الحلــول الدائمــة لقضية الالجئين الفلسطينيين

ّ
المستمرة منذ العام 1917
“أكبر مساحة ممكنة من األرض بأقل عدد من السكان الفلسطينيين” :النكبة

من خالل استطالع الرأي الذي أجراه مركز بديل ،أعرب الالجئون الفلسطينيون يف كلٍ من لبنان واألردن والضفة الغربية وقطاع غزة
التوصل إىل حلٍ دائمٍ لقضيتهم .يف إجاباتهم الختيار أفضل ثالث مسارات
(وتعذّر إجرائه يف سوريا) عن وجهات نظرهم نحو مسارات ّ
للحل الدائم ،تبينّ أن مسارات الحل األكرث شعبية بني الالجئني هي:

ّ
ّ
مستمــر
مستمــرة ...تهجيــر
نكبــة
إذا أردت أن تعرف أكثـر!

ّ
ّ
المهتمين
يقدم كتاب “الالجئون والمهجرون الفلسطينيون :المسح الشامل  ”2015-2013معلومات مكثفة لجميع
ّ
تتضمن النسخة الثامنة من المسح:
بقضية الالجئين الفلسطينيين والمواضيع األخرى ذات الصلة.
•لمحة تاريخية عن إقتالع وتهجير إسرائيل للفلسطينيين.
•لمحة عامة عن سياسات تهجير وتشريد الفلسطينيين المعاصرة.
ّ
ّ
متعمق إلطار الحماية الدولية المتوفر للفلسطينيين.
•تحليل
•تحليل شامل ألحدث اإلحصائيات حول التوزيع الديمغرافي والخصائص االجتماعية واالقتصادية لالجئين.
ّ
متعمق لنتائج استطالع آراء الالجئين الفلسطينيين الذي أجراه مركز بديل بشأن الحماية الدولية والحلول
•تحليل
الدائمة.

باإلمكان تنزيل هذا الكتاب ،وغيره من إصدارات مركز بديل ّ
مجانًا على الرابط:

www.badil.org
*جميع املعلومات واملعطيات يف  .هذه النرشة حتى تاريخ حزيران .2015

 7.98مليون شخص عىل األقل ( )66٪من بني  12.1مليون فلسطيني يف جميع أنحاء العامل ه ّجروا قرسا ً من بيوتهم وأراضيهم.
ويستخدم مصطلح النكبة املستمرة لوصف االقتالع والتهجري القرسي املستمر للفلسطينيني والذي ال يزال ميارس حتى يومنا هذا من
خالل اإلجراءات والسياسات واملامرسات العنرصية اإلرسائيلية بحق الفلسطينيني .وقد حدد مركز بديل تسع من هذه السياسات:
الحرمان من اإلقامة والسكن
إنفاذ نظام استصدار التصاريح
مصادرة األرايض ومنع استعاملها واالنتفاع بها
التمييز يف سياسات التنظيم والتخطيط الحرضي
سياسة الفصل العنرصي
الحرمان من املصادر الطبيعية والحصول عىل الخدمات العامة
إنكار حق الالجئني الفلسطينيني يف جرب رضرهم (العودة ،استعادة املمتلكات والتعويض
سياسة قمع الشعب الفلسطيني
األعامل التي تنفّذها أطراف غري حكومية (مبوافقة وتشجيع من حكومة إرسائل)

الالجئون والمهجرون الفلسطينيون اليوم
من هم الـ  7.98مليون الجئ ومه ّجر فلسطيني؟

مع نهاية العام  ،2014وصل عدد الالجئني وامله ّجرين إىل 7٫980
مليون فلسطيني عىل األقل ( )٪66من  12.1مليون فلسطيني يف
جميع أنحاء العامل .ويشكّل الالجئون وامله ّجرون الفلسطينيون حالياً
أكرب مجموعة الجئني يف العامل وأطولها عمرا ً.

ّ
المهجرون داخليــــًا
الفلسطينيون

الحـمـــــايـــــــة

يقدر عدد امله ّجرين الفلسطينيني داخلياً بحوايل  720،000شخص ،حيث أجربوا عىل ترك
منازلهم وديارهم ولكنهم مل يعربوا الحدود الدولية املعرتف بها.

“

أين يتواجد الـ 5.49الجئ فلسطيني املس ّجلون لدى األونروا؟
*بقي غالبية الالجئني الفلسطينيني ضمن مسافة 100كم من حدود فلسطني التاريخية.

مأوى
كان علينا أن نجد
ً
لنا بأنفسنا .مل تساعدنا أي منظمة أو
مؤسسة يف ذلك .اإليجار مكلف جدا ً هنا.
ال أحد يساعدنا لتعليم [أطفالنا] ،واليشء
الذي ال يصدّق هو أننا لسنا قادرين
عىل الدراسة يف مدارس األونروا هنا
ألن األونروا يف لبنان ليست قادرة عىل
الوصول إىل ملفات الطالب يف مدارس
األونروا يف سوريا من أجل توثيق مستوى
الطالب ...وبالتايل ال يحق لنا دخول
املدارس...

”

الالجئون الفلسطينيون
رشدوا من بيوتهم
الالجئون الفلسطينيون هم الذين اقتلعوا و ّ
وديارهم األصلية منذ العام  ،1948وأحفادهم ،الذين ال يزالون
محرومني من حقهم يف جرب رضرهم (العودة ،استعادة املمتلكات
والتعويض عن األرضار املادية واملعنوية التي لحقت بهم) ،كنتيجة
لالسرتاتيجية الصهيونية-اإلرسائيلية« :اإلستيالء عىل أكرب مساحة
من األرض بأقل عدد من الفلسطينيني».

نصار ،الجئ فلسطيني من سوريا يف لبنان

إطــار الحمايــة الدوليــة
أنشأت األمم املتحدة نظاماً خاصاً لتوفري الحامية واملساعدة الدولية لالجئني
الفلسطينيني .ويتألف هذا النظام من لجنة التوفيق الدولية حول فلسطني
( ،)UNCCPووكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني ( .)UNRWAمنذ
بداية الخمسينيات أصبحت لجنة التوفيق غري فاعلة ومل تقدّم أي نوع من
الحامية .وقد كان من املفرتض أن تتح ّمل فيه املفوضية العليا لشؤون الالجئني
مسؤولية حامية الالجئني الفلسطينيني خارج مناطق عمليات األونروا .مل يتم
تكليف أي وكالة دولية لحامية الفلسطينيني املهجرين داخلياً.
لقد أدى انهيار لجنة التوفيق الدولية ،والتدخّل املحدود من قبل مفوضية
الالجئني ،وعدم وجود تفويض رصيح لألونروا بتوفري الحامية إىل حدوث
ثغرات كبرية للحامية املتوفّرة لالجئني الفلسطينيني.

فجــوات الحمايــة
فيام ييل قامئة بأكرث الفجوات يف الحامية التي يعاين منها الالجئون الفلسطينيون بحسب املسح والدراسة التي أجراها مركز بديل:

التهجير القسري الثانوي
يعترب التهجري القرسي الثانوي أحد أهم املشاكل التي تواجه مجموعات امله ّجرين الفلسطينيني ،ولطاملا عاىن منه الالجئون
الفلسطينيون .ففي لبنان مثالً ،تبني أن حوايل  66.5٪من الجئي لبنان الذين شملهم مسح مركز بديل قد ه ّجروا أكرث من مرتني.
يقل عن 65٪
بسبب الرصاع املسلّح يف سوريا ،يقدر عدد الالجئني الفلسطينيني هناك ممن يعانون من التهجري القرسي الثانوي مبا ال ّ
من الـ  560،000الجئ فلسطيني مس ّجل يف سوريا.

حول استطالع الرأي
أين يسكن الالجئون الفلسطينيون؟

أجرى مركز بديل استطالع للرأي يف كلٍ من قطاع غزة والضفة
الغربية ولبنان واألردن بني شهري آذار ونيسان عام  .2015ونظرا ً
للرصاع املسلح الدائر يف سوريا تعذّر إجرائه هناك .تم مسح 3٫083
الجئ فلسطيني حول عدد من القضايا ،مثل :مدى معرفتهم
بالحامية الدولية لالجئني ،والهيئات املسؤولة عن توفري الحامية
لالجئني الفلسطينيني ،ثغرات الحامية الرئيسية يف مخيامت األونروا
للالجئني ،حجم إرشاك الالجئني يف عمليات األونروا وبرامجها،
وكذلك سؤالهم عن وجهات نظرهم بشأن الخيارات/املسارات
املفضلة لديهم من أجل التوصل إىل حلٍ دائمٍ لقضيتهم.

 48٪من الالجئني الفلسطينيني ه ّجروا أكرث من م ّرة

ويف حني أن بعض فجوات/ثغرات الحامية قد ال يكون لها تأثري شديد عىل الالجئني الفلسطينيني
متسهم كجامعة متواجدين داخل منطقة محدّدة.
كأفراد ،إال أنها متثّل ثغرة بحسب رأى الالجئني ّ

