المستمرة ...
سبعون عامًا من النكبة
ّ
سبعون عامًا من اإلصرار على الحقوق
ّ
ومهجرون ( 8.07مليون)
 66%من الشعب الفلسطيني الجئون
 250ألف
ّ
المهجرون داخليًا في األرض
الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967

 385ألف
ّ
المهجرون داخليًا في فلسطين
المحتلة عام 1948
 1.1مليون
الجئو العام 1967

 5.34مليون
الجئو العام  1948المسجلون
لدى وكالة الغوث

 1مليون
الجئو العام  1948غير المسجلين
لدى وكالة الغوث
ً
النكبة ليست ذكرى؛ فهي ليست حدثًا تاريخًا وقع في زمن ما وانقضى ،وليست فعال توقف في لحظة تاريخية
معينة .النكبة مستمرة بسبب:
•استمرار حرمان الالجئين والمهجرين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم في العودة واستعادة الممتلكات والتعويض؛
•استمرار سياسات تهجير الفلسطينيين على جانبي الخط األخضر؛
•استمرار فشل المجتمع الدولي في الوفاء بواجباته والتزاماته في وقف التهجير وتوفير الحماية لالجئين وللمهجرين.
Association for the Defence

of the Rights of the Internally
)Displaced Persons (ADRID

جمعية
الدفاع عن حقوق
ّ
المهجرين

www.mohajareen48.org/

BADIL
Resource Center

for Palestinian Residency & Refugee Rights

بديل
المركز الفلسطيني
لمصادر حقوق المواطنة والالجئين

www.badil.org

الالجئون والمهجرون الفلسطينيون حول العالم

أوروبـــا

أسيـــا

 255,419الجيء

أمريكا الشمالية
 313,704الجيء

 8,618الجيء

الشرق األوسط

 6,181,903الجيء

أفريقيــا

 9,585الجيء

أمريكا الجنوبية
إقيانوصيا

 365,987الجيء

 31,422الجيء

أبرز موجات التهجير القسري التي جعلت أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني الجئين ومهجرين:
االنتداب البريطاني ( :)1947 – 1922تهجير حوالي  150.000 – 100.000فلسطيني.
النكبة ( :)1949 – 1947تهجير ما بين  950.000 – 750.000فلسطيني،
أي  85%من السكان الفلسطينيين من حدود ما أصبح يعرف بإسرائيل.

الحكم العسكري (ُ :)1966 – 1949ه ّجر خالل هذه الفترة ما بين  45.000 – 35.000فلسطيني.
 في الفترة  ،1956 – 1950هجرت إسرائيل  20.000فلسطيني من بدو النقب على األقلحرب  :1967تهجير ثلث السكان ( 450.000 – 400.000فلسطيني) منهم  193.500من الجئي عام 1948
 -تبلغ نسبة الالجئين في األرض المحتلة عام  1967بـ  43%من السكان

لالجئين والمهجرين الفلسطينيين الحق في الحماية القانونية والجسدية واالنسانية ،بما يصون لهم كرامتهم
وحقوقهم اإلنسانية الى ان يتم تمكينهم من ممارسة حقوقهم في العودة إلى ديارهم .األصلية ،واستعادتهم
لممتلكاتهم وتعويضهم.

التهجير القسري الالحق -المتعدد
ً
التهجير الالحق – المتعدد هو تهجير الالجئين والمهجرين أصال لمرة ثانية أو أكثر،
وهو أحد مظاهر غياب الحماية الواجبة لهم.
يقدر عدد الالجئين
الفلسطينيين ممن يعانون
من التهجير القسري الالحق
(التالي للتهجير االصلي) في
سوريا بما ال يقل عن 280.000
الجئ فلسطيني ،أي  65%من
الالجئين الفلسطينيين في
سوريا.

يتعرض الالجئون الفلسطينيون
في لبنان إلى تمييز رسمي
ممنهج يطال حقوقهم
األساسية في السكن ،والعمل،
والتنقل ،والتملك ،وغيرها.
ويحظر على الفلسطيني أن
يمارس  28مهنة كالطب
والمحاماة وغيرها.

يتعرض الالجئون الفلسطينيون
النازحون من بلدان اللجوء إلى
دول العالم ،وخصوصًا في أوروبا
والدول المحيطة بسوريا ،إلى
تمييز بسبب أصلهم الفلسطيني
فال يتم منحهم وضع الجئ أسوة
بأقرانهم من الالجئين الفارين
لنفس األسباب.

البيئة القهرية الطاردة :تطبيقًا الستراتيجية االستيالء على أكبر مساحة بأقل عدد من
الفلسطينيين ،وحيث لم يعد التهجير المباشر متاحًاّ ،
طورت إسرائيل مجموعة من الممارسات
والقيود واالجراءات والسياسات التي تحرم اإلنسان الفلسطيني من ممارسة و/أو التمتع بحقوقه/ا
بما يؤدي إلى التهجير والرحيل.
لحل الصراع فإنه عند ضم اسرائيل للمنطقة «ج» ( 60%من األرض المحتلة
عام  ،)1967سيكون هناك فقط ما ال يتجاوز  50ألف فلسطيني فيها (حاليًا
 350ألف تقريبا).
مقتبس عن مخطط لـ نفتايل بينت ،وزير التعليم اإلرسائييل

علينا أن نستخدم الترهيب ،القتل ،التخويف ،مصادرة األراضي ،وقطع
الخدمات االجتماعية لتخليص الجليل من سكانها العرب»
من تقرير يرسائيل كوينج إىل الحكومة اإلرسائيلية .1976

التهجير ال يكون فقط باإلكراه المباشر؛ التهجير القسري قد يقع بطريقة اإلكراه غير المباشر عبر خلق بيئة قهرية
تنشأ عن الحرمان من الحقوق ،واالضطهاد ،والعنصرية.

سياسات التهجير القسري عبر خلق بيئة قهرية طاردة

التمييز في التنظيم
والتخطيط الحضري:

الحرمان من الحق في
اإلقامة والسكن:

• ُيسمح للفلسطينيين بالبناء على
أقل من  1%من األرض المصنفة
«ج» ،والتي تبلغ مساحتها أكثر
من  60%من الضفة الغربية،
وفي ذات الوقت يتم رفض
 97%من رخص البناء المقدمة
من فلسطينيين.

َ َ
•منذ العام  ،1967فق َد ما يربو
عن  14.500فلسطيني من
القدس وحدها حق االقامة
السكن.

•منذ العام  ،1948أنشأت
إسرائيل نحو  600بلدة يهودية
في حين لم يتم إنشاء أي قرية
أو مدينة عربية.
•منذ العام  ،1948تم تدمير أكثر
من  100ألف منزل فلسطيني،
منها  79%خالل عمليات
عسكرية 20% ،بحجة عدم
الترخيص ،و 1%كإجراء عقابي.

•هناك أكثر من  10.000طفل
فلسطيني على جانبي الخط
األخضر غير مسجلين بسبب
«عدم قانونية وضع األم أو
األب».
•تتمتع ما يعرف بلجان القبول
اإلسرائيلية التي تتشكل من
جهات حكومية وصهيونية
خالصة ،في داخل الخط
األخضر ،بصالحية رفض
سكن الفلسطينيين في نحو
 80%من البلدات والمدن.

هدم منازل الفلسطينيني يف منطقة سلوان( 2016 ،املصدر)silwanic.net :

•في مدينة اللد ،أعدت البلدية عشرات المخططات
الهيكلية المخصصة إلسكان اإلسرائيليين اليهود
الفلسطينيين
بينما لم تعد مخططًا واحدًا إلسكان
ُ
( 30%من سكان المدينة) .وبينما أنشئ
مشروع «غاني افيف» على  140دونما إلسكان
ً
المستوطنين الروس بال ترخيص أصال ،هناك في
المقابل مئات أوامر الهدم الصادرة لهدم منازل
تعود لفلسطينيين.
•منذ العام  ،2010هدمت إسرائيل قرية العراقيب
الواقعة في النقب  124مرة.

نظام استصدار التصاريح:
تفرض إسرائيل على الفلسطينيين
أكثر من  101نوع تصريح لتقيد
حقوقهم في التنقل ،والسفر
الى الخارج ،والعمل ،واالقامة،
والتنمية ،والبناء ،واالستيراد
والتصدير ،وحتى الزواج.

حرمان الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية والخدمات العامة:
•أكثر من  40٪من سكان غزة ال يستطيعون الحصول على المياه العذبة.
•يحصل الفلسطيني في الضفة الغربية يوميًا على  70لترًا من المياه ،بينما يحصل المستعمر االسرائيلي على  300لتر يوميًا.
•إلحكام هيمنتها الشاملة ،وإلدامة التبعية المطلقة لها ،تمنع إسرائيل استخراج الغاز من حقلي الغاز الطبيعي المكتشفين
قبالة سواحل قطاع غزة اللذين من المرجح أن ّ
يدرا ما بين  3-7مليارات دوالر سنويًا على مدار  15عامًا.
•ما زالت إسرائيل ال تعترف بحوالي  45قرية فلسطينية يعيش فيها ما بين  90 – 75ألف فلسطيني داخل الخط األخضر والتي
ُ
تحرم بالتالي من تلقي الخدمات األساسية بما فيها المدارس ،والعيادات ،والمواصالت ،وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي.

قمــع الصمـــود وقمــع المقاومــة
القمع ليس فقط بالحروب ،والقتل ،واالعتقال ،والتنكيل ،والتعذيب ،والحصار ،واإلفقار ،واإلبعاد ،والحرمان من الحقوق؛
بل أيضًا باستهداف الهوية الوطنية ،ووحدة الشعب الفلسطيني وقيمه ورموزه.
ُ
تعتبر «الخدمة المدنية»
إحدى سياسات األسرلة التي
تستهدف الشباب الفلسطيني
في الداخل المحتل ،وتهدف
إلى خلق الفلسطيني «الجيد».

خالل  ،2017أعلن وزير الحرب
اإلسرائيلي عن سياسة تصنيف
التجمعات الفلسطينية إلى
تجمعات «سيئة» و»جيدة»،
بالقياس إلى مدى تعاونها مع
السلطات ،أو استنادًا إلى دور
أحد أفرادها في تنفيذ هجوم
على «إسرائيل».

التعليمات
كتاب
في
األساسية المرشد لكل الطواقم
والدبلوماسية
السياسية
اإلسرائيلية في أرجاء العالم،
وانسجامًا مع التنكر للحق في
تقرير المصيرُ ،يحظر استخدام
مصطلح الشعب الفلسطيني،
استخدام
يمكن
بينما
الفلسطينيين ،أو التجمعات
الفلسطينية ،أو األقليات
الدينية ،أو عرب إسرائيل ...
وذلك بحسب السياق.

هدم منازل الفلسطينيني يف منطقة  E1قرب القدس( 2016 ،املصدر)ism.org :

•ضمان حقوق الالجئين والمهجرين في العودة
واستعادة الممتلكات والتعويض؛
•ضمان الحقوق المدنية والسياسية
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية للجميع
على قدم المساواة وبال تمييز؛
•عدم التسبب في موجات نزوح وتهجير جديدة؛
•تحقيق الرضا عبر تطبيق آليات العدالة
االنتقالية (لجان الحقيقة ،واالعتراف،
والمساء لة والمحاسبة القضائية).

•تطوير برنامج وطني يشارك الفلسطينيون في
كافة أماكن تواجدهم في صياغته.
•تبني نهج مبني على الحقوق في التعامل مع
قضية الالجئين والمهجرين الفلسطينيين.
•تطوير برامج تضع حق العودة موضع التطبيق،
بعيدا عن الشعارات والخطابات.
•تعزيز مفهوم الشعب الواحد والهوية
الوطنية الواحدة.
•محاربة التطبيع بكافة اشكاله ،وتفكيك نظام
االستعمار واألبارتهايد.

مسرية العودة السنوية ،الكابري( 2017 ،املصدر :جمعية املهجرين)

المنهج المبني على الحقوق هو منهج الحل
العادل للصراع والذي يقوم على:

ما هو المطلوب؟

