدة،       2. ال أوافق،        3. أوافق،          4. أوافق بشدة

يتم هدم المنشأة وإعادة األرض إلى مالكيها األصليين.. 1

يتم تمليك المنشأة إلى مالكي األرض األصليين.. 2

تتملك الدولة المنشأة، وتقوم بتعويض المالكين األصليين. 3

آخر )حدد/ي(......... 4

Q18 ،برأيك، في حال تطبيق العودة، وكانت أمالك العائلة/األجداد قد اقيم عليها منشأة خاصة )مزرعة، مصنع
 شركة، عمارة...الخ(، كيف ترى الحل؟

)يتم اإلجابة على الخيارات أدناه برقم أحد الخيارات(

1. ال أوافق بشدة،      2. ال أوافق،        3. أوافق،         4. أوافق بشدة

يتم هدم المنشأة وإعادة األرض إلى مالكيها األصليين.. 1

يتم تجريد المستعمر من ملكية المنشأة وتمليكها  لمالكيها األصليين.. 2

يتم تثبيت ملكية األرض للمالك األصلي ، وجعل المنشأة شراكة بين المستعمر السابق والمالك األصلي. 3

يبقى المستعمر السابق حائزا للمنشأة ويتم تعويض المالكين األصليين. 4

آخر )حدد/ي(......... 5

القسم السادس: دور الفاعلين

Q19برأيك، على من تقع مسؤولية وضع العودة موضع التطبيق حسب األولوية؟
)اإلجابة تكون ِبترتيب النقاط التالية حسب األولوية، بحيث يكون الرقم 1 هو األكثر أولوية(

مسؤولية فردية على كل مهجر والجئ. . 1

مسؤولية شعبية جماعية )الجئين ومهجرين وغير الجئين أو مهجرين(. . 2

مسؤولية القيادة السياسية واألحزاب الفلسطينية.. 3

مسؤولية عربية )شعوب وأنظمة(. 4

مسؤولية المجتمع الدولي. . 5

أخرى )حدد/ي(. 6
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Q20كيف تقّيم دور الجهات التالية في
1. ال دور )معدوم(     2. دور محدود    3. دور فّعال    4. دور فّعال جدًا     9. ال أعرف

 .A
دولة اللجوء/
دولة االقامة

.B
م.ت.ف

 .C
وكالة الغوث 

)األونروا(

 .D
األمم 

المتحدة

 .E
الجامعة 
العربية

.F
 الواليات 
المتحدة

 .G
االتحاد 
األوروبي

تقديم الخدمات  إلى حين 
العودة 

الدفاع عن حقوق الالجئين 
التاريخية والسياسية إلى حين 

العودة

Q21.)194 برأيك، ما مدى أهمية اإلجراءات/ األعمال التالية لضمان تحقيق الحل العادل: )بناء على القرار رقم 
)اإلجابة تكون ب:(

1. غير مهم أطالقا،     2. غير مهم،     3. مهم،    4. مهم جدًا، 9 . ال أعرف/ال جواب

إعادة تفعيل لجنة التوفيق لفلسطين التابعة لألمم المتحدة )UNCCP( – )هيئة دولية كانت مكلفة بتطبيق . 1

القرار 194(

توسيع والية وصالحيات وكالة الغوث )األونروا( – )هيئة مكلفة بتقديم المساعدات اإلنسانية(. 2

فرض عقوبات على إسرائيل ِمن ِقَبل مجلس األمن. 3

الّتوّجه لمحكمة الجنايات الدولية. 4

عقد مؤتمر دولي لتطبيق قرار 194 )قرار حق العودة(. 5

المفاوضات بين منظمة التحرير وإسرائيل وشركاء دوليين. 6

مة التحرير الفلسطينية. 7
ّ
إعادة هيكلة وتفعيل منظ

8 .)BDS( دعم الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها

استمرار مسيرات العودة في قطاع غزة . 9

مسيرات العودة في الضفة على نمط قطاع غزة . 10

المواظبة على اختراق الحدود فرديا وجماعيا في حركة عودة منظمة. 11

إقناع المجتمع اإلسرائيلي بعدم صدقية دعاية أن العودة تعني هولوكوست جديد. 12

الضغط الدولي وإجبار إسرائيل على تطبيق قرار 194. 13

أخرى )حدد/ي(. 14

RP07:المبحوث

مالحظات إضافية:
الباحث:
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النسبةالدولة/ المنطقة

20قطاع غزة

20الضفة الغربية

20األردن

20لبنان

20فلسطين المحتلة عام 1948

%100.0المجموع

النسبةالجنس

51.1ذكر

48.9أنثى

%100.0المجموع

النسبةحالة اللجوء

74.9الجئ/ة 1948

5.4الجئ/ة 1967

19.7مهجر/ة داخل فلسطين 1948

%100.0المجموع

النسبةواقع اإلعالة

19.7معيل رئيسي

28.9معيل ثانوي

51.4غير معيل )ُمعال(

%100.0المجموع

النسبةالتحصيل العلمي

1.7غير متعلم/ة

19.7ابتدائي أو إعدادي

48.1ثانوي

29.4دبلوم متوسط أو بكالوريوس

1.1ماجستير أو دكتوراه

%100.0المجموع

الملـحــــق 3

نتائج االستبيان الورقي )الوجاهي( 

النسبةالحالة الزواجية

74.9أعزب/عزباء

23.4متزوج/ة

1.6مطلق/ة، منفصل/ة

0.1أرمل/ة

%100.0المجموع

هل كانت عائلتك من األسالف 
)والدك أو جدك( تملك أراِض في 

فلسطين قبل الـ 48 واللجوء/التهجير

حالة اللجوء

المجموع
الجئ/ة 1967الجئ/ة 1948

مهجر/ة داخل 
فلسطين 1948

94.492.862.087.7نعـم

4.13.313.55.9ال

1.43.924.66.4ال أعلم

%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

س1: برأيك، بشكل عام ومن حيث المبدأ، ماذا تقول في إمكانية تطبيق العودة؟

برأيك، بشكل عام ومن حيث المبدأ، ماذا تقول في 
إمكانية تطبيق العودة؟ 

الدولة/ المنطقةالتحصيل العلميحالة اللجوء الجنس

المجموع
أنثىذكر

الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 

1948

ابتدائي أو 
إعدادي

ثانوي
دبلوم أو 

بكالوريوس
قطاع غزة

الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين 
المحتلة 
عام 1948

80.981.896.310019.29172.987.995.695.210096.918.981.3العودة قابلة للتطبيق

19.118.23.7080.8927.112.14.44.803.181.118.7العودة غير قابلة للتطبيق إطالقًا

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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س2. ما هي األسباب التي جعلتك تعتقد بعدم إمكانية تطبيق العودة؟

ما هي األسباب التي جعلتك تعتقد بعدم إمكانية 
تطبيق العودة؟

الدولة/ المنطقةالتحصيل العلميحالة اللجوء الجنس

المجموع
أنثىذكر

الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 

1948

ابتدائي أو 
إعدادي

ثانوي
دبلوم أو 

بكالوريوس
قطاع غزة

الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين 
المحتلة 
عام 1948

1. الرفض اإلسرائيلي 
المطلق

013.100002.308.90000.5ال أوافق بشدة 
3.22.46.702.17.32.51.200031.92.12.8ال أوافق
31.632.724.1033.547.929.234.119.437.1022.732.832.1أوافق

65.26466.1064.444.868.262.480.654045.465.164.7أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%0.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%0.0%100.0%100.0%100.0المجموع

0.40000.200.3000000.20.2ال أوافق بشدة 2. الضعف العربي
00000000000000ال أوافق
8.28.815.507.314.48.46.14.739.8007.28.5أوافق

91.491.284.5092.485.691.393.995.360.2010092.691.3أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%0.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%0.0%100.0%100.0%100.0المجموع

3. الضعف الفلسطيني 
الرسمي وغياب 

استراتيجية موّحدة 

0.40.53.10000.124.7007.600.5ال أوافق بشدة 
5.15.812.504.39.66.11.118.30031.94.25.5ال أوافق
39.637.530.104048.239.929.326.747.7022.739.238.6أوافق

54.856.254.2055.742.25467.650.352.3037.956.655.5أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%0.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%0.0%100.0%100.0%100.0المجموع

6.66.63.107.207.66.608.9007.16.6ال أوافق بشدة  4. طول فترة اللجوء
43.848.727.1049.47241.64937.90071.248.446.1ال أوافق
30.633.332.1031.93.337.825.611.337.2017.433.231.9أوافق

19.111.337.7011.624.713.118.850.853.9011.411.315.4أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%0.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%0.0%100.0%100.0%100.0المجموع

5.  كبر حجم فئة 
الالجئين والمهجرين 

23.415.911.3021.3018.534.5238.903.820.819.8ال أوافق بشدة 
39.742.333.7042.261.842.524.616.90078.843.340.9ال أوافق
18.534.911.8028.814.927.229.126.45.706.128.326.3أوافق

18.46.943.207.723.311.711.833.785.4011.47.612.9أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%0.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%0.0%100.0%100.0%100.0المجموع

6. عدم وجود مساحة 
كافية في فلسطين

47.743.326.7048.835.243.359.32319.403.849.845.6ال أوافق بشدة 
36.747.731.8043.733.945.832.531.111.5084.942.942ال أوافق
7.22.613.103.61344.55.425.7011.43.55أوافق

8.46.328.303.817.973.640.543.5003.87.4أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%0.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%0.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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7. عدم وجود موارد 
كافية في فلسطين

31.640.536.1035.81.538.344.644.619.4015.13735.8ال أوافق بشدة 
52.949.523.3056.167.749.947.89.511.5077.35551.3ال أوافق
10.23.621.404.6137.13.95.451.307.64.57.1أوافق

5.36.319.303.517.94.73.640.517.8003.45.8أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%0.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%0.0%100.0%100.0%100.0المجموع

8. اندماج الالجئين 
والمهجرين في 

مجتمعاتهم الحالية

6.50.97.403.2045.2230003.13.8ال أوافق بشدة 
43.840.216.6046.461.834.160.227.60037.145.542.1ال أوافق
30.647.238.6038.54.74822.18.930.9062.939.738.5أوافق

19.111.737.3011.933.513.912.640.569.10011.715.6أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%0.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%0.0%100.0%100.0%100.0المجموع

6.16.717.304.51.54.714.733.711.5011.44.46.4ال أوافق بشدة  9. غياب اإلرادة الدولية
51.249.913.40576545.66107.9050.855.850.6ال أوافق
28.938.138032.58.941.616.649.311.5030.333.833.3أوافق

13.85.331.40624.68.27.717.169.107.65.99.7أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%0.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%0.0%100.0%100.0%100.0المجموع

10. غياب ضغط/ إرادة 
الالجئين بالمطالبة 

بالعودة

20.7001.600.55.300001.61.4ال أوافق بشدة 
9.110.10011.208.418.70000119.6ال أوافق
44.951.648.1048.1505040.427.665.5021.249.248.1أوافق

43.937.551.90395041.135.672.434.5078.838.240.9أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%0.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%0.0%100.0%100.0%100.0المجموع

11. عدم وجود رغبة/ 
مصلحة شخصية لي 

في العودة

2.41.36.201.101.9311.90011.41.11.9ال أوافق بشدة 
18.99.24.8015.937.59.718.43.65.707.615.614.3ال أوافق
53.34744.1051.416.25262.245.861.8036.450.350.3أوافق

25.342.445031.546.336.416.438.732.4044.732.933.5أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%0.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%0.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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س3. برأيك، ماذا تعني العودة بالنسبة لك شخصيًا؟
الدولة/ المنطقةالتحصيل العلميحالة اللجوء الجنسبرأيك، ماذا تعني العودة بالنسبة لك شخصيًا؟

المجموع
أنثىذكر

الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 1948

ابتدائي أو 
إعدادي

ثانوي
دبلوم أو 

بكالوريوس
قطاع غزة

الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين 
المحتلة 
عام 1948

169.571.472.588.35.57671.165.464.983.755.990.45.570.4. هي حق أسعى إليه وقابل التطبيق كامال )ممكنة(

2. هي حق أسعى إليه وقابل التطبيق ولو جزئيا 
)ممكنة ولكن...(

30.227.327.39.48623.627.734.135.114.844.19.48628.8

30.31.30.32.38.50.41.30.401.500.28.50.8. أخرى...
Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

س4. برأيك، العودة القابلة للتطبيق هي )بالنسبة لألشخاص الذين يحق لهم/ن العودة(
برأيك، العودة القابلة للتطبيق هي )بالنسبة لألشخاص 

الذين يحق لهم/ن العودة(?
الدولة/ المنطقةالتحصيل العلميحالة اللجوء الجنس

المجموع
أنثىذكر

الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 1948

ابتدائي أو 
إعدادي

ثانوي
دبلوم أو 

بكالوريوس
قطاع غزة

الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين 
المحتلة 
عام 1948

1. عودة كل من يرغب 
بالعودة من الالجئين 

والمهجرين.

1.50.60.806.80.51.410.72.300.16.81.1ال أوافق بشدة 

3.83.31.30520.55.23.83.41.200.3523.6ال أوافق

25.626.826.429.517.823.321.734.233.332.61922.117.826.2أوافق

69.169.271.470.523.475.871.76162.663.98177.623.469.2أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

2. عودة رمزية لعدد 
محدود من الالجئين 

والمهجرين.

29.229.131.319.11.332.631.323.725.552.832.511.51.329.1ال أوافق بشدة 

40.547.345.43921.141.938.652.152.637.64148.721.143.8ال أوافق

26.621.520.63872.123.626.721.2188.822.637.472.124.1أوافق

3.72.12.73.85.51.93.433.90.93.92.45.52.9أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

3. عودة الجيل األول من 
النكبة فقط.

46.245.148.833.23.554.94441.340.367.956.826.13.545.7ال أوافق بشدة 

35.342.337.357.239.135.838.141.646.931.420.656.439.138.7ال أوافق

13.49.29.85.747.75.61214.610.90.711.514.947.711.3أوافق

5.13.443.89.83.75.92.51.9011.12.69.84.3أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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4. عودة من توافق عليه 
إسرائيل فقط.

6664.470.337.49.16863.96564.877.679.449.99.165.2ال أوافق بشدة 

30.731.52962.627.331.630.331.833.521.220.65027.331.1ال أوافق

2.72.80.4050.80.44.42.30.90.600.150.82.7أوافق

0.61.20.4012.90.11.40.90.80.60012.90.9أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

00.90.30000.500001.500.2ال أوافق بشدة 5. أخرى 

10099.199.7100010099.51000100098.5099.8أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

س5. برأيك، العودة القابلة للتطبيق بالنسبة لمكان العودة تكون إلى؟
برأيك، العودة القابلة للتطبيق بالنسبة لمكان العودة 

تكون إلى؟ 
الدولة/ المنطقةالتحصيل العلميحالة اللجوء الجنس

المجموع
أنثىذكر

الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 1948

ابتدائي أو 
إعدادي

ثانوي
دبلوم أو 

بكالوريوس
قطاع غزة

الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين 
المحتلة 
عام 1948

1. المكان األصلي الذي 
هجر منه األجداد.

0.80.50.505.50.80.410.61.200.15.50.7ال أوافق بشدة 

1.32.71.1022.50.63.21.52.30.401.322.52ال أوافق

26.923.424.96.855.223.119.633.932.218.718.625.455.225.1أوافق

7173.473.593.216.875.476.963.664.879.781.473.216.872.2أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

2.  أي مكان آخر غير 
الديار األصلية في حدود 

فلسطين التاريخية.

14.813.514.614.84.213.719.27.919.525.112.71.64.214.2ال أوافق بشدة 

21.927.923.314.269.52022.631.340.829.86.614.469.524.8ال أوافق

52.4454961.526.353.343.752.13741.547.773.126.348.8أوافق

10.913.613.19.501314.48.82.73.63311012.2أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

3. أي مكان في حدود 
الدولة الفلسطينية 

الموعودة )في أو على 
.)1967

31.424.130.69.10.732.931.818.924.632.751.17.50.727.8ال أوافق بشدة 

30.7353414.535.423.731.740.843.630.926.130.235.432.8ال أوافق

36.138.834.268.853.841.633.93930.93421.260.853.837.4أوافق

1.92.11.17.710.11.72.71.30.92.31.71.510.12أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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س6. برأيك، العودة القابلة للتطبيق بالنسبة لحقوق التعويض واستعادة الممتلكات تشمل:
برأيك، العودة القابلة للتطبيق بالنسبة لحقوق التعويض 

واستعادة الممتلكات تشمل: 
الدولة/ المنطقةالتحصيل العلميحالة اللجوء الجنس

المجموع
أنثىذكر

الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 1948

ابتدائي أو 
إعدادي

ثانوي
دبلوم أو 

بكالوريوس
قطاع غزة

الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين 
المحتلة 
عام 1948

1. العودة واستعادة 
كامل الممتلكات 

والتعويض المالي.

10.80.607.80.71.10.80.42007.80.9ال أوافق بشدة 

4.84.137.526.73.16.92.129.41.60.526.74.4ال أوافق

26.126.224.147.135.728.920.531.529.420.215.537.835.726.1أوافق

68.168.972.245.429.867.271.465.668.368.482.961.629.868.5أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

2. العودة واستعادة 
كامل الممتلكات.

4.23.23.806.43.75.31.60.80.912.206.43.7ال أوافق بشدة 

473.99.130.24.865.34.49.23.10.530.25.5ال أوافق

50.75452.361.339.947.948.760.351.645.450.264.539.952.3أوافق

4135.839.929.623.543.64032.843.244.534.53523.538.5أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

3. العودة واستعادة 
جزئية للممتلكات 
والتعويض المالي.

15.411.4152.8013.317.68.35.41535.20.2013.5ال أوافق بشدة 

28.736.835.214.310.635.73231.53842.642.112.410.632.7ال أوافق

4639.538.278.180.937.941.847.73934.717.573.180.942.8أوافق

9.812.311.64.88.613.18.712.617.67.65.214.38.611أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

4. العودة والتعويض 
المالي. 

16.114.516.214.7014.620.29.46.323.633.90015.3ال أوافق بشدة 

19.723.921.9642.821.120.224.427.722.9293.442.821.8ال أوافق

5146.347.270.245.549.9475046.444.129.575.845.548.7أوافق

13.215.314.7911.814.412.616.219.69.47.720.811.814.2أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

24.424.625.61713.722.629.918.924.327.4443.913.724.5ال أوافق بشدة 5. العودة فقط

22.226.323.56.962.123.522.726.727.619.234.67.862.124.2ال أوافق

40.937.339.643.724.239.13741.938.844.816.859.924.239.1أوافق

12.511.811.332.4014.810.512.49.38.64.628.5012.2أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

00000000000000ال أوافق بشدة 6. أخرى/حّدد 

01.30.6000.6000000.400.4ال أوافق

1002.599.40099.41.310000067.2067.2أوافق

096.201000098.7000032.3032.3أوافق بشدة
%100.0%0.0%100.0%0.0%0.0%0.0%100.0%100.0%100.0%0.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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س7. برأيك، العودة القابلة للتطبيق بالنسبة لدفعات عودة الالجئين ستكون: 
برأيك، العودة القابلة للتطبيق بالنسبة لدفعات عودة 

الالجئين ستكون: 
الدولة/ المنطقةالتحصيل العلميحالة اللجوء الجنس

المجموع
أنثىذكر

الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 1948

ابتدائي أو 
إعدادي

ثانوي
دبلوم أو 

بكالوريوس
قطاع غزة

الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين 
المحتلة 
عام 1948

 1. دفعة واحدة لالجئين والمهجرين في وقت 
واحد 

60.258.163.346068.257.155.461.870.348.668.2059.2

2. على دفعات على مراحل زمنية )خالل خمسة 
عشر سنة كحد أقصى(

28.726.825.419.384.521.230.828.523.818.937.81984.527.8

3. على دفعات مرتبطة بالوضع االقتصادي )الفقراء 
والمهمشين أوال(

9.3128.734.714.18.411.111.714.410.24.812.814.110.7

41.832.601.42.114.400.68.801.42.4. أخرى/حّدد
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

س8. برأيك، العودة القابلة للتطبيق بالنسبة ألولوية العائدين حسب مكان إقامتهم الحالي

األولوية 
عودة المهجرين داخليا 

في حدود 1948 إلى قراهم 
األصلية. 

عودة الالجئين المقيمين 
في الضفة الغربية

عودة الالجئين المقيمين 
في قطاع غزة

عودة الالجئين  المقيمين 
في لبنان

عودة الالجئين المقيمين 
في الدول العربية

عودة الالجئين المقيمين في 
الدول األجنبية المستضيفة 

)غير الدول العربية(

عودة المهّجرين للمرة الثانية/ 
أو أكثر بسبب نزاع مسلح )مثل: 

سوريا، العراق، ليبيا(

111.46.515.222.319.11016.1

25.912.516.826.116.79.813

311.110.323.315.919.98.311.3

414.315.221.214.813.37.614.6

59.930.411.39.613.115.68.8

618.415.47.15.910.820.722.4

7299.65.25.47.12813.9

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

11.51316.417.716.211.313.8النسبة العام

6521374الترتيب



240

سA-9. برأيك، ما الذي يمنع نشوء حركة عودة فردية وجماعية )شعبية( اآلن/ أولوية أولى
برأيك، ما الذي يمنع نشوء حركة عودة فردية وجماعية 

)شعبية( اآلن/ أولوية أولى(
الدولة/ المنطقةالتحصيل العلميحالة اللجوء الجنس

المجموع
أنثىذكر

الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 1948

ابتدائي أو 
إعدادي

ثانوي
دبلوم أو 

بكالوريوس
قطاع غزة

الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين 
المحتلة 
عام 1948

1. خوف الفلسطينيين من القمع اإلسرائيلي أثناء 
محاولة العودة )القتل، اإلصابة، االعتقال، ...الخ( )بما 
في ذلك الدروس والعبر من محاوالت وتجارب العودة 

السابقة(

39.838.639.128.755.643.937.837.631.334.865.820.755.639.2

227.125.727.518.51720.831.224.324.444.614.924.31726.4. عدم وجود رؤية وطنية من األحزاب لتحقيق العودة

38.79.58.422.92.18.98.410.17.433.823.62.19.1. عدم مشاركة الجئين آخرين في مبادرات عودة 

413.913.414.26.613.115.312.41420.811.911.710.313.113.6. وجود الحواجز والحدود )بما فيها الجدار(

55.87.66.315.71.775.87.65.533.815.31.76.7. عدم االستعداد للعيش تحت حكم إسرائيل

64.84.84.37.610.54.14.26.2102.605.810.54.8. عدم ضمان الوضع القائم بعد العودة

700.30.20000.10.30.600000.1. سبب آخر/حّدد 

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

سB-9. برأيك، ما الذي يمنع نشوء حركة عودة فردية وجماعية )شعبية( اآلن/ أولوية ثانية
برأيك، ما الذي يمنع نشوء حركة عودة فردية وجماعية 

)شعبية( اآلن/ أولوية ثانية(
الدولة/ المنطقةالتحصيل العلميحالة اللجوء الجنس

المجموع
أنثىذكر

الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 1948

ابتدائي أو 
إعدادي

ثانوي
دبلوم أو 

بكالوريوس
قطاع غزة

الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين 
المحتلة 
عام 1948

1. خوف الفلسطينيين من القمع اإلسرائيلي أثناء 
محاولة العودة )القتل، اإلصابة، االعتقال، ...الخ( )بما 
في ذلك الدروس والعبر من محاوالت وتجارب العودة 

السابقة(

17.318.318.462214.216.122.621.519.48.621.12217.8

220.619.120.74.624.723.120.117.111.29.637.918.824.719.8. عدم وجود رؤية وطنية من األحزاب لتحقيق العودة

314.714.814.623.15.915.514.814.118.114.79.918.15.914.7. عدم مشاركة الجئين آخرين في مبادرات عودة 

429.329.928.939.32824.734.426.820.243.338.416.52829.6. وجود الحواجز والحدود )بما فيها الجدار(

513.310.41127.17.913.49.913.319.17517.47.911.9. عدم االستعداد للعيش تحت حكم إسرائيل

64.97.66.4011.59.14.66.29.86.10.2811.56.2. عدم ضمان الوضع القائم بعد العودة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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ق
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ـال
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الـ

سC-9. برأيك، ما الذي يمنع نشوء حركة عودة فردية وجماعية )شعبية( اآلن/ أولوية ثالثة
برأيك، ما الذي يمنع نشوء حركة عودة فردية وجماعية 

)شعبية( اآلن/ أولوية ثالثة(
الدولة/ المنطقةالتحصيل العلميحالة اللجوء الجنس

المجموع
أنثىذكر

الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 1948

ابتدائي أو 
إعدادي

ثانوي
دبلوم أو 

بكالوريوس
قطاع غزة

الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين 
المحتلة 
عام 1948

1. خوف الفلسطينيين من القمع اإلسرائيلي أثناء 
محاولة العودة )القتل، اإلصابة، االعتقال، ...الخ( )بما في 

ذلك الدروس والعبر من محاوالت وتجارب العودة السابقة(

13.812.513.75.714.210.315.911.814.35.720.411.814.213.2

217.716.617.17.631.415.915.420.323.610.613.917.731.417.1. عدم وجود رؤية وطنية من األحزاب لتحقيق العودة

310.611.111.70.58.314.410.58.68.4315.1178.310.8. عدم مشاركة الجئين آخرين في مبادرات عودة 

412.914.914.82.712.316.312.513.811.112.724.27.312.313.9. وجود الحواجز والحدود )بما فيها الجدار(

522.118.621.614.26.522.51920.619.122.725.616.66.520.4. عدم االستعداد للعيش تحت حكم إسرائيل

622.926.421.269.327.320.526.724.923.545.30.829.527.324.6. عدم ضمان الوضع القائم بعد العودة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

س10. برأيك، ما هي أسباب الرفض اإلسرائيلي لعودة الالجئين والمهجرين؟

برأيك، ما هي أسباب الرفض اإلسرائيلي لعودة الالجئين والمهجرين؟ 

الدولة/ المنطقةالتحصيل العلميحالة اللجوء الجنس

المجموع
أنثىذكر

الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 

1948

ابتدائي 
أو إعدادي

ثانوي
دبلوم أو 

بكالوريوس
قطاع غزة

الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين 
المحتلة 
عام 1948

 1. ايمان اليهود االسرائيليين بان فلسطين هي 
ارض اليهود فقط.

3.122.800.73.12.42.44.43.502.90.72.6ال أوافق بشدة 

4.82.84.10.52.71.13.768.44.32.40.52.73.8ال أوافق

35.336.434.351.542.932.632.942.144.126.417.454.642.935.9أوافق

56.858.858.74853.863.26149.54365.980.24253.857.8أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

0.90.50.62.201.50.40.41.31.300.300.7ال أوافق بشدة 2. ثقافة العنصرية لدى اليهود االسرائيليين. 

4.82.73.94.602.85.62.16.45.92.41.203.8ال أوافق

36.436.5372936.338.63536.843.441.720.141.336.336.5أوافق

57.960.458.564.363.75759.160.748.951.177.657.263.759.1أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

3. تخوف اليهود اإلسرائيليين من قيام 
الفلسطينيين بارتكاب مجازر بحقهم.

6.14.25.31.68.56.76.825.53.5928.55.2ال أوافق بشدة 

14.112.412.56.537.86.413.118.419.220.64.24.737.813.3ال أوافق

44.940.641.159.550.1394443.946.748.62352.150.142.8أوافق

34.942.841.132.43.747.936.135.728.627.263.841.33.738.8أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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4. تخوف اليهود اإلسرائيليين من التحول إلى 
أقلية مضطهدة في فلسطين. 

6.35.96.80.807.28.52.23.31.618.71.506.1ال أوافق بشدة 

14.49.211.68.121.510.610.314.79.915.412.57.621.511.8ال أوافق

49.348.246.665.366.949.249.447.649.455.524.363.266.948.8أوافق

3036.73525.711.53331.835.537.427.544.527.711.533.3أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

5. تخوف اليهود من الطرد للدول التي جاؤوا 
منها )العودة إلى أقليات مضطهدة(.  

10.28.810.21.68.513.711.83.52.54.229.41.38.59.5ال أوافق بشدة 

11.412.811.8822.57.410.817.2911.618.86.722.512.1ال أوافق

44.944.443.156.658.243.945.244.644.945.322.464.258.244.7أوافق

33.43434.933.910.93532.334.743.638.929.427.810.933.7أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

6. تخوف اليهود اإلسرائيليين من خسارة 
االمتيازات المكتسبة على حساب 

الفلسطينيين.

12.111.512.28.48.515.815.24.42.310.333.80.78.511.8ال أوافق بشدة 

18.11415.42.347.910.114.722.11815.419.35.247.916ال أوافق

42.442.841.266.235.650.538.841.841.944.820.265.535.642.6أوافق

27.431.831.223.28.123.631.231.837.829.526.728.78.129.6أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

7. تخوف اليهود اإلسرائيليين من خسارة الدعم 
الغربي إلسرائيل )إذا تحولت إلى دولة مندمجة 

في بيئة المنطقة )دولة غير غربية(.

13.812.914.54.74.215.515.98.42.312.837.81.24.213.3ال أوافق بشدة 

22.5161807215.619.921.222.818.518.96.87219.3ال أوافق

36.740.336.581.713.443.73835.233.538.117.370.713.438.5أوافق

2730.93113.610.425.226.235.241.530.62621.410.428.9أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

س11. برأيك، الحل السياسي األمثل واألكثر عدالة لتحقيق العودة؟

 برأيك، الحل السياسي األمثل واألكثر عدالة لتحقيق العودة؟

الدولة/ المنطقةالتحصيل العلميحالة اللجوء الجنس

المجموع
أنثىذكر

الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 

1948

ابتدائي 
أو 

إعدادي
ثانوي

دبلوم أو 
بكالوريوس

قطاع 
غزة

الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين 
المحتلة 
عام 1948

113.814.213.226.311.517.19.917.216.614.10.925.411.514. إقامة دولة فلسطين في/ على حدود 67 وعودة الالجئين الراغبين إلى أراضي 1967.
249.446.945.566.87239.848.753.660.570.613.645.17248.2. إقامة دولة فلسطينية في/ على حدود 67 وعودة الجئي 1948 إلى ديارهم األصلية.
3. إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية واحدة يكون فيها اليهود اإلسرائيليون 

مواطنين فلسطينيين بحقوق متساوية.
32.832.6363.91239.936.123.1118.685.427.61232.7

4. إقامة دولة إسرائيل الديمقراطية يكون فيها الفلسطينيون مواطنين 
إسرائيليين بحقوق متساوية.

0.90.60.9000.410.83.10.30000.8

5. إقامة دولة ديمقراطية واحدة )دون تحديد هوية الدولة( يكون فيها 
اإلسرائيليون والفلسطينيون مواطنين بحقوق متساوية.

0.82.31.32.24.50.21.52.61.53.800.44.51.5

62.23.330.802.72.82.77.32.70.11.602.8. أخرى/حّدد
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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سa( .12( برأيك، ما هي درجة أهمية القضايا أدناه كمشاكل متوقعة ستواجهها الدولة عند تحقق العودة؟

برأيك، ما هي درجة أهمية القضايا أدناه كمشاكل متوقعة 
ستواجهها الدولة عند تحقق العودة؟

الدولة/ المنطقةالتحصيل العلميحالة اللجوء الجنس

المجموع
أنثىذكر

الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 1948

ابتدائي 
أو إعدادي

ثانوي
دبلوم أو 

بكالوريوس
قطاع غزة

الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين 
المحتلة 
عام 1948

1. استقبال العائدين وتأهيلهم 
اقتصاديا واجتماعيا.  

4.2550.52.33.25.44.60.32.815.20.22.34.6غير مهّمة على اإلطالق

9.67.98.55.418.310.89.95.74.311.116.4118.38.7غير مهّمة

52.649.948.784.353.453.652.148.651.267.337.449.553.451.3مهّمـة

33.536.937.59.92632.432.340.944.218.33148.92635.2مهّمـة جـدًا

0.20.30.20000.30.200.600.300.2ال أعلـم
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

0.50.40.50.500.10.70.301.10.8000.4غير مهّمة على اإلطالق2. إثبات العائدين ألمالكهم األصلية.

85.66.95.37.89.74.97.45.510.43.28.37.86.9غير مهّمة

42.134.935.764.5584139.635.531.347.125.946.85838.6مهّمـة

49.458.856.929.734.24954.656.863.241.170.144.834.254مهّمـة جـدًا

00.20.1000.10.2000.300.100.1ال أعلـم
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

3. التعامل مع التغيرات الحاصلة على 
األمالك الخاصة.

2.11.21.72.203.31.70.42.10.14.40.201.7غير مهّمة على اإلطالق

14.28.812.82.41.510.813.69.413.321.210.53.41.511.5غير مهّمة

45.951.446.573.752.848.244.554.238.15134.769.952.848.6مهّمـة

37.637.638.519.445.737.739.634.846.526.250.325.345.737.6مهّمـة جـدًا

0.310.62.3000.61.201.40.11.200.6ال أعلـم
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

4. منازعات الميراث خالل عملية توزيع 
األمالك بسبب تضاعف أعداد الالجئين/

المهجرين.

0.72.61.71.601.51.32.20.92.81.61.601.6غير مهّمة على اإلطالق

12.311.112.43.111.110.312.21211.318.3314.711.111.7غير مهّمة

41.340.637.56572.744.941.437.537.131.128.561.172.741مهّمـة

45.544.247.529.916.14344.147.350.447.166.820.416.144.9مهّمـة جـدًا

0.21.40.90.400.20.91.10.30.70.12.200.8ال أعلـم
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

5. إخالء المستعمرين السابقين المقيمين 
في أمالك الالجئين وإسكانهم في 

منازل جديدة. 

1612.816.11.6020.315.78.59.54.440.74.8014.4غير مهّمة على اإلطالق

2426.824.151.712.723.928.322.515.99.735.142.512.725.3غير مهّمة

33.530.933.920.516.632.429.535.531.644.621.734.316.632.2مهّمـة

26.42925.626.370.723.425.933.14340.62.317.770.727.7مهّمـة جـدًا

0.20.50.40000.60.300.70.10.700.4ال أعلـم
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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6. تعويض الالجئين عن األمالك غير 
القابلة لإلعادة )المفقودة أو المدمرة أو  

التي مرافق عامة(.

2.62.93.1004.33.40.71.52.670.202.7غير مهّمة على اإلطالق
9.111.6108207.413.28.65.820.98.93.92010.3غير مهّمة

41.138.33957.129.345.538.537.134.244.332.550.229.339.7مهّمـة
47.146.447.43550.842.944.352.958.531.651.644.350.846.8مهّمـة جـدًا

0.10.80.50000.50.700.501.400.4ال أعلـم
100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100

7. تحقيق االستقرار المجتمعي في ظل 
التنوع الثقافي والديني واالجتماعي٫

2.61.42.2001.52.51.60.63.34.10.202غير مهّمة على اإلطالق
9.99.88.713.726.712.211.95.47.615.512.90.126.79.8غير مهّمة

45.148.247.432.4534843.150.351.757.542.534.15346.6مهّمـة
42.240.641.653.820.338.242.542.44023.740.565.220.341.4مهّمـة جـدًا

0.20.10.1000.10.10.20000.400.1ال أعلـم
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

4.13.43.76.802.74.932.57.95.10.203.7غير مهّمة على اإلطالق8. منع وقوع صراعات دينية أو عرقية.
15.91214.45.717.316.615.210.51619.818.80.617.314غير مهّمة

43.442.941.948.159.748.339.6443645.641.746.159.743.2مهّمـة
36.441.139.53923.132.239.642.345.426.434.351.723.138.7مهّمـة جـدًا

0.20.70.40.400.10.70.200.30.11.400.4ال أعلـم
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

3.31.12.32.701.53.11.50.63.84.7002.2غير مهّمة على اإلطالق9. تحقيق المصالحة المجتمعية.
11.49.39.616.616.710.9127.8822.210.2016.710.4غير مهّمة

40.543.742.415.573.441.443.3414656.232.128.473.442.1مهّمـة
44.745.745.664.99.946.141.449.645.317.75370.99.945.2مهّمـة جـدًا

0.10.20.10.400.10.20.10000.600.1ال أعلـم
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

10. تحقيق العدالة االجتماعية وحقوق 
اإلنسان خاصة للفئات الضعيفة.

1.911.6001.31.81.11.30.34.4001.5غير مهّمة على اإلطالق
10.77.69.3020.8109.87.83.9524.90.120.89.2غير مهّمة

39.449.744.445.84440.243.748.451.655.345.126.24444.4مهّمـة
4841.644.754.235.148.344.642.643.239.425.673.635.144.9مهّمـة جـدًا

0.100000.1000000.100ال أعلـم
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

11. بناء مؤسسات الدولة بحيث تكون 
فاعلة وقائمة على العدالة.

1.52.31.84.601.22.81.21.32.54.1001.9غير مهّمة على اإلطالق
6.811.48.92.822.612.28.87.267.819.6022.69.1غير مهّمة

44.744.745.419.766.345.744.74444.356.348.525.666.344.7مهّمـة
4741.543.97311.140.843.647.648.433.327.874.411.144.3مهّمـة جـدًا

00.1000000.100.10000ال أعلـم
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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سb1( .12( برأيك، ما هي أكثر ثالثة مشاكل من ناحية األهمية من القائمة أعاله/ الواردة في س12 )a(؟

سb1( .12( برأيك، ما هي أكثر ثالثة مشاكل من ناحية األهمية من القائمة أعاله/ 
الواردة في سa( 12(؟ )شعبية( اآلن/ أولوية أولى(

الدولة/ المنطقةالتحصيل العلميحالة اللجوء الجنس

المجموع
أنثىذكر

الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة 
داخل 

فلسطين 
1948

ابتدائي 
أو 

إعدادي
ثانوي

دبلوم أو 
بكالوريوس

قطاع 
غزة

الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن

فلسطين 
المحتلة 

عام 
1948

118.819.320.82.79.214.816.126.119.915.322.120.79.219.1. استقبال العائدين وتأهيلهم اقتصاديا واجتماعيا.  

224.622.825.56.614.223.627.419.135.112.639.6914.223.7. إثبات العائدين ألمالكهم األصلية.

34.98.56.14.220.29.35.66.17.147.55.320.26.7. التعامل مع التغيرات الحاصلة على األمالك الخاصة.

4. منازعات الميراث خالل عملية توزيع األمالك بسبب تضاعف أعداد الالجئين/
المهجرين.

8.69.59.66.41.310.410.26.5520.110.32.31.39

5. إخالء المستعمرين السابقين المقيمين في أمالك الالجئين وإسكانهم في منازل 
جديدة.

2.95.72.85.730.31.73.47.25.92.403.730.34.3

6. تعويض الالجئين عن األمالك غير القابلة لإلعادة )المفقودة أو المدمرة أو  التي 
مرافق عامة(.

6.63.556.556.65.43.64.74.47.43.755.1

735.84.1015.70.64.37.2326.43.815.74.4. تحقيق االستقرار المجتمعي في ظل التنوع الثقافي والديني واالجتماعي.

83.422.83.802.32.23.71.71.10.87.802.7. منع وقوع صراعات دينية أو عرقية.

92.621.87.64.13.51.72.211.62.93.44.12.3. تحقيق المصالحة المجتمعية.

106.24.95.214.906.25.45.42.95.2015.505.6. تحقيق العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان خاصة للفئات الضعيفة.

113.62.43.4003.13.12.95.50.606.803. بناء مؤسسات الدولة بحيث تكون فاعلة وقائمة على العدالة.

12.  إنصاف ضحايا الجرائم اإلنسانية وجرائم الحرب ومحاسبة مرتكبي الجرائم 
واالنتهاكات.

14.813.412.841.4017.915.110.18.330.6317.8014.1

1300.100000.100000.100. أخرى/حّدد

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

12. إنصاف ضحايا الجرائم اإلنسانية 
وجرائم الحرب ومحاسبة مرتكبي 

الجرائم واالنتهاكات.

1.20.61000.31.11.10.91.61.2000.9غير مهّمة على اإلطالق
78.77.50.524.88.58.95.91.810.413.22.324.87.8غير مهّمة

36.233.134.525.250.7363434.63728.641.228.450.734.7مهّمـة
53.757.155.674.324.555.35654.660.259.444.364.124.555.4مهّمـة جـدًا

1.90.51.400003.70005.201.2ال أعلـم
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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سb2( .12( برأيك، ما هي أكثر ثالثة مشاكل من ناحية األهمية من القائمة أعاله/ الواردة في س12 )a(؟

سb1( .12( برأيك، ما هي أكثر ثالثة مشاكل من ناحية األهمية من القائمة أعاله/ 
الواردة في سa( 12(؟ )شعبية( اآلن/ أولوية ثانية(

الدولة/ المنطقةالتحصيل العلميحالة اللجوء الجنس

المجموع
أنثىذكر

الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة 
داخل 

فلسطين 
1948

ابتدائي 
أو 

إعدادي
ثانوي

دبلوم أو 
بكالوريوس

قطاع 
غزة

الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن

فلسطين 
المحتلة 

عام 
1948

16.37.27.206.46.26.86.99.812.71.23.56.46.7. استقبال العائدين وتأهيلهم اقتصاديا واجتماعيا.  

2814.211.67.75.19.911.910.711921.53.45.111. إثبات العائدين ألمالكهم األصلية.

36.38.27.33.910.76.97.47.26.62.2181.110.77.2. التعامل مع التغيرات الحاصلة على األمالك الخاصة.

4. منازعات الميراث خالل عملية توزيع األمالك بسبب تضاعف أعداد الالجئين/
المهجرين.

14.61214.902.317.512.811.217.91023.53.92.313.4

5. إخالء المستعمرين السابقين المقيمين في أمالك الالجئين وإسكانهم في منازل 
جديدة.

9.17.87.58265.27.811.714.811.904.1268.4

6. تعويض الالجئين عن األمالك غير القابلة لإلعادة )المفقودة أو المدمرة أو  التي 
مرافق عامة(.

11.610.411.41.616.81010.612.311.47.214.39.916.811

7119.610.76.18.5147.211.71.6511.323.68.510.3. تحقيق االستقرار المجتمعي في ظل التنوع الثقافي والديني واالجتماعي.

846.95.56.42.84.85.85.33.861.610.82.85.4. منع وقوع صراعات دينية أو عرقية.

94.74.33.617.93.94.34.84.33.52.73.88.13.94.5. تحقيق المصالحة المجتمعية.

1010.28.18.413.716.97.213.15.47.316.20.111.916.99.1. تحقيق العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان خاصة للفئات الضعيفة.

119.13.35.619.40.75.975.55.611.90.28.80.76.3. بناء مؤسسات الدولة بحيث تكون فاعلة وقائمة على العدالة.

12.  إنصاف ضحايا الجرائم اإلنسانية وجرائم الحرب ومحاسبة مرتكبي الجرائم 
واالنتهاكات.

58.16.215.208.14.87.76.95.24.510.906.5

100100100100100100100100100100100100100100المجموع

سb3( .12( برأيك، ما هي أكثر ثالثة مشاكل من ناحية األهمية من القائمة أعاله/ الواردة في س12 )a(؟

In سb1( .12( برأيك، ما هي أكثر ثالثة مشاكل من ناحية األهمية من القائمة 
أعاله/ الواردة في سa( 12(؟ )شعبية( اآلن/ أولوية ثالثة(

الدولة/ المنطقةالتحصيل العلميحالة اللجوء الجنس

المجموع
أنثىذكر

الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة 
داخل 

فلسطين 
1948

ابتدائي 
أو 

إعدادي
ثانوي

دبلوم أو 
بكالوريوس

قطاع 
غزة

الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن

فلسطين 
المحتلة 

عام 
1948

18.25.67.14.57.47.36.17.75.24.36.611.47.46.9. استقبال العائدين وتأهيلهم اقتصاديا واجتماعيا.  

24.476.22.30.75.55.46.17.711.23.11.80.75.7. إثبات العائدين ألمالكهم األصلية.

35.75.65.65.76.52.47.65.41.42.713.64.46.55.6. التعامل مع التغيرات الحاصلة على األمالك الخاصة.

4. منازعات الميراث خالل عملية توزيع األمالك بسبب تضاعف أعداد الالجئين/
المهجرين.

8.713.511.76.95.110.39.313.98.615.120.21.45.111.1
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5. إخالء المستعمرين السابقين المقيمين في أمالك الالجئين وإسكانهم في منازل 
جديدة.

6.66.25.87.815.83.67.37.46.316.11.30.615.86.4

6. تعويض الالجئين عن األمالك غير القابلة لإلعادة )المفقودة أو المدمرة أو  التي 
مرافق عامة(.

8.288.42.111.28.3105.410.87.711.61.611.28.1

710.97.11002.710.96.510.912.95.37.2122.79. تحقيق االستقرار المجتمعي في ظل التنوع الثقافي والديني واالجتماعي.

87.56.46.58.812.95.57.57.46.88.54.86.812.97. منع وقوع صراعات دينية أو عرقية.

98.99.89.312.55.89.88.510.26.33.116.711.65.89.4. تحقيق المصالحة المجتمعية.

109.14.86.515.35.212.55.84.55.84.72.615.35.27. تحقيق العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان خاصة للفئات الضعيفة.

118.810.78.526.79.11210.17.69.111.21.217.89.19.8. بناء مؤسسات الدولة بحيث تكون فاعلة وقائمة على العدالة.

12.  إنصاف ضحايا الجرائم اإلنسانية وجرائم الحرب ومحاسبة مرتكبي الجرائم 
واالنتهاكات.

13.115.114.47.617.611.915.813.419.210.111.115.317.614.1

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

س13. برأيك، في حال تطبيق العودة، من هي الجهة التي يجب ان تكون مسؤولة عن إعادة توزيع/تمليك األراضي؟ 

 برأيك، في حال تطبيق العودة، من هي الجهة 
التي يجب ان تكون مسؤولة عن إعادة توزيع/

تمليك األراضي؟ 

الدولة/ المنطقةالتحصيل العلميحالة اللجوء الجنس

المجموع
أنثىذكر

الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 

1948

ابتدائي أو 
إعدادي

ثانوي
دبلوم أو 

بكالوريوس
قطاع 

غزة
الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين 

المحتلة عام 
1948

152.546.852.923.725.158.845.748.244.246.162.450.325.149.7. الدولة الناشئة أو الجديدة.

28.69.87.49.344.46.710.69.29.18.13.29.744.49.2. جهة/جهات دولية.

3. الدولة الناشئة/الجديدة بالتعاون مع جهة/
جهات دولية.

38.443.439.565.530.534.443.342.246.744.734.339.930.540.8

40.600.21.600.10.40.301.10.1000.3. أخرى/حّدد.

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

س14. برأيك، في حال تطبيق العودة، كيف سيتم إعادة توزيع/تمليك األراضي؟
برأيك، في حال تطبيق العودة، كيف سيتم إعادة 

توزيع/تمليك األراضي؟

الدولة/ المنطقةالتحصيل العلميحالة اللجوء الجنس

المجموع
أنثىذكر

الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 

1948

ابتدائي أو 
إعدادي

ثانوي
دبلوم أو 

بكالوريوس
قطاع 

غزة
الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين 

المحتلة عام 
1948

130.234.1322149.526.134.83343.230.635.715.749.532.1. لألفراد الذي يثبتون ملكياتهم.

2. إعادة توزيع األراضي على أساس المساواة 
والعدالة للجميع.

68.165.967.375.250.573.763.36755.869.462.783.350.567

31.700.73.800.21.900.901.61.100.9. أخرى/حّدد.

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع



248

س15. برأيك، في حال تطبيق العودة، كيف سيتم التعامل مع الحق في السكن للعائدين؟ 
برأيك، في حال تطبيق العودة، كيف سيتم 

التعامل مع الحق في السكن للعائدين؟

الدولة/ المنطقةالتحصيل العلميحالة اللجوء الجنس

المجموع
أنثىذكر

الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 

1948

ابتدائي أو 
إعدادي

ثانوي
دبلوم أو 

بكالوريوس
قطاع 

غزة
الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين 

المحتلة عام 
1948

1. إعادة بناء القرية المهجرة/المدمرة في مكانها 
األصلي.

40.339.940.94320.638.734.348.661.13111.861.220.640.1

243.642.34330.760.644.44934.222.631.583.928.860.643. إنشاء إسكانات خاصة بالعائدين من قبل الدولة.

316.117.816.126.318.816.916.717.216.337.44.31018.816.9. ترك األمر لألفراد كل حسب قدرته.

400000000000.1000. أخرى/حّدد.

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

س16. برأيك، في حال تطبيق العودة، وكان بيت العائلة/األجداد ال يزال قائما ومستخدما من قبل مستعمر إسرائيلي، كيف ترى الحل؟
 برأيك، في حال تطبيق العودة، وكان بيت العائلة/األجداد ال يزال قائما 

ومستخدما من قبل مستعمر إسرائيلي، كيف ترى الحل؟

الدولة/ المنطقةالتحصيل العلميحالة اللجوء الجنس

المجموع
أنثىذكر

الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 

1948

ابتدائي 
أو 

إعدادي
ثانوي

دبلوم أو 
بكالوريوس

قطاع 
غزة

الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين 
المحتلة 
عام 1948

1. األولوية ل إعادة البيت للمالك األصلي أو ألفراد العائلة، وتقوم الدولة 
بإخالء للمستعمر السابق  وبتوفير السكن البديل له.

8183.682.587.369.985.380.282.983.491.965.191.969.982.3

2.  إعطاء الخيار للمالك األصلي أو ألفراد العائلة بين هجر المنزل، بيعه، 
تأجيره، أو تلقي تعويض عنه..

14.413.314.29.613.811.414.614.815726.86.213.813.9

3. إعطاء الخيار للمستعمر السابق في حرية التصرف بترك المنزل أو 
استئجاره أو دفع تعويض للمالك األصلي أو عائلته.

0.20.20.10.8100.20.30.2000.410.2

4. منح الالجئين العائدين بيوت وأراٍض بديلة عن ممتلكاتهم من قبل 
الدولة.

42.93.1015.33.34.721.30.48.21.515.33.5

50.3002.3000.4000.60000.2. أخرى/حّدد.

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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س17. برأيك، في حال تطبيق العودة، وكانت أمالك العائلة/األجداد قد اقيم عليها منشأة عامة )حدائق عامة، مستشفى، مدرسة، مواصالت عامة، ...الخ(، كيف ترى الحل؟
برأيك، في حال تطبيق العودة، وكانت أمالك العائلة/األجداد قد اقيم 
عليها منشأة عامة )حدائق عامة، مستشفى، مدرسة، مواصالت عامة، 

...الخ(، كيف ترى الحل؟

الدولة/ المنطقةالتحصيل العلميحالة اللجوء الجنس

المجموع
أنثىذكر

الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 

1948

ابتدائي أو 
إعدادي

ثانوي
دبلوم أو 

بكالوريوس
قطاع 

غزة
الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن

فلسطين 
المحتلة 

عام 
1948

1. يتم هدم المنشأة وإعادة األرض إلى مالكيها 
األصليين..

33.937.736.828.625.9363832.713.170.648.312.825.935.8ال أوافق بشدة 

41.940.742.632.129.243.141.140.366.723.337.540.129.241.3ال أوافق

15.412.111.823.740.31013.317.313.73.514.318.840.313.8أوافق

8.79.58.815.64.610.97.69.76.52.6028.34.69.1أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

2. يتم تمليك المنشأة إلى مالكي األرض 
األصليين.

117.410.11.63.614.27.67.75.2256.71.33.69.2ال أوافق بشدة 

23.224.223.98.442.720.825.92320.415.33223.242.723.7ال أوافق

37.641.539.241.243.340.541.536.135.118.549.253.743.339.5أوافق

28.22726.848.810.324.52533.239.441.112.121.710.327.6أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

3. تتملك الدولة المنشأة، وتقوم بتعويض 
المالكين األصليين.

3.83.33.82.900.43.85.47.54.702.703.5ال أوافق بشدة 

16.715.214.237.418.515.113.719.616.820.5026.618.515.9ال أوافق

35.33633.843.45930.736.837.744.637.38.149.15935.6أوافق

44.345.648.216.422.553.945.737.33137.591.921.622.544.9أوافق بشدة
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

9.506.60010000000404ال أوافق بشدة 4. أخرى/حّدد.

90.510093.41000010010000096096ال أوافق

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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س18. برأيك، في حال تطبيق العودة، وكانت أمالك العائلة/األجداد قد اقيم عليها منشأة خاصة )مزرعة، مصنع، شركة، عمارة...الخ(، كيف ترى الحل؟
برأيك، في حال تطبيق العودة، وكانت أمالك العائلة/األجداد قد اقيم 

عليها منشأة خاصة )مزرعة، مصنع، شركة، عمارة...الخ(، كيف ترى الحل؟

الدولة/ المنطقةالتحصيل العلميحالة اللجوء الجنس

المجموع
أنثىذكر

الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 

1948

ابتدائي 
أو 

إعدادي
ثانوي

دبلوم أو 
بكالوريوس

قطاع 
غزة

الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين 
المحتلة 
عام 1948

1. يتم هدم المنشأة وإعادة األرض إلى 
مالكيها األصليين.

27.829.730.37.627.526.830.827.611.949.848.14.827.528.8ال أوافق بشدة 

36.339.138.337.924.443.336.734.843.825.145.638.124.437.7ال أوافق

21.61516.132.743.513.719.120.831.414.65.218.243.518.4أوافق

14.416.115.321.84.616.213.416.912.910.5138.94.615.2أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

2. يتم تجريد المستعمر من ملكية المنشأة 
وتمليكها  لمالكيها األصليين.

0.11.60.72.320.71.40.20.91.30.20.720.8ال أوافق بشدة 

37.33.89.223.22.73.68.73.93.42.4723.25.1ال أوافق

32.32527.431.250.321.430.731.541.523.310.636.150.328.8أوافق

64.666.168.157.324.575.264.259.653.77286.956.124.565.3أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

3. يتم تثبيت ملكية األرض للمالك األصلي، 
وجعل المنشأة شراكة بين المستعمر 

السابق والمالك األصلي. 

46.650.952.126.612.244.455.54353.962.974.29.812.248.7ال أوافق بشدة 

42.342.640.359.261.45036.944.140.627.324.773.961.442.4ال أوافق

104.96.314.222.155.312.23.68015.922.17.5أوافق

1.21.61.304.40.62.30.71.91.710.34.41.4أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

4. يبقى المستعمر السابق حائزا للمنشأة 
ويتم تعويض المالكين األصليين.

5259.859.729.315.353.762.248.959.871.475.32315.355.8ال أوافق بشدة 

423335.265.445.341.831.342.834.823.724.766.445.337.6ال أوافق

3.74.33.23.1213.33.74.91.93.307.8214أوافق

2.331.92.218.51.22.83.53.41.602.818.52.6أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

1000010000100000040020.1ال أوافق5. أخرى/حّدد.

037.839.1000039.100060030.2أوافق

062.260.90100100060.900100010049.7أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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س19. برأيك، على من تقع مسؤولية وضع العودة موضع التطبيق حسب األولوية )رتب من 1- 5(
برأيك، على من تقع مسؤولية وضع العودة موضع التطبيق 

حسب األولوية

الدولة/ المنطقةالتحصيل العلميحالة اللجوء الجنس

المجموع
أنثىذكر

الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 1948

ابتدائي أو 
إعدادي

ثانوي
دبلوم أو 

بكالوريوس
قطاع 

غزة
الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين المحتلة 

عام 1948

1187.68.16.92.14.98.98.51211.14.94.42.17.8. مسؤولية فردية على كل مهجر والجئ.

28.68.38.49.97.35.86.812.615.611.40.37.27.38.5

310.612.110.81.334.67.910.514.915.29.34.512.134.611.3

420.219.318.929.923.221.121.91616.217.620.224.323.219.8

552.652.753.75232.760.451.947.940.950.670.152.132.752.6

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

2. مسؤولية شعبية جماعية )الجئين ومهجرين 
وغير الجئين أو مهجرين(.

18.58.88.42.921.52.110.810.620.511.10.60.421.58.6

214.211.913.56.712.91110.817.528.411.32.910.112.913

319.818.52017.16.92219.117.319.220.715.623.86.919.2

443.645.545.342.532.95243.540.523.737.874.243.432.944.5

513.915.312.830.825.81315.814.28.119.26.722.325.814.6

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

3. مسؤولية القيادة السياسية واألحزاب 
الفلسطينية.

120.623.721.724.52727.521.419.217.514.735.519.22722.1

219.123.121.131.45.225.621.816.712.823.832.2185.221

336.831.934.52741.927.536.236.933.442.931.628.241.934.4

41514.414.79.621.613.113.517.426.510.20.620.721.614.7

58.6787.54.26.27.19.89.98.4013.94.27.8

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

4120.622.923.49.87.320.821.123.314.910.144.7197.321.7. مسؤولية عربية )شعوب وأنظمة(.

244.239.642.236.14648.745.532.424.744.946.950.24641.9

314.416.814.434.412.412.114.619.422.316.24.220.812.415.6

410.910.81112.56.211.29.911.818.119.43.93.46.210.8

59.99.99.27.228.17.2913.1209.50.46.728.19.9

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

5143.437.639.356.142.444.838.839.735.156.514.357.142.440.6. مسؤولية المجتمع الدولي.

213.617.214.616.328.78.815.320.318.58.117.814.528.715.4

318.520.820.420.24.230.719.711.49.810.944.215.44.219.6

49.59.69.72.916.22.510.213.715.513.21.17.416.29.5

51514.7164.58.513.215.914.721.111.222.75.58.514.9

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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س20. كيف تقّيم دور الجهات التالية في تقديم الخدمات لالجئين والدفاع عن حقوقهم التاريخية والسياسية  إلى حين عودتهم.
 كيف تقّيم دور الجهات التالية في

تقديم الخدمات لالجئين  إلى حين العودة? 
الدولة/ المنطقةالتحصيل العلميحالة اللجوء الجنس

المجموع
أنثىذكر

الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 1948

ابتدائي أو 
إعدادي

ثانوي
دبلوم أو 

بكالوريوس
قطاع غزة

الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين المحتلة 

عام 1948

46.843.943.834.489.943.95139.128.942.269.531.189.945.4ال دور )معدوم(دولة االقامة/ دولة اللجوء

38.340.639.461.88.846.934.94033.639.326.564.68.839.4دور محدود

12.210.112.23.81.36.711.51423.316.83.83.31.311.2دور فعال

2.754.3002.52.16.914.21.70.2003.8دور فعال جدا

00.40.20000.500000.900.2ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

دولة فلسطين / السلطة 
الفلسطينية

17.213.616.33.117.511.819.512.917.225.913.45.417.515.5ال دور )معدوم(

35.736.636.421.851.535.23439.538.320.646.735.351.536.1دور محدود

3129.930.43722.63525.633.526.910.135.150.722.630.5دور فعال

7.898.315.206.98.69.117.64.24.88.608.4دور فعال جدا

8.310.98.722.98.511.112.34.9039.3008.59.6ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

2.51.82.13.31.31.32.721.36.80.30.31.32.1ال دور )معدوم(وكالة الغوث )األونروا(

22.619.818.739.343.616.827.116.89.246.402643.621.2دور محدود

32.627.128.945.127.63226.233.335.234.46.245.127.629.9دور فعال

42.250.550.212.319.15044.146.554.112.293.528.619.146.3دور فعال جدا

0.10.90.108.5001.40.20.1008.50.5ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

31.42829.744.110.427.730.330.429.752.84.337.110.429.7ال دور )معدوم(األمم المتحدة

27.934.330.615.161.328.931.232.434.933.623.326.761.331دور محدود

27.926.626.340.825.431.123.828.929.311.535.232.825.427.2دور فعال

11.610.212.102.811.413.96.650.937.212.810.9دور فعال جدا

1.211.2000.90.81.711.202.401.1ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

59.561.260.656.162.656.166.855.157.171.567.844.562.660.4ال دور )معدوم(الجامعة العربية

31.825.928.533.628.932.423.333.63317.426.438.728.928.9دور محدود

3.585.710.40764.48.45.34.26.105.7دور فعال

1.80.61.3000.920.40.801.62.601.2دور فعال جدا

3.44.33.908.53.61.96.50.75.7088.53.8ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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70.470.369.294.25966.572.670.369.976.661.276.35970.4ال دور )معدوم(الواليات المتحدة

19.518.919.93.627.522.117.519.421.417.417.618.827.519.2دور محدود

7.96.17.52.25.17.77.65.77.52.617.50.55.17دور فعال

0.22.71.6000.41.720.603.61.801.5دور فعال جدا

1.921.808.53.40.62.60.63.40.12.68.52ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

4246.445.843.115.446.552.331.834.359.658.629.415.444.2ال دور )معدوم(االتحاد األوروبي

30.625.425.6524125.82731.124.223.319.4434128.1دور محدود

18.116.4181.925.419.715.31830.513.618.15.325.417.2دور فعال

5.95.45.639.81.34.310.610.103.989.85.7دور فعال جدا

3.46.4508.56.61.28.40.93.40.114.48.54.9ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

 كيف تقّيم دور الجهات التالية في
الدفاع عن حقوق الالجئين التاريخية 

والسياسية إلى حين العودة 

الدولة/ المنطقةالتحصيل العلميحالة اللجوء الجنس

المجموع
أنثىذكر

الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 1948

ابتدائي أو 
إعدادي

ثانوي
دبلوم أو 

بكالوريوس
قطاع غزة

الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين المحتلة 

عام 1948

26.927.423.534.386.8262925.42230.22420.786.827.1ال دور )معدوم(دولة االقامة/ دولة اللجوء

44.94545.860.74.849.143.543.736.541.839.869.24.844.9دور محدود

19.717.821.10018.319.118.723.522.324.78.3018.8دور فعال

8.68.99.54.906.58.211185.411.41.808.7دور فعال جدا

00.90.108.500.21.200.30.108.50.5ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

دولة فلسطين / السلطة 
الفلسطينية

117.98.35.338.6711.48.713.217.10.61.938.69.5ال دور )معدوم(

25.224.325.95.232.721.62329.540.4213.933.132.724.8دور محدود

31.227.429.634.317.324.927.435.226.217.236.139.917.329.4دور فعال

24.228.627.232.4335.82521.420.2559.423.9326.4دور فعال جدا

8.311.79.122.98.510.713.35.1039.601.28.510ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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14.512.613.49.523.112.512.915.31321.54.613.923.113.6ال دور )معدوم(وكالة الغوث )األونروا(

38.732.532.777.232.726.338.139.335.544.710.153.832.735.7دور محدود

20.72825.710.517.629.721.224.52727.618.425.717.624.3دور فعال

262628.12.718.131.527.919.424.46.166.96.518.126دور فعال جدا

0.10.90.108.5001.40.20.1008.50.5ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

40.631.535.340.345.734.934.738.943.6631.336.545.736.1ال دور )معدوم(األمم المتحدة

20.527.323.822.526.613.820.435.640.925.51.827.526.623.8دور محدود

14.115.513.529.617.419.315.310.8138.59.427.717.414.8دور فعال

23.624.126.27.61.830.928.312.81.52.487.45.61.823.8دور فعال جدا

1.21.61.108.51.11.21.910.602.78.51.4ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

48.346.146.639.468.93744.558.262.372.88.143.268.947.2ال دور )معدوم(الجامعة العربية

29.224.925.45322.628.925.228.226.814.822.944.622.627.1دور محدود

7.98.38.67.609.310.44.39.46.611.16.908.1دور فعال

12.716.716.60020.617.370.80.957.90.3014.7دور فعال جدا

1.93.92.808.54.22.72.30.74.9058.52.9ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

81.179.68097.364.377.581.980.572.985.88580.864.380.4ال دور )معدوم(الواليات المتحدة

14.515.315.42.722.215.714.115.423.69.513.311.922.214.9دور محدود

31.72.405.12.822.531.31.53.25.12.4دور فعال

00.30.2000.60000.40.2000.1دور فعال جدا

1.43208.53.421.50.62.904.18.52.2ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

51.447.149.544.552.240.758.343.844.866.251.134.752.249.3ال دور )معدوم(االتحاد األوروبي

28.830.22948.112.834.223.833.637.222.724.636.812.829.5دور محدود

12.312.613020.116.610.611.813.27.619.67.520.112.4دور فعال

4.23.43.73.66.42.253.43.904.766.43.8دور فعال جدا

3.36.74.93.88.56.32.47.40.93.4014.98.55ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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س21. برأيك، ما مدى أهمية اإلجراءات/ األعمال التالية لضمان تحقيق الحل العادل؟

برأيك، ما مدى أهمية اإلجراءات/ األعمال التالية لضمان 
تحقيق الحل العادل؟

الدولة/ المنطقةالتحصيل العلميحالة اللجوء الجنس

المجموع
أنثىذكر

الجئ/ة 
1948

الجئ/ة 
1967

مهجر/ة داخل 
فلسطين 1948

ابتدائي 
أو إعدادي

ثانوي
دبلوم أو 

بكالوريوس
قطاع غزة

الضفة 
الغربية

لبنـاناألردن
فلسطين المحتلة 

عام 1948

لجنة  تفعيل  إعادة   .1
لفلسطين  التوفيق 
المتحدة  لألمم  التابعة 
)هيئة   –  )UNCCP(
مكلفة  كانت  دولية 

بتطبيق القرار 194(

21.21.20.810.31.12.11.22.11.900.710.31.6ال دور )معدوم(

2.82.72.92.20.72.82.13.72.85.703.10.72.8دور محدود

44.138.239.460.448.135.842.243.83661.412.354.948.141.2دور فعال

43.246.246.522.840.947.245.641.658.326.768.724.840.944.7دور فعال جدا

7.911.71013.7013.27.99.70.84.219.116.409.8ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

2. توسيع والية وصالحيات 
)األونروا(  الغوث  وكالة 
– )هيئة مكلفة بتقديم 

المساعدات اإلنسانية(

1.30.50.6090.31.2111.10090.9ال دور )معدوم(

5.84.15.502.12.94.17.64.714.101.92.15دور محدود

41.631.634.547.962.934.937.237.333.235.714.35962.936.7دور فعال

51.363.659.452.126.161.957.354.161.149.185.23926.157.3دور فعال جدا

00.20.10000.20000.4000.1ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

إسرائيل  على  عقوبات  فرض   .3
ِمن ِقَبل مجلس األمن

0.60.90.506.30.90.80.61.200.806.30.8ال دور )معدوم(

2.72.81.82.322.21.92.34.12.44.500.622.22.8دور محدود

26.929.227.726.335.433.426.226.323.726.420.939.635.428دور فعال

68.962.867.171.436.159696772.768.868.359.836.165.9دور فعال جدا

0.94.22.9004.81.81.900.310.1002.5ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

الجنايات  لمحكمة  وّجه 
ّ

الت  .4
الدولية

1.81.11.306.31.81.70.82.21.70.806.31.4ال دور )معدوم(

3.96.34.42.720.32.15.56.66.17.51.62.220.35.1دور محدود

35.837.137.428.828.938.336.734.731.942.725.247.728.936.4دور فعال

57.850.353.864.744.552.754.155.259.74862.248.244.554.1دور فعال جدا

0.85.23.13.805.122.70010.21.903ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

5. عقد مؤتمر دولي لتطبيق قرار 
194 )قرار حق العودة(

1.11.40.8010.61.411.501.21.70.210.61.2ال دور )معدوم(

3.24.63.85.72.13.752.51.811.12.112.13.9دور محدود

43.54240.573.941.444.64538.427.757.727.958.541.442.7دور فعال

5147.451.916.645.947.345.755.370.13058.938.445.949.3دور فعال جدا

1.24.633.803.13.32.20.409.51.902.9ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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أهمية  مدى  ما  برأيك،   .6
التالية  األعمال  اإلجراءات/ 
لضمان تحقيق الحل العادل/ 
منظمة  بين  المفاوضات 
وشركاء  وإسرائيل  التحرير 

دوليين

15.817.618.54.7019.219.211.67.422.132.18016.7ال دور )معدوم(

18.318.820.16.34.815.117.522.326.426.110.514.14.818.5دور محدود

42.140.739.453.263.642.541.540.741.944.625.450.263.641.4دور فعال

22.620.419.935.931.62218.824.724.36.527.225.631.621.5دور فعال جدا

1.32.52.1001.23.10.700.74.82.101.9ال أعرف
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

مة 
ّ
7. إعادة هيكلة وتفعيل منظ

التحرير الفلسطينية
3.34.13.72.15.83.23.741.77.54.80.35.83.7ال دور )معدوم(

108.49.12.320.47.18.511.615.913.14.31.520.49.2دور محدود

46.253.750.240.955.250.851.846.739.859.542.656.855.249.9دور فعال

40.132.335.854.818.736.33636.842.219.545.341.118.736.3دور فعال جدا

0.41.61.1002.70.110.40.42.90.301ال أعرف
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

العالمية  الحركة  دعم   .8
وسحب  إسرائيل  لمقاطعة 
وفرض  منها  االستثمارات 

)BDS( العقوبات عليها

1.60.30.8050.91.40.41.60.60.80.151ال دور )معدوم(

44.53.12.329.32.25.24.54.37.700.329.34.3دور محدود

32.838.936.425.240.141.732.935.432.248.12537.440.135.8دور فعال

60.452.75772.525.651.957.259.361.943.366.360.525.656.6دور فعال جدا

1.23.62.7003.33.40.400.37.81.602.4ال أعرف
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

في  العودة  مسيرات  استمرار   .9
قطاع غزة 

7.712.710.410.66.74.110.114.729.89.61.21.46.710.2ال دور )معدوم(

11.11313.12.95.77.710.716.932.5161.10.45.712دور محدود

35.839.53729.661.238.143.929.120.852.134.938.261.237.6دور فعال

44.534.53956.926.549.33538.416.920.761.959.926.539.6دور فعال جدا

0.80.30.6000.80.20.801.60.8000.6ال أعرف
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

الضفة  في  العودة  مسيرات   .10
على نمط قطاع غزة 

8.912.510.515.36.77.99.813.823.517.91.21.46.710.7ال دور )معدوم(

1313.314.504.38.712.417.237.515.61.10.84.313.1دور محدود

31.139.533.834.463.927.4423217.147.2343763.935.2دور فعال

46.634.740.950.325.155.235.836.821.919.162.960.925.140.8دور فعال جدا

0.40.10.3000.800.200.30.8000.3ال أعرف
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

اختراق  على  المواظبة   .11
في  وجماعيا  فرديا  الحدود 

حركة عودة منظمة

13.815.714.517.516.112.412.319.621.122.113.81.916.114.7ال دور )معدوم(

18.724.121.913.922.215.32126.341.42413.86.622.221.4دور محدود

43.238.438.764.847.540.744.436.317.841.336.865.947.540.9دور فعال

23.520.123.63.814.229.921.116.919.211.234.123.814.221.8دور فعال جدا

0.71.71.4001.61.30.90.51.41.51.801.2ال أعرف
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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ـال
مـ
الـ

اإلسرائيلي  المجتمع  اقناع   .12
أن  دعاية  صدقية  بعدم 
هولوكوست  تعني  العودة 

جديد

18.320.420.5117.617.425.912.18.822.442.74.87.619.3ال دور )معدوم(

21.625.825.34.318.626.822.32317.532.925.619.418.623.6دور محدود

38.231.830.676.260.433.43437.640.332.111.352.260.435دور فعال

21.418.821.38.413.321.114.826.333.411.716.620.213.320.1دور فعال جدا

0.73.22.2001.23100.83.73.401.9ال أعرف
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

وإجبار  الدولي  الضغط   .13
قرار  تطبيق  على  إسرائيل 

194

2.32.92.704.73.52.71.90.94.34.70.14.72.6ال دور )معدوم(

1.95.13.72.304.83.42.52.31.75.3503.4دور محدود

38.741.23873.329.440.445.731.919.846.240.455.129.439.9دور فعال

56.249.654.720.665.949.846.563.776.247.748.137.765.953دور فعال جدا

0.91.20.93.801.51.600.801.42.101ال أعرف
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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ق
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الـ

الملـحــــق 4

نتائج االستبيان اإللكترني )عبر اإلنترنت( 

النسبةالدولة/ المنطقة

46فلسطين
36.5الدول العربية
17.5الدول الغربية

%100.0المجموع

النسبةالجنس

68.8ذكر
31.2أنثى

%100.0المجموع

النسبةحالة اللجوء

61.2الجئ/ة 1948
16.5الجئ/ة 1967

8.1مهجر/ة داخل فلسطين 1948
14.2أخرى
%100.0المجموع

النسبةالتحصيل العلمي

0.5غير متعلم/ة

3ابتدائي أو إعدادي )عمر 5-12(

18.2 ثانوي )عمر +12(

58.8دبلوم متوسط أو بكالوريوس

19.5ماجستير أو دكتوراه

%100.0المجموع

س1: برأيك، بشكل عام ومن حيث المبدأ، ماذا تقول في إمكانية تطبيق العودة؟

برأيك، بشكل عام ومن حيث المبدأ، ماذا تقول في 
إمكانية تطبيق العودة؟ 

حالة اللجوءالدولة/ المنطقةالجنس
المجموع

الجئ/ة 1967الجئ/ة 1948الدول الغربيةالدول العربيةفلسطينأنثىذكر
مهجر/ة داخل 
فلسطين 1948

أخرى

182.685.979.984.592.284.177.889.685.583.7. العودة قابلة للتطبيق 

217.414.120.115.57.815.922.210.414.516.3. العودة غير قابلة للتطبيق إطالقًا

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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س2. ما هي األسباب التي جعلتك تعتقد بعدم إمكانية تطبيق العودة؟

ما هي األسباب التي جعلتك تعتقد بعدم إمكانية 
تطبيق العودة؟

حالة اللجوءالدولة/ المنطقةالجنس

المجموع
الجئ/ة 1967الجئ/ة 1948الدول الغربيةالدول العربيةفلسطينأنثىذكر

مهجر/ة داخل فلسطين 
1948

أخرى

9.187.79.712.55.74.816.727.38.8ال أوافق بشدة 1. الرفض اإلسرائيلي المطلق 

7.62413.512.9011.39.516.718.212.1ال أوافق

37.94036.538.75041.533.35027.338.5أوافق

45.52842.338.737.541.552.416.727.340.7أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

10.683.819.412.55.714.316.718.29.9ال أوافق بشدة 2. قوة إسرائيل وقمعها

12.12019.26.512.515.19.533.39.114.3ال أوافق

33.34036.532.337.537.728.616.745.535.2أوافق

43.93240.441.937.541.547.633.327.340.7أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

4.445.6012.53.70016.74.3ال أوافق بشدة 3. الدعم الغربي إلسرائيل

7.4125.616.105.69.533.38.38.6ال أوافق

35.33240.722.637.535.228.65033.334.4أوافق

52.95248.161.35055.661.916.741.752.7أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

040012.50009.11.1ال أوافق بشدة 4. الضعف العربي

0803.212.51.9016.702.2ال أوافق

31.82432.72912.532.11966.718.229.7أوافق

68.26467.367.762.5668116.772.767أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

5. الضعف الفلسطيني 
الرسمي وغياب 

استراتيجية موّحدة

6.145.83.212.55.74.809.15.5ال أوافق بشدة 

3123.86.512.53.8016.718.25.5ال أوافق

36.43630.845.237.541.528.65018.236.3أوافق

54.54859.645.237.549.166.733.354.552.7أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

21.21221.216.112.518.91916.718.218.7ال أوافق بشدة 6. طول فترة اللجوء

28.84038.519.437.53428.65018.231.9ال أوافق

25.8402532.35032.11933.336.429.7أوافق

24.2815.432.3015.133.3027.319.8أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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ق
ــــ
حـــ

ـال
مـ
الـ

7. كبر حجم فئة الالجئين 
والمهجرين 

25.81619.225.837.524.523.8027.323.1ال أوافق بشدة 

30.34438.532.312.53428.65036.434.1ال أوافق

33.34036.5295035.828.65036.435.2أوافق

10.605.812.905.719007.7أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

8. عدم وجود مساحة كافية 
في فلسطين

42.43236.545.237.539.638.116.754.539.6ال أوافق بشدة 

42.44044.241.92543.447.633.327.341.8ال أوافق

12.12817.39.737.5179.5509.116.5أوافق

301.93.2004.809.12.2أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

9. عدم وجود موارد كافية في 
فلسطين

36.42023.148.42532.142.9027.331.9ال أوافق بشدة 

45.54455.832.32547.238.15045.545.1ال أوافق

16.72817.319.437.517195018.219.8أوافق

1.583.8012.53.8009.13.3أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

10. اندماج الالجئين 
والمهجرين في 

مجتمعاتهم الحالية

18.22017.319.42518.928.609.118.7ال أوافق بشدة 

39.44040.438.737.539.638.166.727.339.6ال أوافق

33.33632.735.537.53428.633.345.534.1أوافق

9.149.66.507.54.8018.27.7أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

11. مصلحة شخصية لي في 
العودة

48.54442.348.47547.266.7036.447.3ال أوافق بشدة 

33.35246.232.312.543.414.383.336.438.5ال أوافق

12.147.712.912.57.514.316.79.19.9أوافق

6.103.86.501.94.8018.24.4أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

1.5403.212.51.9009.12.2ال أوافق بشدة 12. غياب اإلرادة الدولية

4.52411.56.512.57.5033.327.39.9ال أوافق

48.52842.345.237.543.447.65027.342.9أوافق

45.54446.245.237.547.252.416.736.445.1أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

13. غياب ضغط/إرادة الالجئين 
بالمطالبة بالعودة

7.61611.56.512.59.49.516.79.19.9ال أوافق بشدة 

21.2322516.15026.405045.524.2ال أوافق

503648.148.42545.361.916.736.446.2أوافق

21.21615.42912.518.928.616.79.119.8أوافق بشدة
100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%
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س3. برأيك، ماذا تعني العودة بالنسبة لك شخصيًا؟

برأيك، ماذا تعني العودة بالنسبة لك شخصيًا؟
حالة اللجوءالدولة/ المنطقةالجنس

المجموع
أخرىمهجر/ة داخل فلسطين 1948الجئ/ة 1967الجئ/ة 1948الدول الغربيةالدول العربيةفلسطينأنثىذكر

184.669.977.980.781.581.774.675.778.679.6. هي حق أسعى اليه وقابل التطبيق كامال )ممكنة(

211.528.61816.417.315.818.624.317.917.3. هي حق أسعى اليه وقابل التطبيق ولو جزئيا )ممكنة ولكن(

33.81.54.12.91.22.56.803.63.1. أخرى

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

س4. برأيك، العودة القابلة للتطبيق هي )بالنسبة لألشخاص الذين يحق لهم/ن العودة(
برأيك، العودة القابلة للتطبيق هي )بالنسبة لألشخاص 

الذين يحق لهم/ن العودة(؟
حالة اللجوءالدولة/ المنطقةالجنس

المجموع
أخرىمهجر/ة داخل فلسطين 1948الجئ/ة 1967الجئ/ة 1948الدول الغربيةالدول العربيةفلسطينأنثىذكر

1. عودة كل من يرغب بالعودة 
من الالجئين والمهجرين.

4.235.22.13.73.75.105.43.8ال أوافق بشدة 

0.40.81.20001.72.700.5ال أوافق

16.923.320.922.19.918.723.716.217.919.1أوافق

78.572.972.775.786.477.669.581.176.876.6أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

2. عودة رمزية لعدد محدود من 
الالجئين والمهجرين.

77.748.967.473.659.371.471.262.253.667.9ال أوافق بشدة 

18.836.125.620.729.623.718.629.732.124.7ال أوافق

3.112.86.458.64.610.28.18.96.4أوافق

0.42.30.60.72.50.4005.41أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

3. عودة الجيل األول من النكبة 
فقط.

8063.276.774.369.175.569.578.471.474.3ال أوافق بشدة 

15.430.120.315.728.419.520.318.92520.4ال أوافق

1.96.82.35.72.52.96.82.73.63.6أوافق

2.700.64.302.13.4001.8أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

4. عودة من توافق عليه 
إسرائيل فقط.

90.88889.589.391.491.786.489.285.789.8ال أوافق بشدة 

8.19.88.7106.27.511.910.88.98.7ال أوافق

0.42.31.202.50.4005.41أوافق

0.800.60.700.41.7000.5أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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س5. برأيك، العودة القابلة للتطبيق بالنسبة لمكان العودة تكون إلى؟

برأيك، العودة القابلة للتطبيق بالنسبة لمكان العودة تكون 
إلى؟ 

حالة اللجوءالدولة/ المنطقةالجنس
المجموع

أخرىمهجر/ة داخل فلسطين 1948الجئ/ة 1967الجئ/ة 1948الدول الغربيةالدول العربيةفلسطينأنثىذكر

1. المكان األصلي الذي هجر منه 
األجداد.

1.51.51.71.41.21.71.701.81.5ال أوافق بشدة 

2.39.85.22.18.63.36.88.17.14.8ال أوافق

29.639.13233.633.326.633.948.648.232.8أوافق

66.549.66162.956.868.557.643.242.960.8أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

2.  أي مكان آخر غير الديار األصلية 
في حدود فلسطين التاريخية.

53.125.644.850.729.649.83937.826.843.8ال أوافق بشدة 

14.222.615.117.919.817.420.316.212.517ال أوافق

2542.134.92532.12727.135.148.230.8أوافق

7.79.85.26.418.55.813.610.812.58.4أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

3. أي مكان في حدود الدولة 
الفلسطينية الموعودة )في أو 

على 1967(.

62.342.952.960.753.161.447.548.644.655.7ال أوافق بشدة 

21.236.828.522.129.624.525.429.733.926.5ال أوافق

14.216.51812.113.612.915.318.921.415أوافق

2.33.80.653.71.211.92.702.8أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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س6. برأيك، العودة القابلة للتطبيق بالنسبة لحقوق التعويض واستعادة الممتلكات تشمل:

برأيك، العودة القابلة للتطبيق بالنسبة لحقوق التعويض واستعادة 
الممتلكات تشمل: 

حالة اللجوءالدولة/ المنطقةالجنس
المجموع

الجئ/ة 1967الجئ/ة 1948الدول الغربيةالدول العربيةفلسطينأنثىذكر
مهجر/ة داخل 
فلسطين 1948

أخرى

1. العودة واستعادة كامل الممتلكات 
والتعويض المالي.

3.12.33.52.12.53.31.75.402.8ال أوافق بشدة 

2.78.35.20.79.93.73.45.48.94.6ال أوافق

21.924.823.822.92123.713.62726.822.9أوافق

72.364.767.474.366.769.381.462.264.369.7أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

5.433.54.37.44.15.12.77.14.6ال أوافق بشدة 2. العودة واستعادة كامل الممتلكات.

5.412.8112.99.95.45.118.914.37.9ال أوافق

33.532.330.231.44230.328.832.45033.1أوافق

55.851.955.261.440.760.26145.928.654.5أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

3. العودة واستعادة جزئية للممتلكات 
والتعويض المالي.

4525.638.44527.240.247.535.123.238.4ال أوافق بشدة 

26.936.131.427.930.93218.624.337.530ال أوافق

22.729.323.823.629.623.225.432.426.824.9أوافق

5.496.43.612.34.68.58.112.56.6أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

16.59.816.314.39.912.418.621.612.514.2ال أوافق بشدة 4. العودة والتعويض المالي. 

12.717.315.78.62113.78.516.221.414.2ال أوافق

39.642.140.14533.341.937.348.632.140.5أوافق

31.230.827.932.135.83235.613.533.931أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

32.330.828.532.93730.735.624.337.531.8ال أوافق بشدة 5. العودة فقط

23.124.830.819.31620.72237.828.623.7ال أوافق

30.832.329.734.329.633.628.829.72531.3أوافق

13.8121113.617.314.913.68.18.913.2أوافق بشدة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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س7. برأيك، العودة القابلة للتطبيق بالنسبة لدفعات عودة الالجئين ستكون: 

برأيك، العودة القابلة للتطبيق بالنسبة لدفعات عودة الالجئين 
ستكون: 

حالة اللجوءالدولة/ المنطقةالجنس
المجموع

الجئ/ة 1967الجئ/ة 1948الدول الغربيةالدول العربيةفلسطينأنثىذكر
مهجر/ة داخل فلسطين 

1948
أخرى

41.242.141.94043.246.942.42726.841.5 1. دفعة واحدة لالجئين والمهجرين في وقت واحد 

2. على دفعات على مراحل زمنية )خالل خمسة عشر سنة كحد 
أقصى(

32.724.831.431.424.731.125.437.82530

3. على دفعات مرتبطة بالوضع االقتصادي )الفقراء والمهمشين 
أواًل(

21.926.321.520.732.116.227.129.746.423.4

44.26.85.27.905.85.15.41.85.1. أخرى/حّدد

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

س11. برأيك، الحل السياسي األمثل واألكثر عدالة لتحقيق العودة؟

 برأيك، الحل السياسي األمثل واألكثر عدالة لتحقيق العودة؟
حالة اللجوءالدولة/ المنطقةالجنس

المجموع
الجئ/ة 1967الجئ/ة 1948الدول الغربيةالدول العربيةفلسطينأنثىذكر

مهجر/ة داخل 
فلسطين 1948

أخرى

1. إقامة دولة فلسطين في/ على حدود 67 وعودة الالجئين الراغبين إلى أراضي 
.1967

6.297.67.16.24.611.913.58.97.1

2. إقامة دولة فلسطينية في/ على حدود 67 وعودة الجئي 1948 إلى ديارهم 
األصلية.

26.224.129.1309.929.532.210.810.725.4

3. إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية واحدة يكون فيها اليهود 
اإلسرائيليون مواطنين فلسطينيين بحقوق متساوية.

36.230.133.133.63734.428.845.930.434.1

4. إقامة دولة إسرائيل الديمقراطية يكون فيها الفلسطينيون مواطنين 
إسرائيليين بحقوق متساوية.

2.330.63.64.90.81.72.710.72.5

5. إقامة دولة ديمقراطية واحدة )دون تحديد هوية الدولة( يكون فيها 
اإلسرائيليون والفلسطينيون مواطنين بحقوق متساوية.

151814.59.330.912.913.621.628.616

614.215.815.116.411.117.811.95.410.714.8. أخرى/حّدد

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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س14. برأيك، في حال تطبيق العودة، كيف سيتم إعادة توزيع/تمليك األراضي؟
برأيك، في حال تطبيق العودة، كيف سيتم إعادة توزيع/

تمليك األراضي؟
حالة اللجوءالدولة/ المنطقةالجنس

المجموع
أخرىمهجر/ة داخل فلسطين 1948الجئ/ة 1967الجئ/ة 1948الدول الغربيةالدول العربيةفلسطينأنثىذكر

136.528.629.738.634.63435.629.733.933.8. لألفراد الذي يثبتون ملكياتهم.

2. إعادة توزيع األراضي على أساس المساواة والعدالة 
للجميع.

56.566.9645560.56159.362.255.460.1

36.94.56.46.44.955.18.110.76.1. أخرى/حّدد.

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

س20. كيف تقّيم دور الجهات التالية في تقديم الخدمات لالجئين والدفاع عن حقوقهم التاريخية والسياسية  إلى حين عودتهم.
 كيف تقّيم دور الجهات التالية في

تقديم الخدمات لالجئين  إلى حين العودة? 
حالة اللجوءالدولة/ المنطقةالجنس

المجموع
الجئ/ة 1967الجئ/ة 1948الدول الغربيةالدول العربيةفلسطينأنثىذكر

مهجر/ة داخل فلسطين 
1948

أخرى

22.819.82518.221.123.316.433.313.221.8ال دور )معدوم(دولة االقامة/ دولة اللجوء

41.632.546.437.123.745.330.922.228.338.6دور محدود

18.411.110.723.514.512.525.513.922.616دور فعال

7.69.52.411.415.86.512.72.815.18.2دور فعال جدا

9.62715.59.82512.514.527.820.815.4ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

3028.624.440.921.131.930.927.818.929.5ال دور )معدوم(دولة فلسطين / السلطة الفلسطينية

35.634.939.326.542.137.527.330.637.735.4دور محدود

15.23.210.79.115.811.612.72.813.211.2دور فعال

9.27.113.137.96.512.75.615.18.5دور فعال جدا

1026.212.520.513.212.516.433.315.115.4ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

1611.914.918.96.615.916.422.21.914.6ال دور )معدوم(وكالة الغوث )األونروا(

51.644.455.45034.25645.541.728.349.2دور محدود

19.624.618.521.227.618.12019.437.721.3دور فعال

1012.78.35.326.37.312.75.628.310.9دور فعال جدا

2.86.334.55.32.65.511.13.84ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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4235.742.346.223.745.734.547.215.139.9ال دور )معدوم(األمم المتحدة

40.836.542.338.634.239.743.627.841.539.4دور محدود

8.415.18.96.122.47.814.58.320.810.6دور فعال

4.84.832.313.22.61.82.818.94.8دور فعال جدا

47.93.66.86.64.35.513.93.85.3ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

66.860.364.373.55071.665.563.93464.6ال دور )معدوم(الجامعة العربية

23.22325.618.226.321.121.813.939.623.1دور محدود

5.27.15.42.313.23.95.58.313.25.9دور فعال

2.42.41.82.33.91.73.605.72.4دور فعال جدا

2.47.133.86.61.73.613.97.54ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

79.66980.481.856.686.270.966.743.476.1ال دور )معدوم(الواليات المتحدة

12.415.110.79.126.39.114.516.728.313.3دور محدود

3.65.64.21.59.21.73.62.8174.3دور فعال

1.24.81.82.33.90.95.52.85.72.4دور فعال جدا

3.25.635.33.92.25.511.15.74ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

41.238.139.345.532.94732.741.71740.2ال دور )معدوم(االتحاد األوروبي

39.239.741.135.642.138.44030.649.139.4دور محدود

12.46.312.57.610.57.812.78.320.810.4دور فعال

2.87.933.89.23.95.52.87.54.5دور فعال جدا

4.47.94.27.65.339.116.75.75.6ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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 كيف تقّيم دور الجهات التالية في
الدفاع عن حقوق الالجئين التاريخية والسياسية إلى 

حين العودة 

حالة اللجوءالدولة/ المنطقةالجنس
المجموع

الجئ/ة 1967الجئ/ة 1948الدول الغربيةالدول العربيةفلسطينأنثىذكر
مهجر/ة داخل فلسطين 

1948
أخرى

27.625.432.120.526.330.221.827.81726.9ال دور )معدوم(دولة االقامة/ دولة اللجوء

4237.348.236.430.344.429.147.230.240.4دور محدود

16.415.111.32510.513.427.316.715.116دور فعال

8.45.61.812.111.85.610.92.815.17.4دور فعال جدا

5.616.76.56.121.16.510.95.622.69.3ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

23.625.42231.815.826.323.62515.124.2ال دور )معدوم(دولة فلسطين / السلطة الفلسطينية

39.63136.934.140.839.734.536.126.436.7دور محدود

1813.515.515.221.114.221.88.326.416.5دور فعال

11.67.113.74.511.89.110.9020.810.1دور فعال جدا

7.22311.914.410.510.89.130.611.312.5ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

26.819.823.22821.125.925.533.311.324.5ال دور )معدوم(وكالة الغوث )األونروا(

48.443.752.445.536.851.745.538.932.146.8دور محدود

15.621.415.518.221.112.921.816.73417.6دور فعال

6.47.15.4315.85.23.62.818.96.6دور فعال جدا

2.87.93.65.35.34.33.68.33.84.5ال أعرف

100100100100100100100100100100المجموع

44.442.94451.530.35041.852.813.243.9ال دور )معدوم(األمم المتحدة

41.632.542.935.634.239.74022.243.438.6دور محدود

7.212.77.14.521.15.29.113.922.69دور فعال

4.47.14.2311.83.45.50175.3دور فعال جدا

2.44.81.85.32.61.73.611.13.83.2ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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59.6545667.444.764.754.563.926.457.7ال دور )معدوم(الجامعة العربية

30.83134.524.234.228.436.416.745.330.9دور محدود

4.844.22.39.231.88.311.34.5دور فعال

22.41.20.86.60.93.607.52.1دور فعال جدا

2.88.74.25.35.333.611.19.44.8ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

8274.679.285.669.785.372.780.660.479.5ال دور )معدوم(الواليات المتحدة

11.611.113.74.518.410.312.72.820.811.4دور محدود

1.63.21.80.85.30.405.69.42.1دور فعال

1.6431.52.61.35.52.83.82.4دور فعال جدا

3.27.12.47.63.92.69.18.35.74.5ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

4442.138.150.842.151.336.438.918.943.4ال دور )معدوم(االتحاد األوروبي

4232.54434.834.235.345.538.947.238.8دور محدود

8.411.110.15.314.57.87.35.620.89.3دور فعال

2.44.83.62.33.92.23.62.87.53.2دور فعال جدا

3.29.54.26.85.33.47.313.95.75.3ال أعرف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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الهوية  فلسطينية  أهلية  مؤسسة  هو  والالجئين 

دوره  أن  يؤمن  وغاياتها؛  ومبادئها  منطلقاتها  في 

والمهجرين  الالجئين  حقوق  عن  الدفاع  في  يتركز 

وقواعد  مبادئ  إلى  باالستناد  وذلك  الفلسطينيين 

القانون الدولي عاّمة، وقانون حقوق اإلنسان الدولي 

خاصة. يؤمن مركز بديل أن ما تتضمنه مواثيق حقوق 

ل أداة نضالية يمكن 
ّ
اإلنسان الدولية من قواعد تشك

توظيفها لتحقيق األهداف الوطنية من جهة، وإطارًا 

المراحل   
ّ

كل في  ورؤيته  وعالقاته،  فلسفته،  يحّدد 

ة المستويات من جهة ثانية. ومن خاللها 
ّ
وعلى كاف

يسعى بديل إلى تعزيز الحقوق الفردية والجماعية 

للشعب الفلسطيني. 

المجلس  لدى  استشاري  بوضع  بديل  مركز  ع 
ّ
يتمت

المتحدة،   لألمم  التابع  واالجتماعي  االقتصادي 

لالجئين  العالمية  الشبكة  من  كل  في  عضو  وهو 

األوروبية  واللجنة  الفـلسـطيـنـيـيـن،  والمهّجرين 

للتنسيق بشأن فلسطين.

في السنوات الثالث التي انقضت منذ اإلصدار األخير للمسح، مّر الشعب الفلسطيني بظروف أكثر قمعية وبضيق 

بشكل  الظروف  تميزت هذه  ولقد  وممارستها.  والفردية  الجماعية  الوطنية  بحقوقهم  للمطالبة  المتاحة  المساحة 

وتدعمها سياسات فصل عنصري  تعززها  والتي  الغربية،  الضفة  اإلسرائيلية في  الضم  بتسارع سياسات  أساسي 

 بهجمات متواصلة ومتجّددة على حقوق الالجئين 
ً
أكثر قمعًا تمارس في جميع أنحاء فلسطين االنتدابية، مصحوبة

الفلسطينيين، ال سّيما تلك الهجمة التي تستهدف نزع الشرعية عن وكالة األمم المتحدة لغوث والتشغيل الالجئين 

الفلسطينيين “األونروا”. ومن خالل هذا السياق، اختار مركز بديل أن يكون تركيز هذا المسح منصبًا بشكل خاص 

على القضية األكثر أهمية، وهي حاليًا األكثر تهميشًا من بين قضايا الشعب الفلسطيني: قضية حق العودة، وعلى 

إلى توفير  القيام بذلك، يهدف مركز بديل  العودة. من خالل  العمالنية لتحقيق وممارسة  الجوانب  التحديد  وجه 

البيانات والتحليالت األساسية التي من شأنها تمهيد الطريق أمام تجديد الخطاب السياسي الوطني والدولي حول 

حق الالجئين والمهجرين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وممارسة الفلسطينيين لهذا الحق.




