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يتمتع مركز بديل بوضع إستشاري لدى املجلس اإلقتصادي واإلجتامعي التابع لألمم املتحدة

“]...[ الخلفية التي ينطلق منها المسح الذي يجريه مركز بديل لالجئين والمهجرين الفلسطينيين كل عامين كمساهمة 

الدقيق  تناوله  عن   فضاًل  القائم،  للواقع  موثوقة  شاملة  نظرة  وتوفير  الوضع،  فهم  في  تساعدنا  بثمن،  تقدر  ال  قّيمة 

ر 
ّ
للجذور العميقة لمحنة الالجئين الفلسطينيين. إن حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون تعكس حالة كئيبة يتعذ

تبريرها جراء فشل المجتمع الدولي في إيجاد حٍل عادل ودائم لقضيتهم، وفي الوقت الحالي، فشله في إلزام إسرائيل، 

الدولي، والتي من شأنها أن تشمل الكف عن توسيع  القانون  على أقل تعديل، بتحّمل مسؤولياتها األساسية بموجب 

المستعمرات في الضفة الغربية والقدس. ينبغي ألي شخص يهتم بالعدالة العالمية أن يقرأ هذا المسح بإعجاب، وكذلك 

ال غنى عن استخدامه من قبل العاملين في مجال مناصرة نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه بوصفه موردًا.”
ريتشارد فولك
بروفيسور في القانون الدولي، شغل سابقا منصب مقرر األمم المتحدة الخاص بشأن حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة.

بديل  مركز  التزام  على  يؤكد  الفلسطينيين  والمهجرين  الالجئين  يستهدف  الذي  “المسح”  هذا  من  الثامن  “اإلصدار 

المتين بالقانون الدولي وبحقوق اإلنسان كنهٍج يبني على قواعده الحل العادل والدائم لقضية ثلثي الشعب الفلسطيني 

من الالجئين المشتتين في دول العالم المختلفة.

القرار السياسيين ممن  الدوليين وصناع  المانحين  الفائدة القصوى من هذا اإلصدار من “المسح” يمكن أن تعود على 

أن  وحيث  احتياجاتهم.  وما هي  المصلحة  وأصحاب  المساعدات  من  المستفيدين  آراء  بالحسبان  يأخذون  أنهم  يّدعون 

اإلدراك يقود السلوك، فإن القيمة المضافة لهذا اإلصدار من “المسح” تكمن في النتائج التي توصل إليه استطالع الرأي 

الذي أجراه مركز بديل في أوساط الالجئين الفلسيطنيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية واألردن ولبنان )باإلضافة 

إلى استطالع عينة من الالجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا الموجودين حاليًا في األردن ولبنان(.”
ريكاردو بوكو
بروفيسور في علم االجتماع السياسي، معهد الدراسات العليا، جنيف.

“من الالفت للنظر كيف استطاع “المسح” الذي أجراه مركز بديل التداخل بشكل واضح مع القانون الدولي، مؤكدًا على 

موقف مركز بديل المتواصل منذ زمن بعيد بأن األطر القانونية تلعب دورًا حاسمًا في حل الصراع المستمر منذ عقود ما 

بين إسرائيل والشعب الفلسطيني. يشير “المسح” إلى أن العديد من الجهود التي بذلت للتوصل إلى السالم على قاعدة 

“اكتشاف أرضية مشتركة” قد فشلت فشاًل ذريعًا، وجاءت بعواقب دموّية. وأظهر المسح بشكل واضح ال يقبل التأويل 

القانونية،  بالالعدالة   السالم  المشاركين في عملية صنع  اعتراف  الجهود هو عدم  وراء فشل تلك  الرئيس  السبب  بأن 

واالجتماعية، واالقتصادية الظاهرة على نحو جلي، االمر الذي يكشف بدوره عن النهج الحالي لصنع السالم المجرد من 

المبادئ على نحو كبير، والذي يتجاهل أبسط قواعد القانون الدولي في التعامل مع الصراع.”

جيف هاندميكر
محاضر في القانون وحقوق اإلنسان والتنمية، المعهد الدولي للدراسات االجتماعية، جامعة إيراسموس- روتردام. وباحث فخري في كلية 
القانون، جامعة فيتفاترزراند.
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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 

مواثيق  تتضمنه  ما  أن  بديل  مركز  يؤمن  خاصة. 

ل أداة نضالية 
ّ
حقوق اإلنسان الدولية من قواعد تشك

يمكن توظيفها لتحقيق األهداف الوطنية من جهة، 

 
ّ

كل في  ورؤيته  وعالقاته،  فلسفته،  يحّدد  وإطارًا 

ة المستويات من جهة ثانية. 
ّ
المراحل وعلى كاف

 1998 عام  الثاني  كانون  في  بديل  مركز  تأسس 

بناءًا على توصيات أصدرتها سلسلة من المؤتمرات 

الشعبية انعقدت في فلسطين التاريخية والمنافي. 

بديل مؤسسة مرخصة ومسجلة رسميًا لدى السلطة 

لالجئين  ملك  قانونيًا  وهي  الفلسطينية،  الوطنية 

الممثلين بجمعيتها العامة التي تتشكل من نشطاء 

العمل الجماهيري في فلسطين.

المجلس  لدى  استشاري  بوضع  بديل  مركز  ع 
ّ
يتمت

المتحدة،  لألمم  التابع  واالجتماعي  االقتصادي 

العليا  المفوضية  مع  اإلطار  شراكة  إتفاقية  وعضو 

اإلنسان  منظمات حقوق  وهو عضو مجلس  لالجئين، 

الفلسطينية، والشبكة العالمية لالجئين والمهّجرين 

األهليـة  المنظمـات  وشـبـكـة  الفـلسـطيـنـيـيـن، 

األرض  عن  الدفاع  مبادرة  وائتالف  الفلسطينية، 

وتحالف  السوري،  والجوالن  فلسطين  في  المحتلة 

حق العودة إلى فلسطين، واالئتالف العالمي لحقوق 

العالمي  والمجلس  الطفل،  حقوق  وشبكة  السكن، 

للتنسيق  األوروبية  واللجنة  الطوعية،  للمنظمات 

بشأن فلسطين.

الالجـئــون والـمـهـّجــرون 

الـفـلـسـطـيـنـيــون

الـمـســح الـشـامـــل

2015 - 2013
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عن هذا المسح

تمـهـيـــــد 
ما يزال بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين ينشر المسح الشامل لالجئين والمهجرين الفلسطينيين منذ العام 

ز هذا اإلصدار من مسح الالجئين والمهجرين الفلسطينيين )اإلصدار الثامن( على الالجئين والمهجرين الفلسطينيين في 
ّ
2002. ويرك

الفترة الواقعة بين العامين 2013 و2015. وقد جرى تحديث البيانات اإلحصائية والتقديرات المتصلة بأعداد هؤالء الالجئين والمهجرين 

بما يتوافق مع البيانات المتاحة في نهاية العام 2014، ما لم يشر المسح إلى خالف ذلك. وتتميز هذه الطبعة من المسح عن سابقاتها في 

أنها تستعرض التوجهات واالنطباعات العامة السائدة في أوساط الالجئين الفلسطينيين ومعرفتهم بالحماية الدولية الواجبة لالجئين 

عمومًا، وتلك الواجبة لالجئين الفلسطينيين على وجه الخصوص. 

القوانين ذات الصلة  التام لحقوق األفراد بما يتماشى مع روح  النشاطات التي تستهدف ضمان االحترام  تشتمل الحماية على "جميع 

بحماية  يتعلق  وفيما  الالجئين(".1  وقانون  اإلنساني  الدولي  والقانون  اإلنسان،  لحقوق  الدولي  القانون  مع  التوافق  )بمعنى  ونصوصها 

 دائم للمأساة التي يعيشها الالجئون، 
ّ

الالجئين على وجه الخصوص، ينبغي أن تشتمل نشاطات الحماية كذلك على السعي إلى إيجاد حل

ية التي 
ّ
 ينبغي أن يصبو إلى ضمان العودة الطوعية لالجئين الفلسطينيين باعتباره الحلّ األمثل، أو دمجهم في المجتمعات المحل

ّ
وهو حل

يقطنون فيها أو إعادة توطينهم في بلد لجوء ثان- في حال كانت العودة الطوعية، ليست خيار الالجئ او مستحيلة. وفضاًل عن ذلك، يجب 

ان تشتمل الحماية على تدابير تكفل السالمة الشخصية لالجئين وأخرى ترمي إلى ضمان أمنهم من الناحية القانونية. 

ومع ذلك، يسري إطار حماية مستقل يشوبه الخلل والقصور على أولئك الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة األمم المتحدة إلغاثة 

وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(، والذين يشكلون غالبية الالجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم. فقد 

تمخض نظام الحماية الخاص بالالجئين الفلسطينيين عن فجوة تشوب الحماية الواجبة لهم. وتتجسد هذه الفجوة التي يعاني منها 

الالجئون الفلسطينيون في استمرار تقصير ‘إسرائيل’ واألطراف السامية المتعاقدة وأسرة المجتمع الدولي بعمومها في ضمان توفير 

معايير الحماية الشاملة التي يستحقها هؤالء الالجئون. 

وبناء على ذلك، يتناول هذا المسح المحاور األساسية التي يشملها التهجير والمنهجيات التي اعتمدت في تهجير الفلسطينيين – خالل 

مختلف المراحل التاريخية بما فيها المرحلة المعاصرة. كما يتطرق المسح إلى اإلطار الدولي الناظم لحماية الالجئين بعمومهم، مع التركيز 

بصفة خاصة على اإلطار الذي يسري بصورة فريدة على الالجئين الفلسطينيين. كما يعرج المسح في جميع فصوله ومباحثه على الفجوة 

التي تعتري الحماية الواجبة لالجئين الفلسطينيين وآثارها عليهم. ولمزيد من بيان تلك اآلثار، أجرى مركز بديل مسحًا على عينة تضم 

حوالي 3,000 الجئ فلسطيني يعيشون في 24 مخيمًا من مخيمات اللجوء. 

وتنبثق الحاجة إلى دراسة الالجئين والمهجرين الفلسطينيين والحماية الواجبة لهم )أو غيابها( ووضعها في سياقها الصحيح - بعد 67 

ت بأبناء الشعب الفلسطيني وعقب 48 عامًا من االحتالل الحربي اإلسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها شرق القدس، 
ّ
من النكبة التي حل

 قائم على حقوق اإلنسان، 
ّ

وقطاع غزة - من ضرورة إرساء األسس والقواعد التي يرتكز عليها القانون الدولي ومنهج السعي الى تحقيق حل

حيث يمكن من خالله التوصل إلى السالم العادل والدائم وتجسيده على أرض الواقع. فالالجئون والمهجرون الفلسطينيون ال يشكلون فقط 

أكبر حالة من حاالت اللجوء وأطولها عمرًا على مستوى العالم اليوم، بل ما تزال أعدادهم تتزايد وتتنامى في ضوء السياسات والممارسات 

التي تنتهجها ‘إسرائيل’، والتي تتمخض عن تهجير المزيد من الفلسطينيين قسرًا من مناطق سكناهم على كال جانبّي خط الهدنة 

)الخط االخضر( للعام 1949 )في فلسطين االنتدابية/التاريخية - ‘إسرائيل’ واألرض الفلسطينية المحتلة عام 1967(. 

فة والباحثين، حيث يبين الوضع القائم واإلطار 
ّ
يمثل هذا المسح مصدرًا غنيًا نضعه بين يدي الجهات المعنية واألطراف المسؤولة والمكل

الذي يجري تطبيقه في هذه اآلونة، ويميط اللثام عن أوجه القصور والعيوب التي تشوبه، ويستعرض اآلثار التي ترتبها هذه المثالب على 

الالجئين الفلسطينيين أنفسهم، كما يسهم في تعزيز العمل على اعتماد منهج يستند إلى القانون الدولي في حماية هؤالء الالجئين. 

1 ICRC, Workshop on Protection for Human Rights and Humanitarian Organizations: Doing Something About It and Doing It Well’, 
Report of the workshop held at the International Committee of the Red Cross, Geneva, 18-20 January 1999, published 1999, 
p. 21;  see also: IASC, Growing the Sheltering Tree: Protecting Rights through Humanitarian Action, 2002, p. 11, available at: 
http://www.refworld.org/docid/483eb0d62.html; OCHA, Glossary of Humanitarian Terms in relation to the Protection of Civilians 
in Armed Conflict, p. 21.
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منذ صدور المسح السابق )2011-2013( 

أزمة التمويل المزمنة التي تعصف بوكالة الغوث “األونروا”

تتسبب أزمة التمويل الخطيرة التي تواجهها وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا( في 

تردي األوضاع القاسية التي ما يفتأ الالجئون الفلسطينيون يعانون منها في جميع أرجاء المنطقة. وقد تغلبت الوكالة، بفضل التبرعات 

مجموعه  بلغ  الذي  المالي  عجزها  من  جانب  من سد  وتمكنت  بها،  تعصف  التي  الحالية  المالية  األزمة  على  مؤخرًا،  عليها  التي حصلت 

101 مليون دوالر، مما أتاح لها الوفاء بالنشاطات الرئيسية التي تنفذها. فحتى هذا اليوم، أكدت الدول المانحة على تقديم نحو 81.06 

مليون دوالر. ومن جملة األعمال الرئيسية التي تنفذها وكالة األونروا تقديم خدمات الرعاية الصحية، والتعليم لالجئين الفلسطينيين، 

والتخفيف من وطأة الفقر المستشري في أوساطهم وتحسين مستويات المعيشة، وتوفير مستوى من الحماية الواجبة لهم. وتتسبب 

األزمة المزمنة التي تواجهها الوكالة، والتي نجمت عن التراجع في تقديم المساهمات الطوعية التي تقدمها الدول المانحة لرفد موازنتها 

الرئيسية، في وضع عقبات كأداء أمامها في الوفاء بهذه الحقوق األساسية. وعالوة على ذلك، تحتاج وكالة األونروا إلى ما يقدر بـ720 مليون 

دوالر لكي تتمكن من تنفيذ برنامج اإليواء الطارئ في غزة الذي تديره حاليًا. ومع ذلك، فلم تتعهد الدول المانحة إال بتقديم 227 مليون 

دوالر من مجمل هذا المبلغ، مما تسبب في عجز يصل إلى 493 مليون دوالر في التمويل الذي تحتاج إليه الوكالة.2 

ى في صورة توّجه حمائي يركز على معالجة األعراض 
ّ
وينّم هذا الوضع عن أن الالجئين الفلسطينيين وقعوا ضحية لقصر نظر مشترك تجل

 
ّ

عنى بمعالجة األسباب الجذرية للتهجير أو بتيسير التوصل إلى حل
ُ
التي ما تفتأ تشهد تفاقمًا مضطردًا على حساب أي مساٍع متضافرة ت

 يستدعي الجمع ما بين االستجابة اإلنسانية 
ّ

منصف وعادل ودائم لمأساتهم التي طالت وفاقت أزمات أقرانهم من الالجئين. هكذا حل

واالستجابة القانونية، وتعزيزهما ورفدهما بدعم سياسي تام وكامل. وعلى الرغم من أن سّد العجز في التمويل الذي تعرضت له وكالة 

األونروا مؤخرًا والذي تم من خالل المناشدات العاجلة، دون ان ينطوي ذلك على تغيير عاجل في منهج المجتمع الدولي نحو حماية الالجئين 

الفلسطينيين والذي يجب ان يقوم على عالج لألسباب الجذرية التي تقف وراء التهجير، فان سّد هذا العجز على هذه الشاكلة ال يعدو 

 عادل 
ّ

سوى تأجيل مؤقت لألزمة. وبذلك، ال ينبغي أن ينتقص هذا العالج من الحاجة الماسة إلى كفالة معايير شاملة للحماية وتنفيذ حل

ومنصف ودائم للمأساة المستمرة التي يعيشها الالجئون الفلسطينيون. ينبغي أن يضع هذا الحلّ يده على األسباب الجذرية التي تقف 

وراء حالة التهجير المستمر الذي يالحق الفلسطينيين ومستويات المعيشة التي تشهد ترديًا متواصاًل، ويجترح العالج المطلوب لها. 

كما يجب في هذا الحلّ أال يقتصر على اعترافه بحقوق الالجئين الفلسطينيين غير القابلة للتصرف فحسب؛ بل ينبغي أن يجّسد هذه 

الحقوق بصورة فعلية على أرض الواقع. 

التقدم المحرز على صعيد تفسير المادة 1)د( من قبل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

طرأت جملة من المستجدات التي تستحوذ على االهتمام على صعيد تفسير التعريف الذي تعتمده المفوضية السامية لألمم المتحدة 

لشؤون الالجئين ووضعه موضع التطبيق - وخاصة فيما يتصل بما تعنيه المادة 1)د( من االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لسنة 1951 

لت التوجيهات بشأن حماية الالجئين وعديمي الجنسية، التي اعتمدها 
ّ
وتطبيقها )فيما بعد اتفاقية الالجئين للعام 1951(. فقد شك

المجلس األوروبي في العام 2011 وتضمنت المادة 1)د( من االتفاقية المذكورة في جملة بنودها، األساس الذي استندت إليه قضيتان 

2010 و2012 في سياق  العامين  اللتين رفعتا في  الكوت  بلبول وقضية  األوروبية فيهما، وهما: قضية  العدل  رائدتان فصلت محكمة 

المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  اعتمدتها  التي  التفسيرات  من  إلى سلسلة  فباإلستناد  الفلسطينيون.  يقدمها  التي  اللجوء  طلبات 

لشؤون الالجئين بشأن معنى المادة 1)د( وتطبيقها، والتي جرى استحضارها في مبادرات المناصرة التي ما فتأ مركز بديل ومعه فريق 

ياًل دقيقًا ومدروسًا، تطّرق في 
ّ
العدل األوروبية تحل الالجئين ينظمونها ويطلقونها، أجرت محكمة  الفلسطينيين في قضايا  الخبراء  من 

جوهره إلى أوجه التضارب والغموض الذي يكتنف ممارسات الدول في المواضع المتصلة بالمادة 1)د( من اتفاقية الالجئين للعام 1951. 

وتمثل قضية الكوت تحواًل في التوّجه الذي تعتمده أوروبا في اتخاذ قراراتها بشأن طلبات اللجوء التي يقدمها الفلسطينيون. فبفضل 

هذه القضية، بات الفقه القانوني الساري في الدول األوروبية أكثر انسجامًا مع التفسير الحديث التي ترتئيه المفوضية السامية لألمم 

المتحدة لشؤون الالجئين للمادة 1)د( بموجب المذكرة التي أصدرتها في هذا الخصوص في العام 2013. وقد باتت دول خارج االتحاد 

2  UNRWA Gaza Situation Report 107, 26 August 2015. 
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األوروبي تطبق المعايير التي تشملها المذكرة الصادرة عن المفوضية والحكم الصادر في قضية الكوت بشأن تفسير طلبات اللجوء التي 

يقدمها الفلسطينيون بموجب أحكام المادة 1)د(. ومع ذلك، فما يزال هناك الكثير من اإلجراءات التي ينبغي إنجازها للتأكد من تماشي 

اة من فحوى المادة1)د(؛ اي ضمان مواصلة 
ّ
الدول والتزامها باللغة التي وردت في قرار محكمة العدل األوروبية وبالغاية النهائية المتوخ

تقديم المساعدة لالجئين الفلسطينيين وتوفير الحماية الواجبة لهم إلى حين إنفاذ الحلّ الدائم الذي ينص عليه القرار )194( على جميع 

الفلسطينيين. 

التهجير القسري في الضفة الغربية المحتلة بما فيها شرقي القدس 

ذ سياسات التهجير المنهجية التي تشمل من بين سياسات أخرى: مصادرة األراضي، والحرمان من 
ّ
ما تنفك السلطات اإلسرائيلية تنف

اإلقامة، والسياسات التمييزية في التنظيم والتخطيط، واألوامر اإلدارية التي تقضي بهدم البيوت، ونظام استصدار التصاريح الذي يقوم 

على التمييز وغيره من األعمال التي تشكل عوامل تهجير تنطوي على إكراه الفلسطينيين على الرحيل من ديارهم وأرضهم. وترقى هذه 

ل خرقًا جسيمًا ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة وتخضع للعقوبة 
ّ
السياسات في حاالت كثيرة إلى مرتبة جريمة الترحيل القسري التي تشك

بموجب أحكام نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتتجلى السياسات اإلسرائيلية بصورة محددة ال تخطئها عين المرء في 

اإلجراءات التي ترمي إلى ترحيل التجمعات البدوية الفلسطينية في سياق ’مخططات النقل‘ التي تواصل ‘إسرائيل’ تنفيذها. وتسعى 

السلطات اإلسرائيلية من خالل هذه المخططات إلى نقل اآلالف من الفلسطينيين قسرًا من المنطقة المعروفة لدى المجتمع الدولي باسم 

منطقة ’E1‘ - التي تقع بين مدينة القدس وكتلة "معاليه أدوميم" االستيطانية والتي تنوي ‘إسرائيل’ تخصيصها لبناء المستعمرات على 

ِرّية’ تفتقر إلى الحد األدنى الذي يلبي االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والثقافية لدى أبناء 
َ

نطاق واسع فيها - إلى ثالث بلدات ‘َحض

هذه التجمعات. وفي سياق متابعة التهجير القسري الجماعي للفلسطينيين من خالل بناء المستعمرات وتوسيعها، تعمل ‘إسرائيل’ 

على خلق ‘الوقائع على األرض’ وتسعى إلى فرض سيادتها الدائمة على األراضي الفلسطينية التي تحتلها، وهي ممارسة تحظرها المادة 

)49( من اتفاقية جنيف الرابعة. كما تتماشى هذه الممارسة برمتها مع تعريف ‘الكولونيالية/االستعمار’ الذي أقّرته الجمعية العامة لألمم 
المتحدة في قراراتها.3

وقد شدد األمين العام لألمم المتحدة في العام 2012 على أن إنفاذ هذه السياسات قد يرقى إلى مرتبة الترحيل القسري الفردي والجماعي. 

ومع ذلك، فما تزال ‘إسرائيل’ ماضية في تنفيذ هذه السياسات التي تخالف أحكام القانون الدولي وقواعده وتنتهكها. وفي يوم االثنين، 

17 آب 2015، أفادت وكالة األونروا ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA( بأن السلطات اإلسرائيلية هدمت 22 مبنى 

يملكه أبناء عشيرة عرب الجهالين في منطقة ’E1‘. وبذلك، ترك 78 بدويًا فلسطينيًا، من بينهم 49 طفاًل - معظمهم من الالجئين في 

األصل - دون مأوى، مما تسبب في تهجيرهم مرة أخرى. وفي الواقع، تفيد التقارير الصادرة عن األمم المتحدة بأن تلك العائالت البدوية 

ل أكبر عدد من المهّجرين 
ّ
المهّجرة كان قد سبق تهجيرها ما ال يقل عن أربع مرات على مدى السنوات األربع الماضية. وهذه الحالة تمث

الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم في يوم واحد في الضفة الغربية من ثالث سنوات. 

وفضاًل عما تقدم، أقدمت السلطات اإلسرائيلية على هدم 456 مبنى في األرض الفلسطينية المحتلة في الفترة الواقعة بين شهري كانون 

الثاني وآب 2015، مما أفضى إلى تهجير 544 فلسطينيًا عن مناطق سكناهم.4 

التهجير القسري في قطاع غزة 

في الفترة الواقعة بين يومي 7 تموز 2014 و26 آب 2014، شنت ‘إسرائيل’ عملية عسكرية مدمرة على قطاع غزة، مما تسبب في مقتل ما 

مجموعه 2,310 فلسطينيين حسب اإلحصائيات التي نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية في شهر كانون الثاني 2015. كما تسببت هذه 

العملية العسكرية في تدمير 18,000 وحدة سكنية بصورة كلية أو جزئية، مما أفضى إلى تشريد ما ال يقل عن 500,000 فلسطيني، أو ما 

لإلضطالع عىل مزيد من التحليل حول مدى انطباق اإلطار القانوين لالستعامر عىل التهجري القرسي بحق املجتمعات الفلسطينية البدوية، أنظر إصدار مركز بديل   3

باللغة اإلنجليزية. 
   BADIL, 2015. Israel’s Forcible Transfer of Palestinian Bedouin: Forced Displacement as a Pillar of Colonialism and Apartheid. 

Available at: http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/legal-advocacy/un-submissions/special-procedures/
Submission-for-the-Special-Rapporteur-on%20the-Situation-of-Human-Rights-in%20the-Palestinian-Territories-Occupied-
since-1967(july2015).pdf

4  Protection of Civilians, OCHA, October 2015, http://www.ochaopt.org/poc6october-12october-2015.aspx
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نسبته %28 من سكان القطاع، وتهجيرهم من مناطق سكناهم في خضم األعمال العدائية. وحتى وقت كتابة هذا المسح، ما يزال أكثر 

من 100,000 فلسطيني يعانون من التهجير والتشريد الداخلي بين أرجاء القطاع حسبما جاء على لسان مكتب األمم المتحدة لتنسيق 

الشؤون اإلنسانية. وقد استهدفت اآللة العسكرية اإلسرائيلية أهدافًا مدنية أخرى إلى جانب المباني السكنية. فحتى يوم 4 أيلول 2014، 

لم يكن باستطاعة 450,000 فلسطيني داخل قطاع غزة الحصول على المياه التي تزودها البلديات بسبب الدمار الذي لحق بشبكة البنية 

التحتية. وفي الوقت نفسه، توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل عقب استهدافها في غارة جوية إسرائيلية في 

الممكن تنفيذ التصليحات  التقارير الصادرة عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، "لم يكن من  29 تموز. وحسب  يوم 

وأعمال الصيانة بسبب األعمال العدائية وبسبب استهداف الطواقم العاملة في عدة حاالت. فقد تسببت الهجمات اإلسرائيلية في مقتل 

ما ال يقل عن 14 فنيًا ممن يعملون في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي لدى هيئات الحكم المحلي، كما ُجرح 10 آخرون منهم 

على األقل".5 ولحقت األضرار بـ17 مستشفى من أصل 32 مستشفى يعمل في قطاع غزة خالل تلك العملية العسكرية. ونتيجة لذلك، فقد 

جرى إغالق ستة مستشفيات بصورة دائمة. ومن بين 97 مركزا من مراكز الرعاية الصحية التي عملت أجهزة األمم المتحدة على متابعة 

بـ45 مركزا آخر. وفضاًل  األضرار التي أصابتها وتلك التي جرى إغالقها منها، تعرضت أربعة مراكز للتدمير الكامل، بينما لحقت األضرار 

عن ذلك، فقد جرى تدمير 16 سيارة إسعاف.6 وُدمرت 26 مدرسة بصورة كاملة، في حين أصاب الدمار الجزئي 122 مدرسة أخرى.7 كما 

لحقت األضرار بالمحال التجارية والمرافق الصناعية، حيث تضرر ما ال يقل عن 419 مشروع أعمال وورشة صناعية، منها 128 منشأة وورشة 

البنية  المتحدة، فقد تكبدت  التابعة لألمم  التقارير الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة  التام.8 وحسبما ورد في أحد  للتدمير  تعرضت 
التحتية الزراعية في قطاع غزة خسارة تبلغ 450 مليون دوالر.9

وقدرت السلطة الفلسطينية بأن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تصل إلى 7.8 مليار دوالر. وقد تعهدت الدول المانحة بتقديم 5.4 مليار دوالر 

في شهر تشرين األول 2014. ومع ذلك، أشارت وكالة األونروا في شهر كانون الثاني إلى أن ’ال شيء تقريبا‘ من األموال التي جرى التعهد 

بها وصلت إلى القطاع. 

وفضاًل عما تقدم، تفرض آلية إعادة إعمار قطاع غزة التي توّسطت األمم المتحدة إلبرامها، وهي آلية جرى التوصل إليها باعتبارها اتفاقية 

مؤقتة بين حكومة فلسطين وحكومة ‘إسرائيل’ لإلشراف على عمليات البناء وإعادة اإلعمار وتيسيرها بما يشمل دخول مواد البناء إلى 

القطاع وتوزيعها بين محافظاته، شروطًا صارمة للغاية. ففي الواقع، تحتفظ ‘إسرائيل’ بالصالحيات التي تخّولها رفض الطلبات الفردية 

التي يقدمها أبناء قطاع غزة ورفض اإلجراءات التي تقترحها حكومة فلسطين، كما تفرض هذه اآللية قيودًا على الواردات إلى القطاع. وفي 

هذا السياق، أفاد مركز "چيشاه–مسلك" - للدفاع عن حرية الحركة إلى أن ما نسبته %5.5 فقط من مواد البناء المطلوبة دخلت إلى قطاع 

غزة حتى شهر تموز 2015. وقد جرى تخصيص %21 فقط من هذه الكمية لالستخدام الخاص إلصالح األضرار التي تكّبدها أبناء القطاع. 

وبذلك، يعيش معظم الفلسطينيين، الذين يبلغ عددهم 100,000 فلسطيني ممن يعانون من التهجير في قطاع غزة في هذه اآلونة، في 

مالجئ مؤقتة أو بين أنقاض بيوتهم التي تعرضت للتدمير. 

التهجير القسري داخل الخط االخضر

لقد حظي استنكاف ‘إسرائيل’ عن االمتثال ألحكام القانون الدولي وقواعده وااللتزام بها بتوثيق واسع من مختلف المؤسسات. وطالما 

بقيت ‘إسرائيل’ تتمتع باإلفالت من العقوبة الواجبة على أفعالها، فسوف تواصل تنفيذ سياساتها التمييزية بحق الفلسطينيين على 

كال جانبي الخط األخضر، كما سيتواصل تأثير سياساتها على الالجئين الفلسطينيين الذين يعيشون خارج فلسطين كذلك. وال تؤثر 

هذه السياسات التمييزية بصورة مباشرة على الفلسطينيين الذين يقطنون في األرض الفلسطينية المحتلة فحسب، بل تؤثر أيضًا على 

5 OCHA oPt, Gaza Emergency Situation Report (as of 28 August 2014), August 2014, p. 2, https://www.ochaopt.org/documents/
ocha_opt_sitrep_28_08_2014.pdf

6 OCHA oPt, GAZA Initial Rapid Assessment, 27 August 2014, p. 14, https://www.badil.org/phocadownload/badil-new/publications/
research/working-papers/displacement-as-war-crime-en.pdf

7 Ibid. p. 15.

8 Ibid., p. 17.

9 Eliot Beer, Gaza conflict causes $450m damage to agri infrastructure, 28 August 2014, http://www.foodnavigator.com/Regions/
Middle-East/Gaza-conflict-causes-450m-damage-to-agriinfrastructure
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الفلسطينيين الذين يحملون المواطنة اإلسرائيلية. وفي هذه اآلونة، يعيش ما يقرب من 80,000 فلسطيني من أبناء العشائر البدوية في 

35 قرية ال تعترف السلطات اإلسرائيلية بها في صحراء النقب في ‘إسرائيل’. ومن خالل إضفاء تسمية القرى "غير المعترف بها"، تعمل 

الحكومة اإلسرائيلية على حرمان المواطنين الذين يقيمون في هذه التجمعات من الحق في الحصول على الخدمات األساسية، بما فيها 

المياه والكهرباء والصرف الصحي والبنية التحتية للطرق، ناهيك عن خدمات التعليم والرعاية الصحية. وتحجب ‘إسرائيل’ هذه الخدمات 

والرحيل عنها. وفي شهر  وأجدادهم  آبائهم  أرض  التخلي عن  على  البدوية  التجمعات  تلك  ’تشجيع‘  بغية  بصورة متعمدة ومقصودة 

حزيران 2013، أقّرت ‘إسرائيل’ مشروع قانون برافر- بيغين، الذي يتسبب – في حال تنفيذه – في تدمير جميع هذه "القرى غير المعترف 

بها" وتهجير سكانها الذين يزيد تعدادهم عن 80,000 مواطنًا بصورة قسرية عنها. وتشكل هذه الحالة مثااًل على أن الممارسات التي 

تنطوي على التهجير القسري للسكان متواصلة على كال جانبي الخط األخضر. 

التهجير القسري الثانوي

حقوق  على  وخيمة  آثارًا  الفلسطينيين  الالجئين  تستضيف  التي  الدول  من  العديد  يعيشها  التي  االستقرار  انعدام  حالة  أفرزت  لقد 

الفلسطينيين، وأسهمت في استفحال الفجوات التي تشوب الحماية الواجبة لهم، مما زاد من حالة الضعف والهشاشة التي تعصف 

بحقوقهم. ومع استمرار النزاع المسلح الكارثي في سوريا، وقع الالجئون الفلسطينيون ضحايا ألعمال العنف وتعرضوا لموجات أخرى من 

التهجير من جهة، في ذات الوقت الذي فرضت فيه الضغوط عليهم لالختيار بين أطراف هذا النزاع من جهة أخرى. حتى شهر شباط 

2015، تعرض ما ال يقل عن %64 من الالجئين الفلسطينيين إما للتهجير داخل سوريا نفسها أو إلى خارج حدودها نتيجة ألعمال العنف 

التي تدور رحاها في البالد. وعالوة على ذلك، ومع ظهور الجماعات اإلسالمية المتطرفة والتغير السريع الذي طرأ على الوضع األمني في 

2014. وال تؤثر حالة انعدام  الثاني  الفرار من محافظة الموصل في شهر تشرين  إلى  120 أسرة فلسطينية  العراق، اضطرت ما يقارب 

ضت عن 
ّ
االستقرار التي تعّم المنطقة على الالجئين الفلسطينيين على أرض الواقع وحسب، بل على المستوى السياسي كذلك، حيث تمخ

تهميش القضية الفلسطينية. وما يزال يتم تجاهل سياسات التهجير القسري الثانوي والسياسات التمييزية التي يتكّبدها الالجئون 

الفلسطينيون من قبل الدول بالنظر إلى أن المشاغل الداخلية باتت تتبوأ مرتبة الصدارة واألولوية لدى تلك الدول بما فيها الدول العربية. 

وفضاًل عن ذلك، دفع التهديد المحتمل الذي تشكله الجماعات اإلسالمية المتطرفة على الدول الغربية هذه الدول إلى اإلعالن عن األمن 

باعتباره أولوية دولية، فأولت االنخراط فيما يسمى ‘الحملة ضد اإلرهاب’ التي تقودها الواليات المتحدة األمريكية كل االهتمام. وقد أفضى 

 دائم لمأساة الالجئين الفلسطينيين. ويتجلى هذا األمر في غياب أية محاوالت 
ّ

هذا الوضع إلى تجاهل حقوق الفلسطينيين والبحث عن حل

حقيقية إلحياء مفاوضات نهائية حقيقية. 

فشل عملية سالم اوسلو

شهر  حتى  الجولة  هذه  واستمرت   ،2013 تموز  شهر  في  واإلسرائيليين  الفلسطينيين  بين  المفاوضات  من  األخيرة  الجولة  استهلت 

نيسان 2014 حيث انهارت المباحثات بين الطرفين. ولم يجر إحراز أي تقدم أو التوصل إلى أي اتفاقيات خالل هذه المفاوضات، وواصلت 

‘إسرائيل’ تنفيذ سياساتها االستعمارية في انتهاك صريح للقانون الدولي وااللتزامات التي يرتبها هذا القانون عليها. وعلى مدى تسعة 

أشهر من المفاوضات، أقدمت القوات اإلسرائيلية على قتل 61 فلسطينيا وإصابة 1,100 آخرين بجروح بالغة، والدعوة إلى تقديم عطاءات 

لبناء 14,000 وحدة سكنية في المستعمرات وهدم 508 مبنى فلسطيني. 

وبعد مضي شهور قليلة من انهيار المفاوضات المذكورة في شهر تموز 2014، شّنت ‘إسرائيل’ حربها الثالثة على قطاع غزة، التي خلفت 

تداعيات إنسانية وخيمة على سكانه المدنيين. وقد اندلعت هذه الحرب في سياق نزاع مسلح كان قائمًا في األصل وفي سياق احتالل 

حربي ما زالت ‘إسرائيل’ تفرضه على هذا القطاع الذي تحكم حصارها عليه. فمنذ شهر تشرين األول 2014، ما يزال 100,000 فلسطيني 

تهجير  في  ‘إسرائيل’  تنفذها  التي  المنهجية  السياسة  على  آخر  دلياًل  يمثل  وهذا  سكناهم.  مناطق  من  مهجرين  القطاع  أبناء  من 

الفلسطينيين قسرا عن بيوتهم وديارهم. 

أطلقتها  التي  التهديدات  من  شهور  بعد  رسمية  بصورة  الدولية  الجنائية  المحكمة  إلى  فلسطين  انضمت   ،2015 العام  مطلع  وفي 

‘إسرائيل’ والمضايقات التي مارستها على المستوى الوطني. ففي العام 2012، رفضت المحكمة الطلب الذي قدمته فلسطين لالنضمام 

إليها، حيث افترض المدعي العام للمحكمة بأنه لم يكن من الواضح ما إذا كانت فلسطين تعتبر دولة أم ال. ومع ذلك، منحت فلسطين 
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وضع دولة بصفة مراقب غير عضو في هيئة األمم المتحدة في أواخر العام 2012. كما اتجهت عدة دول أوروبية نحو االعتراف بفلسطين 

ل اعتراف األمم المتحدة والدول األعضاء األخرى في المحكمة الجنائية الدولية بدولة 
ّ
2014. وقد تكف بصفتها دولة في نهاية العام 

فلسطين بقبول المحكمة طلب فلسطين، على الرغم من المعارضة الشديدة التي أبدتها الواليات المتحدة األمريكية و’إسرائيل’ وكندا. 

ل انضمام السلطة الوطنية الفلسطينية / منظمة التحرير الفلسطينية إلى المعاهدات والمحافل الدولية، من قبيل 
ّ
وفي هذا المقام، يشك

المحكمة الجنائية الدولية، تقدمًا له أهميته ووزنه على صعيد المساعي التي ترمي إلى إخضاع ‘إسرائيل’ للمساءلة والمحاسبة على 

الجرائم التي تقترفها. 

ويعتمد نجاح هذه المستجدات السياسية وقدرتها على فرض التغيير المنشود على أرض الواقع، على الرغم من األهمية التي تحملها، 

على اإلرادة السياسية لدى معظم الدول التي تحظى بالنفوذ والتأثير. فلم تفض أي من هذه التطورات إلى ضمان خضوع ‘إسرائيل’ 

اإلرادة السياسية لدى  العقوبة. وطالما بقيت  التي ترتكبها، حيث ما تزال تقدم على أفعالها في منأى تام عن  الجرائم  للمساءلة عن 

األطراف الفاعلة الرئيسية )الدول المتنفذة وأجهزة األمم المتحدة( غائبة، فسوف يكون الفشل حليف أي تطور سياسي نشهده على 

الجانب الفلسطيني، وسوف تواصل ‘إسرائيل’ ارتكاب جرائم الحرب، بما فيها عملها الدؤوب على إقامة المستعمرات/المستوطنات في 

األرض الفلسطينية المحتلة دون حسيب وال رقيب. وفضاًل عن ذلك، يتسبب اإلحجام عن إخضاع ‘إسرائيل’ للمساءلة عن أعمالها في 

تقوض الصفة الشرعية والمصداقية التي يكتسيها القانون الدولي. ولذلك، فال مناص من تبني التدابير الضرورية على جناح السرعة 

لكي نضمن أن القانون الدولي يشكل نظاما قويا يتكفل بحماية الحقوق وتعزيز االلتزامات القانونية وإنفاذها، واألهم من ذلك إرساء 

الدعائم الالزمة لعالم يعترف بالقيم والمبادئ األساسية ويضعها موضع التنفيذ. 
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الجدول )7-1(: إجمالي معدالت الخصوبة والزيادة السنوية حسب المنطقة، 2011
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الجدول )2.12(: البنية التحتية التي تشغلها وكالة األونروا في القطاع الصحي حسب المنطقة، تموز 2014 
الجدول )4.1.1(: وجهة نظر الالجئين لمدى فعالّية األطراف/الهيئات المختارة في معالجة فجوات الحماية الرئيسية )قطاع غزة(

الجدول )4.1.2(: وجهة نظر الالجئين لمدى فعالّية األطراف/الهيئات المختارة في معالجة فجوات الحماية الرئيسية )الضفة الغربية(
الجدول )4.1.3(: وجهة نظر الالجئين لمدى فعالّية األطراف/الهيئات المختارة في معالجة فجوات الحماية الرئيسية )األردن( 

الجدول )4.1.4(: وجهة نظر الالجئين لمدى فعالّية األطراف/الهيئات المختارة في معالجة فجوات الحماية الرئيسية )لـبـنـــان(
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الجدول )4.9(: نسبة توزيع الالجئين ممن هّجروا ثانويًا بعد األعوام 1948 و1967، بحسب تكرار حالة التهجير الثانوي
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الجدول )4.16(: نسبة توزيع الالجئين بحسب تصوراتهم لفجوات الحماية التالية بحسب المنطقة.
الجدول )4.17(: نسبة توزيع فجوات الحماية الرئيسية بحسب تأثيرها على الالجئين كمجموعة.

الجدول )4.18(: نسبة توزيع فجوات الحماية الرئيسية بحسب تأثيرها على الالجئين كأفراد.
الجدول )4.19(: نسبة توزيع فجوات الحماية بحسب المنطقة )الفجوة االولى من األعلى تأثيرا(.
الجدول )4.20(: نسبة توزيع فجوات الحماية بحسب المنطقة )الفجوة الثانية من األعلى تأثير(.

الجدول )4.21(: نسبة توزيع فجوات الحماية الرئيسية بحسب المنطقة )الفجوة الثالثة من األعلى تأثيرا(. 
الجدول )4.22(: رأي الالجئين حول فاعلية أطراف/ هيئات مختارة في التدخل لدى الدولة المضّيفة من أجل تسهيل الحصول على وثائق 

سفر وتنقل.
الجدول )4.23(: رأي الالجئين حول فاعلية أطراف/ هيئات مختارة في التدخل لدى الدولة المضّيفة من أجل الحد من جميع أشكال التمييز 

ضدهم.
الجدول )4.24(: رأي الالجئين حول فاعلية أطراف/ هيئات مختارة في التدخل لدى الدولة المضّيفة من أجل ضمان حصول الالجئين على 

الخدمات العامة واالستفادة منها.
الجدول )4.25(: رأي الالجئين حول فاعلية أطراف/ هيئات مختارة في التدخل لدى الدولة المضّيفة من أجل تسهيل عملية جمع شمل 

العائالت المشتتة. 
الجدول )4.26(: رأي الالجئين حول فاعلية أطراف/ هيئات مختارة في التدخل لدى الدولة المضّيفة في مجال توفير المساعدات القانونية 

أمام محاكمها.
الجدول )4.27(: رأي الالجئين حول فاعلية أطراف/ هيئات مختارة في التدخل لدى الدولة المضّيفة من أجل توفير األمن في المخيمات.

الجدول )4.28(: رأي الالجئين حول فاعلية أطراف/ هيئات مختارة في التدخل لدى الدولة المضّيفة من أجل توفير أو تغطية النقص في 
المساعدات اإلنسانية.

الجدول )4.29(: رأي الالجئين حول فاعلية أطراف/ هيئات مختارة في التدخل لدى الدولة المضّيفة لضمان عدم اإلعادة القسرية أثناء 
موجات التهجير الثانوي.

الجدول )4.30(: رأي الالجئين حول فاعلية أطراف/ هيئات مختارة في العمل على إيجاد حلول دائمة لقضيتهم على أساس القانون الدولي 
بما في ذلك القرار 194.

الجدول )4.31(: مدى موافقة الالجئين على العبارة التالية: يشارك الالجئون الفلسطينيون في تصميم معايير الخدمات التي تقدمها 
األونروا.
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ل لدى الالجئين الفلسطينيين للتوصل إلى حل عادٍل ودائم لقضيتهم ) الخيار االول(. 
ّ

الجدول )4.35(: السبيل/المسار المفض
ل لدى الالجئين الفلسطينيين للتوصل إلى حل عادٍل ودائم لقضيتهم )الخيار الثاني(. 

ّ
الجدول )4.36(: السبيل/المسار المفض

ل لدى الالجئين الفلسطينيين للتوصل إلى حل عادٍل ودائم لقضيتهم )الخيار الثالث(. 
ّ
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قائمة الرسومات البيانية

الرسم البياني )2.1(: نسبة توزيع الفلسطينيين حول العالم بحسب حالة التهجير، حتى نهاية العام 2014.

الرسم البياني )2.2(: النسبة المئوية لتوزيع الالجئين والمهجرين الفلسطينيين حسب فئاتهم، 2014.

الرسم البياني )2.3(: النسبة المئوية لتوزيع الالجئين المسجلين حسب المنطقة، 2014.

الرسم البياني )4.1(: النسبة المئوية لتوزيع الالجئين المستطلعة آراؤهم حسب المنطقة.

الرسم البياني )4.2(: نسبة توزيع الالجئين الذين واجهوا التهجير مرة واحدة فقط )إما في 1948 أو 1967(، أو بعد ذلك للمرة الثانية أو 

أكثر.

الرسم البياني )4.3(: نسبة توزيع الالجئين الذين ُهّجروا للمرة الثانية أو أكثر  ما بعد العام 1948، 1967،  بحسب مرات اللجوء لكل منطقة.

الرسم البياني )4.4(: نسبة توزيع الالجئين بحسب معرفتهم بمبدأ حماية الالجئين الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي.

الرسم البياني )4.5(: نسبة توزيع الالجئين بحسب معرفتهم بمبدأ حماية الالجئين الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي لكل منطقة.

الرسم البياني )4.6(: نسبة توزيع الالجئين الفلسطينيين حسب معرفتهم باالطراف/الهيئات المسؤولة عن حمايتهم وتصنيفها.

الرسم البياني )4.7(: نسبة توزيع الالجئين حسب معرفتهم باألطراف/الهيئات الفاعلة التي تتولى المسؤولية عن حماية الالجئين 

الفلسطينيين.

الرسم البياني )4.8(: نسبة توزيع الالجئين حسب معرفتهم باألطراف/الهيئات الفاعلة التي تتولى المسؤولية عن حماية الالجئين 

الفلسطينيين، بحسب المنطقة.

الرسم البياني )4.9(: نسبة توزيع فجوات الحماية الرئيسية بحسب تأثيرها على الالجئين كمجموعة وعليهم كأفراد.

الرسم البياني )4.10.1(: نسبة توزيع الالجئين  الذين يوافقون أو يوافقون بشّدة بأنهم يشاركون في تحديد طرق وآليات تقديم خدمات 

األونروا، حسب المنطقة.

الرسم البياني )4.10.2(:نسبة توزيع الالجئين  الذين يوافقون أو يوافقون بشّدة بأنهم يشاركون في تنفيذ خدمات األونروا، حسب 

المنطقة.

الرسم البياني )4.11(: نسبة توزيع الالجئين الفلسطينيين حسب انطباعاتهم حول مجال ومستوى مشاركتهم في الخدمات المقدمة لهم 

من قبل وكالة األونروا.

الرسم البياني )4.12(: نسبة توزيع الالجئين الفلسطينيين )مرتبة تنازليًا( حسب وجهات نظرهم بشأن الخيارات/المسارات المفضلة 

 دائم لقضيتهم.
ّ

لديهم للتوصل إلى حل
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ص 
ّ

الملخ

الالجئون والمهّجرون الفلسطينيون: األعداد، والتوزيع، والخصائص 

لون اليوم أكبر شريحة من الالجئين والمهجرين 
ّ
يعيش الالجئون الفلسطينيون أطول حالة من حاالت اللجوء في التاريخ المعاصر، كما يشك

على وجه البسيطة. 

ففي أواخر العام 2014، وصل عدد الفلسطينيين المهجرين قسرًا عن ديارهم ومسقط رأسهم إلى 7.98 مليون )أي ما نسبته %66( من 

مجموع الشعب الفلسطيني الذي بلغ تعداده 12.1 مليون نسمة. ومن بين هؤالء: 

6.14 مليون الجئ فلسطيني من األراضي التي استعمرتها ‘إسرائيل’ في العام 1948 وأبنائهم. ويشمل هذا العدد 5.09 مليون 	 

الجئ مسجل لدى وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا(، التي تقدم المساعدات لهم، كما يضم 

مليون الجئ آخر غير مسّجل لدى الوكالة. 

أكثر من مليون الجئ فلسطيني من األراضي التي احتلتها ‘إسرائيل’ في العام 1967. 	 

720,000 فلسطيني مهجر داخليًا على كال جانبي الخط األخضر )خط الهدنة للعام 1949(. 	 

وتجدر اإلشارة إلى أن ما ال يقل عن 280,000 الجئ فلسطيني باتوا مهجرين داخل األراضي السورية بسبب النزاع الذي تدور رحاه في هذه 

البالد. 

وتشير اإلحصائيات الصادرة في نهاية العام 2014 حول الالجئين المسجلين وغيرهم من المهجرين الفلسطينيين إلى أن: 

%39.8 منهم مسجلون في األردن؛ 	 

%24.2 مسجلون في قطاع غزة المحتل؛ 	 

%16.8 مسجلون في الضفة الغربية المحتلة؛ 	 

%10.3 مسجلون في سوريا؛ 	 

%8.9 مسجلون في لبنان.	 

وعلى الرغم من التغيرات التي شهدها نمط توزيع الالجئين الفلسطينيين على مدى السنوات السبع والستين األخيرة، فما يزال معظم 

الالجئين يعيشون ضمن نطاق يبلغ 100 كيلومتر من حدود فلسطين االنتدابية؛ حيث يقع مسقط رأسهم و/أو ديارهم االصلية. 

وحسب السجالت التي تحتفظ بها وكالة األونروا، بلغ بحلول منتصف العام 2014 عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين في المخيمات 

1,583,792 الجئ يعيشون في 58 مخيمًا من مخيمات الالجئين التي تديرها الوكالة بصفة رسمية في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع 

غزة واألردن ولبنان وسوريا. ويشكل الالجئون المسجلون في هذه المخيمات ما نسبته %28.7 من مجمل أعداد الالجئين المسجلين لدى 

األرض  األقل في  17 مخيما غير رسمي على  واحد من  200,000 الجئ فلسطيني في  يربو على  ما  إلى هؤالء، يقطن  وباإلضافة  األونروا. 

الفلسطينية المحتلة واألردن ولبنان وسوريا. 

الذي طرأ عليها. ويتقاطع هذا األمر مع  التراجع  الرغم من  الفلسطينيون بنسبة نمو / خصوبة عالية، على  الالجئون والمهجرون  ويتسم 

السكان الفلسطينيين بمجموعهم. ويشهد قطاع غزة أعلى نسبة من النمو على أساس سنوي )وذلك يشمل مجموع أعداد السكان وليس 

الالجئبن وحدهم(، حيث تصل هذه النسبة إلى %2.6، بينما تصل هذه النسبة إلى أدنى مستوياتها في سوريا، حيث تقف عند 1.6%. 

وكانت نسبة المشاركة في القوى العاملة أعلى نسبة في أوساط الالجئين القاطنين في الضفة الغربية المحتلة، حيث سجلت %46.6. وفي 

المقابل، شهدت نسبة مشاركة الالجئين في سوق العمل أدنى مستوى على اإلطالق في األردن )%40.9(. وتعاني أسر الالجئين في األرض 

الفلسطينية المحتلة من أعلى معدالت الفقر وفقا لقياسه حسب أنماط االستهالك. فالفقر يعصف بنحو %39 من أسر الالجئين في 

المخيمات، بالمقارنة مع ما نسبته %29.5 من نظيراتها التي تقطن في المناطق الحضرية والريفية. ويلتحق جميع أبناء الالجئين تقريبا 

بالمرحلة االبتدائية في مدارس وكالة األونروا في جميع مناطق عملها. وال تتوفر إحصائيات ترصد الفروقات في االلتحاق بمدارس الوكالة 

بين الذكور واإلناث في المرحلتين االبتدائية واإلعدادية في هذه المدارس. 
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التهجير القسري الثانوي 

ال يتسبب إنكار ‘إسرائيل’ لحق العودة انتهاكا متواصال لحقوق الالجئين الفلسطينيين فحسب، بل يترك هؤالء الالجئين عرضة ألوضاع 

مزرية داخل حدود فلسطين وخارجها على السواء. وفضال عن ذلك، يثقل حرمان الالجئين الفلسطينيين من حقهم في العودة إلى ديارهم 

االصلية كاهل الدول األخرى بمسؤوليات لم تقبلها وتسلم بها بمحض إرادتها؛ األمر الذي يشكل انتهاكًا لقاعدة الرضائية التي تشكل 

اساس االلتزامات الدولية.  

وقد ترك إنكار حق العودة، الذي يقترن مع السياسات التمييزية السائدة في البلدان المضيفة، الفلسطينيين في وضع عائم، حيث أضحوا 

النزاعات  اندالع  إلى خارجها بسبب  ومنها  التي تستضيفهم  العربية  البلدان  القسري داخل  التهجير  وباتوا يواجهون  لإلهمال  ضحية 

واألزمات االقتصادية الداخلية، وغياب االستقرار عن العالقات السياسية مع منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية، والتمييز 

الممأسس الذي يمارس بحقهم. 

وعايش الالجئون الفلسطينيون، على مدى تاريخهم، عدة حاالت من التهجير القسري الثانوي. ومن جملة الوقائع التي عانى فيها هؤالء 

الالجئون من هذا التهجير أحداث "أيلول األسود" التي اندلعت في األردن خالل العام 1970، وحرب الخليج في العامين 1990 و1991، 

حيث طرد في خضمها ما يقرب من 400,000 الجئ فلسطيني من الكويت كعقوبة جماعية تكّبدوها هم جراء الدعم الذي أبدته منظمة 

التحرير الفلسطينية للعراق. كما أقدمت ليبيا على طرد اآلالف من الالجئين الفلسطينيين من أراضيها في سياق تعبيرها عن استيائها 

من عملية السالم التي انطلقت بموجب اتفاقيات أوسلو. ومؤخرا، طرد اآلالف من الالجئين الفلسطينيين من العراق نتيجة لحرب العام 

2003 وما تالها من تداعيات وأحداث. 

ويعتبر لبنان البلد الذي عانى فيه الالجئون الفلسطينيون من تهجير قسري لم يفتر ولم ينقطع على مدى عقود من الزمن. فقد أقدمت 

القوات اإلسرائيلية وقوات حزب الكتائب المسيحية اللبنانية على تدمير ثالثة مخيمات خالل العقد السابع من القرن الماضي. كما قتل 

اآلالف خالل العام 1982 في المجازر التي اقترفت في مخيمي صبرا وشاتيال، مما أفضى بعدد ليس بالقليل إلى الفرار منها. وفضال عن ذلك، 

تعرض الالجئون الفلسطينيون للتهجير في خضم "حرب المخيمات" )1987-1985( التي نشبت بين الجيش اللبناني والقوات التابعة 

لمنظمة التحرير الفلسطينية التي بقيت متمركزة في لبنان بعد أن غادرت المنظمة أراضيه. كما أفضت الحرب التي شنتها ‘إسرائيل’ على 

لبنان في صيف العام 2006 إلى تدفق أعداد ضخمة من المهجرين إلى مخيمات الالجئين الفلسطينيين ومن هذه المخيمات إلى خارجها 

كذلك. فقد جرى تهجير ما يقارب 16,000 الجئ فلسطيني داخل األراضي اللبنانية ومنها إلى البلدان المجاورة، مع العلم بأن معظم هؤالء 

المهجرين تمكنوا من العودة إلى بيوتهم بعد أن وضعت األعمال العدائية أوزارها.10 وتسبب النزاع الذي اندلع في مخيم نهر البارد في 

العام 2007 إلى تهجير غالبية سكان المخيم. وما تزال 5,900 أسرة مهجرة من بيوتها في هذا المخيم حتى هذا اليوم، وهم يعتمدون 

اعتمادا كامال على المساعدات التي تقدمها وكالة األونروا لهم. وحتى وقت تأليف هذا المسح، ما تفتأ سوريا واقعة في أتون النزاع الذي 

نشب فيها في العام 2011 وما يزال يعصف بها، حيث تعرض ما يزيد على %60 من الالجئين الفلسطينيين فيها للتهجير إلى مناطق 

مختلفة داخل هذه البالد وخارج حدودها. وقد بات أكثر من 280,000 الجئ فلسطيني من بين 560,0000 الجئ مسجل لدى وكالة األونروا 

مهجرين ومشردين داخل سوريا. كما فر ما ال يقل عن 80,000 من هؤالء الالجئين إلى البلدان المجاورة. ويعيش ما يقرب من 44,000 الجئ 

فلسطيني ممن نزحوا من سوريا في هذه اآلونة على المساعدات التي تقدمها وكالة األونروا في لبنان، إلى جانب 15,000 آخرين تقريبا في 

األردن. وقد سجل نحو 6,000 الجئ فلسطيني من سوريا في مصر، مع العلم بأن المؤسسات المحلية تفيد بأن عدد هؤالء الالجئين ال يقل 

عن 10,000 في مصر.11 وفّر من تبقى من الالجئين، الذين يتراوح عددهم من 10,000 إلى 15,000 الجئ، إلى تركيا أو ليبيا أو شرق آسيا،12 
وسعى العديد منهم إلى الهروب إلى أوروبا عبر البحر أو عن طريق البر.13

10 Sherifa Shafie, “Palestinian Refugees in Lebanon,” Expert Guides (Forced Migration Online, July 2007), http://www.forcedmigration.
org/research-resources/expert-guides/palestinian-refugees-in-lebanon/fmo018.pdf.

11 UNRWA, “Syria Regional Crisis Response Update 84,” February 27, 2015, http://www.unrwa.org/newsroom/emergency-reports/
syria-regional-crisis-response-update-84.

12 UNRWA, “Syria Regional Crisis Response Update 75,” May 25, 2014, 75, http://www.unrwa.org/newsroom/emergency-reports/
syria-regional-crisis-response-update-75.

13 Palestinian Return Centre, Action Group for Palestinians of Syria, and FilistinDayanışmaDerneği (FİDDER), “Report on the 
Conditions of Palestinian Refugees in Syria,” n.d., 27, http://www.actionpal.org/phocadownloadpap/PrivetRepo/sitreporten.pdf.
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إطـــار الحماية الدولية 

لقد جرى إعداد نظام خاص لتوفير الحماية الواجبة لالجئين الفلسطينيين بسبب الخصائص الفريدة التي تكتسيها الحالة الفلسطينية 

والدور المعروف الذي اضطلعت به هيئة األمم المتحدة في خلق مأساة هؤالء الالجئين. فالغالبية العظمى من الالجئين الفلسطينيين 

ل من لجنة االمم المتحدة للتوفيق حول فلسطين ووكالة األونروا – كما يخضع هؤالء 
ّ
يخضعون إلطار الحماية والمساعدة الذي تشك

الالجئون على نطاق أضيق لوالية المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، وذلك بدل أن يقعوا ضمن نطاق أطر الحماية 

التي تكفلها االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لسنة 1951 أو النظام األساسي لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين. وقد تسبب 

غياب اإلرادة السياسية في تمهيد الطريق نحو فشل هذا النظام – الذي كان يعنى بتوفير حماية خاصة لالجئين الفلسطينيين – 

وقصوره. 

تتحمل الدول المسؤولية الرئيسية عن حماية حقوق مواطنيها وغيرهم ممن يخضعون لسلطتها ويقعون ضمن دائرة واليتها. فالالجئون 

ال يملكون، بحكم تعريفهم، القدرة على االستفادة من الحماية في الدولة التي يحملون جنسيتها أو التي اعتادوا اإلقامة فيها أو ال يرغبون 

 بهم. وبناء على ذلك، تصبح الحماية الدولية واجبة في 
ّ

في ذلك؛ بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد الذي يمكن أن يحل

الحاالت التي ال يملك فيها الطرف الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية )الدولة الوطنية( القدرة على ضمان حماية األشخاص المقيمين على 

أراضيه / مواطنيه أو ال يرغب في توفير الحماية لهم. وبما أن الالجئين ال يحظون بالحماية التي توفرها حكوماتهم، فيصبح لزاما على أسرة 

المجتمع الدولي أن تضمن حمايتهم. 

توفر  ال  ولذلك،  عقود.  ستة  تناهز  فترة  مدى  على  ممتلكاتهم  من  وجردتهم  الفلسطيني  الشعب  أبناء  معظم  ‘إسرائيل’  هجرت  لقد 

‘إسرائيل’ بحكم تعريفها الحماية التي يشترطها القانون الدولي للفلسطينيين. ولهذا، تترك مسؤولية االضطالع بالحماية ألهواء وتقدير 

الدول المضيفة، أو للوالية المقّيدة التي يملكها المجتمع الدولي. 

تقع الدول العربية المضيفة تحت التزام يملي عليها ضمان حماية الالجئين الفلسطينيين بموجب المعايير الدولية التي تقررها اتفاقيات 

حقوق اإلنسان، التي تعتبر دوال أطرافا فيها، وبموجب أحكام القانون الدولي العرفي كذلك. ومع ذلك، فقد قصرت هذه الدول تقصيرا 

جسيما في الوفاء بااللتزامات المترتبة عليها. 

وتعد غالبية الدول التي تستضيف الالجئين الفلسطينيين في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية14 دوال أطرافا في االتفاقية الخاصة 

بوضع الالجئين لسنة 1951 و/أو البروتوكول الخاص بوضع الالجئين لسنة 1967 المنبثق عنها. كما تعتبر بعض الدول أطرافا موقعة على 

االتفاقية بشأن وضع األشخاص عديمي الجنسية لسنة 1954 واالتفاقية بشأن الحد من حاالت انعدام الجنسية لسنة 1961. ومع ذلك، 

يقّصر عدد ليس بالقليل من هذه الدول في منح الالجئين الفلسطينيين الحماية التي يستحقونها بموجب هذه المواثيق الدولية؛ بسبب 

 تفسير االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين وتطبيقها على الالجئين الفلسطينيين، وال سيما 
ّ

أوجه التناقض والغموض والضبابية التي تلف

في ضوء أحكام المادة 1)د( من هذه االتفاقية. 

إلى  أفضت  التي  سياساتها  وبسبب  الفلسطينيين،  والمهجرين  لالجئين  المطلوبة  الحماية  توفير  في  ‘إسرائيل’  تقصير  ضوء  وفي 

ب عليهم ضمان الحماية الواجبة لحقوق 
ّ
التهجير القسري والجماعي ألبناء الشعب الفلسطيني، تقع أسرة المجتمع الدولي تحت التزام يرت

الفلسطينيين، وال سيما حقهم في تقرير مصيرهم،15 وحق الالجئين والمهجرين الفلسطينيين في جبر الضرر الذي لحق بهم )عودتهم 

إلى ديارهم االصلية، واستعادة ممتلكاتهم، وتعويضهم واالمتناع عن تكرار تهجيرهم(. وقد قّصرت أسرة المجتمع الدولي، من خالل األمم 

المتحدة، تقصيرا ال يستهان به في الوفاء بااللتزامات المترتبة عليها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني ألسباب تعود في أساسها إلى غياب 

اإلرادة السياسية للدول الغربية التي تتمتع بالنفوذ والتأثير. 

14 The United States is party only to the Protocol and not the Convention. UNHCR, “States Parties to the 1951 Convention Relating 
to the Status of Refugees and the 1967 Protocol,” April 2015, http://www.unhcr.org/3b73b0d63.html.

15 UN, Charter of the United Nations Article 1(2); UN General Assembly, “Resolution 2625(XXV). Declaration on Principles of 
International Law Concerning Friendly Relations and Co-Operation among States in Accordance with the Charter of the United 
Nation”; UN General Assembly, “ICCPR”, Article 1; UN General Assembly, “ICESCR”, Article 1, http://www.un-documents.net/
a25r2625.htm. Further, the ICJ found in the Wall Case that in its construction of the Wall and its ensuing associated régime, Israel 
was in breach of its obligation to respect the right to self-determination of the Palestinian people.
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ووفقا لقانون مسؤولية الدول، تنص المادة )40( من مشاريع المواد التي أعدتها لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن األفعال غير 

المشروعة دوليا على أن المسؤولية الدولية تنشأ عند وقوع إخالل خطير من جانب دولة بالتزام ناشئ بموجب قاعدة من القواعد القطعية 

للقانون الدولي العام. وفي هذه الحالة، تقع الدول تحت التزام يملي عليها أن تتعاون في سبيل وضع حّد، بالوسائل المشروعة، ألي إخالل 

خطير وأن ال تعترف أية دولة بشرعية وضع ناجم عن ذلك اإلخالل الخطير.16 وعالوة على ذلك، يحق للدول األخرى أن تثير مسؤولية الدولة 

المعتدية، ويجوز لها بذلك أن تطالب بوضع حّد لالعتداء الذي أقدمت عليه، وأن تحصل على التطمينات والضمانات التي تكفل عدم تكرار 

هذا االعتداء، وجبر الضرر الذي ألحقه ذلك االعتداء باألشخاص المعنيين. 

ل التهجير الذي تعرض له الفلسطينيون نتيجة للسياسات االستعمارية والتمييزية التي تنتهجها ‘إسرائيل’ 
ّ
وفي هذا المقام، يشك

إلى  أفضت  والتي  ‘إسرائيل’  تنفذها  التي  والممارسات  السياسات  الرغم من جسامة  وعلى  أوار.  لها  ال يهدأ  متواصلة ومستمرة  عملية 

التهجير القسري والجماعي على مدى عقود ممتدة، فلم يجِر تحديد أي وكالة من وكاالت األمم المتحدة أو أي هيئة مرجعية أخرى بصفتها 

 دائم للمعضلة التي يعيشونها. وفي الوقت 
ّ

الجهة التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن توفير الحماية لهم أو السعي نحو إيجاد حل

نفسه، ال يزال العديد من الفلسطينيين المهجرين يتعرضون او يواجهون خطر التهجير بعد الموجة األولى من التهجير التي تعرضوا 

لها. وما تنفك ‘إسرائيل’ تعوق العمل على تقديم المساعدات الالزمة لالجئين الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة، وتواصل 

حرمان السكان الفلسطينيين المحميين من مجموع حقوقهم ومستحقاتهم. كما ترفض ‘إسرائيل’، وما تزال ترفض التعاون مع الهيئات 

 دائم لالجئين الفلسطينيين، وال سيما في تيسير حقهم في العودة وإنجازه. 
ّ

والسلطات ذات العالقة بغية التوصل إلى حل

استطالع رأي الالجئين الفلسطينيين حول الحماية الدولية 

أعّد مركز بديل استبيانا من أجل الوقوف على توجهات الالجئين الفلسطينيين الذين يقيمون في المخيمات التي تشرف عليها وكالة 

األونروا وانطباعاتهم فيما يتصل بمعرفتهم بالحماية الدولية، بما يشمل ماهية الحماية الواجبة لهم، والحلول الدائمة، وما إذا كانوا 

يستطيعون تحديد األطراف الفاعلة التي تقع عليها المسؤولية عن توفير هذه الحماية لهم أم ال. وتتألف العينة التي شملها هذا 

المسح الجئين فلسطينيين يعيشون في مخيمات اللجوء في الضفة الغربية وقطاع غزة واألردن ولبنان. كما جمع المركز البيانات من 

الالجئين الفلسطينيين من سوريا من خالل مجموعتين بؤريتين، عقدت إحداها في لبنان واألخرى في األردن. وقد وجه المركز سؤاال إلى 

الالجئين الفلسطينيين الذين اضطروا الى الفرار من سوريا إلى هذين البلدين حول انطباعاتهم وتوجهاتهم حيال الحماية الدولية ومدى 

معرفتهم بها. 

تشير النتائج التي خلص إليها هذا المسح إلى أن معظم الالجئين ال يملكون المعرفة الوافية بالمحاور التي تؤلف مفهوم الحماية الدولية 

الواجبة لالجئين الفلسطينيين. وفي المقابل، أظهر هؤالء الالجئون قدرا أفضل من المعرفة بالوكاالت والهيئات التي تتولى المسؤولية عن 

حمايتهم، وخاصة تلك التي يتعاملون معها أكثر من غيرها، من قبيل وكالة األونروا والدولة المضيفة. 

وعلى وجه العموم، تتمثل أبرز أوجه الخلل والقصور التي تعتري الحماية في نقص المساعدات اإلنسانية، والتمييز السياسي القائم على 

أساس الرأي، والحرمان من المساواة في الحصول على فرص العمل. فقد أشار الالجئون إلى وجود فجوة في هذه المجاالت الثالث من مجاالت 

الحماية على الصعيدين: الشخصي/الفردي وعلى صعيد الالجئين كمجموعة. 

وفي سؤالهم عن أفضل الخيارات/التدابير للوصول الى حل دائم لقضيتهم، لم يكن هنالك اجماع كاسح يعكس آراء األغلبية الساحقة 

من الالجئين. فقد أشارت النتائج إلى أن الخيار األول الذي يفضله هؤالء الالجئون )والذي مال إليه ما نسبته %18 من المستطلعين( بشأن 

 دائم يكمن في ’أشكال أخرى من المقاومة‘. وجاء في المرتبة الثانية فرض عقوبات على ‘إسرائيل’ من خالل مجلس األمن 
ّ

التوصل إلى حل

ل %17 من المبحوثين هذا الخيار(، وتاله توسيع نطاق والية األونروا، وإصالح منظمة التحرير الفلسطينية وإقامة الدعاوى 
ّ

الدولي )حيث فض

أمام المحكمة الجنائية الدولية. 

 دائم من خالل "المفاوضات" على رفض واسع النطاق لعملية السالم الحالية بحسب التوجهات 
ّ

 التأييد المتدني نسبيا إليجاد حل
ّ

ويدل

الراهنة. وفي هذا المقام، فإن التوجهات التي تحظى بقدر أكبر من االنتشار في أوساط الالجئين الفلسطينيين من قبيل األشكال البديلة 

16 International Law Commission, “Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts,” November 2001, 
http://www.refworld.org/docid/3ddb8f804.html Article 41.
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للمقاومة، وإصالح منظمة التحرير الفلسطينية، وحملة مقاطعة ‘إسرائيل’ وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، تشير إلى 

اعتقاد مشترك يسود بينهم بوجوب االستثمار في الوسائل البديلة التي تتكفل بإجبار ‘إسرائيل’ على االمتثال ألحكام القانون الدولي 

 يألوا جهدا في 
ّ

وقواعده وااللتزام بها، ووضع حد إلفالتها من العقاب. كما تشير التوجهات المذكورة إلى أنه يترتب على الفلسطينيين أال

سعيهم نحو إنجاز حقوقهم، ال أن ينتظروا اآلخرين حتى ينجزوها بالنيابة عنهم. 
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الـنـتـائــــج الـرئـيـسـيـــــة 

لون أكبر عدد من الالجئين على وجه البسيطة. . 1
ّ
يعيش الالجئون الفلسطينيون أطول حالة من حاالت اللجوء التي عرفتها البشرية، ويشك

ت بالفلسطينيين في العام 1947، لم يعمل أصحاب االلتزامات واألطراف المسؤولة على 
ّ
فمنذ أن استهلت فصول النكبة التي حل

معالجة المأساة التي ألمت بالمهجرين الفلسطينيين على الوجه المطلوب. وعالوة على ذلك، شهدت أوضاع الالجئين الفلسطينيين 

وظروفهم المعيشية في الدول التي تضيفهم زيادة مضطردة في سوئها على مدى السنوات األربع الماضية، واتسع نطاق التهجير 

غزة،  قطاع  على  النطاق  واسعة  العسكرية  واالعتداءات  للسكان،  القسري  التهجير  إلى  ترمي  التي  اإلسرائيلية  للسياسات  نتيجة 

ونشوب النزاعات المسلحة الداخلية في العديد من الدول المضيفة. 

بل . 2 منعزلة،  أو  عرضية  ألحداث  نتاجا  يشكل  ال  أمالكهم  من  وتجريدهم  الفلسطينيين  تهجير  أن  والوافي  الشامل  يل 
ّ
التحل يبين 

يمثل نتيجة إلستراتيجية صهيونية- إسرائيلية تستهدف فرض السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من األرض بأقل عدد ممكن من 

الفلسطينيين. وفي الوقت الذي تواصل فيه ‘إسرائيل’ حرمان الالجئين من حقهم في جبر الضرر الذي وقع عليهم )العودة واسترداد 

الممتلكات والتعويض عن األضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، وعدم التكرار(، فهي ال تتوانى عن فرض القيود الصارمة على 

الوجود المادي للفلسطينيين على أرض وطنهم. ويشتمل النظام اإلسرائيلي المعاصر، الذي يجمع ما بين االحتالل الحربي واالستعمار 

والفصل العنصري، على سياسات وممارسات تفضي إلى الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين عن ديارهم وأراضيهم. 

يعاني الالجئون والمهجرون الفلسطينيون على امتداد العالم من فجوات جسيمة تعتري الحماية الواجبة لهم. وتتسم هذه الفجوات . 3

بجملة من العوامل: 

في الوقت الذي لم تستطع فيه لجنة التوفيق التابعة لألمم المتحدة الخاصة بفلسطين – وهي الهيئة التي تملك الوالية التي 	 

تخولها توفير الحماية المطلوبة – الوفاء بواليتها منذ مطلع العقد الخامس من القرن الماضي، ال تعتبر أي وكالة من وكاالت األمم 

المتحدة، بما فيها وكالة األونروا والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، نفسها صاحبة الوالية التي تتيح لها 

تعزيز الحلول القائمة على الحقوق لجميع الالجئين الفلسطينيين. وحاليا، ال تملك أية وكالة دولية والية حماية الفلسطينيين 

المهجرين داخليا في فلسطين االنتدابية. 

على الرغم من أن المساعدات اإلنسانية تتكفل بالتخفيف من حدة آثار الصراع على الالجئين والمهجرين الفلسطينيين، اال 	 

انها ال تشكل سوى تدبير مؤقت يستهدف التخفيف من وطأة المعاناة التي يكابدونها. وال يمكن اعتبار هذه المساعدات 

 سياسي شامل. وفي الواقع، بات النظام الحالي المعتمد في تقديم المساعدات اإلنسانية لالجئين والمهجرين 
ّ

بديال عن حل

الدولي  القانون  بموجب  المهجرين  لمأساة  دائمة  حلول  اجتراح  إلى  ترمي  التي  الحثيثة  المساعي   
ّ

محل  
ّ

يحل الفلسطينيين 

والقرارات ذات الصلة الصادرة عن هيئة األمم المتحدة. 

ال تعتبر الدول العربية، التي تقيم فيها أغلبية الالجئين الفلسطينيين، أطرافا موقعة على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين 	 

لسنة 1951. ويشوب التناقض والتعارض آليات الحماية التي تكفلها المواثيق اإلقليمية العربية و/أو التدابير المحلية، كما 

إنها ال تستوفي المعايير الدولية ذات الصلة. ومع أن غياب الحماية يثير أشكاال متعددة من التمييز الذي يتعرض له الالجئون 

الفلسطينيون واستشراء الضعف في أوساطهم، تفضي الحماية التي تفتقر إلى النجاعة والفعالية وتراجع الدور الذي تضطلع 

منظمة التحرير الفلسطينية به والنزاعات المسلحة التي تدور رحاها في الدول العربية المضيفة إلى التهجير القسري الثانوي 

لهؤالء الالجئين. 

لهم، 	  الواجبة  الفعالة  الحماية  من  الفلسطينيين  معظم  فيحرم   ،1951 لعام  الالجئين  اتفاقية  على  الموقعة  الدول  في  أما 

ويتعرضون ألشكال من التمييز بالمقارنة مع أقرانهم من الالجئين اآلخرين. وينجم هذا الوضع عن تقصير السلطات والمحاكم 

الوطنية في منح الالجئين الفلسطينيين الحماية التي يستحقونها بموجب المواثيق الدولية ذات العالقة. ينشأ هذا عن أوجه 

التناقض والغموض التي تكتنف تفسير االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين وتطبيقها على الالجئين الفلسطينيين، وخاصة 

فيما يتصل بأحكام المادة 1)د( من هذه االتفاقية. 
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يفتقر الالجئون الفلسطينيون إلى معرفة كافية بمفهوم الحماية الدولية المؤهلين لها واإلطار القانوني وآليات تطبيقها بما يتوافق . 4

مع أحكام القانون الدولي وقواعده. 

على الرغم مما يبدو من وجود مستوى متدٍن من المعرفة في أوساط الالجئين الفلسطينيين بالوكاالت أو األطراف الفاعلة التي تتحمل . 5

بمثابة  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  األونروا  ووكالة  المضيفة  الدول  أنفُسهم  الالجئون  هؤالء  يعتبر  حمايتهم،  عن  المسؤولية 

األطراف الرئيسية المسؤولة عن االلتزامات في هذا الخصوص. 

أو . 6 لهم  الواجبة  الحماية  وآليات  إجراءات  تحديد  في  المشاركة  من  مستبعدون  بأنهم  تقريبا  الفلسطينيين  الالجئين  ثلثا  يفيد 

تصميمها، أو في تقييم الخدمات التي تقدمها وكالة األونروا لهم. 

 عادل ودائم . 7
ّ

يرى ما نسبته %4 فقط من الالجئين الفلسطينيين أن المفاوضات الحالية تشكل طريقة فعالة تفضي إلى تحقيق حل

لمأساتهم. وفي المقابل، أفاد نحو %18 من الالجئين الذين شملهم المسح بأن أشكاال أخرى من المقاومة، والعقوبات التي يقررها 

مجلس األمن الدولي تعتبر الطريقة الناجعة التي تكفل التوصل إلى مثل هذا الحلّ. كما رأى ما نسبته %13 من المستطلعة آرائهم 

تتكفل  إمكانية  أكبر  على  تنطوي  الفلسطينية تشكل حلوال  التحرير  منظمة  وإصالح  األونروا  والية  نطاق  توسيع  أن  الالجئين  من 

بتحقيق النجاح المنشود في هذا الصدد. 

على أهميتها، ال تحظى المساعدات اإلنسانية التي تقدمها وكالة األونروا لالجئين الفلسطينيين بقدر واٍف من االهتمام والتقدير . 8

من الجهات المكلفة. ففي هذا السياق، لم تتطرق األطراف المسؤولة إلى معالجة توليفة من المعضالت التي تواكب العمل على 

تقديم هذه المساعدات، بما فيها الوالية المحدودة المقررة لوكالة األونروا، واستفحال العجز الذي ال تنفك الوكالة تعاني منه في 

موازنتها األساسية، وتزايد أعداد الالجئين الفلسطينيين، وزيادة وطأة الفقر واستشرائه في أوساطهم، وغياب الحماية الدولية التي 

يستحقونها. 

تفتقر الدول التي تحظى بالنفوذ والتأثير – بما فيها الواليات المتحدة والدول األعضاء في االتحاد األوروبي وروسيا – سواء على . 9

مستوى كل دولة منها أو ضمن أطر من قبيل هيئة األمم المتحدة أو اللجنة الرباعية الدولية، إلى اإلرادة السياسية التي تكفل إخضاع 

‘إسرائيل’ للمساءلة عن االلتزامات القانونية المترتبة عليها، وحماية الحقوق األساسية الواجبة ألبناء الشعب الفلسطيني وتعزيزها، 

وال سيما حقهم في تقرير مصيرهم وحق المهجرين منهم في العودة إلى ديارهم وأمالكهم. 

 دائم . 10
ّ

لقد عجزت المساعي التي تحركها دوافع سياسية عن تحقيق السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين أو التوصل إلى حل

لقضية الالجئين والمهجرين الفلسطينيين. ولم تزل الهوة القائمة بين مواقف طرفي العملية التفاوضية قائمة؛ ألن ‘إسرائيل’ ما 

تزال تنكر حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف )بما فيها الحق في تقرير المصير، واالستقالل، والسيادة وعودة الالجئين 

إلى ديارهم االصلية( وتضرب بها عرض الحائط. 

الفلسطينية بحكم األمر . 11 المنظمة مع السلطة  الى حد بعيد منذ أن اندمجت  الفلسطينية مترهلة  التحرير  باتت مؤسسات منظمة 

الواقع في منتصف التسعينييات من القرن الماضي. فمنذ ذلك الحين، اعترى الضعف قدرة المنظمة على التفاوض بالنيابة عن 

الالجئين والمهجرين الفلسطينيين بسبب غياب اآلليات الديموقراطية، وبالتالي محدودية نطاق المشاركة في دوائرها، ناهيك عن 

غياب الوساطة الدولية التي تقوم على أساس من القانون الدولي وتسعى الى إنفاذ اآلليات المطلوبة عبر مفاوضات السالم الجارية 

مع ‘إسرائيل’. وفضال عن ذلك، شهدت قدرة منظمة التحرير الفلسطينية على تمثيل الشعب الفلسطيني في المفاوضات السياسية 

مع ‘إسرائيل’ المزيد من الضعف والتراجع بفعل عجز المنظمة عن إصالح مؤسساتها وتفعيلها، وعدم ضمان مشاركة الفلسطينيين 

بجميع أطيافهم وشرائحهم، بمن فيها القوى اإلسالمية الوطنية. 
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الـتـوصـيـــــات 

1. اعتماد الحلول الدائمة القائمة على الحقوق ومساندتها كإستراتيجية طويلة األمد: 

ينبغي ألعضاء أسرة المجتمع الدولي والدول وأجهزة األمم المتحدة ووكاالتها ومنظمات المجتمع المدني أن تساند العمل على التوصل 

إلى حلول دائمة وتيسيرها ألبناء الشعب الفلسطيني، بمن فيهم الالجئون والمهّجرون، وذلك على نحو يتماشى مع أحكام القانون الدولي 

وقواعده ومع قرارات األمم المتحدة ذات الصلة )قرار الجمعية العام 194)3( وقرار مجلس األمن 237( ومع الممارسات الفضلى المرعية في 

هذا الشأن. ويستدعي مثل هذا اإلطار: 

دراسة ومعالجة األسباب الجذرية التي تقف وراء استمرار التهجير القسري للفلسطينيين على يد ‘إسرائيل’، وإصرارها على إنكار 	 

حقوق المهجرين في جبر الضرر الذي ألّم بهم )حقهم في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم وتعويضهم(. فبعد 67 عاما 

ت بالفلسطينيين، ما يزال المجتمع الدولي، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والجهات المؤثرة ذات العالقة، 
ّ
من النكبة التي حل

يتحمل المسؤولية عن رفع مستوى الوعي بنظام االحتالل والفصل العنصري واالستعمار – والخروج باالستجابة الفعالة التي تكفل 

الرد عليه. وال يتوقف هذا النظام اإلسرائيلي عند الحيلولة دون إعمال حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، بل ويقيم قاعدة 

أيديولوجية ترتكز عليها اإلستراتيجية التي تعتمدها ‘إسرائيل’ فعليا في تهجير الفلسطينيين قسرا عن ديارهم. 

إعادة التأكيد على الحقوق األساسية الواجبة لالجئين والمهجرين في العودة إلى ديارهم وأراضيهم وأمالكهم وتعويضهم عن 	 

جميع الخسائر التي تكبدوها واألضرار التي لحقت بهم. 

إعداد اآلليات واتخاذ التدابير الفعالة التي تكفل إجبار ‘إسرائيل’ على االمتثال للقانون الدولي وااللتزام بأحكامه وقواعده. وينبغي 	 

متابعة مسؤولية ‘إسرائيل’ عن اإلصابات وأعمال القتل وسلب الممتلكات وإخضاعها للمساءلة والمحاسبة عنها من خالل إجراءات 

التحقيق المستقلة، والتأكد في المقابل من جبر الضرر الذي وقع على الالجئين الفلسطينيين، ومالحقة المسؤولين عن ارتكاب 

االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني. 

في  التهجير  لخطر  يتعرضون  الذين  واألشخاص  الفلسطينيين  والمهجرين  لالجئين  والناجعة  الفعالة  الحماية  توفير  ضمان   .2
فلسطين والدول المضيفة: 

يستدعي إنفاذ معايير الحماية الدولية الواجبة لالجئين الفلسطينيين: 

هذا 	  وفي  التنفيذ.  موضع  ووضعها  الدائمة  الحلول  إعداد  عن  المسؤولة  والهيئات  األجهزة  تملكها  التي  الصالحيات  توضيح 

اإلطار، ينبغي لوكالة األونروا، والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، ولجنة التوفيق التابعة لألمم المتحدة الخاصة 

بفلسطين، واللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وغيرها من األجهزة أن تبادر على الفور إلى 

توضيح الصالحيات المنوطة بها من أجل تنسيق العمل على توفير الحماية المؤقتة والفعالة لالجئين الفلسطينيين بمجموعهم. 

معالجة العجز الدوري والمزمن الذي يعصف بالموازنة األساسية المقررة لوكالة األونروا، حيث يتأتى هذا الوضع من الصفة غير 	 

اإللزامية التي تتسم بها المساهمات التي تقدمها الدول األعضاء للوكالة. ويجب العمل على معالجة هذه المسألة باعتبارها تحتل 

المانحة أن تزيد من حجم مساهماتها  رأس سلم األولويات لدى الجمعية العامة لألمم المتحدة وأمينها العام. وينبغي للدول 

المالية في نداءات الطوارئ التي توجهها الوكالة وفي صندوقها العام، وأن تضمن استقرار هذه المساهمات، بحيث تأخذ في 

عين االعتبار الزيادة السنوية التي تشهدها أعداد الالجئين وزيادة احتياجاتهم كذلك. 

إعداد نظام شامل لتسجيل الالجئين والمهجرين الفلسطينيين. وفي هذا السياق، ينبغي لهيئة األمم المتحدة أن تنسق العمل 	 

على إنشاء تسجيل شمولي للتأكد من توفير الحماية الالزمة لهؤالء الالجئين والمهجرين والخروج بالحلول الدائمة لقضيتهم 

 بهم. ويجب أن يضم هذا النظام جميع فئات الالجئين والمهجرين الفلسطينيين وأن يأخذ حاالت التهجير 
ّ

وجبر الضرر الذي حل

المتعددة التي يعايشونها في الحسبان. 

إدراج المادة 1)د( من االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لسنة 1951 ضمن التشريعات الوطنية في الدول الموقعة على االتفاقية، 	 
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وضمان اعتماد التفسير الصحيح ألحكام هذه المادة وتطبيقها على الوجه الصحيح على طلبات اللجوء التي يقدمها الالجئون 

الفلسطينيون بما يتوافق مع اآلراء القانونية المعاصرة التي تتناول هذا الموضوع. 

تفعيل اآلليات اإلقليمية الصادرة عن جامعة الدول العربية في حماية الالجئين. يجب على الجامعة تنفيذ المواثيق اإلقليمية 	 

السارية )البروتوكول بشأن معاملة الفلسطينيين لسنة 1965 وإعالن القاهرة لسنة 1992( وتعزيز اآلليات الالزمة لمتابعة تنفيذها. 

النهوض بآلية االستجابة التي تعتمدها مجموعة الحماية التي تقودها األمم المتحدة في األرض الفلسطينية المحتلة بالتركيز 	 

على آليات الوقاية للحيلولة دون وقوع التهجير القسري ابتداء، ومن خالل جسر فجوة الحماية باالستجابة لالحتياجات متوسطة 

األمد وطويلة األمد لدى المهجرين الفلسطينيين، وليس فقط بتركيز المساعي على مساعدات الطوارئ قصيرة األمد.  

3. ضمان مشاركة الالجئين والمهجرين الفلسطينيين وتيسيرها:

من شأن إشراك الالجئين والمهجرين الفلسطينيين في اإلجراءات التي تعنى بضمان توفير الحماية الفعالة لهم واجتراح الحلول الضرورية 

وتحديد الفجوات التي تشوب الحماية أن يرسخ المبادئ والهيكليات الديموقراطية، وأن يوسع نطاق الحلول الممكنة وأن يضفي قدرا أكبر 

من المشروعية على عملية السالم. وتستدعي هذه اإلجراءات: 

ضمان مشاركة الالجئين الفلسطينيين في تصميم الخدمات التي تقدمها وكالة األونروا وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها. فمن 	 

شأن المدخالت التي يقدمها المستفيدون المعنيون بخدمات الوكالة أن ترتقي بمستوى نظام الحماية المنشود. كما إن مشاركة 

الالجئين في تحديد األطراف المسؤولة واإلجراءات واآلليات المناسبة تشكل أساسا متينا يرتكز عليه إحراز المزيد من التقدم نحو 

االرتقاء بمعايير الحماية الواجبة لهم. 

أبناء الشعب الفلسطيني في المشاركة 	  إجراء انتخابات شفافة وديموقراطية للمجلس الوطني الفلسطيني، وضمان حق جميع 

والتمثيل فيها، بما يشمل الالجئين والمهجرين في جميع أماكن تواجدهم. فال غنى عن إجراء هذه االنتخابات من أجل إعادة بناء 

الهيكليات التمثيلية التي تملكها منظمة التحرير الفلسطينية وتفعليها. كما أن تمثيل الالجئين والمهجرين الفلسطينيين في 

 الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإضفاء صفة المشروعية على قيادة 
ّ

منظمة التحرير الفلسطيني ضروري من أجل تجسيد حق

المنظمة. فالمنظمة هي من يجب عليه أن يتولى تمثيل الفلسطينيين بجميع أطيافهم السياسية واأليديولوجية في جميع أنحاء 

العالم. 

تعزيز قدرات دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية وإرساء دعائمها بما يمكن الالجئين من الحصول على قدر 	 

أفضل من المساعدة والحماية من ممثليهم واألجهزة والهيئات المكلفة بخدمتهم. 

إجراء االنتخابات الدورية للجان الشعبية في تجمعات الالجئين من أجل تجديد الصفة الشرعية التي تحملها هذه اللجان. كما 	 

ي وتفعيل المشاركة السياسية. 
ّ
ينبغي العمل، في المقابل، على تعزيز التمثيل على المستوى المحل
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تقديم بقلم: ريتشارد فولك

بروفيسور في القانون الدولي، شغل سابقا منصب مقرر األمم المتحدة الخاص بشأن حقوق اإلنسان في 

األرض الفلسطينية المحتلة.

إنه لمن المؤلم حقيقة أن أكثر من نصف الفلسطينيين في العالم والبالغ عددهم نحو 12,1 مليون مازالوا 

يعيشون كالجئين أو مهّجرين داخليًا وذلك بعد 67 عامًا من قيام دولة إسرائيل. إن استمرار هذه المحنة 

المنظمة  تلك  ذاتها.  المتحدة  األمم  منظمة  وكذلك  الرائدة،  الحكومات  من  العديد  تواطؤ  يفضح  القاسية 

التي أخذت على عاتقها تحمل مسؤولية اقامة دولة فلسطين المستقبلية بعد أن رفضت المملكة المتحدة 

أن تستمر في إدارتها االنتدابية لتك المنطقة من بعد الحرب العالمية الثانية. ينبغي توسيع نطاق القانون 

الدولي لالجئين من أجل وضع حد زمني لالحتالالت العسكرية من قبيل ذلك النوع الذي تبقي عليه إسرائيل 

منذ العام 1967. وكان ينبغي، منذ وقت طويل، إنشاء آلية فاعلة معززة بنظام عقوبات من أجل ضمان تنفيذ 

حق الفلسطينيين في العودة الذي أقّر أواًل في العام 1948 من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة من خالل 

قرارها رقم 194.

الالجئين  محنة  من  األوسط  الشرق  شهدها  التي  االضطرابات  فاقمت  الماضية،  العديدة  السنوات  في 

يعيش  التي  المجاورة  العربية  الدول  في  السياسية  الرياح  ب 
ّ
تقل من  عانوا  لطالما  والذين  الفلسطينيين، 

الفلسطينيون في مخيماتها العديدة. صدمة التهجير القسري الثانوي، والتي أصبحت مؤخرًا درامية نتيجة 

طت 
ّ
الحرب األهلية السورية التي عّرضت مجتمع الالجئين الفلسطينيين للجوع والمرض والخطر الشديد، سل

الضوء على مدى هشاشة مجتمع الالجئين والمهجرين الفلسطينيين على جاني الخط األخضر، أو في الدول 

المجاورة ومصيرهم المرعب.

هذه هي الخلفية التي ينطلق منها المسح الذي يجريه مركز بديل لالجئين والمهجرين الفلسطينيين كل 

عامين كمساهمة قّيمة ال تقدر بثمن، تساعدنا في فهم الوضع، وتوفير نظرة شاملة موثوقة للواقع القائم، 

فضاًل عن  تناوله الدقيق للجذور العميقة لمحنة الالجئين الفلسطينيين. إن حجم المعاناة التي يعيشها 

ودائم  عادل  حٍل  إيجاد  في  الدولي  المجتمع  فشل  جراء  تبريرها  ر 
ّ

يتعذ كئيبة  حالة  تعكس  الفلسطينيون 

األساسية  بتحّمل مسؤولياتها  أقل تعديل،  على  إسرائيل،  إلزام  الحالي، فشله في  الوقت  وفي  لقضيتهم، 

بموجب القانون الدولي، والتي من شأنها أن تشمل الكف عن توسيع المستعمرات في الضفة الغربية والقدس. 

ينبغي ألي شخص يهتم بالعدالة العالمية أن يقرأ هذا المسح بإعجاب، وكذلك ال غنى عن استخدامه من قبل 

العاملين في مجال مناصرة نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه بوصفه موردًا.

تقديــــم
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تقديم بقلم: ريكاردو بوكو

بروفيسور في علم االجتماع السياسي، معهد الدراسات العليا، جنيف.

اإلصدار الثامن من هذا “المسح” الذي يستهدف الالجئين والمهجرين الفلسطينيين يؤكد على التزام مركز 

بديل المتين بالقانون الدولي وبحقوق اإلنسان كنهٍج يبني على قواعده الحل العادل والدائم لقضية ثلثي 

الشعب الفلسطيني من الالجئين المشتتين في دول العالم المختلفة.

القرار  وصناع  الدوليين  المانحين  على  تعود  أن  يمكن  “المسح”  من  اإلصدار  هذا  من  القصوى  الفائدة 

السياسيين ممن يّدعون أنهم يأخذون بالحسبان آراء المستفيدين من المساعدات وأصحاب المصلحة وما 

هي احتياجاتهم. وحيث أن اإلدراك يقود السلوك، فإن القيمة المضافة لهذا اإلصدار من “المسح” تكمن في 

النتائج التي توصل إليه استطالع الرأي الذي أجراه مركز بديل في أوساط الالجئين الفلسيطنيين في كل من 

قطاع غزة والضفة الغربية واألردن ولبنان )باإلضافة إلى استطالع عينة من الالجئين الفلسطينيين المهجرين 

من سوريا الموجودين حاليًا في األردن ولبنان(. 

في الوقت التي أظهرت فيه نتائج المقابالت المستوى المتدّني لحجم المعرفة القانونية في أوساط الالجئين 

بخصوص الحماية التي يستحقونها، واعتبارهم أن منظمة التحرير الفلسطينية واألونروا والدول المضيفة 

هي من تتحمل المسؤولية الرئيسية عن توفير الحماية لهم، إال أن النتائج أظهرت أيضًا تأييدهم الضعيف 

جدًا لنهج المفاوضات المعتمد من قبل القيادة الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو وما بعدها.

للعواقب  نتيجة   – المحتلة  الفلسطينية  األرض  في  المعيشية  األوضاع  وتفاقم  الراهن،  الوضع  من  االحباط 

المترتبة على االستعمار واالحتالل العسكري، باإلضافة إلى سياسات التمييز التي يعاني منها غالبية الالجئين 

والمهجرين الفلسطينيين في معظم الدول المضيفة لهم- ترجمه الالجئون من خالل تأييدهم للبحث عن 

واعتماد أشكال جديدة من المقاومة. فقد أكدت األغلبية العظمى من المستطلعة آرائهم على الحاجة إليجاد 

سبل ومناهج بديلة، مثل حركة المقاطعة إلجبار إسرائيل على اإلنصياع للقانون الدولي؛ واكدوا على شعورهم 

الواجبة لهم، كما بينوا بانهم يؤمنون  الحماية  الى زيادة كفاءة  الهادفة  العملية  بأنهم غير مشمولين في 

بضرورة إعادة إصالح منظمة التحرير الفلسطينية. 

ق طالبي اللجوء من دول الشرق األوسط إلى أوروبا، فإن ذلك يستدعي من األخيرة تحّمل 
ّ
وفي حين يستمر تدف

مسؤولياتها بشكل عام، وبأن إعادة التفكير، وبشكل نقدي، في جذور الصراعات المسلحة والتهجير أصبحت 

أمرًا ملّحًا. وعليه، وبما أن مجموعة الالجئين والمهجرين الفلسطينيين هي األكبر واألطول عمرًا في العالم، فإن 

الفلسطينيين ليسو بحاجة للمساعدات اإلنسانية فقط؛ بل هم بحاجة ماّسة لتدخالت قانونية مجدية وحلول 

سياسية فاعلة.
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تقديم بقلم: جيف هاندميكر

محاضر في القانون وحقوق اإلنسان والتنمية، المعهد الدولي للدراسات االجتماعية، جامعة 

إيراسموس- روتردام. وباحث فخري في كلية القانون، جامعة فيتفاترزراند.

من الالفت للنظر كيف استطاع “المسح” الذي أجراه مركز بديل التداخل بشكل واضح مع القانون الدولي، 

مؤكدًا على موقف مركز بديل المتواصل منذ زمن بعيد بأن األطر القانونية تلعب دورًا حاسمًا في حل الصراع 

المستمر منذ عقود ما بين إسرائيل والشعب الفلسطيني. يشير “المسح” إلى أن العديد من الجهود التي 

إلى السالم على قاعدة “اكتشاف أرضية مشتركة” قد فشلت فشاًل ذريعًا، وجاءت بعواقب  بذلت للتوصل 

دموّية. وأظهر المسح بشكل واضح ال يقبل التأويل بأن السبب الرئيس وراء فشل تلك الجهود هو عدم اعتراف 

المشاركين في عملية صنع السالم بالالعدالة  القانونية، واالجتماعية، واالقتصادية الظاهرة على نحو جلي، 

االمر الذي يكشف بدوره عن النهج الحالي لصنع السالم المجرد من المبادئ على نحو كبير، والذي يتجاهل 

أبسط قواعد القانون الدولي في التعامل مع الصراع.

حول  الالجئين  لتصورات  الشامل  الرأي  استطالع  في  لت 
ّ
تمث فاعلة  نوعية  مساهمة  على  “المسح”  اشتمل 

عقود،  منذ  المتواصل  تهجيرهم  لقضية  الدائم  للحل  إدراكهم  مدى  قياس  ذلك  في  بما  الدولية،  الحماية 

وما هي السبل البديلة المفضلة لديهم للتوصل إلى هذا الحل. وكشفت نتائج االستطالع عن اهتمام كبير 

ومفاجئ ألهمية توظيف القانون الدولي، واعتماد قواعد العمل الجماعي من خالل تبّني حملة مقاطعة إسرائيل 

وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.

 للصراع قابل للتحقيق في ظل غياب نهج متوازن. إن القانون الدولي يتضمن مثل هذا 
ّ

لن يكون هناك حل

عما  ناهيك  بمنهجية،  تطبيقه  ترفض  اآلن-  – حتى  األطراف  والدول  المتحدة  األمم  ولكن  المتوازن،  النهج 

د عليه “المسح”، وإلى أن يتغير الوضع الراهن، 
ّ

يتركه هذا الرفض من نتائح تستفيد منها إسرائيل. وكما يؤك

ر حملة المقاطعة التي يقودها المجتمع المدني عبر العالم الخيار غير العنيف البديل عن دائرة الصراع 
ّ
توف

المرّوعة ما بين إسرائيل وفلسطين. وفي الحقيقة، تقّدم كل من حملة المقاطعة والقانون الدولي مع بعضهما 

البعض بصيصًا من األمل لالجئين الفلسطينيين الذين يمثلون أكبر مجموعة من المهجرين في العالم.
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الخلفية التاريخية والترحيل القسري للسكان 

في مطلع القرن العشرين، كان معظم الفلسطينيين يعيشون داخل حدود فلسطين التي باتت اليوم مقسمة إلى ما يعرف بدولة ‘إسرائيل’ 

واألرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 - التي تتألف من الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، وقطاع غزة. وحتى العام 1947، كان 

الفلسطينيون يمتلكون ما يقرب من %90 من أراضي فلسطين ويعمرونها. وقد تسببت خمس حقب أو حلقات من التهجير القسري إلى 

 حتى اليوم. 
ّ

تحويل الفلسطينيين إلى أكبر حالة من حاالت اللجوء المتطاولة على مستوى العالم والتي لم تشهد لها حال

االنتداب البريطاني )1922-1947(
احتلت قوات التحالف بقيادة بريطانيا فلسطين خالل الحرب العالمية األولى. وكانت فلسطين حينئٍذ إقليما من عدة أقاليم عربية تخضع 

اتفاقية  القيصرية في  وروسيا  فرنسا  مع  الشروط  على بعض  السّر  اتفقت في  قد  البريطانية  الحكومة  وكانت  العثمانية.  الدولة  لحكم 

برمت في العام 1916؛ حيث كان من المقرر أن تقع أجزاء من فلسطين ضمن نطاق نفوذ بريطانيا عقب انهيار الدولة 
ُ
سايكس-بيكو، التي أ

العثمانية، الذي كان وشيكا في تلك الحقبة.17 وعالوة على ذلك، أصدر مجلس الوزراء البريطاني وعد بلفور في شهر تشرين الثاني 1917، 

وهو عبارة عن رسالة من صفحة واحدة أرسلها وزير الشؤون الخارجية البريطاني، آرثر بلفور، إلى اللورد روتشيلد، رئيس االتحاد الصهيوني 

البريطاني. وقد منح وعد بلفور االعتراف والتأييد الصريحين لفكرة إقامة "وطن قومي" لليهود في فلسطين من خالل هجرة اليهود إليها 
واستعمارها.18

بحسب اتفاقية سايكس-بيكو، تم تحديد حيفا وعكا لتكونا تحت الحكم املبارش للربيطانيني، وتم تحديد جنوب البالد ليكون جزءاً من حكم “الدولة العربية تحت   17

الحامية الربيطانية”. أما مناطق قلب/وسط فلسطني فحّددت لتكون تحت سيطرة جميع القوى الثالث )بريطانيا وفرنسا وروسيا(.

18 The Balfour Declaration is reprinted in Survey of Palestine, Vol. I, prepared in December 1945 and January 1946 for the information 
of the Anglo-American Committee of Inquiry. Reprinted in full with permission from Her Majesty’s Stationery Office.“Washington, 
DC: Institute for Palestine Studies, 1991, P. 1.,” n.d.

مسؤولون في الدولة العثمانية يرفعون الراية البيضاء معلنين استسالمهم للجيش البريطاني، 9 كانون األول 1917. الجنرال البريطاني أدمون ألنبي 
)palestineremembered.com :يدخل القدس بعد استسالمها، 11 كانون األول 1917 )المصدر
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وفي العام 1920، عهدت عصبة األمم إلى بريطانيا العظمى تولي اإلدارة المؤقتة  لفلسطين )االنتداب على فلسطين(، باعتباره انتدابا من 

"الفئة )أ(" - وهو تصنيف أقرب ما يكون إلى فئة االستقالل.19 ومع ذلك، فقد سعى االنتداب على فلسطين إلى تيسير استعمار البالد من 

خالل تسهيل هجرة اليهود إليها واستعمارها / استيطانها من أجل "ضمان إقامة وطن قومي يهودي" بما يتماشى مع االلتزام السياسي 

الوارد في وعد بلفور. 

وقد ورد على لسان وزير الشؤون الخارجية البريطاني قوله في حديث خاص: 

في حالة ’األمة المستقلة‘ في فلسطين ]...[ فنحن ال نقترح حتى أن نطبق أي شكل من أشكال التشاور للوقوف على رغبات 

السكان الحاليين في البالد ]...[ فالصهيونية، سواء كانت على حق أم على خطأ، أو كانت طيبة أم شريرة، تضرب جذورها في 

تقاليد ممتدة عبر الزمن، وفي االحتياجات الحالية وفي اآلمال المستقبلية، وهي تفوق في أهميتها رغبات وتطلعات 700,000 
عربي يسكنون في هذه اآلونة في تلك األرض العتيقة.20

إقامة دولتهم  الفلسطينيين من  البريطاني في فلسطين يقوم على تناقض أصيل في أساسه: تمكين  االنتداب  وبناء على ذلك، كان 

الفلسطينية المستقلة لتحتضن جميع مواطنيها المقيمين في إقليم فلسطين من جهة، وإقامة وطن قومي لليهود داخل هذا اإلقليم 

في الوقت نفسه من جهة ثانية.

وقد سّنت اإلدارة البريطانية في فلسطين قوانين جديدة، بما فيها مرسوم الجنسية لسنة 1925 والقانون بشأن )تسوية حقوق الملكية( 

إلى  والهجرة  الفلسطينية  الجنسية  اكتساب  على  العالم  أنحاء  جميع  من  لليهود  القدرة  القوانين  هذه  وأتاحت   .1928 لسنة  األراضي 

على  الحصول  حينذاك  فلسطين  إقليم  خارج  كانوا  الذين  الفلسطينيين  العرب  من  اآلالف  إمكان  في  يكن  لم  المقابل،  وفي  فلسطين. 

الجنسية بموجب مرسوم سنة 21.1925 وباتت األسر الريفية العربية الفلسطينية المتوسطة تملك، بحلول مطلع العقد الرابع من القرن 
الماضي، ما يقل عن نصف مساحة األراضي الزراعية التي تحتاج إليها في معيشتها.22

لت حديثا في حينه - نيتها االنسحاب من 
ِّ
ك

ُ
وفي مطلع العام 1947، أبلغت الحكومة البريطانية هيئة األمم المتحدة - التي كانت قد ش

لجنة خاصة  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  عّينت  البريطاني فيها. وعقب ذلك،  الحكم  ما يقرب من ثالثة عقود من  فلسطين، منهية 

لصياغة توصيات بشأن ما سيؤول إليه الوضع في فلسطين في المستقبل. وفي هذا السياق، رفضت الجمعية العامة الطلبات التي قدمتها 

الدول العربية بشأن استصدار فتوى من محكمة العدل الدولية حول النتيجة القانونية المالئمة المترتبة على القرار البريطاني بإنهاء 

االنتداب في فلسطين، باإلضافة إلى تحديد مدى قانونية إصدار االمم المتحدة لتوصيات وإنفاذها بشأن الوضع المستقبلي الذي ستؤول 
إليه فلسطين.23

وفي شهر أيلول 1947، قّدمت لجنة األمم المتحدة الخاصة المعنية بفلسطين تقريرها الختامي، الذي اشتمل على مقترحات وضعتها 

أغلبية من أعضائها، ومقترحات أخرى وضعتها أقلية منهم. وفي الواقع، عكست هذه المقترحات عجز أعضاء اللجنة عن التوصل إلى إجماع 

مل يدخل االنتداب حيّز التنفيذ حتى تاريخ 29 أيلول 1923. لقد تم تصميم االنتداب من الفئة “أ” للمناطق التي “وصلت إىل مرحلة من التطّور، والتي ميكن   19

االعرتاف بها ككيانات أمم مستقلّة يف وضع انتقايل، وذلك باالعتامد عىل املساعدة اإلدارية لدولة االنتداب ونصيحتها فيام يتعلّق يف الوقت الذي تصبح فيه قادرة 
عىل الوقوف وحدها”، 

   The Mandate for Palestine, 24 July 1922, is reprinted in Survey of Palestine, Vol. I. “Washington, DC: Institute for Palestine 
Studies,” n.d., 4–11.

20 Statement by Arthur Balfour, British Secretary of State for Foreign Affairs, Foreign Office No. 371/4183 (1919), inUnited Nations, 
The Origins and Evolution of the Palestine Problem 1917–1988 Part 1. (New York: United Nations, 1990), http://unispal.un.org/
UNISPAL.NSF/0/AEAC80E740C782E4852561150071FDB0.

من بني 9.000 طلب للحصول عىل الجنسية من الفلسطينيني خارج البالد، وافق مسؤولون بريطانيون فقط 100 طلب. وبناء عىل متوسط حجم األرسة من ستة   21

أشخاص، أكرث من 50.000 فلسطيني قد تأثر. “Palestine Royal Commission Report, Cmd. 5479”. للحصول عىل وصف املشكلة التي تواجه األرس يف بيت 
لحم، أنظر:

   Musallam, Adnan A., “Developments in Politics, Society, Press and Thought in Bethlehem in the British Era 1917-1948. WIAM 
– Palestinian Conflict Resolution Center.”

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

لإلطالع عىل النصوص املقرتحة لألسئلة لتقدميها إىل محكمة العدل الدولية، أنظر:  23

   Iraq (UN Doc. A/AC.14.21); Syria (UN Doc. A/AC.14/25); and Egypt (UN Doc. A/AC.14/14).
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حول الوضع المستقبلي في فلسطين.24 وكانت أغلبية أعضاء اللجنة تؤيد في آرائها تقسيم فلسطين إلى دولتين، إحداهما عربية واألخرى 

خِف هذه 
ُ
يهودية. وفي المقابل، دعت أقلية من األعضاء في المقترح الذي قدمته إلى إقامة دولة فدرالية تضم العرب واليهود معا. ولم ت

األقلية من أعضاء اللجنة تحذيراتها من التبعات المترتبة على تقسيم فلسطين: 

سوف يتأثر السلم والنظام في فلسطين والشرق األدنى بصورة كبيرة بطبيعة الحلّ الذي يتقرر بشأن القضية الفلسطينية. 

وفي هذا الخصوص، تقتضي األهمية أن نتفادى تسارع وتيرة النزعة االنفصالية التي باتت تسم العالقات بين العرب واليهود 

ل 
ّ
في الشرق األدنى، وأن نتجنب إقامة القواعد التي يقوم عليها التعصب القومي في هذه المنطقة، والتي يمكن أن تشك

 مناهضا 
ّ

تداعيات محتومة تترتب على التقسيم بأي شكل يجيء عليه. ]...[ وال يمكن اعتبار التقسيم في مبدئه وجوهره إال حال

 يناهض اليهود؛ بل على النقيض من ذلك، فهي ستخدم 
ّ

للعرب. وفي المقابل، ال يمكن وصف الدولة الفدرالية باعتبارها حال
 من العرب واليهود.25

ّ
المصالح المثلى لكل

والذي   ،1947 الثاني  29 تشرين  يوم  181)2( في  رقم  القرار  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أصدرت  التحذيرات،  الرغم من هذه  وعلى 

فيهما  األشخاص  جميع  يحظى  يهودية،  واألخرى  عربية  إحداهما  دولتين،  إقامة  القرار  هذا  ويقترح  فلسطين.26  بتقسيم  فيه  أوصت 

الرغم  اليهودية المقترحة، وذلك على  الدولة  %56 من مساحة أرض فلسطين إلقامة  القرار ما نسبته  بحقوق متساوية.27 وقد خصص 

ل ما يقل عن ثلث سكان فلسطين في ذلك الوقت، ولم يكن أبناؤها يملكون ما ال يزيد عن %7 من 
ّ
من أن الطائفة اليهودية كانت تشك

ك األرضي الذين لم يكونوا 
ّ

كت الجمعيات االستعمارية الصهيونية معظمها من كبار مال
ّ
األراضي فيها، بما يشمل 714 كيلومترا مربعا تمل

يقطنون فلسطين آنذاك.28 كما كان توزيع السكان العرب واليهود وانتشارهم على امتداد البالد يعني أن ما يقرب من نصف سكان الدولة 
اليهودية المقترحة يتألفون من العرب الفلسطينيين، الذين كانوا يملكون نحو %90 من األراضي فيها.29

ومنذ بدء حقبة االنتداب البريطاني في فلسطين في العام 1922 حتى نهاية العام 1947، الذي أوصت فيه هيئة األمم المتحدة بتقسيم 

ر بـ100,000 إلى 150,000 فلسطيني، أي ُعشر السكان العرب الفلسطينيين تقريبًا، للطرد من  فلسطين إلى دولتين، تعّرض عدد ُيقدَّ

جبروا على مغادرة ديارهم. وفضال عن ذلك، تعرض عشرات اآلالف من الفلسطينيين 
ُ
أراضيهم أو ُحرموا من جنسيتهم الفلسطينية أو أ

إلى التهجير الداخلي نتيجة للمشروع االستعماري الصهيوني، وإخالء المزارعين الذين يستأجرون األراضي الزراعية منها، وسياسة هدم 

البيوت التي كانت اإلدارة البريطانية تنفذها في سياق عقاب أصحابها.

الـنـكـبــــــــة )1947-1949( 
اليهود-الصهاينة.  والمستعمرين  الفلسطينيين  بين  المسلح  الصراع  اندالع  إلى  فلسطين  بتقسيم  المتحدة  األمم  أفضت توصية  لقد 

وأسهم هذا الصراع في خلق بيئة يسرت للحركة الصهيونية إنفاذ التهجير الجماعي بحق الفلسطينيين بغية إقامة الدولة اليهودية. 

"د"(  الخطة  أيضًا بمسمى  )التي تعرف  ‘الخطة داِلت’  الصهيونية،  الميليشيات  أكبر  لت 
ّ
التي شك "الهاغاناه"،  أعدت  السياق،  وفي هذا 

24 United Nations Special Commitee on Palestine, “Report of the UN Special Committee on Palestine, The Question of Palestine. 
UN Doc. A/364,” Report to the General Assembly (United Nation General Assembly, September 3, 1947), http://unispal.un.org/
UNISPAL.NSF/0/07175DE9FA2DE563852568D3006E10F3. 
وافق أعضاء اللجنة باإلجامع عىل 11 توصية عامة، مبا يف ذلك: الخضوع لفرتة انتقالية تحت إرشاف األمم املتحدة، وحامية الحقوق الدينية وحقوق األقليات، 

وحقوق املواطنة وحقوق امللكية.

25 Ibid. Chapter VII Recommendations (III), paragraphs 10 and 11.

26 UNGA, “UNGA Resolution 181 (II). Future Government of Palestine,” UN Doc. A/64 (United Nation General Assembly, November 
29, 1947), http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253.

27 Ibid., para.10(d).

28 For the population of Palestine, see Table 2.18 “The Population of Palestine by Religion, 1870 to 1946” McCarthy, Justin, The 
Population of Palestine: Population Statistics of the Late Ottoman Period, 37 For Jewish Landownership, see; Lehn, Walter, “The 
Jewish National Fund,” 74.

العربية  السكاين للدولة  التعداد  أما  البدو.  بينهم 90.000 من  يبلغ 498.000 يهودي و497.000 فلسطيني، من  اليهودية املقرتحة  السكاين للدولة  التعداد  كان   29

املقرتحة فبلغ 725.000 فلسطيني و10.000 يهودي. وكان من املفرتض أن تحظى القدس مبكانة دولية، حيث بلغ عدد سكانها آنذاك 105.000 فلسطيني و100.000 
يهودي.

   United Nations Special Commitee on Palestine, “Report of the UN Special Committee on Palestine, The Question of Palestine. 
UN Doc. A/364” State land comprised less than 3% of the proposed Jewish state.
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أحد مشاهد التهجير الذي لحق بالفلسطينيين على يد العصابات الصهيونية، حيث أجبر جزء منهم على الرحيل عبر البحر األبيض المتوسط. 
أيار 1948 )تصوير: األونروا(

في شهر آذار 1948. وكان دافيد بن-غوريون، الذي أصبح أول رئيس للوزراء في ‘إسرائيل’ بعد صياغة هذه الخطة بشهرين، يقود هذه 

الميليشيا. وقد تمخضت الخطة "د" عن أكبر موجة من موجات التهجير للفلسطينيين في شهر نيسان ومطلع شهر أيار 1948، وذلك قبيل 

نشوب أولى الحروب العربية-اإلسرائيلية. عمدت القوات الصهيونية، بموجب ما جاء في هذه الخطة، إلى توظيف التكتيكات التي تقوم 

ل المجزرة التي ارتكبتها القوات 
ّ
على العنف بغية تهجير الفلسطينيين وطردهم قسرا عن ديارهم ودفعهم إلى الفرار منها. وال تشك

الصهيونية في قرية دير ياسين الفلسطينية في يوم 9 أبريل/نيسان 1948 سوى واحد من الشواهد على تلك التكتيكات التي اعتمدتها 

 الخوف والذعر في نفوس السكان الفلسطينيين األصالنيين، مما يسر لها تهجيرهم بصورة جماعية واجتثاثهم من 
ّ

تلك القوات في بث
بيوتهم وأراضيهم.30

البريطانية من فلسطين وانهيار خطة  القوات  1948 مع انسحاب  أيار   14 الجانب عن إقامة ‘إسرائيل’ في يوم  وتزامن اإلعالن األحادي 

ل دخول القوات العربية إلى فلسطين في اليوم التالي بداية أول حرب بين ‘إسرائيل’ 
ّ
التقسيم التي اعتمدتها هيئة األمم المتحدة. وشك

والعرب. 

تعمدت القوات العسكرية اإلسرائيلية تدمير المئات من القرى الفلسطينية بصورة منتظمة في أثناء الحرب. وكان هذا التدبير واحدا 

من سبعة تدابير اشتملت عليها خطة "الترحيل بأثر رجعي"، التي أقرها وزير المالية ورئيس الوزراء اإلسرائيلي في شهر حزيران 1948 

أبيها مع  الفلسطينيين وقراهم عن بكرة  إلى بيوتهم وأراضيهم.31 وترافق تدمير بيوت  العودة  الفلسطينيين من  الالجئين  بغية منع 

أعمال النهب واسعة النطاق.32 ومنذ اندالع االشتباكات في العام 1947، اضطر الفلسطينيون الى الفرار من بيوتهم بسبب الهجمات التي 

30 Khalidi, Walid, “DayrYassin: Friday, April 9 1948” (Beirut Institute for Palestine Studies, 1999).

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

32 See Morris, op.cit , pp. 32, 50, 52, 54, 62–3, 88, 101–2, 106, 112–13, 116, 119, 125, 128, 215, 221 and 230. Also see Segev, Tom, 
1949: The First Israelis (New York: The Free Press, 1986).
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شنتها القوات اإلسرائيلية على المدنيين والمجازر التي ارتكبتها بحقهم ونهب ممتلكاتهم وتدميرها، وما اقترن بكل ذلك من الفظائع 

واألعمال الوحشية. وفي هذا السياق، اقترفت القوات اإلسرائيلية ما ال يقل عن 70 مجزرة بحق المدنيين الفلسطينيين إّبان النكبة التي 

ت بفلسطين.33 ولم يكن اختيار قرية من القرى الفلسطينية وارتكاب مجزرة فيها خبط عشواء، فكثيرا ما كانت توجد عالقة واضحة بين 
ّ
حل

توقيت ارتكاب المجزرة في قرية نائية والهجوم على بلدة أو مدينة تجاورها.34

من  تتأكد  لكي  مؤقت  مالذ  عن  بحثا  قراهم  من  فّروا  الذين  الفلسطينيين  على  النار  تطلق  اإلسرائيلية  القوات  كانت  ذلك،  على  وعالوة 

واللد  والرملة  وعكا  ويافا  فيها مدن حيفا  بما  أنحاء فلسطين،  المدن في جميع  كبريات  تقع في  الحوادث  وكانت مثل هذه  مغادرتهم. 

والقدس، ناهيك عن عدد كبير من القرى الفلسطينية.35 وقد سعى الكثير من الفلسطينيين إلى بلوغ مالذ مؤقت في أماكن أخرى بعدما 

سمعوا األخبار التي توالت حول الفظائع التي ارتكبتها القوات اإلسرائيلية بحق أقرانهم من السكان المدنيين.36 ومن جملة هذه األعمال 

الوحشية ما ورد من أخبار حول سلسلة من تسع مجارز اقترفتها القوات اإلسرائيلية في قرى فلسطينية خالل شهر تشرين األول 1948، 

والتي أقدمت فيها على اغتصاب النساء الفلسطينيات وتقييدهن وإعدامهن ودفنهن في مقابر جماعية. 

لقد هجرت ‘إسرائيل’ ما يتراوح بين 750,000 إلى 900,000 فلسطيني )أي %55 إلى %66 من مجمل عدد السكان الفلسطينيين( في 

الفترة الواقعة بين نهاية العام 1947 ومطلع العام 1949. وكان نصف هؤالء قد ُهجروا قبل يوم 15 أيار 1948، وهو اليوم الذي اندلعت 

فيه الحرب بين ‘إسرائيل’ والعرب. وفي نهاية المطاف، جرى تهجير ما نسبته %85 من السكان الفلسطينيين األصالنيين، ممن كانوا 

يقطنون في اإلقليم الذي تحول فيما بعد إلى دولة ‘إسرائيل’.37  وفّر معظم الالجئين إلى ما بات ُيعرف بالضفة الغربية وقطاع غزة )وهما 

المنطقتان اللتان تشكالن %22 من مساحة فلسطين( أو إلى الدول العربية المجاورة بعد توقف األعمال الحربية. 

الحكم العسكري اإلسرائيلي )1949-1966( 
وضعت الحرب أوزارها في العام 1949، وُوقعت اتفاقيات الهدنة مع مصر في شهر شباط، ومع لبنان في شهر آذار، ومع األردن في شهر 

و"المثلث  الجليل  ‘إسرائيل’ حكومة عسكرية في  أقامت   ،1948 العام  العام نفسه. وعقب حرب  نيسان، ومع سوريا في شهر تموز من 

الصغير" والنقب ومدن الرملة واللد ويافا والمجدل )عسقالن( من أجل إحكام قبضتها على السكان الفلسطينيين الذين لم يبرحوا ديارهم 

أراضيهم داخل ‘إسرائيل’ والحيلولة دون عودة الالجئين الفلسطينيين إليها.38 كما فرضت هذه الحكومة العسكرية قيودا مشددة على 

حرية التعبير عن الرأي، وحرية الحركة والتنقل، وحصرت وجود هؤالء الفلسطينيين في مناطق تقع تحت سيطرتها. فعلى سبيل المثال، 

كان يتعين على الفلسطينيين الذين يغادرون بلداتهم وقراهم الحصول على تصاريح خطية من الحاكم العسكري.39 وفي المقابل، أنشأت 

األراضي  الحكومة اإلسرائيلية شبكة ممتدة من قوانين  اعتمدت  البالد. كما  اليهود في  السكان  ‘إسرائيل’ حكومة مدنية إلدارة شؤون 

الجديدة بغية تيسير االستيالء على ممتلكات الالجئين ونقل ملكيتها إلى الدولة والصندوق القومي اليهودي. 

عملت ‘إسرائيل’، على مدار حقبة الحكم العسكري، على طرد المزيد من الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم، وال سيما من خالل العمليات 

العسكرية التي استهدفت من خاللها تعزيز موقفها الديموغرافي واإلستراتيجي، ومن خالل التعديالت على الحدود التي برزت بفعل 

السكانية  التجمعات  وكانت  ال’إسرائيل’ي.  العسكري  الحكم  انتهجها  التي  والممارسات  السياسات  خالل  ومن  الهدنة،  اتفاقيات 

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

34 Eyal Benvenisti, Chaim Gans, and Sara Hanafi, “Zionist Massacres: The Creation of the Palestinian Refugee Problem in the 1948 War.”

35 Morris, Benny, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947–1949 Also see Abdel Jawad, op.cit.

36 This included massacres in Mansurat al-Khayt (18 January 1948), DayrYassin (9 April 1948), Khirbat Nasir al-Din (12 April 1948), 
Hawsha (15 April 1948), KhirbehWa’ra al-Sawda (18 April 1948), al-Husayniyya (21 April 1948), Balad ash-Sheikh (25 April 
1948), ‘Ayn al-Zaytun (2 May 1948), Burayr (12 May 1948), Khubbayza (12 May 1948), Abu Shusha (14 May 1948), al-Tantura 
(21 May 1948), al-Khisas (25 May 1948), al-Lydd (10 July 1948), al-Tira (16 July 1948), Ijzim (24 July 1948), Beersheba (21 
October 1948), Safsaf (29 October 1948), al-Dawayima (29 October 1948), ‘Arab al-Samniyya (30 October 1948), Saliha (30 
October 1948), Sa’sa’ (30 October 1948), Eilaboun (29 October 1948), Jish (29 October 1948), and Majd al-Kurum (29 October 
1948). For accounts of these massacres, see Morris, op.cit.

37 Segev, Tom, 1949: The First Israelis.

38 Sabri Jiryis, The Arabs in Israel (New: Monthly Review Press, 1976).

39 Ibid., 16.
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الفلسطينية في القرى الواقعة على الحدود الشمالية والنقب و"المثلث الصغير" )وهو منطقة تنازل عنها األردن إلسرائيل بموجب اتفاقية 

برمت بين الطرفين(، إلى جانب القرى التي جرى تفريغها بصورة جزئية من سكانها خالل الحرب، من أكثر التجمعات التي 
ُ
الهدنة التي أ

تكبدت أضرارا جسيمة بسبب اإلجراءات التي استهدفت تهجير سكانها داخليا بطردهم منها. 

للهدنة مع مصر على  العامة  التوقيع على االتفاقية  أيام من  المثال، اعتدت قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي في غضون  فعلى سبيل 

2,000 إلى 3,000 فلسطيني من سكان قريتّي الفلوجة وعراق المنشية بالضرب، وسلبتهم أموالهم وأجبرتهم على الرحيل من بيوتهم، 

وذلك على الرغم من الشروط الواردة في اتفاقية الهدنة، والتي قضت باالمتناع عن اإلقدام على أي عمل يمس سكان هاتين القريتين بعد 

انسحاب القوات المصرية منهما.40 وفي العام 1950، أقدمت قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي على طرد 2,500 مواطن فلسطيني ممن 

عرف اليوم باسم مدينة عسقالن( إلى قطاع غزة الذي كان يخضع لإلدارة المصرية.41 كما طردت 
ُ
بقوا في ديارهم في مدينة المجدل )التي ت

القوات اإلسرائيلية ما يزيد على 20,000 بدوي فلسطيني من مضاربهم التي كانوا يقطنون فيها على مدى الفترة الممتدة بين االعوام 

1949 و1956. وكان معظم هؤالء البدو ينحدرون من النقب في الجنوب.42 كما طردت ‘إسرائيل’ ما يقرب من 5,000 بدوي فلسطيني كانوا 

يقيمون في شمال فلسطين وهّجرتهم إلى سوريا. 

رّحل 
ُ
وكانت قوات الشرطة اإلسرائيلية تداهم القرى الفلسطينية بحثا عن الالجئين الذين عادوا إلى بيوتهم أو أراضيهم، حيث كانت ت

الثاني/يناير  إلى خارجها.43 وفي شهر كانون  الحدود وتطردهم  إلى  بـ"المتسللين"(  ‘إسرائيل’  )الذين كانت تسميهم  العائدين  هؤالء 

1949، مثال، ألقى الجيش اإلسرائيلي القبض على الجئين من البلدات والقرى الفلسطينية في شفا عمرو ومعليا وترشيحا، ممن حاولوا 

العودة إلى بيوتهم، وعاملوهم بقسوة وصادروا جوازات سفرهم ونقودهم وحملوهم على متن شاحنات ونقلوهم إلى الحدود وأجبروهم 

على اجتيازها إلى األردن.44 وعالوة على ذلك، عملت قوات الجيش اإلسرائيلي على نقل فلسطينيين آخرين قسرا إلى أماكن جديدة داخل 

حدود الدولة من أجل التخفيف من كثافة المراكز السكانية الفلسطينية وإتاحة مساحات إضافية أمام تشييد المستعمرات اإلسرائيلية. 

وما يزال عدد ليس بالقليل من السجالت الحكومية التي تتناول هذه الحقبة محجوبة عن اطالع العموم.

ملكيتها  تعود  التي  األراضي  من  مربع  كيلومتر   700 نحو  على  يدها  ‘إسرائيل’  و1966، وضعت   1949 العام  بين  الممتدة  الفترة  وفي 

للمواطنين الفلسطينيين الذين لم يبرحوا ديارهم في الدولة الوليدة. كما هّجرت ‘إسرائيل’ ما بين 35,000 إلى 45,000 فلسطيني خالل 

هذه الفترة. وفقد عشرات اآلالف من الفلسطينيين بيوتهم وأراضيهم، وال سيما خالل العقد الخامس من القرن الماضي. وبحلول منتصف 
هذا العقد، كانت ‘إسرائيل’ قد طردت %15 من سكانها الفلسطينيين، بينما بقي ما يقارب 195,000 فلسطيني في ديارهم.45

حــرب الـعــام 1967
شّنت ‘إسرائيل’ أثناء حرب العام 1967 هجوما مباغتًا على مصر واألردن وسوريا.46 وكانت ‘إسرائيل’ تبّيت خططها التي ترمي إلى السيطرة 

على ما تبقى من أرض فلسطين واستعمارها )الضفة الغربية التي كانت تخضع للحكم األردني، بما فيها شرق القدس، وقطاع غزة الذي 

كان يخضع لإلدارة المصرية(، منذ العام 1948، ولم تنفك ‘إسرائيل’ تعد العدة وتتخذ التحضيرات الالزمة لفرض الحكم العسكري فيها 
منذ العام 47.1963

40 Morris, Benny, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947–1949, 243.

41 Morris, Benny, 1948 and After: Israel and the Palestinians (Oxford: Clarendon Press, 1990).

42 Israeli Foreign Ministry reports indicate that some 17,000 Bedouin were expelled from the Naqab between 1949 and 1953. Simon 
and Vermeersch, “‘Investigation Report,’ UNA DAG-13/3.3.1–18,” in Israel’s Border Wars, 1949- 1956 Arab Inflitration, Israeli 
Retaliation, and the Countdown to the Suez War. (Oxford: Clarendon Press, 1993).

43 Morris, (1993), op.cit., pp. 152 and 39.

44 State Archives, Foreign Ministry, Arab Refugees 2444/19, in Segev, Tom, 1949: The First Israelis.

45 Israel Central Bureau of Statistics, “Statistical Abstract of Israel,” Statistical Abstract of Israel (Israel, 2001), http://www.cbs.gov.il/
archive/shnaton52/shnatone52.htm Table 2.1, “The Population by Religion and Population Group.”

46 Finkelstein, Norman, Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict, 2nd ed. (London: Verso, 2003); Sandy Tolan, “Rethinking 
Israel’s David-and-Goliath Past,” Salon, June 4, 2007, http://www.salon.com/2007/06/04/six_day_war/.

47 Segev, Tom, 1967 Israel, the War, and the Year That Transformed the Middle East (New York: Holt Paperbacks, 2007), 458.
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تعّمدت قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي طرد الفلسطينيين من بيوتهم.48 وجرى ترحيل مواطنين آخرين وتهجيرهم قسرا من الضفة 

جبر الشباب الفلسطينيون على التوقيع 
ُ
الغربية على متن الحافالت والشاحنات التي وفرها الجيش اإلسرائيلي.49 وفي بعض الحاالت، أ

على وثائق تفيد بأنهم غادروا ديارهم بصورة طوعية. ويستذكر جندي إسرائيلي ما جرى في هذه اآلونة، حيث يقول: "عندما كان أحدهم 

يرفض إعطائي يده ]ليبصم[، كانوا يحضرون ويضربونه ضربا مبرحا ]...[ ثم كنت آخذ إبهامه بالقوة، وأغمسه في الحبر وأبّصمه ]...[ لم يكن 
لدي شّك في أن عشرات اآلالف ُهجروا ]من ديارهم[ رغما عنهم".50

ت الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، وقطاع غزة )باإلضافة إلى 
ّ
وبعد أن وضعت حرب العام 1967 أوزارها، كانت ‘إسرائيل’ قد احتل

مرتفعات الجوالن في سوريا وشبه جزيرة سيناء في مصر(. وتسببت ‘إسرائيل’ في تهجير ما يربو على ثلث السكان الفلسطينيين )أو ما 

يتراوح بين 400,000 إلى 450,000 مواطن( من هذه المنطقة خالل الحرب. كان نصف هؤالء )193,500( من الالجئين الذين سبق أن ُهجروا 

في العام 1948، مما أفضى إلى تهجيرهم مرة ثانية، بينما ُهّجر ما مجموعه 240,000 مواطن فلسطيني عن ديارهم في الضفة الغربية 

وقطاع غزة للمرة األولى في حياتهم.51 وفّر ما يقرب من %95 من هؤالء الفلسطينيين المهجرين إلى األردن، بينما وجد آخرون مالذا لهم 

في سوريا ومصر. واستولت ‘إسرائيل’ على ما مساحته 849 كيلومترا مربعا من األراضي الفلسطينية، بما فيها 400 كيلومتر مربع كانت 

تعود ملكيتها إلى الفلسطينيين الذين ُهّجروا من الضفة الغربية وقطاع غزة خالل أيام الحرب. 

48 Masalha, Nur, A Land without a People: Israel, Transfer and the Palestinians. (London: Faber & Faber, 1997), 81,85,87 and 
91–94.

49 Dodd, Peter and Isber Barakat, Halim, “River without Bridges: A Study of the Exodus of the 1967 Palestinian Arab Refugees,” 
Institute for Palestine Studies. Monograph series., no. 10 (1969): 40; Masalha, Nur, A Land without a People: Israel, Transfer and 
the Palestinians., 92.

50 Nur Masalha, The Politics of Denial: Israel and the Refugee Problem (Pluto Press, 2003), 203.

51 LexTakkenberg, The Status of Palestinian Refugees in International Law (Oxford : New York: Oxford University Press, 1998), 17.
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النظام اإلسرائيلي منذ العام 1967 حتى هذا اليوم: نظام يجمع ما بين االحتالل، والفصل العنصري واالستعمار
فرضت ‘إسرائيل’ سيطرتها التامة والفعلية على كامل إقليم فلسطين في أعقاب حرب العام 1967. ومنذ ذلك الحين، فرضت ‘إسرائيل’ 

العنصري  والفصل  الحربي  االحتالل  بين  ما  يجمع  نحو  على  الفلسطيني  الشعب  على  والعسكرية  والسياسية  القانونية  سيطرتها 

واالستعمار.52 ييسر نظام السيطرة هذا ل’إسرائيل’ تهجير الفلسطينيين قسرا من مناطق سكناهم على كال جانبّي الخط األخضر )الذي 

1949(.53 وفي هذا المقام، وقف المقرر الخاص السابق لألمم المتحدة  يشكل الحدود بموجب اتفاقيات الهدنة التي ُعقدت في العام 

المعني بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة، جون دوغارد )John Dugard(، على وجود هذه األنظمة المتداخلة التي 

تقوم على الفصل العنصري في جميع أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة، وشدد على إجماع أسرة المجتمع الدولي عليها "باعتبارها أنظمة 

معادية لحقوق اإلنسان."54 وعالوة على ذلك، أوصى ريتشارد فولك )Richard Falk(، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األرض 

الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، الجمعية العامة لألمم المتحدة: 

أن تطلب الجمعية العامة إلى محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الوضع القانوني لالحتالل الطويل األمد لفلسطين، الذي 

يفاقمه النقل المحظور ألعداد كبيرة من أشخاص تابعين [ المستعمرين/المستوطنين] لسلطة االحتالل وفرض نظام إداري 

وقانوني مزدوج تمييزي في الضفة الغربية، بما فيها شرق القدس، وأن تمضي قدما في تقييم االدعاءات القائلة بأن االحتالل 
الطويل األمد ينطوي على خصائص غير مقبولة قانونا تتمثل في "االستعمار" و"الفصل العنصري" و"التطهير العرقي".55

ُيَعّد االحتالل الحربي ‘مقبوال’ باعتباره نتيجة محتملة تترتب عن نزاع مسلح. ومع ذلك، يشكل هذا االحتالل حالة مؤقتة بموجب أحكام 

الحرب  المتعلقة بقوانين وأعراف  الالئحة  )42( من  المادة  الدولي اإلنساني(. فبموجب أحكام  )القانون  المسلحة  النزاعات  القانون بشأن 

عتبر أرض الدولة محتلة حين تكون "تحت السلطة الفعلية لجيش العدو وال يشمل االحتالل سوى األراضي التي يمكن 
ُ
البرية لسنة 1907، ت

أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها". وبذلك، تتحمل ‘إسرائيل’  مسؤولية مؤقتة تخولها إدارة األرض الفلسطينية الواقعة تحت 

احتاللها، بيد أنه ال يجوز لها أن تمارس سيادتها على هذه األرض، وال ان تفرضها عليها، وعلى دولة االحتالل أن تحترم القوانين التي كانت 

سارية في األصل في هذه األرض المحتلة )بحسب المادة )42( من الالئحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907 والمادة )47( 

من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949(. وفي هذا المقام، يحظر القانون الدولي ضم األراضي بصورة أحادية الجانب أو االستيالء عليها 

بصفة دائمة بواسطة التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بصورة فعلية )بحسب القرار رقم )2625( الصادر عن الجمعية العامة لألمم 

مة باالمتثال للقواعد 
َ
عتبر ‘إسرائيل’ ملز

ُ
المتحدة في شهر تشرين األول 1970، والمادة )2( من ميثاق األمم المتحدة(. وفضال عن ذلك، ت

ذات الصلة التي يقررها القانون بشأن النزاعات المسلحة - وال سيما األحكام التي تنص عليها الئحة الهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف 

الرابعة لسنة 1949 - في سياق إدارتها لهذا اإلقليم الواقع تحت احتاللها.

على  المترتب  التراكمي  األثر  فيها  يفضي  حالة   ،)1960( المستعمرة  والشعوب  للبلدان  االستقالل  منح  إعالن  يعّرفه  كما  االستعمار، 
اإلجراءات التي تنفذها الدولة إلى ضم إقليم أو ادامة السيطرة عليه والتحكم فيه دون وجه قانوني، وبالتالي فان االستعمار يؤدي الى 

حرمان سكان هذا اإلقليم من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم. وتعتبر االستعمار)الكولونيالية( بمثابة انتهاك جسيم على نحو خاص 

للقانون الدولي؛ ألنه يتناقض في أساسه مع المبادئ الجوهرية التي يستند اليها النظام القانوني الدولي.

52 BADIL Resource Center, “Israel’s Forcible Transfer of Palestinian Bedouin: Forced Displacement as a Pillar of Colonialism and 
Apartheid.”

53 Human Sciences Research Council of South Africa (HSRC), “Occupation, Colonialism, Apartheid? A Re-Assessment of Israel’s 
Practices in the Occupied Palestinian Territories under International Law” (Cape Town, South Africa, May 2009); Davis,Uri, 
“Apartheid Israel, Possibilities for the Struggle Within” (London: Zed Books, 2003); Human Rights Council A/HRC/4/17, “Report 
of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories Occupied since 1967, John Dugard,” 
January 29, 2007; “United Against Apartheid Colonialism and Occupation: Dignity and Justice for the Palestinian People: 
Palestinian Civil Society Strategic Position Paper for the Durban Review Conference” (Palestine, 2008).

“حدد املجتمع الدويل ثالثة أنظمة منافية لحقوق اإلنسان - االستعامر والفصل العنرصي واالحتالل األجنبي. ومن الواضح أن إرسائيل هي احتالل عسكري لألرض   54

الفلسطينية املحتلة. ويف نفس الوقت، فإن عنارص االحتالل تشّكل صيغاً ومناذج من االستعامر والفصل العنرصي، والتي تتعارض مع القانون الدويل”.
   A/HRC/4/17, “Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories 

Occupied since 1967, John Dugard” (Human Rights Council, January 29, 2007), http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/
B59FE224D4A4587D8525728B00697DAA.

55 UN Human Rights Council, “Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories 
Occupied since 1967, Richard Falk.,” n.d.
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وُيعتبر الفصل العنصري/األبرتهايد أحد أبشع أشكال العنصرية وأشنعها، وهو عبارة عن "نظام سياسي يعمل على تقنين العنصرية 

من خالل التشريعات التي تصدر عن البرلمان."56 وتعّرف المادة )3( من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 

الفصل العنصري بوصفه شكال من أشكال العزل العنصري. كما تعّرف االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها 

)اتفاقية الفصل العنصري( جريمة الفصل العنصري باعتبارها "تشمل سياسات وممارسات العزل، والتمييز العنصريين المشابهة لتلك 

التي ]كانت[ تمارس في جنوب أفريقيا"، و"تسعى إلى إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر علي أية فئة عنصرية أخري من 

البشر واضطهادها إياها بصورة منهجية". وتشمل جريمة الفصل العنصري، من جملة افعال اخرى: أعمال القتل، واالعتقال التعسفي وأي 

تدابير تشريعية أو تدابير أخرى ترمي إلى االستيالء على األراضي والحرمان من الحقوق والحريات األساسية، بما فيها الحق في مغادرة 

الوطن والعودة إليه، والحق في حمل الجنسية، والحق في حرية التنقل واإلقامة )المادة 2(. ويعّرف نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية 

رتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه االضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب 
ُ
الدولية الفصل العنصري باعتباره جريمة "ت

النظام." ويشكل الفصل العنصري جريمة  رتكب بنية اإلبقاء على ذلك 
ُ
إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وت جماعة عرقية معينة 

ا كان الدافع، على األفراد وأعضاء المنظمات والمؤسسات وممثلي الدولة، سواء كانوا  ضد اإلنسانية. وتقع المسؤولية الجنائية الدولية، أيَّ

مقيمين في إقليم الدولة التي ترتكب فيها األعمال، أو في إقليم دولة أخرى، إذا قاموا بارتكاب جريمة الفصل العنصري أو باالشتراك فيها، 

أو بالتحريض مباشرة عليها، أو بالتواطؤ عليها، أو إذا قاموا بصورة مباشرة بالتحريض أو بالتشجيع على ارتكاب هذه الجريمة أو آزروا مباشرة 

في ارتكابها )بحسب المادة )3( من االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري لسنة 1976(. وتقع جميع الدول تحت التزام يملي 
عليها إدانة األشخاص المتورطين في ارتكاب جريمة الفصل العنصري وقمعهم ومعاقبتهم.57

وقد أسبغت ‘إسرائيل’ طابعا رسميا وممؤسسا على التمييز العنصري الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني األصالني في مرحلة مبكرة 

من عمرها من خالل سن قانون "الجنسية اليهودية"، التي تختلف عن المواطنة اإلسرائيلية وتتميز عنها. وبناء على ذلك، فليس هناك 

شيء من قبيل الجنسية "اإلسرائيلية". ويعّد قانون العودة لسنة 1950 بمثابة القانون الفعلي بشأن الجنسية، ألنه يخّول اليهود كافة، 

بصرف النظر عن موقعهم الجغرافي، بالحصول على الحقوق التي يملكها المواطنون، وبالذات الحق في دخول "أرض إسرائيل" )فلسطين 

االنتدابية( والتمتع على الفور بكامل الحقوق القانونية والسياسية. وتشكل "الجنسية اليهودية"، بموجب أحكام قانون العودة، وضعا 

بشأن  الدولي  القانون  يقررها  التي  للقواعد  مخالفة  على  تنطوي  بذلك  وهي  للحدود(،  )عابرة/متجاوزة  اإلقليمية  الحدود  نطاق  يتجاوز 

الجنسية.58 وتشمل هذه الجنسية في نطاقها الرعايا اليهود المقيمين في بلدان أخرى، بصرف النظر عما إذا كانوا يرغبون في أن يكونوا 

جزءا من مجموع "الرعايا اليهود". وفي المقابل، يستثني القانون المذكور "غير اليهود" )اي الفلسطينيين( ويقصيهم من حقوق الجنسية 

في ‘إسرائيل’.59 وإلى جانب قانون المواطنة لسنة 60،1952 أعدت ‘إسرائيل’ نظاما تمييزيا يتألف من مستويين؛ بحيث يتمتع اليهود 

بموجبه بحقوق الجنسية والمواطنة معا، بينما يحمل المواطنون الفلسطينيون األصالنيون المقيمون في ‘إسرائيل’ المواطنة اإلسرائيلية 

وحدها،61 ويحمل المواطنون الفلسطينيون القاطنون في القدس وضع اإلقامة المحدودة، وال يحمل المواطنون الفلسطينيون في الضفة 

الغربية وقطاع غزة سوى وثائق ثبوتية )بطاقات هويات(. وفي هذا اإلطار، ال يتمتع الالجئون الفلسطينيون بأي مركز قانوني على اإلطالق. 

56 Davis, Uri, Apartheid Israel, Possibilities for the Struggle Within, 37.

57 Roger S. Clark, “Apartheid,” in International Criminal Law, Second Edition, vol. 1 (Cherif Bassiouni, 1991), 645.

58 Former Israeli Prime Minister Golda Meir explained: “the frontier [of Israel] is where Jews live, not where there is a line on the 
map.” Sou’ad A. Dajani, “Ruling Palestine: A History of the Legally Sanctioned Jewish-Israeli Seizure of Land and Housing 
in Palestine” (Geneva, Switzerland: Center on Housing Rights and Evictions (COHRE) and BADIL, 2005), 72, http://www.
sheltercentre.org/sites/default/files/COHRE_SeizureOfLandAndHousingInPalestine.pdf.

مل يتم تحديد الفلسطينيني رصاحة كمجموعة قومية/عرقية يف قوانني إرسائيل ووثائقها العامة، بل تم تصنيف الفلسطينيني باستخدام مصطلح “األشخاص خارج   59

نطاق قانون العودة” يف القوانني اإلرسائيلية. التسميات األخرى املستخدمة من قبل املؤسسات اإلدارية، واملكتب املركزي لإلحصاء يف إرسائيل، وسائل اإلعالم الرسمية 
هي “األقليات” أو “العرب”.ومثل هذه التسميات تعكس حرمان الفلسطينيني من حقوقهم كمجموعة قومية ويف ذات الوقت تعمل عىل إخفاء الطابع التمييزي 

للقوانني والسياسات اإلرسائيلية. لإلطالع عىل تحليل قانوين مفّصل، أنظر:
   Thomas W. Mallison, The Zionist-Israel Juridical Claims to Constitute “the Jewish People” Nationality Entity and to Confer 

Membership in It. Appraisal in Public International Law (George Washington Law Review, 1964); Roselle Tekiner, “Race 
and the Issue of National Identity in Israel,” Journal of Middle East Studies 23, no. 01 (February 1991): 39–55, doi:http://
dx.doi.org/10.1017/S0020743800034541; Adalah, “Institutionalized Discrimination Against Palestinian Citizens of Israel, 
Report to the 2001 World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance” (Durban, 
September 2001).

.”Law of Nationality“ :يف الرتجمة الرسمية إىل اللغة اإلنجليزية، يسمى هذا القانون بشكل مضلل  60

61 Roselle Tekiner, “Race and the Issue of National Identity in Israel.”
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ما تزال ‘إسرائيل’ تطبق نظام الفصل العنصري االستعماري على األرض الفلسطينية المحتلة من خالل احتاللها الحربي منذ العام 1967. 

العامين  بين  الواقعة  الفترة  أقامته في  الذي  العسكري  الحكم  الذي جاء على غرار نموذج  العسكري،  ‘إسرائيل’ حكمها  وبذلك، فرضت 

1949 و1966، على األرض الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967، وذلك بغية إحكام سيطرتها وقبضتها على السكان الفلسطينيين 

عبر قمعهم واضطهاد. وقد أصدرت ‘إسرائيل’، بصفتها القوة القائمة باالحتالل، ما يربو على 1,200 أمر عسكري أفضت بمجموعها إلى 

تغيير الوضع اإلداري والقانوني في األرض الفلسطينية المحتلة، وذلك على نحو يخالف أحكام القانون الدولي اإلنساني وقواعده. وضّمت 

‘إسرائيل’ شرقي القدس، التي كانت تشكل جزءًا أصياًل ال يتجزأ من الضفة الغربية، مباشرة عقب حرب العام 1967 في صورة تمّس القانون 
الدولي وتنتهك أحكامه.62

عملية سالم أوسلو
لت اتفاقيات أوسلو بداية عملية السالم التي انطلقت في أوسلو في العام 1993. وكانت الغاية من هذه العملية ترمي إلى تحقيق 

ّ
شك

السالم وإحالله بين الفلسطينيين واإلسرائيليين. وأنشئت السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994 في سياق هذه العملية. وقد 

أسست السلطة الفلسطينية في األصل باعتبارها جهازا انتقاليا مّدته خمس سنوات، وتقتصر الوظائف التي يؤديها على ممارسة الحكم 

الذاتي في مناطق معينة من الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وقد جرى تقسيم الضفة الغربية، بموجب هذه االتفاقيات، إلى ثالثة مناطق: المنطقة )أ(، والمنطقة )ب( والمنطقة )ج(. وال يعكس هذا 

التقسيم واقعا جغرافيا، بل يمثل تقسيما إداريا لهذه المنطقة. وكان من المقرر أن تحظى السلطة الفلسطينية التي أنشئت حديثا في 

حينه بالسيطرة الحصرية على المنطقة )أ(، والسيطرة المدنية في المنطقة )ب(. وفي المقابل، منحت ‘إسرائيل’ السيطرة على الشؤون 

األمنية في المنطقة )ب( والسيطرة الكاملة على المنطقة )ج(. وتغطي المنطقة )ج( ما نسبته %60 من مساحة الضفة الغربية، بينما تغطي 

المنطقة )ب( %22 والمنطقة )أ( %18 منها. ويسكن معظم المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية في المنطقتين )أ( و)ب(، اللتين 

62 Shehadeh, Raja, Occupier’s Law: Israel and the West Bank. (Washington DC: Institute for Palestine Studies, 1985); See also 
UNSC Resolution 478 of 20 August, 1980; See also Security Council Resolutions 267 (1969); 298 (1971); 446 (1979); 465 
(1980); 476 (1980); 605 (1987) .

توقيع اتفاق أوسلو. البيت األبيض، واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية، 13 أيلول 1993. )تصوير: ج. ديفي/أ.ف.ب(
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تنقسمان إلى 165 وحدة مستقلة من األراضي وتفتقر إلى التواصل الجغرافي فيما بينها. وكان من المقرر أن يتسم هذا التقسيم بصفة 

مؤقتة. وكانت الغاية منه تكمن في إتاحة المجال أمام نقل السلطات بصورة تدريجية إلى السلطة الفلسطينية. ولم يكن هذا التقسيم 

اإلداري معدا للوفاء باالحتياجات التي ترتبها الزيادة الديموغرافية ومشاريع التنمية على المدى الطويل. ومع ذلك، ما يزال هذا الترتيب 

"المؤقت" قائما ونافذا على مدى فترة تزيد على عشرين عاما. 

ولم تنعقد مفاوضات الوضع النهائي التي كان من المقرر أن تنطلق بعد سنوات قليلة من التوقيع على اتفاقيات أوسلو على اإلطالق. وعوضا 

عن ذلك، شهدت فلسطين "عملية سالم" امتدت على مدى فترة تزيد على 20 عاما. ولم تحمل هذه العملية في طياتها سوى تغيير إيجابي 

ضئيل على أرض الواقع. فقد وفرت عملية السالم ستارا اتخذته ‘إسرائيل’ واستفادت منه لمواصلة استعمار األرض الفلسطينية المحتلة 

وتهجير سكانها قسرا منها. وزيادة على ذلك، ال تملك السلطة الفلسطينية، التي ُينظر إليها باعتبارها حكومة األمر الواقع في فلسطين، 

أي سيادة فعلية على أي منطقة، ال في قطاع غزة وال في الضفة الغربية. لقد أثبتت عملية السالم، التي امتدت على مدار 22 عاما، فشل 

المفاوضات، مع ما اقترن بها من عمل ‘إسرائيل’ الدؤوب على توسيع المستعمرات / المستوطنات، واستمرارها في التهجير القسري ألبناء 

الشعب الفلسطيني من مناطق سكناهم، وفي ارتكاب االنتهاكات التي تمس حقوق اإلنسان الواجبة لهم على كال جانبي الخط األخضر 

وخارج حدود فلسطين. فتْحت ستار المفاوضات والتفاهمات التي جرى التوصل إليها بين الطرفين، تنبئ الحقيقة القائمة على أرض الواقع 

بأن عملية السالم التي انطلقت مع إبرام اتفاقيات أوسلو لم تتكفل بوضع حّد لحاالت االنتهاك التي ال تبرح تمس حقوق الفلسطينيين. 

واألنكى من ذلك، أن أبناء الشعب الفلسطيني باتوا يعيشون أوضاعا أسوأ بشوط بعيد على مدى هذين العقدين المنصرمين. 



38

وا(
نر

ألو
: ا

در
ص

لم
 )ا

20
15

ار 
أي

ا، 
لي

طا
إي

ة، 
لي

صق
ئ 

اط
ش

ا. 
وب

ور
ى أ

 إل
ول

ص
لو

م ا
ه

لت
او

مح
اء 

ثن
ق أ

را
لع

وا
يا 

ور
س

ن 
 م

ين
ني

طي
س

فل
 ال

ين
جئ

لال
ت ا

ئا
 م

رق
غ



39

1Chapter

ول
األ الـفـصــل

الـنـكـبــة الـمـسـتـمــرة 

1.1 سياسات التهجير القسري للسكان 
إلى جانب الحقب/الحلقات الرئيسية الخمس من التهجير القسري الذي استعرضناه في الخلفية التاريخية أعاله، ما يزال التهجير القسري 

الذي يستهدف الفلسطينيين جاريا على قدم وساق حتى يومنا هذا. فإسرائيل توظف طائفة واسعة من الممارسات والوسائل التمييزية 

التي ترمي من خاللها إلى إحكام قبضتها وسيطرتها على جميع مناحي حياة الفلسطينيين وجوانبها، للوصول في نهاية المطاف إلى 

تغيير التركيبة الديموغرافية التي تتسم فلسطين بها. وتشكل هذه الممارسات، التي تعتبر بمثابة عوامل تؤدي الى التهجير المستمر 

العوامل  للسكان. وتتسم هذه  القسري  الترحيل  إلى مرتبة جريمة  لعدة سياسات إسرائيلية ترقى بمجموعها  وتيسره، نتيجة مباشرة 

إلى  الوصول  الفلسطينيين على  التي تحد من قدرة  القيود  أن تقتصر على – فرض  بالتغير في نطاقها وحّدتها، وهي تشمل – دون 

األسواق وأراضي الرعي، وحرمانهم من الوصول إلى شبكات البنية التحتية والخدمات األساسية والموارد التي ال يستغنون عنها، وحرمانهم 

من تراخيص البناء وإصدار تعديالت جوهرية على قوانين التنظيم والتخطيط التي كانت سارية في األرض الفلسطينية المحتلة قبل 

احتاللها، وهدم البيوت والمدارس وحظائر المواشي و/او التهديد بهدمها، ناهيك عن أعمال العنف التي يشنها المستعمرون على أبناء 

الشعب الفلسطيني.63 كما ينظر إلى جدار الضم والفصل العنصري والنظام المرتبط به باعتبارهما عامالن محوريان من بين العوامل التي 
تيسر تهجير الفلسطينيين قسرا عن أراضيهم وديارهم.64

وعلى أرض الواقع، تنفذ ‘إسرائيل’ أنماط التهجير وسياساته على نحو يلفه الدهاء في حاالت ليست بالقليلة، حيث تنفذها السلطات 

اإلسرائيلية على نحو ال يسترعي االنتباه إليها. ويمكن توصيف هذا التهجير بـ’الترحيل الصامت‘.65 وال يقتصر تأثير النظام الذي 

تعتمده في التهجير القسري على الفلسطينيين الذين يعيشون في األرض الفلسطينية المحتلة، بل يمتد ليستهدف الفلسطينيين 

منفاهم  في  يعيشون  الذين  أولئك  إلى  باإلضافة   ،‘1949 العام  في  أقر  الذي  الهدنة  ’خط  من  اإلسرائيلي  الجانب  على  المقيمين 

القسري.66 ولهذه الغاية، رصد مركز بديل تسع سياسات إسرائيلية رئيسية تترابط وتتقاطع مع بعضها بعضا، وتشتمل على جملة 

من المحركات والوسائل التي تشكل ادوات إستراتيجية ‘إسرائيل’ الرامية الى تهجير السكان الفلسطينيين قسرا داخل فلسطين 

وخارجها. 

الحرمان من حقوق اإلقامة والسكن  
تكمن إحدى اإلستراتيجيات التي تنتهجها ‘إسرائيل’ في الترحيل الصامت للفلسطينيين في تجريد الفلسطينيين من حق االقامة، 

وحرمانهم من تسجيل أطفالهم في السجل المدني، أو وضع العقبات التي تحول دون تسجيلهم فيه، وحرمانهم من لم الشمل أو 

63 OCHA, “Bedouin Communities at Risk of Forcible Transfer” (East Jerusalem: OCHA occupied Palestinian territory, September 
2014), https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_communities_jerusalem_factsheet_september_2014_english.pdf.

64 UNRWA and BIMKOM, “Al Jabal: A Study on the Transfer of Bedouin Palestine Refugees” (UNRWA / BIMKOM, May 2013), http://
www.unrwa.org/userfiles/201305290269.pdf.

65 BADIL / Kairos Palestine, Palestinian Christians - Ongoing Forcible Displacement and Dispossession… until When? (Bethlehem, 
Palestine: BADIL / Kairos Palestine, 2012), http://www.kairospalestine.ps/sites/default/files/Palestinian%20Christians%20-%20
Ongoing%20forcible%20displacement%20and%20dispossession.pdf.

بديل / املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني، ورقة عمل رقم 15: »التهجري القرسي للسّكان: الحالة الفلسطينية - مقدمة« )بيت لحم، فلسطني،   66

حزيران 2015(
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تغيير أماكن إقامتهم. وبما أن الحق في اإلقامة يمثل شرطا مسبقا للحصول على طائفة واسعة من الحقوق األخرى، ال يعتبر الكثير 

من األشخاص الذين ال يتمتعون بهذا الحق بموجب أحكام القانون ال’إسرائيل’ي مؤهلين لتلقي الخدمات الصحية، وال يستطيعون 

تسجيل أبنائهم في المدارس، أو فتح حسابات في البنوك، أو العمل بصفة قانونية، أو امتالك العقارات، أو الحصول على رخص السياقة 

أو وثائق السفر. 

في القدس وحدها، فقَد ما يربو على 14,000 فلسطيني حق اإلقامة الذي كانوا يتمتعون به، وفقدوا حقهم في السكن في شرقي القدس 

قت ‘إسرائيل’ ما ال يقل عن 120,000 طلب قدمه الفلسطينيون للم شملهم بأسرهم منذ العام 
ّ
منذ العام 67.1967 وفضال عن ذلك، عل

2000. ونتيجة لذلك، ُيضطر عدد ليس بالقليل من أفراد األسر الفلسطينية إلى العيش منفصلين عن بعضهم بعضا، أو اإلقامة معا ’بصورة 
 مخاطرة دائمة قد يتعرضون فيها لالعتقال.68

ّ
غير قانونية‘، أو في ظل

نظام استصدار التصاريح 
بغية إحكام سيطرتها وقبضتها عليهم تطبق ‘إسرائيل’ نظاما تتكفل التصاريح فيه بتنظيم وبالتدخل في مختلف جوانب حياة السكان 

الفلسطينيين الذين يقبعون تحت نير احتاللها على نحو يتيح لها ان تتدخل في جملة من المجاالت كالحق في التنقل، والعمل، وتنفيذ 

الحركة والتنقل؛  القيود على حرية  التصاريح في نطاقه مجرد فرض  البضائع واألصول. يتجاوز نظام استصدار  التنمية، ونقل  مشاريع 

حيث يفضي في حاالت ليست بالقليلة إلى حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى واستعمال أراضيهم، وممارسة اعمالهم، والحصول على 

خدمات مراكز الرعاية الصحية بصورة مطلقة وصارمة. 

ال يسمح للفلسطينيين بالبناء إال بعد الحصول على ترخيص تصدره السلطات اإلسرائيلية لهم. فخالل الفترة الواقعة بين العامين 

2008 و2012، رفضت هذه السلطات ما نسبته %97.7 من الطلبات التي قدمها المواطنون الفلسطينيون المقيمون في المنطقة )ج( 

البناء. ونتيجة لذلك، ال يترك مجال أمام هؤالء المواطنين سوى بناء بيوتهم ’بصورة غير قانونية‘ بموجب  للحصول على تراخيص 

أحكام القانون اإلسرائيلي لكي يتمكنوا من الوفاء باحتياجاتهم من السكن.69 وبموجب البيانات التي نشرها الجهاز المركزي لإلحصاء 

لخطر  المحتلة  الفلسطينية  األرض  في  الفلسطينيون  يملكها  التي  السكنية  الوحدات  من   46% نسبته  ما  يتعرض  الفلسطيني، 
هدمها.70

وعالوة على ما تقدم، ما تزال قوات االحتالل اإلسرائيلية تعوق وصول مواد البناء األساسية، كاإلسمنت والحديد المسلح، إلى قطاع غزة 

عقب الحروب المدمرة التي شنتها عليه في األعوام 2008 و2012 و71.2014 وبهذه الطريقة، تعرقل ‘إسرائيل’ أعمال البناء، وبالتالي تمنع 

الفلسطينيين من إعادة تشييد بيوتهم والعودة إليها. 

مصادرة األراضي ومنع أصحابها من استعمالها واالنتفاع بها 
تنفذ ‘إسرائيل’ هذه السياسة من خالل تسجيل األراضي في فئات. فباإلضافة إلى االستيالء على األراضي بصورة فعلية، توظف ‘إسرائيل’ 

وسائل شتى تستهدف فرض القيود على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم أو حرمانهم من االنتفاع بها بصورة كلية. وفي هذه األيام، 

تحتل ‘إسرائيل’ جميع بقاع األرض الفلسطينية المحتلة )التي تبلغ مساحتها نحو 6,220 كيلومترا مربعا(،72 صادرت منها او ضمت فعليا 

67 B’Tselem, “Statistics on Revocation of Residency in East Jerusalem” (B’Tselem- The Israeli Information Center for Human Rights 
in the Occupied Territories, August 7, 2013), http://www.btselem.org/jerusalem/revocation_statistics.

68 B’Tselem, “Perpetual Limbo: Israel’s Freeze on Unification of Palestinian Families in the Occupied Territories” (B’Tselem- The 
Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, July 2006).

69 Civil Administration’s response to B’Tselem. Quoted in B’Tselem, 2013. “Acting the Landlord: Israel’s Policy in Area C, the West 
Bank,” June 2013, http://www.btselem.org/download/201306_area_c_report_eng.pdf.

70 Palestinian Central Bureau for Statistics, “Special Statistical Bulletin On the 66th Anniversary of the Palestinian Nakba” 
(Palestinian Central Bureau of Statistics, May 12, 2014), http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=en&Ite
mID=1111&mid=3171&wversion=Staging.

71 Oxfam, “Gaza Update: December 2014: Three Months On, Vital Reconstruction Has Barely Begun as Winter Arrives,” December 
2014, http://us7.campaign-archive1.com/?u=d7bf98037b5abfd4c69593c62&id=1efe40b2f9.

72 Trocaire, “Occupied Palestinian Territory (OPT) and Israel: Facts & Figures,” n.d., http://www.trocaire.org/whatwedo/opt-israel.
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 2013 الله،  رام  منطقة  في  المجاورة  الفلسطينية  القرى  من  عدد  أراضي  على  المبنّية  إليت”  “موديعيم  مستعمرة 
.)activestills.org / تصوير: إدواردو سوتيراس(

)بحكم االمر الواقع( ما يزيد على 3,456 كيلومترا مربعا )أو ما نسبته %61( من أراضي الضفة الغربية )بما فيها شرقي القدس( وخصصتها 
لصالح المستعمرين اليهود دون غيرهم.73

أو  دولة"،  "أراضي  كـ  عنها  باإلعالن  أو  العسكرية"،74  "االحتياجات  لـ  كمناطق  بإعالنها  الفلسطينيين  أراضي  ‘إسرائيل’  ما تصادر  وغالبًا 

باعالنها أمالك غائبين )متروكة/مهجورة( وهذا ينطبق على العقارات التي غادر أصحابها أو مالكها الضفة الغربية قبل حرب العام 1967 

 عن مصادرة األراضي، تعمل طائفة 
ً

أو خاللها أو بعدها،75 أو االستيالء على األراضي باعالن مصادرتها لغايات "المنفعة العامة".76 وفضال

على  الفلسطينيين  المواطنين  قدرة  تقييد  على  و’إسرائيل’  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  النافذة  والسياسات  القوانين  من  متنوعة 

الوصول إلى أراضيهم واستعمالها واالنتفاع بها. وعلى الرغم من أن كثير من الفلسطينيين من أصحاب األراضي ال يزالون يحظون بالملكية 
القانونية ألراضيهم، إال أن حقوق التصرف بهذه األراضي بيد ‘إسرائيل’ بحكم األمر الواقع.77

73 Poica - Eye on Palestine, “The Palestinian Dilemma of Building in Area C,” December 21, 2012, http://www.poica.org/details.
php?Article=4712.

74 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. Dweikat v. Government of Israel (HCJ 1979).

75  تم توسيع األمر العسكري ليشمل املمتلكات التي ميلكها أحد سكان دولة معادية أو رشكة مملوكة من قبل سكان دولة معادية.

   Order Regarding Abandoned Property (Private Property) (Judea and Samaria) 5727-1967, 1967.

76 The State of Israel, Land Acquisition (Validation of Acts and Compensation) Law 5713-1953, 1953, http://www.
israellawresourcecenter.org/israellaws/fulltext/landacquisitionlaw.htm The establishment of nature reserves and national parks 
was the result of Military Orders 363 and 373, respectively. .

77 B’Tselem, “Access Denied Israeli Measures to Deny Palestinians Access to Land around Settlements” (Jerusalem: B’Tselem- 
The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, September 2008), 7, http://www.btselem.org/
publications/summaries/200809_access_denied.
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التمييز في التنظيــم والتخطـيــط 
تطبق ‘إسرائيل’ سياسات التنظيم والتخطيط بغية احتواء األعداد المتزايدة من السكان الفلسطينيين وحصرها. ونتيجة لذلك، تعيش 

اآلالف من األسر الفلسطينية في ظروف تشهد االزدحام واالكتظاظ وتفتقر إلى األمان؛ ألن أبناءها ممنوعون من استعمال أراضيهم أو 

الحصول على نصيبهم من األراضي العامة واالنتفاع بها. فمن خالل التعديالت التي تقوم على التمييز وال تجد ما يبررها لقوانين التنظيم 

والتخطيط التي كانت سارية قبل احتالل األرض الفلسطينية في العام 1967، وهو إجراء يشكل بنفسه مخالفة للقانون الدولي اإلنساني، 

تقصي ‘إسرائيل’ الفلسطينيين من المشاركة في إجراءات التخطيط وفي إعداد المخططات الهيكلية. 

ففي القدس، توظف ‘إسرائيل’ السياسات التمييزية التي تستهدف تهجير السكان الفلسطينيين من مدينتهم وإجبارهم على الرحيل 

حدود  ضمن  الفلسطينيين  من   30% مقابل   70% فيه  اإلسرائيليين-اليهود  نسبة  تبلغ  ديموغرافي‘  ’توازن  إلى  الوصول  بغية  عنها 

بلدية القدس التي تقررها ‘إسرائيل’. وفي الوقت الذي تشهد فيه أجزاء من مدينة القدس وامتداداتها مع المستعمرات المقامة في 

محيطها التنمية والتطوير، تكاد تنعدم أعمال التطوير والتوسعة التي تلزم القرى واالحياء الفلسطينية وتلزم سكانها لغايات تطوير 

ممتلكاتهم وتحسين وضعها. وعلى هذا المنوال، تتسبب المخططات الهيكلية القطرية اإلسرائيلية في خلق حالة تفرض القيود على 

التطور المستقبلي للقرى والبلدات الفلسطينية داخل الخط االخضر.78 وفضال عن ذلك، تحظر سياسات التنظيم والتخطيط التي تفرضها 
‘إسرائيل’ في المنطقة )ج( بالضفة الغربية البناء على الفلسطينيين فيما نسبته %70 من مساحة هذه المنطقة.79

العـــزل والفصـــل العنصـــري
تتعدى سياسة العزل الفصل الجغرافي، حيث تستهدف وحدة الشعب الفلسطيني وهويته الوطنية. وتتخطى هذه السياسة التي 

تقوم على تصنيف الفلسطينيين إلى فئات وعزلهم الهدف الذي يتوخى فصل الفلسطينيين عن المواطنين اليهود-اإلسرائيليين. 

فهذه السياسة تقسم الفلسطينيين إلى فئات جيوسياسية تخضع لنظام هرمي من الحقوق. وعلى رأس هرم التقسيم القانوني 

للفلسطينيين، تعمل ‘إسرائيل’ أيضا على تقسيم السكان الفلسطينيين من الناحية الجيوسياسية من أجل عزل تجمعاتهم عن 

الوقت  الفلسطينية ومحوهما في ذات  الوطنية  الوحدة والهوية  العزل في وأد  النهائي من سياسة  بعضها بعضا. ويكمن الهدف 

الفلسطينيين  مع  تعاملت  أن  ل’إسرائيل’  يسبق  لم  المقام،  هذا  وفي  يهودي حصري.  حيز  خلق  على  ‘إسرائيل’  فيه  تعمل  الذي 

باعتبارهم شعبا واحدا، بمن فيهم الفلسطينيون المقيمون داخل الخط االخضر، أو في األرض الفلسطينية المحتلة، أو في المنفى. 

ية، 
ّ
ويفسر هذا األمر التوجه الذي تعتمده ‘إسرائيل’ في التعامل مع الشعب الفلسطيني باعتباره يتألف من تجمعات سكانية محل

أو مناطق جغرافية، أو كيانات جيوسياسية، أو أقليات دينية منعزلة عن بعضها بعضا، أو أفرادا غير يهود. وبالعموم، تنفذ ‘إسرائيل’ 

هذه السياسة من خالل حرمان الفلسطينيين من حرية الحركة والتنقل بين أرجاء األرض الفلسطينية المحتلة و’إسرائيل’ وتجمعات 

أحياء  إلى  السكانية  التجمعات  ي من خالل تقسيم 
ّ
المحل المستوى  السياسة نفسها على  ‘إسرائيل’  الشتات. وتنفذ  الالجئين في 

وضواٍح ومناطق يحظر الدخول إليها. 

ومن الشواهد على سياسة العزل أن جدار الضم والفصل العنصري، الذي شرعت ‘إسرائيل’ في تشييده في العام 2002، لم يتمخض عن 

هدم عدد ال يحصى من البيوت وسحب تراخيص البناء فحسب؛ بل باتت األحياء الفلسطينية بسببه معزولة عن شرقي القدس و’إسرائيل’. 

وفي سبيل تحجيم عدد الفلسطينيين في شرقي القدس و’إسرائيل’، شقت السلطات اإلسرائيلية شبكة من الطرق االلتفافية وشيدت 

شبكات البنية التحتية الالزمة لوسائل النقل والمواصالت لغايات ربط ‘إسرائيل’ بمستعمراتها في القدس والضفة الغربية، مما يفضي 
إلى فرض قدر أكبر من العزلة على القرى الفلسطينية.80

التنظيم  سياسات  يف  التمييز  الفلسطينية:  الحالة  للسّكان:  القرسي  “التهجري   :١٧ رقم  عمل  ورقة  والالجئني،  املواطنة  ملصادر حقوق  الفلسطيني  املركز   / بديل   78

والتخطيط الحرضي”، )بيت لحم، فلسطني: مركز بديل، حزيران ٢٠١٥(.
http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/wp17-FPT-zoning-Ara.pdf

79 Israel Ministry of Foreign Affairs, “The Human Rights Council Commission of Inquiry on Gaza,” September 7, 2014, 30, http://mfa.
gov.il/MFA/ForeignPolicy/Issues/Pages/The-Human-Rights-Council-commission-of-inquiry-on-Gaza.aspx.

80 Nazmi Al Jubeh, “The Ghettoization of Arab Jerusalem,” Jerusalem Quarterly, no. 16 (2002), http://www.palestine-studies.org/ar/
jq/fulltext/78008.
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حرمان الفلسطينيين من االستفادة من مواردهم الطبيعية ومن الحصول على الخدمات العامة 
تسعى ‘إسرائيل’ إلى إحكام سيطرتها على الموارد الطبيعية في األرض الفلسطينية المحتلة بصورة تجانب القانون من خالل اآلليات 

العسكرية واإلدارية والسياسية التي توظفها لهذه الغاية. ففي الواقع، تعتبر فلسطين أرضا غنية بالموارد الطبيعية، كالمياه، والغاز 

الطبيعي، ومخزون األسماك، والرواسب المعدنية، التي بات معظمها يقع اآلن خارج نطاق سيطرة الشعب الفلسطيني. كما تحتكر ‘إسرائيل’ 

الموارد التي يزخر بها البحر الميت، الذي يشتهر باحتوائه على مجموعة متنوعة من المعادن في المنطقة. وفي هذا السياق، تستغل 

الشركات اإلسرائيلية المعادن التي تستخرجها من هذا البحر، من قبيل البوتاس والبرومين، التي تدر عليها المليارات من الدوالرات كل 

سنة.81 وفضال عن ذلك، تمنع ‘إسرائيل’ الفلسطينيين من تطوير حقول الغاز الطبيعي التي تقع قبالة ساحل قطاع غزة. ولهذه الغاية، 

فرضت ‘إسرائيل’ حصارا بحريا على القطاع لكي تضمن منع الفلسطينيين من الوصول إلى هذه الحقول واستثمارها، كما عملت في الوقت 
نفسه على إقامة منصات استخراج الغاز وتمديد األنابيب الالزمة لتصديره عبر الجرف القاري التابع لألرض الفلسطينية المحتلة.82

وفيما يتصل بالمياه، يعاني السكان الفلسطينيون من نقص في المياه النقية بسبب الممارسات والسياسات التي تنفذها ‘إسرائيل’ عن 

قصد.83 ففي أواخر شهر آب 2014، أعلنت مصلحة مياه بلديات الساحل عن أن ما نسبته %40 من سكان قطاع غزة ال يستطيعون الحصول 

على المياه الجارية.84 وفي الضفة الغربية، تستحوذ السلطات اإلسرائيلية على الحق في حفر اآلبار في أكبر المخزونات المائية الجوفية. 

وعدا عن الحظر الذي تفرضه ‘إسرائيل’ على الفلسطينيين في االنتفاع بآبار المياه، تقيم السلطات اإلسرائيلية المستعمرات في مناطق 

تتمتع باألفضلية في الحصول على المياه النقية في األرض الفلسطينية المحتلة.85 وأخيرا، ال يسمح لما يقرب من 160,000 فلسطيني 

من المقيمين في شرقي القدس، بموجب القانون اإلسرائيلي، االشتراك في شبكة المياه في حال لم يكونوا حاصلين على تراخيص البناء 
المطلوبة.86

الحرمــان من الحـــق في جـبــر الـضـــرر 
ينص القرار )194( الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في يوم 11 كانون األول 1948، على وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت 

ممكن لالجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل 

مفقود أو مصاب بضرر. كما يدعو قرار مجلس األمن الدولي رقم )237( الصادر في شهر حزيران 1967 "حكومة ‘إسرائيل’ إلى تأمين سالمة 

وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال." 

ومع ذلك، ما تزال ‘إسرائيل’ تحرم الالجئين الفلسطينيين من حقهم في العودة إلى ديارهم وحقهم في المواطنة منذ العام 1948. وبذلك، 

شرعنت ‘إسرائيل’ سياسة تفرضها باستخدام اآللة العسكرية تننهك الحقوق الفردية والجماعية الواجبة للفلسطينيين. 

وما يزال التنكر لحق العودة يفرز آثاره على حياة الالجئين الفلسطينيين في كل يوم من أيام حياتهم. فعلى سبيل المثال، تعرض ما يربو 

على 280,000 الجئ فلسطيني من المقيمين في سوريا إلى التهجير والتشريد الداخلي منذ نشوب األزمة التي تعصف بها، كما اضطر ما 
يقرب من 80,000 الجئ آخر إلى الفرار الى البلدان المجاورة.87

81 “Economy Ministry: Israel Monopolizes Dead Sea Natural Wealth,” The Palestinian Information Center, February 16, 2015, http://
english.palinfo.com/site/pages/details.aspx?itemid=70187.

82 Susan Power, “Preventing the Development of Palestinian Natural Gas Resources in the Mediterranean Sea” (Al-Haq, 2014), 
http://www.alhaq.org/publications/Gas-report-web.pdf.

83 Women’s Centre for Legal Aid and Counselling et al., “Joint Parallel Report to the UN Committee on the Elimination of All Forms 
of Racial Discrimination (CERD) on the Occasion of the Consideration of Israel’s 14th, 15th and 16th Periodic Reports on the 
Implementation of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,” January 30, 2012, 29.

84 Gisha, “Water Officials in Gaza: 40% of the Population with No Access to Running Water.”

85 OCHA, “How Dispossession Happens,” Special Focus (East Jerusalem: OCHA occupied Palestinian territory, March 2012), 14, 
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_springs_report_march_2012_english.pdf.

86 Women’s Centre for Legal Aid and Counselling et al., “Joint Parallel Report to the UN Committee on the Elimination of All Forms 
of Racial Discrimination (CERD) on the Occasion of the Consideration of Israel’s 14th, 15th and 16th Periodic Reports on the 
Implementation of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,” 34.

87 UNRWA, “Syria Crisis,” UNRWA, 2015, http://www.unrwa.org/syria-crisis.
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قـمــع صـمــود الـشـعــب الفلـسـطينـي ومقـاومتــه 
ان تسويغ المقاومة المشروعة واضفاءها على حركة النضال التي يخوضها الفلسطينيون قد جرى بصورة واضحة وفي مناسبات ال تحصى. 

من ذلك قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم )33/24( المؤرخ في 29 تشرين الثاني لعام 1978: 

السيطرة  من  والتحرر  الوطنية  ووحدتها  أراضيها  وسالمة  استقاللها  أجل  من  الشعوب  كفاح  شرعية  على  التأكيد  يعيد 
االستعمارية واألجنبية واالحتالل األجنبي بكل الوسائل المتاحة، ال سيما الكفاح المسلح.88

وعلى وجه التحديد، أعادت الجمعية العامة لألمم المتحدة التأكيد في قرارها )3236( على حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، بما 

فيها الحق في تقرير المصير واالستقالل الوطني والسيادة الوطنية وحق الالجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها 

واقتلعوا منها. وتعترف الجمعية العامة "كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقا لمقاصد ميثاق األمم 

المتحدة ومبادئه". 

ومع ذلك، تواصل ‘إسرائيل’ قمع المقاومة الفلسطينية في ذات الوقت الذي توغل فيه باستعمار أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم 

األراضي  في  والتوغل  النطاق،  وواسعة  الممنهجة  الحروب   / االعتداءات  على شن  اإلسرائيلية  السياسة  هذه  وتشتمل  منها.  قسرا 

الفلسطينية، وقتل الفلسطينيين بصورة غير مشروعة، وفرض العقوبات الجماعية واإلغالق والحصار، والتعذيب وقمع حرية التعبير 

أو العصيان المدني. وتفرز هذه السياسة التي تقوم على  الرأي وحرية التجمع، ناهيك عن تجريم نشاطات المعارضة المدنية  عن 

قمع المقاومة وتجريمها آثارها على أسر وتجمعات سكانية برمتها، حيث تخلق بيئة تفتقر إلى االستقرار ويعمها الخوف والعقوبات 

الجماعية. 

ويشكل اإلبعاد أحد الوسائل التي تلجأ إليها ‘إسرائيل’ في قمع المقاومة المسلحة وغير المسلحة. فمنذ العام 1967، أبعدت ‘إسرائيل’ 

ما مجموعه 1,522 فلسطينيا من األرض الفلسطينية المحتلة. ومنذ شهر آب 2002، أقدمت ‘إسرائيل’ على إبعاد 32 مواطنا فلسطينيا 

من الضفة الغربية إلى قطاع غزة بموجب سياسة ’اإلقامة الجبرية‘ التي تنتهجها.89 وفي صيف العام 2014، اعتقلت قوات االحتالل 

أبو  الصبي محمد  مقتل  على  لالحتجاج  نظمت  التي  المظاهرات  القدس عقب  فلسطيني في شرقي   770 على  يزيد  ما  اإلسرائيلية 

خضير. وفي الوقت عينه، شّنت تلك القوات حملة اعتقاالت واسعة في محافظات الضفة الغربية، حيث اعتقلت ما ال يقل عن 1,000 

يقبعون في سجون  182 طفال،91  فيهم  بمن  فلسطيني،  أسير   5,800 مجموعة  ما  كان   ،2015 نيسان   1 يوم  وبحلول  فلسطيني.90 

414 أسيرا بموجب أوامر االعتقال اإلداري، دون توجيه أي تهم  االحتالل على خلفية سياسية. وعالوة على ذلك، تحتجز ‘إسرائيل’ 
إليهم أو محاكمتهم.92

نة / التواطؤ من جانب الحكومة(
ّ
األعمال التي تنفذها أطراف غير حكومية )وتحظى بموافقة مبط

ينص قانون إدارة األراضي اإلسرائيلي لسنة 2009 على السماح بخصخصة األراضي ’التي تملكها‘ دولة ‘إسرائيل’، والصندوق القومي 

الوحدات  بيع  القانون  يجيز هذا  وبذلك،  السواء.  على  المحتلة  الفلسطينية  واألرض  ‘إسرائيل’  داخل  األراضي  تطوير  وسلطة  اليهودي 

السكنية في المستعمرات والمناطق التي صادرتها السلطات اإلسرائيلية من الفلسطينيين لغايات إقامة المستعمرات / المستوطنات 

88 UN General Assembly, “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,” 
November 29, 1978, http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/D7340F04B82A2CB085256A9D006BA47A.

89 B’Tselem, “Deportation,” January 1, 2011, http://www.btselem.org/deportation Deportations under Israel’s Policy of “assigned 
residence” were carried out exclusively on the basis of administrative decisions. In other words, the deportees had neither a 
formal trial nor an opportunity to speak in their own defense. .

90 Charlie Hoyle, “Jerusalem Faces Largest Surge in Arrests since 2nd Intifada,” Ma’an News Agency, April 28, 2015, http://www.
maannews.com/Content.aspx?id=723567.

91 Addameer, “Addameer Monthly Detention Report - 1 April 2015,” April 1, 2015, http://www.addameer.org/etemplate.php?id=765.

92 Ibid. 
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مجموعة مشاهد لحياة الفلسطينيين تحت نير القمع اإلسرائيلي على جانبي الخط األخضر )تصوير: بديل(

للمالك اليهود األفراد.93 وترتكز هذه السياسة في تنفيذها على إعمال صالحيات التقدير واالجتهاد الذي تمارسه أطراف غير حكومية، 

من قبيل الصندوق القومي اليهودي والدور األيديولوجي الذي يؤديه لصالح الدولة اإلسرائيلية. 

األراضي  استعمال  من  الفلسطينيين  البدو  منع  في  اليهودي  القومي  بالصندوق  اإلسرائيلية  الحكومة  تستعين  المثال،  سبيل  فعلى 

قدرة  من  بالتالي  يحد  مما  نفسه  الصندوق  إلى  األراضي  هذه  ملكية  نقل  خالل  من  أولهما  رئيسيتين:  طريقتين  خالل  من  النقب  في 

الفلسطينيين المقيمين في هذه المنطقة من الوصول إليها واالنتفاع بها. وتتمثل الطريقة الثانية بما يقوم به الصندوق المذكور من 

زراعة الغابات في أراضي النقب واعالنها بالتالي مناطق خضراء. وفي شهر تموز 2009، وقعت ‘إسرائيل’ على ’اتفاقية تبادل األراضي‘، 

’المتوفرة  األراضي  التي تضفي عليها تسمية  األراضي  60,000 دونم من  إلى   50,000 تتراوح من  بموجبها ملكية مساحة  نقلت  التي 

والواقعة خارج حدود المخططات‘ في النقب والجليل إلى الصندوق القومي اليهودي مقابل األراضي التي يملكها الصندوق. ومع ذلك، فمن 
المقرر تحويل مساحات شاسعة من األراضي إلى أراٍض يحظر على السكان األصالنيين الوصول إليها في هذه المنطقة.94

93 Adalah, “New Discriminatory Laws and Bills in Israel” (Haifa, October 2012), http://www.adalah.org/uploads/oldfiles/Public/files/
English/Legal_Advocacy/Discriminatory_Laws/Discriminatory-Laws-in-Israel-October-2012-Update.pdf.

94 Yeela Raanan, “The Role of the Jewish National Fund in Impeding Land Rights for the Indigenous Bedouin Population in the 
Naqab,” Al-Majdal Magazine, March 2010, https://www.badil.org/publication/periodicals/al-majdal/item/1406-raanan-jnf-naqab.
html.
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1.2 الـتـهـجـيـــر الـداخـلـــي الـمـسـتـمـــر 
في فلسطين فئتان من المهجرين داخليا، تضم أوالهما 384,200 فلسطيني ُهجروا من ديارهم إلى مناطق أخرى داخل حدود ما اصبح 

الفلسطينية  للتهجير داخل األرض  334,600 فلسطيني تعرضوا  الثانية من  الفئة  بينما تتألف   ،1948 العام  يعرف ب’إسرائيل’ منذ 
المحتلة منذ العام 95.1967

المهجرون الفلسطينيون داخل الخط االخضر: 
تضم هذه الفئة الفلسطينيين الذين ينحدرون من أرض فلسطين التي أعلن قيام دولة ‘إسرائيل’ عليها في يوم 15 أيار 1948. وقد 

تعرض هؤالء الفلسطينيون للتهجير من ديارهم وأراضيهم في أثناء النزاع المسلح الذي نشب على مدى الفترة الممتدة بين العامين 

1947 و1949، وبقوا مقيمين داخل حدود ما بات يسمى ‘إسرائيل’. ومع ذلك، فال يملك هؤالء المهجرون القدرة على العودة إلى ديارهم 

وممتلكاتهم حتى يومنا هذا. ومن جانب آخر، تشمل هذه الفئة الفلسطينيين الذي تعرضوا للتهجير داخل ‘إسرائيل’ بعد األعوام -1947

1949، والذين ما يزالون ممنوعين من العودة إلى ديارهم وأمالكهم حتى هذا اليوم. 

في  وحدة سكنية   5,000 عن  يقل  ال  من نقص سنوي  ويعانون  التهجير،  لخطر  الفلسطينيين  من  اآلالف  يتعرض  الحاضر،  الوقت  في 

من  بذلك  يقترن  وما  انعدامها،  أو  ثة  المحدَّ الهيكلية  المخططات  غياب  وُيَعّد  فيها.  يقطنون  التي  الفلسطينية  السكانية  التجمعات 

محدودية احتياطي األراضي، واإلجراءات المنِهكة التي تطبقها سلطات التخطيط اإلسرائيلية في المصادقة على هذه المخططات من 

الفلسطينية.  المناطق  التراخيص اإلسرائيلية في  البناء دون الحصول على  إلى  الفلسطينيين  المواطنين  التي تدفع  المباشرة  األسباب 

عتبر غير قانونية بموجب القوانين اإلسرائيلية، 
ُ
ونتيجة لهذا الوضع، باتت اآلالف من البيوت القائمة في التجمعات السكانية الفلسطينية ت

ل زيادة تقدر بما نسبته 
ّ
2010، وهو ما يشك العام  227 بناية خالل  التهديد بهدمها. وبذلك، هدمت ‘إسرائيل’  حيث تقع تحت خطر 

%38 بالمقارنة مع العام 96.2009 وفي شهر حزيران 2013، أقر البرلمان اإلسرائيلي )الكنيست( "مشروع قانون برافر- بيغين" )الذي ُيعرف 

بمخطط برافر(، والذي أعطى الضوء األخضر لطرد أبناء التجمعات السكانية الفلسطينية بصورة جماعية من النقب. ومن شأن هذا المخطط 

ذ بحذافيره، إلى تدمير 35 قرية في النقب وحرمان سكانها من أراضيهم فيها وتهجير ما يربو على 70,000 
َّ
ر له أن ينف دِّ

ُ
أن يفضي، لو ق

مواطن يقيمون فيها.97

95 Figures Obtained by Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) Official, February 2015.

96 Kais Nasser, “Severe Housing Distress and Destruction of Arab Homes: Obstacles and Recommendations for Change” (Dirasat 
- Arab Center for Law and Policy, February 2012), http://il.boell.org/sites/default/files/downloads/Dirasat_Housing_Parer_ENG.
pdf.

97 Adalah, “UN Human Rights Committee to Review Israel on 20 October 2014; Adalah and Partners Submit Reports,” Adalah The 
Legal Center for Arab Minority Rights in Israel, September 2014, http://www.adalah.org/en/content/view/8331.

 .)/UNHCRالسلطات اإلسرائيلية تهدم قرية العراقيب في النقب للمرة ال86، 2 تموز 2015. )تصوير: باريس ماتش
فلسطيني يرقب سلطات االحتالل اإلسرائيلي تهدم بيته، بيت حنينا، القدس،  29 تشرين األول 2013. )المصدر: وفا(
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المهجرون الفلسطينيون في األرض الفلسطينية المحتلة عام 1967
للمرة  للتهجير  أو قطاع غزة، ممن تعرضوا  القدس،  بما فيها شرق  الغربية،  الضفة  الذين ينحدرون من  الفلسطينيين  الفئة  تضم هذه 

األولى في حياتهم خالل الحرب العربية- اإلسرائيلية في العام 1967 ولم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم فيها. كما تشمل هذه الفئة 

الفلسطينيين الذين ينحدرون من الضفة الغربية أو قطاع غزة، ممن تعرضوا للتهجير للمرة األولى بعد حرب العام 1967. وقد جرى تهجير 

هؤالء الفلسطينيين بفعل االنتهاكات الممنهجة التي مست حقوق اإلنسان الواجبة لهم من خالل نظام السيطرة اإلسرائيلي الذي يجمع 

والعزل  التمييز،  على  تقوم  التي  والتخطيط  التنظيم  قبيل سياسات  )من  االمد  واالحتالل طويل  العنصري،  والفصل  االستعمار،  بين  ما 

العنصري، ومصادرة األراضي وفرض نظام استصدار التصاريح(.98 ومن الجدير بالذكر، في هذا المقام، أن عددا غير معروف من المهجرين 

في األرض الفلسطينية المحتلة هم في األصل الجئون نزحوا عن ديارهم وأراضيهم في العام 1948. 

الضفة الغربية وشرقي القدس 

ما يزال التهجير القسري الذي يستهدف الفلسطينيين جاريا على قدم وساق منذ إقامة ‘إسرائيل’ حتى هذا اليوم. فحتى شهر كانون 

األول 2014، أشارت التقديرات إلى أن 334,618 مهجرا يقيم في األرض الفلسطينية المحتلة )انظر الملحق 1-1 أدناه، فصل الخصائص 

السكانية(. وتفيد التقارير بأن ما يقرب من 5,489 فلسطينيا تعرضوا للتهجير داخل الضفة الغربية وشرقي القدس في أعقاب عمليات 

اإلخالء والهدم التي شنتها السلطات اإلسرائيلية في الفترة الواقعة بين العامين 2009 و99.2015 فخالل العام 2014، أقدمت ‘إسرائيل’ 

على تدمير 601 مبنى تعود ملكيتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وفي شرقي القدس المحتلة، مما تسبب في تشريد ما ال 
يقل عن 1,215 فلسطينيا من بيوتهم وأماكن سكنهم.100

المواطنين  إحالل  إلى  المخطط  1999. ويسعى هذا  العام  )E1( في  لمنطقة  الهيكلي  المخطط  على  اإلسرائيلية  الحكومة  وقد صادقت 

 المواطنين الفلسطينيين الذي يسكنون في هذه منطقة )E1(، التي تقارب مساحتها 12 كيلومترا مربعا وتقع بين 
ّ

اإلسرائيليين محل

مدينة القدس ومستعمرة "معاليه أدوميم" اإلسرائيلية.101 وفي شهر نيسان 2014، أماطت ‘إسرائيل’ اللثام عن مخطط يرمي إلى ترحيل 

التجمعات البدوية التي تقطن في هذه المنطقة ونقلها إلى ثالث "بلدات حضرية"، هي النويعمة والجبل وفصايل. وينطوي هذا المخطط 
على التهديد بتهجير ما ال يقل عن 12,000 فلسطيني من أبناء التجمعات البدوية الفلسطينية قسرا من مضاربهم.102

قـطـــــاع غـــــزة 

أقدمت ‘إسرائيل’، في صيف العام 2014 وخالل الحرب التي سمتها ’عملية 

الغالبية  وكانت  غزة.  قطاع  في  فلسطيني   2,200 قتل  على  الصامد‘،  الجرف 

العظمى من هؤالء من المدنيين، من بينهم ما يزيد على 520 طفال.103 من خالل 

استهدافها السكان المدنيين والبينة التحتية المادية التي تسند وجودهم 

يمكن  ال  بيئة  خلق  على  وواضح،  وملموس  فعلي  نحو  على  ‘إسرائيل’  تعمل 

حقوق  بغياب  القهرية  البيئة  هذه  تتسم  فيها.  يعيشوا  أن  السكان  لهؤالء 

الصحية  والرعاية  الشخصية،  السالمة  الحق في  بما فيها  األساسية،  اإلنسان 

98 “Figures Obtained by Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) Official.”

99 Internal Displacement M, “Palestine IDP Figures Analysis” (Geneva, Switzerland: Internal Displacement Monitoring Centre, 
December 2014), http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/palestine/figures-analysis.

100 OCHA, “Forced Displacement: Overview” (OCHA - United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs occupied 
Palestinian territory, April 2015), http://www.ochaopt.org/content.aspx?id=1010137.

101 Crispian Balmer, “‘Doomsday’ Hill May Be One Israeli Settlement Too Far,” Ma’an News Agency, December 3, 2012, http://www.
maannews.com/Content.aspx?id=544635.

102 UNRWA, “UNRWA Urges Donor Community to Take Firm Stand against Mass Forcible Transfer of Palestinian Bedouins,” 
September 21, 2014.

103 OCHA, “Gaza Crisis: Facts and Figures,” October 15, 2014, http://www.ochaopt.org/content.aspx?id=1010361.

مهجرون داخليًا في قطاع غزة يعودون للسكن في بيوتهم 
الُمهّدمة بعد انتهاء الحرب، تموز 2014 )تصوير: بديل(
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جبر نصف مليون فلسطيني على النزوح داخل قطاع غزة في خضّم هذه العملية 
ُ
األساسية، والمأوى، وأسباب العيش والغذاء.104 وقد أ

العسكرية، ويمثل هذا العدد ما نسبته %28 من مجمل سكان القطاع. وما يزال أكثر من 100,000 فلسطيني مهجرين حتى شهر 
تموز 105.2015

1.3 التهجير القسري الثانوي )الالحق(: التهجير المستمر داخل الدول 
العربية ومنها 

ما يزال نحو ثلثي الفلسطينيين المهجرين من ديارهم يعيشون في منفاهم القسري خارج حدود فلسطين.106 ومع ذلك، شهد عدد ليس 

بالقليل من هؤالء الفلسطينيين التهجير مرات أخرى بسبب األزمات السياسية التي عصفت بالمنطقة. فقد أفضت النزاعات المسلحة، وغياب 

الالجئين  إلى تهجير  التمييزية  والسياسات  الفلسطينية،  السلطة  أو  التحرير  العربية ومنظمة  البلدان  بين  القائمة  العالقات  االستقرار عن 

الفلسطينيين مرات عدة. وفي الواقع، ما كان لهذا التهجير أن يقع لو أن ‘إسرائيل’ احترمت حق هؤالء الالجئين في العودة إلى ديارهم االصلية، 

وهو الحق المقرر لهم دوليا. وتتحمل ‘إسرائيل’ القسط األكبر من المسؤولية عن الوضع الحالي الذي يكابده الالجئون الفلسطينيون في الخارج 

بسبب إنكارها حقهم في العودة إلى أرضهم.107 وقد ترك هذا اإلنكار، الذي يقترن مع السياسات التمييزية التي تنفذها الدول المضيفة، 

الالجئين الفلسطينيين في وضع عائم ال يستطيعون فيه العثور حتى على مالذ مؤقت؛ خصوصا في حاالت التهجير الجماعي لهم.  

لم يفتأ الالجئون الفلسطينيون يواجهون التهجير القسري سواء داخل أقاليم البلدان العربية التي تستضيفهم، او إلى خارجها. ومن 

األسباب الرئيسية التي تقف وراء هذا التهجير القسري الثانوي الذي يتعرض له الالجئون الفلسطينيون داخل الوطن العربي وخارجه؛ 

التغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وتزعزع العالقات بين الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية واألحزاب السياسية أو 

السلطة الفلسطينية، واألزمات الداخلية، ناهيك عن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وتستعرض األوضاع السياسية التالية بعض 

الشواهد الحّية على حاالت التهجير القسري الثانوي الذي يعايشه الالجئون الفلسطينيون. 

مـا قـبــل الـعــام 2011 
خالل العقد الخامس من القرن الماضي، أقدمت دول الخليج العربي المنتجة للنفط على طرد العمال الفلسطينيين الذين خاضوا إضرابا عن 

العمل.108 وبعدما تحّدت منظمة التحرير الفلسطينية سلطة المملكة األردنية الهاشمية في العام 1970، هّجر وطرد األردن ما يتراوح من 

18,000 إلى 20,000 فلسطيني وهدمت مخيمات كانوا يقطنون فيها. كما تمخضت هذه الحرب، التي تعرف باسم "أيلول األسود"، عن 
طرد منظمة التحرير من األردن واستقرارها في لبنان.109

وفي جنوب لبنان، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية مخيم النبطية في العام 1974، حيث هّجر الالجئون الذين كانوا فيه إلى مخيم 

عين الحلوة وغيره من المخيمات في لبنان. وبعد هذه الحادثة بعامين، أقدمت القوات التابعة لحزب الكتائب المسيحية اللبنانية عل هدم 

الكتائب مجزرة راح ضحيتها  للبنان، اقترفت قوات حزب  أثناء االجتياح اإلسرائيلي  الباشا شرقي بيروت. وفي  الدكوانيا وجسر  مخيمي 

104 Israel Ministry of Foreign Affairs, “The Human Rights Council Commission of Inquiry on Gaza,” 17.

105 IDMC, “Palestine IDP Figures Analysis,” Figures Analysis, (July 2015), http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-
north-africa/palestine/figures-analysis.

106 UNRWA, “In Figures as of 1 July 2014” (Jerusalem, July 2014), http://www.unrwa.org/sites/default/files/in_figures_july_2014_
en_06jan2015_1.pdf.

107 Abbas Shiblak, “The Palestinian Refugee Issue: A Palestinian Perspective” (Chatham House: The Royal Institute of International 
Affairs, February 2009), http://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Middle%20East/bp0209_pri_
shiblak.pdf; Isabel Kershner, “Netanyahu Rejects Calls for Israel to Accept Syrian Refugees,” Haaretz, September 6, 2015, http://
www.nytimes.com/2015/09/07/world/middleeast/netanyahu-rejects-calls-to-accept-syrian-refugees.html?_r=0.

108 Laurie A. Brand, Palestinians in the Arab World: Institution Building and the Search for a State (New York: Columbia University 
Press, 1988), 126-127: “In the mid-1950s, Palestinian workers supported by indigenous nationalist elements who opposed the 
continuation of Western economic domination led a series of strikes throughout the Gulf to protest conditions in the oil sector. 
Deportations of Palestinians from Saudi Arabia, Iraq, Libya, and Kuwait followed.”

109 Lex Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees in International Law (Oxford : New York: Oxford University Press, 1998), 17.
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اآلالف من الالجئين الفلسطينيين في مخيم شاتيال وحي صبرا. وفضال عن ذلك، تعرض الالجئون الفلسطينيون للتهجير في خضم "حرب 

المخيمات" )1987-1985( التي نشبت بين الجيش اللبناني وميليشيات لبنانية اخرى، والقوات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية التي 

بقيت متمركزة في لبنان بعد أن غادرت المنظمة أراضيه.110 وقد أفرز الدمار الذي خلفته هذه الحرب على نطاق واسع آثاره على ما يقرب من 
73,500 الجئ، أو ما نسبته %90 من سكان المخيمات الفلسطينية في لبنان.111

وخالل حرب الخليج )1991-1990(، أجبرت دولة الكويت معظم الالجئين الفلسطينيين الذين تراوح عددهم من 350,000 إلى 400,000 

الجئ كانوا يقيمون فيها على مغادرة أراضيها كعقوبة جماعية تكبدوها هم جراء الدعم الذي أبدته منظمة التحرير الفلسطينية للعراق.112 

وكان العديد من هؤالء الالجئين مسجلين لدى وكالة األونروا ويحملون جوازات سفر أردنية أو وثائق سفر مصرية صادرة من قطاع غزة. 

وهّجر معظم الالجئين إلى األردن، حيث كان معظمهم بمثابة مواطنين أردنيين. وتمكن العديد من الفلسطينيين الذين كانوا يحملون 
بطاقات اإلقامة في األرض الفلسطينية المحتلة من العودة الى أماكن سكنهم فيها.113

بـ35,000 الجئ فلسطيني من أراضيها في سياق تعبيرها عن  وفي العام 1994، أعلنت ليبيا عن نيتها طرد ما قدر عددهم في حينه 

الليبية في هذا الصدد  التي اتخذتها الحكومة  التدابير  التي انطلقت بموجب اتفاقيات أوسلو. واشتملت  استيائها من عملية السالم 

 ،1995 أيلول  السارية منها. وفي شهر  التصاريح  وإلغاء  البالد  لإلقامة في  للفلسطينيين  الممنوحة  التصاريح  االمتناع عن تجديد  على 

أكد الرئيس القذافي من جديد على نيته طرد جميع الفلسطينيين من بالده. وبذلك، وضع المئات من الفلسطينيين على متن السفن 

والشاحنات وطردوا من األراضي الليبية. وقد سمح لبعض هؤالء الالجئين بالدخول إلى األردن واألرض الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان. 

وفي المقابل، ترك عدد ليس بالقليل من الالجئين المبعدين من ليبيا عالقين في ظروف قاسية للغاية في مخيم السلوم على الحدود بين 

مصر وليبيا. ولم يسمح لهؤالء الفلسطينيين بالعودة إلى ليبيا إال في شهر كانون الثاني 1997 بعد أن تركوا عالقين على الحدود المصرية 
لفترة وصلت إلى 16 شهرا.114

110 Jaber Suleiman, “Marginalised Community: The Case of Palestinian Refugees in Lebanon” (Falmer, Brighton: Development 
Research Centre on Migration, Globalisation and Poverty University of Sussex, April 2006), 6, http://r4d.dfid.gov.uk/pdf/outputs/
migrationglobpov/jaberedited.pdf.

111 Suheil al-Natour, Awda’ al-Sha’ab al Falastini fi Lubnan [Arabic] (Beirut: Dar al-Takadum al-Arabi, 1993); Suheil al-Natour, Al-
Mohajjarun al-Falastinyoun fi Lubnan [Arabic] (Beirut: Ajial, 2003).

112 Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees in International Law, 1998, 18.

113 Helena Lindholm Schulz, The Palestinian Diaspora (Routledge, 2003), 64–67.

114 BADIL Staff, “The Palestinian Crisis in Libya 1994-1996 - Interview with Professor Bassem Sirhan,” Al-Majdal, Forced Secondary 
Displacement: Palestinian Refugees in the Gaza Strip, Iraq, Jordan, and Libya, no. 45 (Winter 2010), http://www.badil.org/
phocadownload/Badil_docs/publications/al-majdal-45.pdf.

)UNHCR :المئات من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من العراق عالقين في مخيم التنف على الحدود العراقية السورية، أيار 2006  )تصوير



50

وشهدت أوضاع الالجئين الفلسطينيين تدهورا دراماتيكيا في العراق. ففي العام 2003، وقع الالجئون الفلسطينيون مرة أخرى ضحايا 

لحالة العنف العام الذي ضرب المنطقة وتعرضوا للقمع واالضطهاد على أساس جنسيتهم في أعقاب الحرب التي قادتها الواليات 

المتحدة األمريكية واحتاللها للعراق بالتالي. وقد جاء هذا االضطهاد في صورة إخالء الالجئين الفلسطينيين من بيوتهم، واالعتقال 

التعسفي، والخطف والتعذيب، واالغتصاب، واإلعدام خارج إطار القضاء.115 وفي هذا السياق، لم تقم القوات األمريكية والبريطانية 

والسلطات العراقية بحماية الالجئين الفلسطينيين في العراق، ولم تبِد االستعداد لتوفير الحماية الضرورية لهم.116 وحسبما جاء على 

لسان المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، كان 34,000 الجئ فلسطيني يعيشون في العراق قبل العام 2003، مقابل 
نحو 12,000 ما يزالون يقيمون فيه حتى شهر كانون الثاني 117.2015

أفضت الحرب التي شنتها ‘إسرائيل’ على لبنان في صيف العام 2006 إلى تدفق أعداد ضخمة من المهجرين إلى مخيمات الالجئين 

الفلسطينيين ومن هذه المخيمات إلى خارجها أيضا. وقد استهدفت المدفعية والطائرات اإلسرائيلية المناطق المحاذية للمخيمات 

الفلسطينية في حاالت ليست بالقليلة. وواجه ما ال يقل عن 25,000 الجئ فلسطيني يقطنون خارج المخيمات في القرى الجنوبية 

بالقرب من الحدود اإلسرائيلية نفس الظروف التي واجهها المواطنون اللبنانيون في خضم هذه الحرب.118 وفي هذا السياق، فّر ما 

يقارب 16,000 الجئ فلسطيني من المخيمات الواقعة في جنوب لبنان والمخيمات في بيروت بغية النجاة من القتال الذي دارت رحاه 

في هذه المنطقة.119 وفضال عن ذلك، تسبب النزاع الذي اندلع في مخيم نهر البارد في العام 2007 إلى تهجير الغالبية الساحقة من 

سكان المخيم، حيث هّجر ما يقرب من 27,000 الجئ فلسطيني من المخيم والمناطق المحيطة به في جنوب لبنان. وتشير التقديرات 

إلى أن نحو %95 من المباني وشبكات البنية التحتية في المخيم تعرضت للتدمير أو لألضرار التي يتعذر إصالحها. وما تزال 5,900 

أسرة مهجرة من بيوتها في هذا المخيم حتى هذا اليوم، وهم يعتمدون اعتمادا كامال على المساعدات التي تقدمها وكالة األونروا 

لهم.

مـا بـعــد الـعــام 2011 
الالجئين  من  العديد  حياة  على  آثارها   ،2011 العام  في  استهل  الذي  العربي‘،  بـ’الربيع  سّمَي  عّما  نجمت  التي  التحوالت  أفرزت 

المؤيدة  القوات  بين  نزاع شامل  إلى  الحكومة وتطورها  ناهضت  التي  االحتجاجات  وتيرة  ليبيا، تسبب تصاعد  الفلسطينيين. ففي 

للرئيس القذافي والقوات المعارضة له في فرار ما يقدر بـ750,000 شخص، بمن فيهم نحو 267,000 شخص من غير الليبيين على 

مدى الفترة الواقعة بين شهر شباط ويوم 9 أيار 120.2011 ومثلما كان عليه الحال في العام 1995، كان وجود الفلسطينيين في ليبيا 

مرهونا بالعالقات السياسية بين القذافي ومنظمة التحرير الفلسطينية. وكان نحو 70,000 فلسطيني يقيمون في البالد مع نشوب 

النزاع فيها،121 حيث جرى إجالء 100 طالب فلسطيني في شهر آذار 2011 وسمحت ‘إسرائيل’ بدخول 300 فلسطيني إلى األرض 

الفلسطينية المحتلة كـ"بادرة إنسانية" منها.122 وحاول ما يقرب من 3,000 فلسطيني اجتياز الحدود إلى مصر، غير أن قوات الجيش 

115 UNHCR, “Aide-Mémoire: Protecting Palestinians in Iraq and Seeking Humanitarian Solutions for Those Who Fled the Country,” 
December 2006, 2, http://www.refworld.org/docid/45b0fc2e2.html.

116 UNHCR, “Iraq: UNHCR Deeply Disturbed by Security Forces Raid in Palestinian Area,” Briefing Notes (UNHCR, March 16, 
2007), http://www.unhcr.org/45fa703ab.html.

117 UNHCR, “UNHCR Concerned for Palestinians Travelling to Iraqi-Jordanian Border,” Briefing Notes (UNHCR, March 21, 2006), 
http://www.unhcr.org/441fe86d1f.html; UNHCR, “2015 UNHCR Country Operations Profile - Iraq,” accessed March 20, 2015, 
http://www.unhcr.org/pages/49e486426.html.

118 “Situation of Palestine Refugees in South Lebanon - UNRWA Press Release (15 August 2006)” (UNRWA, August 2006), http://
unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/961808D098F0D27C852571CB004DB361.

119 UNRWA, “Flash Appeal: Lebanon” (UNRWA Headquarters Gaza: UNRWA, 2006), 2, http://www.unrwa.org/userfiles/ 
2010011921340.pdf.

120 Elena Fiddian-Qasmiyeh and UNHCR, “Invisible Refugees: Protecting Sahrawis and Palestinians Displaced by the 2011 Libyan 
Uprising,” Research Paper (Geneva, Switzerland: UNHCR, November 2011), 2, http://www.unhcr.org/4eb945c39.pdf.

121 Ibid., 6.

122 Ibid., 5. Franklin Lamb, “Libya’s Palestinian Refugees and the Current Crisis,” Al-Manar, July 18, 2011, http://www.almanar.com.
lb/english/adetails.php?eid=21956&cid=41&fromval=1.
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 2013 أيلول  لبنان،  الى  الحرب في سوريا يلجأون  الفارون من أهوال  الفلسطينييون  الالجئون  الحلوة،  إلى مخيم عين  من دمشق 
)Aurelie Lachant/MSF :تصوير(

الفلسطينيين  التي تملي عليها رفض دخول  القوات قد تلقت األوامر  المصري منعتهم من دخول األراضي المصرية. وكانت هذه 

الذين ال يحملون بطاقات الهوية الوطنية أو بطاقات اإلقامة السارية في مصر.123 وال يعرف العدد الكلي لالجئين الفلسطينيين الذين 

سعوا إلى الفرار من ليبيا. 

وحتى وقت اعداد هذا المسح، ما يزال معظم الالجئين الفلسطينيين من سوريا )560,000 من الالجئين الفلسطينيين( يعانون من 

ويالت التهجير القسري نتيجة للنزاع الذي نشب فيها في العام 2011. وفي المقابل، تعاني وكالة األونروا من نقص مزمن في التمويل 

الذي يلزمها لتنفيذ التدخالت اإلنسانية لصالح الالجئين الفلسطينيين داخل األراضي السورية.124 ففي هذا السياق، تفيد الوكالة بأن 
نحو %98 من هؤالء الالجئين في حاجة للمساعدات اإلنسانية العاجلة.125

ومنذ العام 2011، تعرض ما يزيد على %75 من الالجئين الفلسطينيين للتهجير القسري إلى مناطق شتى داخل سوريا ومنها إلى 

خارجها.126 وقد بات أكثر من 280,000 الجئ فلسطيني من بين 560,0000 الجئ مسجل لدى وكالة األونروا مهجرين ومشردين على 

امتداد إقليم هذه الدولة. كما فّر ما ال يقل عن 80,000 من هؤالء الالجئين إلى البلدان المجاورة. يعيش ما يقرب من 44,000 الجئ 

فلسطيني ممن نزحوا من سوريا في هذه اآلونة على المساعدات التي تقدمها وكالة األونروا في لبنان، إلى جانب 15,000 آخرين تقريبا 

في األردن و1,000 آخرين في قطاع غزة.127 وهناك نحو 4,000 الجئ فلسطيني من سوريا في مصر، بينما فر عدد أقل من هؤالء إلى 
تركيا وليبيا وشرق آسيا.128

123 Franklin Lamb, “Libya’s Palestinian Refugees and the Current Crisis,” Al-Manar, July 18, 2011, http://www.almanar.com.lb/
english/adetails.php?eid=21956&cid=41&fromval=1.

124 UNRWA, “Yarmouk Situation Update 19,” UNRWA, April 21, 2015, http://www.unrwa.org/newsroom/emergency-reports/yarmouk-
situation-update-19.

125 Robert Tait, “Syrian Forces ‘Committing War Crimes by Starving Palestinian Camp,’” The Telegraph, March 10, 2014, http://www.
telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10686208/Syrian-forces-committing-war-crimes-by-starving-Palestinian-
camp.html.

126 Palestinian Return Centre, Action Group for Palestinians of Syria, and Filistin Dayanışma Derneği (FİDDER), “Report on the 
Conditions of Palestinian Refugees in Syria.”

127 UNRWA, “Syria Regional Crisis Response Update 84.”

128 Ibid.
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وما تزال اإلعادة القسرية تشكل تهديدا يواجهه الالجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا على الرغم من الحظر الذي يفرضه القانون 

الدولي العرفي والمدون على هذا اإلجراء.129 ففي شهر نيسان 2014، أغلقت الحكومة اللبنانية الحدود في وجه الفلسطينيين القادمين من 

سوريا.130 وما تزال هذه الحكومة تمتنع عن االعتراف الرسمي بأولئك الفلسطينيين الذين تمكنوا من عبور الحدود إلى األراضي اللبنانية 

بأمان. ويكتنف قدر هائل من الغموض وضع هؤالء الالجئين ألنهم معرضون لخطر االعتقال واإلبعاد من لبنان.131 وفي شهر آب 2012، 

فرض األردن حظرا على دخول الالجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا، بمن فيهم النساء واألطفال. كما تفيد التقارير الواردة من مصر 
بتسجيل بعض حاالت اإلعادة القسرية لالجئين الفلسطينيين من أراضيها.132

ل هذا العدد زيادة 
ّ
وبات من المعروف أن األردن أقدم على إبعاد أكثر من 100 الجئ فلسطيني من أراضيه في العام 2014، حيث يشك

تقدر بـ%40 بالمقارنة مع العام 133.2013 وفي هذا الخصوص، تحذر وكالة األونروا من أن األعداد الحقيقية لحاالت اإلبعاد قد تكون أعلى 

من ذلك بكثير.134 وزيادة على ذلك، تحتجز السلطات األردنية نحو 4,500 فلسطيني في مخيم "سايبر سيتي" في محافظة الرمثا إلى حين 

إعادتهم إلى سوريا.135 ويتعرض عدد ليس بالقليل من هؤالء الالجئين الفلسطينيين لدرجة كبيرة من التمييز وانعدام األمن بالنظر إلى 

، كما يواجهون الصعوبات في إنجاز معامالتهم المدنية، من قبيل تسجيل مواليدهم، أو الحصول على الخدمات 
ّ

وضعهم القانوني الهش
الحكومية، وهم عرضة فوق كل ذلك لإلبعاد من األراضي األردنية.136

ل مصر منطقة من المناطق التي تعمل فيها وكالة األونروا. ولذلك، ال يجوز حرمان الالجئين الفلسطينيين من المزايا التي تنص 
ّ
ال تشك

عليها االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لسنة 1951 ونظام الحماية الذي ترعاه المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بموجب 

الالجئين  تجاه  واليتها  بتنفيذ  للمفوضية  السماح  المصرية  السلطات  ترفض  ذلك،  ومع  المذكورة.137  االتفاقية  من  1)د(  المادة  أحكام 

الثاني  للغاية.138 ففي شهر تشرين   
ّ

النازحين من سوريا، مما يعني أن هؤالء الالجئين يجدون أنفسهم في وضع هش الفلسطينيين 

2013، نشرت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان )Human Rights Watch( تقريرا أفادت فيه بأن السلطات المصرية كانت تحتجز ما ال يقل 

مبدأ عدم اإلعادة القرسية هو مبدأ أسايس يف قانون الالجئني والذي يحظر عىل الدول إعادة الالجئني بأي شكل من األشكال إىل البلدان أو األقاليم حيث قد تكون   129

حياتهم وحرياتهم مهددة بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو اإلنتامء إىل فئة إجتامعية معينة أو الرأي السيايس. هذا الحظر، املعرتف به عموماً باعتباره جزءاً 
من القانون الدويل العريف، ال يقترص عىل أولئك املعرتف بهم رسمياً كالجئني، بل ميتد أيضاً ليضفي الحامية من الرتحيل القرسي  عىل طالبي اللجوء.

 See: Erika Feller, Volker Türk, and Frances Nicholson, eds., “The Scope and Content of the Principle of Non-Refoulement: 
Opinion,” in Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003), 149, 116-118, http://www.refworld.org/docid/470a33af0.html

130 Susan M. Akram et al., “Protecting Syrian Refugees: Laws, Policies, and Global Responsibility Sharing” (International Human 
Rights Clinic - Boston University School of Law, July 2014), http://www.bu.edu/law/central/jd/programs/clinics/international-
human-rights/documents/FINALFullReport.pdf.

131 Amnesty International, “Families Ripped Apart as Palestinian Refugees from Syria Denied Entry to Lebanon,” Amnesty 
International, July 1, 2014, https://www.amnesty.org/en/articles/news/2014/07/families-ripped-apart-palestinian-refugees-syria-
denied-entry-lebanon/.

132 Human Rights Watch, “Egypt: Don’t Force Palestinians back to Syria” (Human Rights Watch, January 18, 2013), http://www.hrw.
org/news/2013/01/18/egypt-don-t-force-palestinians-back-syria.

133 ACAPS, “Regional Analysis for Syria, Part B - Host Countries,” Syria Needs Assessment (SNAP), January 28, 2015, 14 and 17, 
http://www.acaps.org/img/reports/p-regional-analysis-for-syria---part-b-host-countries-oct-dec-2014.pdf.

134 Ibid.

135 Rosemary Sayigh, “The Price of Statelessness: Palestinian Refugees From Syria,” Al Shabaka: The Palestinian Policy Network, 
May 15, 2013, http://al-shabaka.org/commentaries/the-price-of-statelessness-palestinian-refugees-from-syria/.

136 UNRWA, “PRS in Jordan,” accessed July 4, 2014, http://www.unrwa.org/prs-jordan; Ricardo Santos, “Palestinian Refugees from 
Syria in Jordan: An Overview,” Al-Majdal, Palestinian refugees from Syria: Ongoing Nakba, Ongoing Discrimination, no. 56 
(Autumn 2014): 26–27.

لإلطالع عىل دراسة تحليلية ملدى انطباق املادة 1)د(، أنظر بديل / املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني، سد فجوات الحامية: الدليل الخاص بحامية   137

الالجئني الفلسطينيني يف الدول املوقعة عىل اتفاقية الالجئني لعام 1951 )الطبعة الثانية، 2015 ، متوفرة باإلنجليزية وقريباً سيصدر ملخصاً عنها بالعربية(. )فيام 
بعد: سد فجوات الحامية( 

  http://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/publications/handbook/Art1D-2015Handbook.pdf.

138 Human Rights Watch, “Egypt: Syria Refugees Detained, Coerced to Return,” November 11, 2013, http://www.hrw.org/
news/2013/11/10/egypt-syria-refugees-detained-coerced-return.
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عن 400 الجئ فلسطيني من سوريا، في حين أجبرت 200 آخرين على مغادرة البالد. وكان العديد من هؤالء قادمين من سوريا.139 وفي 

شهر تشرين الثاني من العام 2014، أفادت منظمة العفو الدولية )Human Rights Watch( بأن السلطات المصرية أصدرت أوامر تقضي 

بإبعاد 66 الجئا، كان من بينهم 56 الجئا فلسطينيا من سوريا وخمسة فلسطينيين كانوا قد فروا من قطاع غزة بسبب الحملة العسكرية 
التي شنتها ‘إسرائيل’ عليه في صيف العام 140.2014

وأخيرا، تسبب الوضع األمني الذي ما فتأ يشهد تقلبا مستمرا في العراق منذ شهر كانون األول 2014 في تهجير ما يقرب من 2.1 مليون 

شخص في حركة  تهجير جديدة ونزوح ثانوي من التهجير في مناطق وسط العراق وإقليم كردستان العراق.141 وعالوة على ذلك، اضطرت 

2014 بدافع الخوف من تنظيم الدولة اإلسالمية التي  ما يقارب 120 أسرة فلسطينية إلى الفرار من الموصل في شهر تشرين الثاني 
استولت على المدينة في مطلع شهر حزيران 142.2014

الـفــــرار إلـى أوروبــــا 
قرر عدد كبير من الالجئين الفلسطينيين الفرار إلى أوروبا بحثا عن األمن واألمان نتيجة التساع رقعة انعدام االستقرار في البلدان العربية 

وتدهور األوضاع التي يعيشها هؤالء الالجئون. وفي هذا السياق، بات البحر األبيض المتوسط، على مدى السنوات القليلة الماضية، أحد 

أكثر المسارات الخطرة التي أزهقت فيها أرواح الالجئين الذين يبحثون عن مالذ آمن يؤويهم.143 ومن هؤالء أعداد متزايدة من الالجئين 

الفلسطينيين الذين يخوضون غمار هذه الرحلة، وال سيما بسبب النزاعات الدائرة في سوريا وقطاع غزة. ومما يزيد من معاناة هؤالء الالجئين 

غياب احترام مبدأ االمتناع عن إعادتهم إلى البلدان التي ينحدرون بصورة قسرية. وعلى الرغم من أن عدد األشخاص الذين عبروا البحر إلى 

أوروبا غير معروف، تشير التقارير إلى وجود الالجئين الفلسطينيين في العديد من الدول األوروبية، باإلضافة إلى الالجئين الذين فقدوا 

حياتهم فيما يعرف بـ"قوارب الموت".144 ففي هذا المضمار، أفادت التقارير بأن 400 الجئ فلسطيني من قطاع غزة كانوا من بين 500 

الجئ غرقوا في البحر في شهر أيلول 2014، بعدما غرق القارب الذي كانوا على متنه قبالة الشواطئ الليبية.145 كما نشر المرصد األورو- 

متوسطي لحقوق اإلنسان تقريرا أفاد فيه بأن ما ال يقل عن 2,200 الجئ سوري وفلسطيني حطوا رحالهم في إيطاليا خالل الشهور الثالثة 
األولى من العام 146.2015

ويقف النزاع الذي تدور رحاه في سوريا والوضع القانوني العائم الذي يجد فيه الالجئون الفلسطينيون أنفسهم فيه بعدما يفرون إلى 

البلدان المجاورة وراء هذا التوجه الذي برز مؤخرا نحو بلوغ أوروبا، سواء كان ذلك عبر البحر أو البر. وفوق كل ذلك، تسّبب االحتالل والحصار 

الذي تفرضه ‘إسرائيل’ على قطاع غزة – الذي أوشك على أن يتحول إلى مكان ال يصلح للسكن اآلدمي في غضون فترة قصيرة حسب أحد 

139 Ibid.

140 Amnesty International, “Scores of Syrian and Palestinian Refugees at Imminent Risk of Deportation from Egypt,” November 
14, 2014, https://www.amnesty.org/en/articles/news/2014/11/scores-syrian-and-palestinian-refugees-imminent-risk-deportation-
egypt/.

141 OCHA, “Iraq - Strategic Response Plan 2014/2015 (Revision),” October 2014.; OCHA, “Iraq: Displacement - Humanitarian 
Snapshot (as of 09 December 2014)” (OCHA, December 9, 2014), http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IRQ_
snapshot_141209_1.pdf.; UNHCR, “2015 UNHCR Country Operations Profile - Iraq.”

142 Maan News Agency, “Fearing IS, Palestinian Families Leave Mosul for Iraqi Kurdistan,” November 18, 2014, http://www.
maannews.com/eng/ViewDetails.aspx?id=740478.; Sheren Khalel and Matthew Vickery, “Palestinian Refugees Displaced Again 
as They Flee Islamic State in Iraq,” Mondoweiss, August 6, 2014, http://mondoweiss.net/2014/08/palestinian-refugees-displaced.; 
ACAPS, “Briefing Note - Iraq: Humanitarian Implications of Violence in Northern and Central Iraq (26 June 2014),” June 26, 2014, 
http://geo.acaps.org/pdf/doc/520.pdf.

143 International Organization for Migration, Fatal Journeys. Tracking Lives Lost during Migration (International Organization for 
Migration, 2014), 20, http://publications.iom.int/bookstore/free/FatalJourneys_CountingtheUncounted.pdf.

144 Medical Aid for Palestinians, “Palestinians Increasingly Attempting to Cross the Mediterranean,” April 24, 2015, http://www.map-
uk.org/news/archive/post/266-palestinians-increasingly-attempting-to-cross-the-mediterranean.

145 Shlomi Eldar, “Escaping Gaza, Hundreds of Palestinians Drown,” Al-Monitor, September 19, 2014, http://www.al-monitor.com/
pulse/originals/2014/09/tragedy-sea-boat-smugglers-gaza-despair-young-people.html.

146 Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, “One Migrant Drowns Every 4 Hours in the Mediterranean,” March 19, 2015, http://
www.euromedmonitor.org/en/article/748/One-Migrant-drowns-every-4-hours-in-the-Mediterranean.
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147-2015  في خراب بيوت الفلسطينيين وتدهور مستوى المعيشة وتدني  التقارير الصادرة عن هيئة األمم المتحدة في شهر تموز 

األنفاق و"قوارب  إلى  لذلك يلجأون  والكرامة، وهم  باألمن  القطاع يعدمون األمل في مستقبل يحظون فيه  الدخل. وبات سكان  معدالت 

الموت" سعيا للوصول إلى مالذ آمن وتأمين مستقبل أفضل لهم. 

في شهر آذار 2015، صرح كريس غينيس )Chris Gunness( الناطق الرسمي باسم وكالة األونروا: 

ال تنبع هذه المآسي التي تشمل غرق الرجال والنساء واألطفال الذين يغرقون في البحر من النزاع المسلح واالحتالل وغياب 

 لمشكلة الالجئين الفلسطينيين. 
ّ

الحماية الواجبة لحقوق اإلنسان فحسب، بل تنبع بصورة أساسية من العجز عن إيجاد حل

 القضية الفلسطينية أهمية 
ّ

ففي وقت يطغى فيه التطرف على منطقة الشرق األوسط، يكتسب فشل المجتمع الدولي في حل
مضافة.148

وحتى وقت كتابة هذا المسح، ما يزال عشرات الالجئين يحطون رحالهم في كل يوم على السواحل األوروبية، حيث يواجهون مصيرا 

يلفه الغموض. ويعتمد الوضع القانوني الذي يحظى به هؤالء الالجئون والظروف التي يعيشون فيها على الدولة التي يصلون إليها، 

وذلك بالنظر إلى أن كل دولة تطبق سياسات متباينة على هؤالء الالجئين وتتعامل معهم بطرق مختلفة كذلك. ومما ال شك فيه أن 

ت بوطنهم إلى حين انتهاء النزاع الدائر 
ّ
الالجئين الفلسطينيين لن ينفكوا يعانون من حاالت متعددة من التهجير منذ النكبة التي حل

ه إلى حين معالجة قضيتهم 
ّ
في سوريا، وإلى أن يطرأ التحسن على وضعهم القانوني والظروف التي يمرون بها، واألهم من ذلك كل

ها جذريا. 
ّ
وحل

147 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), “Report on UNCTAD Assistance to the Palestinian People: 
Developments in the Economy of the Occupied Palestinian Territory” (UNCTAD, July 6, 2015), TD/B/62/3, http://unctad.org/en/
PublicationsLibrary/tdb62d3_en.pdf.

148 Statement by UNRWA Spokesperson, Chris Gunness, “Drowning of Palestinians off the Coast of Sicily a ‘Clear and Tragic Sign’ 
of Untenable Situation” (UNRWA, March 19, 2015), http://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/drowning-palestinians-
coast-sicily-%E2%80%98clear-and-tragic-sign%E2%80%99-untenable.

يواصل المئات من الالجئين والمهجرين الفلسطينيين من سوريا والعراق رحلة اللجوء من الشرق األوسط باتجاه أوروبا، 2015 )تصوير: الجزيرة(
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1.4 نظـرة علـى أوضـاع الالجئيـن الفلسطينييـن فـي بلـدان عربيـة 

سـوريــــا 
حقبة  وفي   149.1948 العام  في  بفلسطين  ت 

ّ
حل التي  النكبة  عقب  سوريا  إلى  لجأوا  فلسطيني   90,000  –  85,000 الفئة  هذه  تضم 

الخمسينيات من القرن الماضي، أصدرت الحكومة السورية تشريعات جديدة تنص على معاملة مواطنيها والالجئين الفلسطينيين على 

قدم المساواة في الحقوق المدنية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية.150 وفي العام 1967، هّجر ما مجموعه 16,000 فلسطيني آخر إلى 

سوريا.151 وأقيم 13 مخيما إليواء هؤالء الالجئين الفلسطينيين، مع أن وكالة األونروا ال تعترف إال بتسع مخيمات منها.152 ومع اندالع األزمة 

السورية في العام 2011، كان عدد الالجئين الفلسطينيين في البالد قد ارتفع إلى ما يزيد على 500,000 الجئ، يمثلون نحو %3 من مجمل 

عدد سكان سوريا.153 وحتى شهر تموز 2015، تعرض أكثر من %60 من الالجئين الفلسطينيين في سوريا للتهجير القسري إلى مناطق 
مختلفة داخل البالد والى خارجها نتيجة لألزمة الراهنة التي تعصف بها.154

الحقوق والوضع القانوني 

الوضع القانوني: لم يتمكن سوى عدد ضئيل جدا من الفلسطينيين في سوريا من الحصول على المواطنة السورية، أما الذين حصلوا عليها 

فكانوا من أبناء األسر التي استقرت في البالد قبل العام 155.1948 وبموجب أحكام القانون رقم )260( لسنة 1965، لم يمنح الفلسطينيون 

بالتجارة  المتصلة  األمور  في  السوريين  المواطنين  مع  المساواة  قدم  على  اعتبارهم  جرى  ولكن  الكاملة،  المواطنة  في سوريا  المقيمون 

والتعليم واإلقامة والخدمة العسكرية والصحة والعمل ’دون تقويض هويتهم الوطنية ومواطنتهم االصلية‘. وال يستطيع الفلسطينيون 
المقيمون في سوريا التجنس، أو التصويت أو الترشح في االنتخابات البلدية والبرلمانية.156

والجامعات  الثانوية  والمدارس  األونروا  لوكالة  التابعة  االبتدائية  بالمدارس  االلتحاق  الفلسطينيين  الالجئين  أبناء  يستطيع  التعليـــم: 
السورية.157

 الكامل في االلتحاق بسوق العمل، باستثناء أولئك الذين وصلوا إلى البالد بعد 
ّ

العـمــــل: يتمتع الالجئون الفلسطينيون المسّجلون بالحق
تاريخ 10 تموز 1956، حيث ال يسمح لهم بتقلد الوظائف المدنية في الحكومة.158

149 Dr. Hamad Said Al- Mawed, “The Palestinian Refugees In Syria Their Past, Present and Future” (International Development 
Research Centre, 1999), 4, http://prrn.mcgill.ca/prrn/al-mawed.pdf.

150 Mohammed Khaled Al-Az’ar, “Arab Protection for Palestinian Refugees, Analysis and Prospects for Development,” in Rights in 
Principle - Rights in Practice: Revisiting the Role of International Law in Crafting Durable Solutions for Palestinian Refugees, by 
Terry Rempel (Bethlehem: BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, 2009), 233; Takkenberg, The 
Status of Palestinian Refugees in International Law, 1998, 167.

151 Lex Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees in International Law (Oxford : New York: Oxford University Press, 1998), 7

152 UNRWA, “Where We Work - Syria: Camp Profiles,” accessed July 3, 2014, http://www.unrwa.org/where-we-work/syria/camp-
profiles?field=16.

153 Ibid. 

154 UNRWA, “Syria Crisis.”

155 Abbas Shiblak, “Residency Status and Civil Rights of Palestinian Refugees in Arab Countries,” Journal of Palestine Studies 25, 
no. 3 (April 1996): 39, doi:10.2307/2538257.

156 UNICEF, “The Situation of Palestinian Children in the Occupied Palestinian Territory, Jordan, Syria and Lebanon” (Amman, 
Jordan: UNICEF Regional Office for the Middle East and North Africa, June 2011), 63, http://www.unicef.org/oPt/PALESTINIAN_
SITAN-final.pdf.

157 Asem Khalil, “Socioeconomic Rights of Palestinian Refugees in Arab Countries,” International Journal of Refugee Law 23, no. 4 
(December 1, 2011): 700, doi:10.1093/ijrl/eer027.

158 Paul McCann, “The Role of UNRWA and the Palestine Refugees,” Palestine-Israel Journal of Politics, Economics & Culture 
15/16, no. 4/1 (December 2008): 87.Khalil, “Socioeconomic Rights of Palestinian Refugees in Arab Countries,” 698.
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الرعايــة الصحيــة: يحظى الالجئون الفلسطينيون بذات الحقوق التي يتمتع المواطنون السوريون بها.159 وفي هذا المقام، ال تعتمد 

الحكومة السورية برنامجا للتأمين الصحي، ولكنها توفر الرعاية الصحية األولية مجانا في مراكز الصحة العامة.160 ويتعين على المرضى 

أن يتحملوا جزءا من تكاليف اإلقامة في المستشفيات، باستثناء حاالت الطوارئ.161 وفضال عن ذلك، تقدم وكالة األونروا وجمعية الهالل 

األحمر الفلسطيني خدمات الرعاية الصحية.162 ومما تجدر اإلشارة إليه أن النزاع المسلح المتواصل في سوريا أثر على توفير الخدمات 

الصحية. فحسبما جاء على لسان األونروا، باتت الوكالة هي الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية بعد توقف الحكومة عن 
تحويل الالجئين الفلسطينيين إلى وزارة الصحة.163

حقــوق الملكيــة: مع أن الفلسطينيين يتمتعون بحقوق اإلقامة الكاملة فيما يتصل بالسكن الالئق، تحول بعض القيود بينهم وبين 
امتالك العقارات فيما خال مكان اإلقامة. كما يمنع الفلسطينيون من شراء األراضي القابلة للزراعة.164

السفــــر: اعتمد القانون رقم )1311( الذي يخول الالجئين الفلسطينيين الحصول على وثائق السفر في يوم 2 تشرين الثاني 1963. 

وعلى خالف المواطنين السوريين، ال يسمح لهؤالء الالجئين بالسفر باستخدام بطاقات هوياتهم دون غيرها، وذلك مع العلم بأن سوريا 

سنت قانونا يتيح لالجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها بالسفر إلى لبنان والعودة منه باستخدام بطاقات هوياتهم منذ يوم 
1 تموز 165.1999

األردن 
ت بفلسطين.166 وقد شكل الفلسطينيون نصف تعداد 

ّ
لم يزل األردن يستضيف أكبر عدد من الالجئين الفلسطينيين منذ النكبة التي حل

السكان في البالد بعد أن ضم األردن الضفة الغربية إلى إقليمه.167 وفضال عن ذلك، وجد ما يربو على 200,000 فلسطيني ممن هجروا 

إلى جانب ثالثة مخيمات ال تكتسب  باالعتراف،  وأقيمت عشرة مخيمات تحظى  األردن.168  لهم في  1967 مالذا  العام  من ديارهم في 

طابعا رسميا، على أراضي األردن. وتؤوي هذه المخيمات بمجموعها ما يقرب من 370,000 الجئ.169 وبحلول شهر تموز 2014، بلغ عدد 

الالجئين الفلسطينيين المسجلين في البالد نحو 2,200,000 الجئ.170 ويجدر التنويه بأن هذا العدد ال يشمل الالجئين الفلسطينيين غير 

المسجلين أو أولئك الذين فروا إلى األردن من أتون األزمة السورية. 

الحقوق والوضع القانوني 

الوضــع القانونــي: منح قانون الجنسية لسنة 1954 المواطنة لالجئين الفلسطينيين الذين نزحوا إلى األردن خالل العام 1948، 

وباتت الحقوق وااللتزامات التي يتمتع بها هؤالء الالجئون مساوية لتلك التي يتمتع المواطنين األردنيون بها. وفي المقابل، ال 

159 Khalil, “Socioeconomic Rights of Palestinian Refugees in Arab Countries,” 702.

160 Åge A. Tiltnes, ed., Palestinian Refugees in Syria: Human Capital, Economic Resources and Living Conditions, Fafo-Report 514 
(Norway: Fafo, 2006), 92, http://www.fafo.no/index.php.

161 Ibid. 

162 Ibid. 

163 UNRWA, “Health in Syria,” UNRWA, accessed August 18, 2015, http://www.unrwa.org/activity/health-syria.

164 Khalil, “Socioeconomic Rights of Palestinian Refugees in Arab Countries,” 704.

165 Nabil Mahmoud, “Development Indicators Among Palestinian Refugees in Syria 1948-2000,” Al Majdal, September 1999, 16.

166 Al-Az’ar, “Arab Protection for Palestinian Refugees, Analysis and Prospects for Development,” 227.

167 Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees in International Law, 1998, 155.

168 UN General Assembly, “Report of the Secretary General under General Assembly Resolution 2252 (ES-V),” September 15, 1967, 
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/CC2CFCFE1A52BDEC852568D20051B645.

169 UNRWA, “Where We Work: Jordan,” UNRWA, July 1, 2014, http://www.unrwa.org/where-we-work/jordan.

170 “UNRWA in Figures (as of 1 July 2014)” (UNRWA, July 1, 2014), http://www.unrwa.org/sites/default/files/in_figures_july_2014_
en_06jan2015_1.pdf.
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1967 بهذه التفضيل في المعاملة، انما فقط يتمتعون بوضع اإلقامة  يتمتع الفلسطينيون الذين هجروا من ديارهم في العام 
المؤقتة.171

والخاصة.  العامة  التعليمية  بالمؤسسات  االلتحاق  الحق في  الكاملة  المواطنة  يملكون  الذين  الفلسطينيون  الالجئون  يملك  التعليـــم: 

ويستفيد أبناء الالجئين المقيمين في المخيمات من الخدمات التعليمية التي توفرها وكالة األونروا.172 ومع ذلك، يعامل الفلسطينيون 

الذي يحملون جوازات سفر مؤقتة مدتها سنتين أو خمس سنوات باعتبارهم أجانب ويشترط عليهم تسديد الرسوم المترتبة عليهم 
بالعملة األجنبية.173

العمـــل: يملك الالجئون الذين نزحوا من فلسطين في العام 1948 الحق في العمل على قدم المساواة مع المواطنين األردنيين، مع أنهم 

يواجهون قدرا معتبرا من التمييز المبطن.174 ومن الجدير بالذكر أن عددا ضئيال من هؤالء الالجئين يجد وظيفة في القطاع العام.175 أما 

في  بالحق  يتصل  فيما  كأجانب  معاملتهم  بسبب  أكبر  فيواجهون صعوبات   1967 العام  في  ديارهم  من  الذين هجروا  الفلسطينيون 
العمل.176

الرعايـــة الصحيـــة: يملك الالجئون الفلسطينيون الذين يحملون المواطنة األردنية الحق الكامل في الحصول على الرعاية الصحية. وفي 

المقابل، تتعامل السلطات األردنية مع الالجئين الذين ينحدرون من األرض الفلسطينية المحتلة في العام 1967 بصفتهم أجانب.177 

وتعتبر وكالة األونروا الجهة الرئيسية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية األولية، كما تعد إحدى الجهات المهمة التي توفر هذه الخدمات 

للفلسطينيين الذين يقطنون خارج المخيمات.178 وفضال عن ذلك، تقدم الوكالة الخدمات الصحية لالجئين الفلسطينيين النازحين من 
سوريا إلى األردن.179

حقــوق الملكيـــة: ال يفرض قيودا على الفلسطينيين الذين يحملون المواطنة األردنية فيما يتصل بامتالك العقارات. ومرة أخرى، نرى أن 

الالجئين الذين نزحوا إلى األردن في العام 1967 يخضعون ألنظمة جديدة، حالهم في ذلك حال األجانب.180 فالفلسطينيون الذين يحملون 

جوازات السفر المؤقتة ال يملكون الحق في امتالك العقارات بأنفسهم، حيث يشترط عليهم تأمين شريك أردني في أي عقار يملكونه 
والحصول على موافقة مجلس الوزراء.181

السفـــر: يقيد وضع اإلقامة المؤقت الذي يحمله الفلسطينيون الذين هجروا من ديارهم في العام 1967 حريتهم في الحركة والتنقل ألنه 
ال يشتمل على ضمان الحق في العودة إلى األردن.182

171 Khalil, “Socioeconomic Rights of Palestinian Refugees in Arab Countries,” 698.

172 Oroub al-Abed, “Palestinian Refugees in Jordan — Forced Migration Online,” Page, (February 2004), http://www.forcedmigration.
org/research-resources/expert-guides/palestinian-refugees-in-jordan.

173 Ibid. 

174 Khalil, “Socioeconomic Rights of Palestinian Refugees in Arab Countries,” 698.

175 A. Åge Tiltnes and Huafeng Zhang, “Progress, Challenges, Diversity: Insights into the Socio-Economic Conditions of Palestinian 
Refugees in Jordan” (Norway: Institute for Applied Social Science (FAFO), 2013), 173.

176  A. Khalil, “Socioeconomic Rights of Palestinian Refugees in Arab Countries,” International Journal of Refugee Law 23, no. 4 
(December 1, 2011): 698, doi:10.1093/ijrl/eer027.

177 Ibid., 702.

178 Tiltnes and Zhang, “Progress, Challenges, Diversity: Insights into the Socio-Economic Conditions of Palestinian Refugees in 
Jordan,” 79.

179 “UNRWA Health Department Annual Report 2014,” Text, (May 21, 2015), 21, http://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-
territory/unrwa-health-department-annual-report-2014.

180  A. Khalil, “Socioeconomic Rights of Palestinian Refugees in Arab Countries,” International Journal of Refugee Law 23, no. 4 
(December 1, 2011): 698, doi:10.1093/ijrl/eer027, 704.

181 Oroub al-Abed, “Palestinian Refugees in Jordan — Forced Migration Online.”

182 Khalil, “Socioeconomic Rights of Palestinian Refugees in Arab Countries,” 698.
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لـبـنــــــــان 
من  قليل  عدد  ووجد  بفلسطين.183  ت 

ّ
حل التي  النكبة  أعقاب  في  لبنان  في  له  مالذ  إيجاد  إلى  فلسطيني   104,000 من  يقرب  ما  سعى 

الفلسطينيين مالذا له في لبنان خالل العام 1967. ومع مرور الزمن، تناقصت أعداد الالجئين الفلسطينيين في هذا البلد بسبب النزاع 

الداخلي الذي دار فيه، والنزاع الذي اندلع بين منظمة التحرير الفلسطينية و’إسرائيل’ على أرضه، والعقبات السياسية التي وضعت أمام 

حالة اللجوء المؤقت التي أسبغت على الالجئين الفلسطينيين في لبنان. وخالل حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، فر عدد ليس بالقليل 

من الالجئين الفلسطينيين من لبنان إلى بلدان أخرى. وبلغ عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان ما مجموعة 450,000 الجئ 

حتى شهر تموز 184.2014 ويعيش ما يقرب من 251,000 من هؤالء في 12 مخيما رسميا وستة مخيمات أخرى غير معترف بها رسميا. 

)انظر الجدول 4-1، الفصل الثاني أدناه(. وال يشمل هذا العدد الالجئين الفلسطينيين الذين فروا من أتون األزمة السورية. 

الحقـــوق والوضـــع القانونـــي 

الوضع القانوني: ما تزال الحكومة اللبنانية تصنف الالجئين المسجلين لدى وكالة األونروا و/أو لدى السلطات اللبنانية باعتبارهم أجانب منذ 

العام 1962. وهؤالء الالجئون هم من نزحوا عن ديارهم في فلسطين في العامين 1948 و1967. ويفرض لبنان، منذ مطلع العقد التاسع 

من القرن الماضي، قيودا جمة على الالجئين الفلسطينيين من خالل التشريعات، حيث يحرمهم من حقوقهم السياسية واالجتماعية 

والمدنية. كما يوجد في لبنان الجئون فلسطينيون يقيمون على أراضيه وال يملكون وثائق ثبوتية رسمية. وبالتالي، ال يستطيع هؤالء 

االلتحاق بالمؤسسات التعليمية أو االنخراط في سوق العمل أو الحصول على خدمات الرعاية الصحية، ناهيك عن عدم السماح لهم بالسفر. 

ويعتبر هؤالء بمثابة أجانب يقيمون في لبنان بصفة غير قانونية، وهم بذلك يعيشون في وضع قانوني عائم. ويثور الجدل حول عدد 

الالجئين غير المسجلين، ولكن يسود االعتقاد بأنهم يتألفون في معظمهم من الالجئين الذين نزحوا إلى لبنان في أعقاب أحداث أيلول 

183 “Overview of Palestinian Forced Displacement in and from Lebanon 1948-1990,” accessed June 29, 2015, http://www.badil.org/
en/publication/periodicals/al-majdal/item/1512-art02.html

184 UNRWA, “Where We Work - Lebanon,” July 1, 2014, http://www.unrwa.org/where-we-work/lebanon

مخيم نهر البارد بعد أن قام الجيش اللبناني بتدميره في العام 2007 )تصوير: األونروا(
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األسود الذي شهدها األردن في العام 185.1970 هناك الجئون آخرون غير مسجلين ممن تعرضوا للتهجير عقب احتالل األرض الفلسطينية 

على يد ‘إسرائيل’، باالضافة الى من هجروا مؤخرا من سوريا، حيث دخل عدد غير معروف من الالجئين الفلسطينيين إلى األراضي اللبنانية 

بصورة غير شرعية. 

التعليـــم: يقتصر االلتحاق بالمدارس العامة على المواطنين اللبنانيين. وتتقاضى المدارس الخاصة رسوما تعليمية باهظة. وفي المقابل، 
تعتبر وكالة األونروا الجهة الرئيسية التي تتكفل بتقديم الخدمات التعليمية لالجئين الفلسطينيين.186

العمـــل: يحظر على الالجئين الفلسطينيين العمل في القطاع العام. كما يحظر على غير المواطنين اللبنانيين العمل في بعض الوظائف 

في القطاع الخاص. ويفرض شرط "المعاملة بالمثل" على جميع األجانب الحصول على تصريح عمل، وهو شرط يستحيل على الفلسطينيين 
الوفاء به بالنظر إلى اعتبارهم عديمي الجنسية.187

الرعايــة الصحيـــة: ال يملك الالجئون الفلسطينيون الحق في العالج في المستشفيات الحكومية أو غيرها من المرافق الصحية العامة. 

وال تعد خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها وكالة األونروا وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني والمنظمات غير الحكومية األخرى كافية 
للوفاء بالطلب على هذه الخدمات.188

حقـــوق الملكيـــة: هناك قيود صارمة مفروضة على ترميم البيوت في المخيمات، كما ينطوي هذا األمر على إجراءات صعبة. ويتعين على 

الفلسطينيين الذين يقيمون بصورة قانونية في لبنان مباشرة إجراءات باهظة وطويلة لكي يتمكنوا من شراء بيوت تؤويهم. وفي المقابل، 

تجعل التدابير العسيرة الجديدة التي أقرتها الحكومة اللبنانية في العام 2001 من المستحيل على الفلسطينيين امتالك العقارات أو 
وراثتها.189

السفـــر: يستطيع الالجئون الفلسطينيون المسّجلون لدى وكالة األونروا الحصول على وثيقة سفر تسري لمدة خمس سنوات.190

مــصــــــر 
ت بفلسطين.191 وقد شهد الوضع القانوني والحقوق التي يحظى 

ّ
نزح ما يقدر بـ11,600 فلسطيني إلى مصر خالل النكبة التي حل

بها الالجئون الفلسطينيون في مصر تغيرات واكبت الوضع السياسي الذي تعيشه البالد. فخالل فترة حكم الرئيس الراحل عبد 

العامة.192 ولكن حرم  التعامل مع هؤالء الالجئين بصفتهم أجانب؛ فكان لهم الحق في الحصول على الخدمات  الناصر، لم يجِر 

الالجئون  السباعي.193 وقد تمتع  الكاتب يوسف  اغتيال  الفلسطينيين على  أحد  أقدم  أن  بعد  الحقوق  العديد من  الالجئون من 

الفلسطينيون بمعاملة تفضيلية في ظل حكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي.194 أما اليوم، فتتعامل مصر مع الالجئين 

185 Sherifa Shafie, “Palestinian Refugees in Lebanon.”

186 Khalil, “Socioeconomic Rights of Palestinian Refugees in Arab Countries,” 700.

187 The reciprocity clause establishes that employment of Arab country nationals should be reciprocated in the country of origin. Ibid., 
699; Shiblak, “Residency Status and Civil Rights of Palestinian Refugees in Arab Countries,” 43.

188 Khalil, “Socioeconomic Rights of Palestinian Refugees in Arab Countries,” 702.

189 Souheil El-Natour and Dalal Yassine, “Insight on the Legal Status Governing Daily Lives of Palestinian Refugees in Lebanon” 
(Human Development Center, July 31, 2006), 38, prrn.mcgill.ca/research/papers/NatourPalestiniansLebanon.pdf.

190 Ibid., 9–11.

191 Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees in International Law, 1998, 150.

192 Oroub El-Abed, “Palestinian Refugees of Egypt: What Exit Options Are Left for Them?” (Centre for Refugee Studies, January 1, 
2005), 17, http://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/refuge/article/viewFile/21329/20000.

193 Aaron David Miller, Arab States and the Palestine Question: Between Ideology and Self-Interest, Washington Papers (Book 
120) (New York: Praeger, 1986). 
أيضاً، فإن املادة 27 من القانون 137 الصادر يف 1981 ينص عىل أن األجانب ال ميكنهم مامرسة مهنهم دون ترصيح من وزارة العمل وترصيح إقامة ساري املفعول. 
وإضافة إىل تلك الصعوبات، تم تخصيص عدد محدد لألجانب للعمل يف القطاع الخاص، حيث تنص املادة 4 )القانون رقم 25 لسنة 1982( عىل أن العاملة األجنبية 

ال ميكن أن تتجاوز ٪10 من مجموع القوى العاملة يف أي مؤسسة حتى ال تتنافس مع القوى العاملة الوطنية.

194 Kelsey P. Norman, “Different Policies, the Same Game: Syrian and Palestinian Refugees in Egypt,” Jadaliyya, January 28, 2014, 
http://www.jadaliyya.com/pages/index/16221/different-policies-the-same-game_syrian-and-palest.
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الفلسطينيين كما تتعامل مع جميع األجانب اآلخرين.195 وقد بلغ عدد الالجئين الفلسطينيين المقيمين في مصر 160,000 تقريبا 
في العام 196.2014

الحقـــوق والوضـــع القانونـــي 

البقاء  إلى  الالجئ  يدفع  الذي  السبب  وبيان  الرسوم  بتسديد  في مصر  الفلسطينيين  الالجئين  إقامة  ترتبط  القانوني:  الوضع 
فيها.197

أو  مصريات،  مواطنات  من  المتزوجين  للفلسطينيين  االمتيازات  وتعطى  المصريين.  للمواطنين  العمل  في  األولوية  تمنح  العمـــل: 

 1962 )66( لسنة  رقم  المصري  القانون  السياق، صدر  البالد على مدى فترة محددة. وفي هذا  الدائمة في  إقامته  إثبات  لمن يستطيع 

لغايات السماح للفلسطينيين بالعمل في الوظائف الحكومية وفي القطاع العام ومعاملتهم كما لو كانوا مواطنين مصريين. ومع ذلك، 

يشترط القانون رقم )48( لسنة 1978 توظيف رعايا الدول العربية على أساس المعاملة بالمثل. ويضع هذا القانون صعوبات كأداء أمام 
الفلسطينيين الذين ال دولة لهم.198

التعليـــم: ال يسمح ألبناء الالجئين الفلسطينيين بااللتحاق بالمدارس العامة. ولذلك، يضطر أهالي هؤالء األطفال إلى دفع رسوم خاصة 

القطاع  في  أو  المصرية،  الحكومة  لحساب  يعملون  الذين  الفلسطينيين  ألبناء  االستثناءات  وتمنح  الخاصة.  بالمدارس  يلتحقوا  لكي 

المذكورة أعاله وتقاعدوا منها. ويدفع  العمل لدى الجهات  الذين سبق لهم  الموظفين  أبناء  إلى  أو الجيش المصري، باإلضافة  العام، 

الفلسطينيون رسوما إضافية لاللتحاق بالجامعات، وال يسمح لهم باالنتساب إلى كليات الطب والصيدلة والصحافة والعلوم السياسية 
واالقتصاد فيها.199

للمواطنين  الحكومة  تقدمها  التي  االجتماعية  المزايا  أو  الصحية  الرعاية  في  الحق  الفلسطينيون  يملك  ال  الصحيـــة:  الرعايـــة 
المصريين.200

حقـــوق الملكيـــة: صدرت التشريعات الجديدة بشأن ملكية العقارات في مطلع العقد الثامن من القرن الماضي. وقد ألغت هذه التشريعات 
الملكية السابقة لألراضي الزراعية بأثر رجعي.201

السفـــر: يخضع الفلسطينيون لقيود مشددة تفرض على سفرهم، حيث يمكن سحب اإلقامة إذا ما أمضى صاحبها فترة تزيد على ستة 
أشهر في الخارج.202

لـيـبـيـــــــا 
استضافت ليبيا على مدى تاريخها اآلالف من العمال الفلسطينيين الذي وفدوا للعمل فيها. وتشير التقديرات إلى أن تعداد الفلسطينيين 

المقيمين في ليبيا ارتفع من نحو 5,000 فلسطيني في العام 1970 إلى أكثر من 29,000 بحلول نهاية العام 203.1992 كما كان أبناء 

195 Khalil, “Socioeconomic Rights of Palestinian Refugees in Arab Countries,” 698; Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees 
in International Law, 1998, 152.

196 Akram et al., “Protecting Syrian Refugees: Laws, Policies, and Global Responsibility Sharing,” 84.

197 Oroub El-Abed, “The Forgotten Palestinians: How Palestinian Refugees Survive in Egypt” 20 (May 2004): 30, http://www.
fmreview.org/FMRpdfs/FMR20/FMR2013.pdf.

198 AsemKhalil, “Socioeconomic Rights of Palestinian Refugees in Arab Countries,” Center for Migration and Refugee Studies, 
American University in Cairo (2010), p. 698–699.

199 Ibid., 701.

200 Ibid., 702.

201 Ibid., 698–699.

202 Oroub El-Abed, “The Forgotten Palestinians: How Palestinian Refugees Survive in Egypt,” 30.

203 E. 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 1, 2012): 271, doi:10.1093/ijrl/ees027.
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الالجئين الفلسطينيين يحصلون على الدعم من الحكومة الليبية، بما يشمل المنح الدراسية في المدارس الثانوية والجامعات.204 وفي 

العام 1995، اعتمدت ليبيا سياسة تمييزية بحق الالجئين الفلسطينيين في سياق احتجاجها على دخول منظمة التحرير الفلسطينية في 

اتفاقية مع ‘إسرائيل’. وهدد القذافي، الرئيس الليبي السابق، بطرد جميع الفلسطينيين الذين قدر عددهم بـ30,000 فلسطيني في ليبيا 

وطلب إلى الدول العربية األخرى أن تحذو حذوه.205 وبذلك، أبعدت السلطات الليبية نحو 13,000 فلسطيني من أراضيها.206 وترك اآلخرون 

الذين بقوا في ليبيا دون عمل أو دخل، وعلقت حقوقهم في اإلقامة في البالد.207 ومع اندالع الثورات العربية في العام 2011، كان يقيم في 

ليبيا ما يقرب من 70,000 عامل فلسطيني، وأكثر من 100 طالب فلسطيني وأكثر من 8,000 فلسطيني اعترفت المفوضية السامية لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئين بهم بصفتهم الجئين.208

الحقـــوق والوضـــع القانونـــي 

الوضـع القانونــي: يحظى الالجئون الفلسطينيون بنفس المعاملة التي يتمتع المواطنون الليبيون،209 على الرغم من تجميد حقوقهم في 
اإلقامة فيها في الفترة الواقعة بين العامين 1995 و210.1997

العمـــل: يمنح الفلسطينيون في ليبيا معاملة على قدم المساواة مع المواطنين الليبيين.211 وعلى وجه العموم، ال يملك الالجئون الحق 

في إدارة مشاريع األعمال أو الحصول على الرخص الالزمة لذلك أو امتالك العقارات. ومع ذلك، تسمح الحكومة لعدد محدود من الالجئين 
الفلسطينيين والعراقيين بإدارة مشاريع األعمال.212

التعليـــم: ما تزال أسر الالجئين الفلسطينيين تتلقى المنح الدراسية التي تكفل التحاق أبنائها بمرحلتي الدارسة الثانوية والجامعية 
منذ حقبة السبعينيات من القرن الماضي.213

الرعاية الصحية والخدمات التعليمية بالمجان من الحكومة، بينما يحصل  ’يتلقى الالجئون الفلسطينيون خدمات  الرعايــة الصحيـــة: 
الجئون آخرون على الخدمات الصحية من خالل المفوضية السامية لشؤون الالجئين.214

حقـــوق الملكيـــة: حظر الرئيس الراحل معمر القذافي، في العام 1978، امتالك أكثر من بيت واحد، وألغى ملكية األراضي بصورة تامة في 

العام 1986. وقد وظف القذافي سياسات متباينة في توزيع األراضي بغية حشد الدعم له. كما تلقى عدد كبير من الفلسطينيين إعانات 

السكن على مدى سنوات عديدة.215 ومنذ اندالع الثورة، باتت النزاعات العقارية تشكل تهديدا رئيسيا لألمن القومي في ليبيا. وعلى الرغم 

من أن هذه الخالفات تؤثر على الليبيين بصورة رئيسية، إال أنها أفرزت آثارا جسيمة على الالجئين الفلسطينيين في البالد كذلك. ففي 

204 Ibid., 270.

205 Ibid., 280; Abbas Shiblak, “A Time of Hardship and Agony: Palestinian Refugees in Libya,” Palestine-Israel Journal 2, no. 4 (1995), 
http://www.pij.org/details.php?id=596; Efraim Karsh, “The Palestinians’ Real Enemies,” Middle East Quarterly 21, no. 2 (Spring 
2014), http://www.meforum.org/3766/palestinians-enemies; Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees in International 
Law, 1998, 18.

206 Fiddian-Qasmiyeh, “Invisible Refugees And/or Overlapping Refugeedom?,” 280.

207 BADIL Staff, “The Palestinian Crisis in Libya 1994-1996 - Interview with Professor Bassem Sirhan,” 46.

208 Elena Fiddian-Qasmiyeh, “Palestinian Refugees Affected by the 2011 Libyan Uprising: A Brief Overview” 2 (1) (February 2011): 
7–11.

209 Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees in International Law, 1998, 166.

210 BADIL Staff, “The Palestinian Crisis in Libya 1994-1996 - Interview with Professor Bassem Sirhan,” 44.

211 Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees in International Law, 1998, 166.

212 “World Refugee Survey 2009 - Libya” (United States Committee for Refugees and Immigrants, June 17, 2009), http://www.
refworld.org/publisher,USCRI,,LBY,4a40d2acc,0.html.

213 Fiddian-Qasmiyeh, “Invisible Refugees And/or Overlapping Refugeedom?,” 270.

214 “World Refugee Survey 2009 - Libya.”

215 Mary Fitzgerald and Tarek Megerisi, “Libya: Whose Land Is It? Property Rights and Transition,” Case Study (Legatum Institute, 
April 2015), https://lif.blob.core.windows.net/lif/docs/default-source/publications/libya---whose-land-is-it-2015-transitions-forum.
pdf?sfvrsn=8.
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هذه اآلونة، يواجه عدد ليس بالقليل من هؤالء الالجئين اإلخالء القسري من بيوتهم على يد المالك األصليين، مما يفاقم وضعهم الذي 

يفتقر لألمان ويضعهم تحت رحمة التهجير.216 وفي السياق، كان الفشل من نصيب المساعي التي ترمي إلى تعديل قوانين الملكية في 

ليبيا،217 وبالتالي فان الوضع الحالي لحقوق الملكية يتسم بانعدام االستقرار والفوضى. 

السفـــر: يتمتع الفلسطينيون المقيمون في ليبيا بذات حقوق السفر التي يحظى بها المواطنون الليبيون.218

الـعــــــراق 
وجد ما يقرب من 5,000 الجئ فلسطيني مالذا لهم في العراق في العام 1948. ووصل الجئون فلسطينيون آخرون العراق خالل العام 1967 

وعقب حرب الخليج )1991-1990(.219 وفي خضم العملية التي قادتها الواليات المتحدة لغزو ومن ثم احتالل العراق في العام 2003، وقع 

الالجئون الفلسطينيون ضحية للتحريض واإلهانات واالتهامات بالتعاون مع النظام السابق وتعرضوا لالعتداءات الجسدية. وقد أفضى 

هذا األمر إلى تهجير العديد من األسر الفلسطينية.220 وعقب التفجيرات التي طالت مسجد العسكرية في سامراء في يوم 22 شباط 2006، 

شهدت إجراءات التمييز وأعمال العنف التي استهدفت الفلسطينيين تصاعدا مرة أخرى.221 وحسبما ورد عن المفوضية السامية لألمم 

المتحدة لشؤون الالجئين، كان ما مجموعه 34,000 الجئ فلسطيني يعيشون في العراق قبل حرب العام 2003، مقابل نحو 10,000 الجئ 
بقوا فيه في العام 222.2012

الحقـــوق والوضـــع القانونـــي 

الوضــع القانونــي: إبان عهد الرئيس السابق صدام حسين، كان الالجئون الفلسطينيون يحظون بعمومهم بمعاملة تفضيلية، ومنحوا 
تصاريح إقامة كانت تسري لمدة خمس سنوات. كما تمتع هؤالء الالجئون بالمعاملة التفضيلية في التجنس.223

العمـــل: عقب سقوط نظام الرئيس صدام حسين، أصبح الفلسطينيون يخضعون لقوانين العمل التي تسري على األجانب.224 ويواجه 
الالجئون الفلسطينيون في هذه اآلونة التمييز من جانب أرباب العمل، وال سيما في القطاع العام.225

التعليـــم: كان الفلسطينيون يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون العراقيون.226 وبعد سقوط نظام صدام حسين، بات 
الطلبة الفلسطينيون عرضة للتمييز من جانب المدرسين العراقيين.227

216 Rebecca Murray, “Palestinians Live on the Edge in New Libya,” Inter Press Service, August 23, 2012, http://www.ipsnews.
net/2012/08/palestinians-live-on-the-edge-in-new-libya/.

217 Mary Fitzgerald and Tarek Megerisi, “Libya: Whose Land Is It? Property Rights and Transition,” 2.

218 Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees in International Law, 1998, 166.

219 Gabriela Wengert and Michelle Alfaro, “Can Palestinian Refugees in Iraq Find Protection?,” Forced Migration Review, no. 26 
(August 2006): 19.Noura Erakat, “Palestinian Refugees and the Syrian Uprising: Filling the Protection Gap during Secondary 
Forced Displacement,” International Journal of Refugee Law 26, no. 4 (2014): 591.

220 Al-Az’ar, “Arab Protection for Palestinian Refugees, Analysis and Prospects for Development,” 232; see also Human Rights 
Watch, “Nowhere to Flee: The Perilous Situation of Palestinians in Iraq,” September 2006, 14–16, http://www.hrw.org/sites/
default/files/reports/iraq0706web.pdf.

221 Wengert and Alfaro, “Can Palestinian Refugees in Iraq Find Protection?,” 19.

222 Legal Dept. at PRC, “Palestinian Refugees in Iraq: ‘Displaced in Exile’” 2, no. 1 (Spring 2012), 46.

223 UNHCR, “Update of UNHCR Aide-Memoire of 2006. Protection Considerations for Palestinian Refugees in Iraq,” July 2012, 2, 
http://www.refworld.org/docid/500ebeea2.html; Human Rights Watch, “Nowhere to Flee: The Perilous Situation of Palestinians in 
Iraq,” 8.

224 UNHCR, “Update of UNHCR Aide-Memoire of 2006. Protection Considerations for Palestinian Refugees in Iraq,” 2 and 5.

225 Ibid., 9.

226  مصدر سابق، مركز بديل، ”سد فجوات الحامية“.

227 UNHCR, “Update of UNHCR Aide-Memoire of 2006. Protection Considerations for Palestinian Refugees in Iraq,” 9.
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الرعاية الصحية: كان النظام العراقي السابق يكفل لالجئين الفلسطينيين ذات الرعاية الصحية التي يكلفها لمواطنيه العراقيين.228 
وبعد سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، أمسى هؤالء الالجئون يتعرضون للتمييز من جانب أفراد الطواقم الطبية في العراق.229

حقـــوق الملكيـــة: ال يسمح للفلسطينيين المقيمين في العراق بامتالك العقارات، بما فيها األراضي.230

العام  حتى  وذلك  الداخلية،  وزارة  من  إذن  على  الحصول  بعد  السنة  في  مرتين  البالد  بمغادرة  للفلسطينيين  يسمح  كان  السفـــر: 
231.2003

تـونــــــس 
لم يصل سوى عدد محدود من الفلسطينيين إلى تونس في العام 232.1948 وعقب االجتياح اإلسرائيلي للبنان في العام 1982، فر اآلالف 

من الالجئين الفلسطينيين إلى تونس، حيث أقامت منظمة التحرير الفلسطينية مقرها المؤقت.233 وقد جرى إخالء هؤالء الالجئين من 

لبنان بموجب ترتيبات خاصة أبرمت بين الواليات المتحدة و’إسرائيل’ ولبنان وتونس ومنظمة التحرير الفلسطينية. وارتفع عدد الالجئين 

مطلع  في  التونسية  األراضي  هؤالء  معظم  غادر  وقد  تونس.  في  مكثوها  التي  العشر  السنوات  خالل  الجئ   5,000 إلى  الفلسطينيين 

228 Ibid., 4 and 5.

229 Ibid., 9.

230 Al-Az’ar, “Arab Protection for Palestinian Refugees, Analysis and Prospects for Development,” 232.

231 UNHCR, “Update of UNHCR Aide-Memoire of 2006. Protection Considerations for Palestinian Refugees in Iraq,” 4, 5 and 11; 
BADIL, Closing Protection Gaps: A Handbook on Protection of Palestinian Refugees in States Signatories to the 1951 Refugee 
Convention, 19.

232 ALRAY-Palestinian Media Agency, “Palestinian Refugees in ‘Arab Magreb’ Awaiting for Return,” May 15, 2013, http://alray.ps/en/
index.php?act=post&id=584; Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees in International Law, 1998, 169.

233 Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees in International Law, 1998, 169; Asem Khalil, “Palestinian Refugees in Arab 
States: A Rights-Based Approach,” CARIM Research Reports 2009/08 (The Euro-Mediterranean Consortium for Applied 
Research on International Migration (CARIM), 2009), 28, http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/10792/CARIM_
RR_2009_08REV.pdf.
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التسعينيات من القرن الماضي بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو وإنشاء مقر منظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة.234 وكان ما يقرب 
من 1,000 فلسطيني يقيمون في تونس حتى العام 235.2009

الحقـــوق والوضـــع القانونـــي 

الوضـــع القانونـــي: يمنح الفلسطينيون وضع اإلقامة على قدم المساواة مع المواطنين التونسيين.236

العمـــل: يتمتع الفلسطينيون بذات الحقوق فيما يتصل بالعمل مثل المواطنين التونسيين.237

التعليـــم: يفسح المجال لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي أمام أي شخص يستكمل مرحلة الدراسة الثانوية بنجاح. والتعليم مجاني 

في جامعات الدولة وتوفر الحكومة المنح للطلبة الذين ينحدرون من األسر المعوزة.238 كما إن التعليم مجاني في المدارس العامة لجميع 
األطفال وتقدم الحكومة المساعدة لهم في جميع المراحل التعليمية دون استثناء.239

الرعايـــة الصحيـــة: تقدم الحكومة التونسية لألسر ذات الدخل المتدني الرعاية الصحية المجانية من خالل برنامج المساعدة الطبية 
المجانية.240

حقـــوق الملكيــــة: بالنسبة إلى األجانب، تخضع ملكية العقارات لموافقة المحافظ في المنطقة التي يقع فيها العقار، مع العلم أنه جرى 

التخلي عن هذه الموافقة في العام 2005 في تأجير المباني أو األراضي في المناطق الصناعية أو السياحية أو استمالكها لصالح المشاريع 
االقتصادية. ومع ذلك، يحظر على الفلسطينيين تملك األراضي الزراعية.241

السفـــر: يتمتع الفلسطينيون بنفس الحق الذي يتمتع به المواطنون التونسيون في الدخول إلى البالد والخروج منها والعودة إليها.242

الـكـويــــــت 
شهد العام 1948 أولى الموجات التي نزحت إلى الكويت من الالجئين الفلسطينيين. وفي العام 1965، أشارت التقديرات إلى أن عدد 

البالد.243 وانطلقت موجات أخرى من  %17 من تعداد السكان في  78,000 فلسطيني، شكلوا بمجموعهم ما نسبته  بلغ  الفلسطينيين 

إلى  الالجئين  عدد هؤالء  وارتفع  األردن.  في  األسود‘  ’أيلول  أحداث  و1970 عقب   1967 العام  في  الكويت  إلى  الفلسطينيين  الالجئين 

205,000 الجئ في العام 244.1975 وخالل حرب الخليج التي شهدها العامان 1990 و1991، تحول الفلسطينيون إلى كبش فداء في حرب 

لم يكن لهم فيها ناقة وال جمل. فقد طرد ما يربو على 400,000 فلسطيني من الكويت في سياق انتقامها من الدعم السياسي الذي 

234 Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees in International Law, 1998, 169; Khalil, “Palestinian Refugees in Arab States: A 
Rights-Based Approach,” 28.

235 Khalil, “Palestinian Refugees in Arab States: A Rights-Based Approach,” 28.

236 Ibid., 16.

237 Ibid.

238 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, http://eacea.ec.europa.eu/tempus/
participating_countries/overview/tunisia_tempus_country_fiche_final.pdf.

239 United Nations, “Tunisia: National Report on Millennium Development Goals” (United Nations, May 2004), 11, http://www.un.org/
en/development/desa/policy/mdg_workshops/mdgreports/tunisia/national_report.pdf.

240 Heba Elgazzar and Chokri Arfa, “Tunisia - Consolidation and Transparency : Transforming Tunisia’s Health Care for the Poor” 
(The World Bank, January 1, 2013), 6, http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/01/17207923/tunisia-consolidation-
transparency-transforming-tunisias-health-care-poor.

241 OECD, OECD Investment Policy Reviews OECD Investment Policy Reviews: Tunisia 2012 (Paris: OECD Publishing, 2012), 
103, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews-tunisia-
2012_9789264179172-en#page200.

242 Khalil, “Palestinian Refugees in Arab States: A Rights-Based Approach,” 16.

243 Ann M. Lesch, “Palestinians in Kuwait,” Journal of Palestine Studies 20, no. 4 (July 1991): 43, doi:10.2307/2537434.

244 Ibid.
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 في الكويت سوى 32,000 فلسطيني لم يطردوا منها.246 ومنذ العام 
َ

أبدته منظمة التحرير الفلسطينية للنظام العراقي آنذاك.245 ولم يبق

2002، ال يسمح للمواطنين العرب من غير دول مجلس التعاون الخليجي، بمن فيهم الالجئين الفلسطينيين، المكوث في الكويت لفترة 
تزيد على ثالثة أشهر.247

الحقـــوق والوضـــع القانونـــي 

لسنة  األجانب  إقامة  بشأن  القانون  أحكام  بموجب  أجانب  مقيمين  باعتبارهم  الكويت  في  الالجئين  إلى  ينظر  القانونـــي:  الوضــع 

1959، ويعتبر الفلسطينيون بمثابة عمال أجانب. وفضاًل عن ذلك، ترتبط إقامة الالجئين بوضع وظائفهم.248 فالفلسطينيون يحصلون 

على اإلقامة من خالل أرباب عملهم. وينقضي حقهم في اإلقامة حالما ينتهي عملهم.249 وال يمنح القانون الساري في الكويت وضع اللجوء 
وال يمنح اللجوء نفسه، وليس هناك من نظام يكفل توفير الحماية لالجئين.250

الحقوق  من  استثناؤهم  يجري  كما  لألجانب،  تمنحه  ما  غرار  على  العمل  في  الحق  الفلسطينيين  الالجئين  الكويت  تمنح  ال  العمـــل: 

المتساوية التي يحظى بها المواطنون الكويتيون في مشاريع األعمال في القطاع الخاص.251 ويتعين على الفلسطينيين تأمين كفيل - 
بمعنى رب عمل كويتي يتحمل المسؤولية عن الموظفين الذين يعلمون لديه من غير الكويتيين - ليتولى شؤونه القانونية والمالية.252

التعليـــم: يتكفل نظام الكوتا الذي تعتمده الكويت بتحديد نسب التحاق أبناء الفلسطينيين بالمدارس والجامعات العامة.253

الرعايـــة الصحيـــة: لم تتوفر معلومات حول هذا الجانب. 

حقـــوق الملكيـــة: بموجب أحكام القانون رقم )74( لسنة 1979، يحظى الفلسطينيون بحق مشروط في امتالك وحدة منفردة في عقار 
من العقارات.254

السفـــر: ينص الدستور الكويتي على حرية الحركة والتنقل، غير أن بعض القوانين تفرض القيود على سفر األجانب، كما تفرض الحكومة 
القيود على حرية الحركة داخل البالد.255

245 Noura Erakat, “Palestinian Refugees and the Syrian Uprising: Filling the Protection Gap during Secondary Forced Displacement,” 591.

246 Ibid., 591.

247 Middle East Newsline, “Kuwait Restricts Stay of Non-GCC Arabs,” Middle East Newsline, December 12, 2002 
“فرضت الكويت إجراءات جديدة للحد من وجود املواطنني العرب من خارج منطقة الخليج. وبحسب مسؤولني كويتيني فإن هذه التدابري تستهدف أربع دول 
لديها عالقات وطيدة مع العراق. وقالوا بإن تلك القيود هي جزء من درجات األمان التي فرضتها “املشيخة” يف أعقاب تهديدات الرئيس العراقي صدام حسني. 
ومبوجب االجراءات الجديدة، لن يسمح للعرب من األردن والسلطة الفلسطينية والسودان واليمن بالبقاء يف الكويت ألكرث من ثالثة أشهر. ولكن مسؤولني قالوا أن 

السلطات ترّص عىل أن هؤالء املواطنني قد يطردون بعد شهر واحد من وجودهم يف الكويت”.

248 United States Committee for Refugees and Immigrants, “World Refugee Survey 2009 - Kuwait” (United States Committee for 
Refugees and Immigrants, June 17, 2009), http://www.refworld.org/publisher,USCRI,,KWT,4a40d2abc,0.html.

249 Lesch, “Palestinians in Kuwait,” 43; BADIL, Closing Protection Gaps: A Handbook on Protection of Palestinian Refugees in States 
Signatories to the 1951 Refugee Convention, 18.

250 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, “Kuwait 2013 Human Rights Report” (United States Department of State, 2013), 
13, http://www.state.gov/documents/organization/220573.pdf.

251 “Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons 2008-2009” (BADIL Resource Center for Palestinian Residency 
and Refugee Rights, December 2009), 113.

252 Lesch, “Palestinians in Kuwait,” 43;Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees in International Law, 1998, 158;Noura 
Erakat, “Palestinian Refugees and the Syrian Uprising: Filling the Protection Gap during Secondary Forced Displacement,” 591.

253 Lesch, “Palestinians in Kuwait,” 43;BADIL, Closing Protection Gaps: A Handbook on Protection of Palestinian Refugees in States 
Signatories to the 1951 Refugee Convention, 19.

254 Kuwait, Law No. 74 of 1979 Regulating the Ownership of Real Estate by Non-Kuwaitis, 1979.
 للمواطنني العرب من الدول العربية األخرى رشاء قطعة واحدة فقط من العقارات مبوافقة الحكومة. يجب أن يكون لدى الشخص املرخص له بالرشاء حق اإلقامة 

يف الكويت مدة ال تقل عن عرش سنوات، دخل كاٍف وسجل أمني نظيف. كام يجب أال تتجاوز امللكية 1.000 كم 2. كل ذلك يخضع إىل مبدأ املعاملة باملثل. يجب 
أن ال تكون األرض تحت ملكية مشرتكة مع كويتيني

255 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, “Kuwait 2013 Human Rights Report,” 13.
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المملكة العربية السعودية 
استهدفت طائفة من أنظمة الحكم الفلسطينيين خالل مجريات حرب الخليج )1991-1990( وبعد أن وضعت أوزارها بسبب الدعم الذي 

أبدته منظمة التحرير الفلسطينية للغزو العراقي للكويت. فنتيجة لذلك، طرد مئات اآلالف من الفلسطينيين من مختلف دول الخليج 

عقب انسحاب العراق من الكويت.256 وقد بلغ عدد الفلسطينيين المقيمين في العربية السعودية 365,000 فلسطيني حتى منتصف 
العام 257.2008

الحقـــوق والوضـــع القانونـــي 

الوضـــع القانونـــي: تستمد المواطنة في السعودية من النسب الى والد الفرد.258 وبموجب القانون السعودي، ’تمنح الدولة اللجوء 

السياسي في حال استدعت المصلحة العامة ذلك‘. وعلى الرغم من ذلك، ال تعتمد السعودية أي آليات تتكفل بوضع هذا النص موضع 

الصفة  بهذه  الالجئين بهم  المتحدة لشؤون  لألمم  السامية  المفوضية  الذين تعترف  لالجئين  السماح  بأنه جرى  العلم  مع  التنفيذ، 

 دائم. وعلى وجه العموم، رفضت الحكومة السعودية قبول الالجئين أو منح 
ّ

المكوث في البالد ’بصورة مؤقتة‘ إلى حين التوصل إلى حل

اللجوء ألشخاص من دول أخرى لالستقرار فيها.259 ويجب الحصول على تصاريح اإلقامة من خالل نظام الكفالة وعن طريق رب عمل 
سعودي.260

العمــــل: يعامل الفلسطينيون باعتبارهم عماال أجانب.261

للمواطنين  مجاني  فهو  الجامعي  التعليم  أما  المواطنين.262  وغير  للمواطنين  مجانية  العامة  المدارس  في  الدراسة  التعليـــم: 

السعوديين دون غيرهم. وال يسمح ألبناء العمال األجانب بااللتحاق في مؤسسات التعليم العالي ما لم يحصلوا على منح تتيح لهم 
ذلك.263

الرعايـــة الصحيـــة: تعتمد السعودية سياسة الرعاية الصحية المجانية التي تغطي السعوديين والمقيمين العاملين في القطاع 

العمل. ويستفيد  رب  على كاهل  المغتربين  للموظفين  الصحية  الرعاية  توفير  المسؤولية عن  فتقع  الخاص،  القطاع  أما في  العام. 

الموظفون العاملون في الشركات الخاصة التي ال تؤمن خدمة الرعاية الصحية من السياسة الحكومية التي تنص على وجوب توفير 
الرعاية الطبية بصرف النظر عن الكفالة.264

حقـــوق الملكيـــة: تنص المادة )2( من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره على أنه "يسمح لألشخاص غير السعوديين 

256 Sharif Nashashibi, “Why the Nakba Is Bigger than the Events of 1948,” Middle East Eye, May 19, 2014, http://www.middleeasteye.
net/columns/why-nakba-bigger-events-1948-33073288.Immigration and Refugee Board of Canada, “Saudi Arabia: Present 
Treatment of Palestinians in Saudi Arabia,” June 1, 1991, SAU8822, http://www.refworld.org/docid/3ae6ab884c.html.

257 Miriam Itani and Moʻin Mannaʻ, The suffering of the Palestinian refugee (Beirut: al-Zaytounah Centre for Studies and Consultations, 
2010), 36, http://www.alzaytouna.net/english/books/Book_Human6_Suffering_Refugee_ENG.pdf.

258 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, “Saudi Arabia 2013 Human Rights Report” (United States Department of State, 
2013), 26, http://www.state.gov/documents/organization/220586.pdf.

259 Ibid., 25.

260 Franklin Lamb, “Palestinians Right Of Return: Where? - Officially Stateless Hezbollah and Palestinians,” Akashma Online News, 
accessed March 30, 2015, http://akashmanews.com/palestine/palestinians-refugees/.

261 U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 1988 (Washington: Government Printing Office, 1988), 
1489, https://archive.org/stream/countryreportson1988unit#page/1488/mode/2up.

262 Majed Alamri, “Higher Education in Saudi Arabia,” Journal of Higher Education Theory and Practice 11, no. 4 (2011): 15, http://
www.na-businesspress.com/JHETP/AlamriWeb11-4.pdf.

263 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” (University of Akron, 2014), 2, 
https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=akron1399523302&disposition=inline.

264 Mohammed H. Mufti, Healthcare Development Strategies in the Kingdom of Saudi Arabia (New York: Kluwer Academic/Plenum, 
2000), 54.
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وزارة  من  لهم  الترخيص  بعد  وذلك  الخاص،  لسكنهم  العقار  بتملك  نظامية  إقامة  المملكة  في  المقيمين  الطبيعية  الصفة  ذوي 
الداخلية".265

السفـــر: ال يسمح للفلسطيني بالسفر خارج المدينة التي يعمل فيها أو تغيير مكان عمله دون إذن من كفيله.266 وال يسمح للفلسطيني 

الذي يغادر أراضي السعودية لفترة تصل إلى ستة أشهر أو أكثر بالعودة دون تأمين رب عمل أو كفيل جديد، وهو أمر يستحيل إنجازه 
من الخارج.267

قــطــــــــر 
يبلغ عدد الفلسطينيين في قطر 20,500 فلسطيني يعيشون فيها منذ عقود، ويشكلون ما نسبته واحد بالمئة تقريبًا من مجموع سكان 

البالد.268

الحقـــوق والوضـــع القانونـــي 

الوضـــع القانونـــي: ال ينص القانون القطري صراحة على منح اللجوء أو وضع اللجوء لألشخاص، ولكن الحكومة تقبل بين الفينة واألخرى 

الذين  األشخاص  من  المحدود  العدد  الحكومة  تصنف  القانونية،  الناحية  ومن  مؤقتة.  بصفة  لديها  "ضيوفا"  بصفتهم  األفراد  بعض 
تمنحهم اإلقامة لدواٍع إنسانية باعتبارهم ’زوارا‘.269

ي أو الحصول على عمل. ويتوقع منهم في حال انتهاء 
ّ
العمـــل: يتعين على الالجئين، لكي يسمح لهم بدخول البالد، تأمين كفيل محل

عملهم مغادرة البالد، وإال فسيتعرضون لإلبعاد منها.270 وافقت قطر في تموز من العام ٢٠١٤ على منح 20,000 تأشيرة عمل للفلسطينيين، 
وذلك بعد انقطاع استمر 20 عامًا. وكان من المفترض أن تباشر أو مجموعة العمل في تموز من العام ٢٠١٥.271

ي والحصول على عمل لكي يتمكنوا من دخول 
ّ
التعليـــم: بما أنه يجب على غير القطرين الحصول على منحة دراسية او تأمين كفيل محل

البالد، فهم يعتبرون غير مواطنين. وبما ان تكلفة التعليم متدنية بالنسبة إلى أبناء غير المواطنين، ال يدفع أهالي الالجئين سوى رسوم 
رمزية.272

الرعايــة الصحيـــة: لم تتوفر معلومات حول هذا الجانب. 

حدود  في  إال   ]...[ عامة  "كقاعدة  وذلك   ،2002 العام  حتى  العقارات  امتالك  المواطنين  لغير  يسمح  يكن  لم  الملكيـــة:  حقـــوق 
معينة".273

265 Saudi Arabia, Regulation of Ownership and Investment in Real Estate by Non-Saudis, April 2000, https://www.sagia.gov.sa/
Documents/Laws/Real_Estate_by_Foreigners.pdf.

266 U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 1988, 1489.

267 United States Committee for Refugees and Immigrants, “World Refugee Survey 2008 - Saudi Arabia,” June 19, 2008, http://www.
refworld.org/docid/485f50cec.html.

268 Jure Snoj, “Population of Qatar by Nationality,” Bq Magazine, December 18, 2013, http://www.bqdoha.com/2013/12/population-
qatar.

269 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, “Qatar 2013 Human Rights Report” (United States Department of State, 2014), 
12, http://www.state.gov/documents/organization/236830.pdf.

270 Immigration and Refugee Board of Canada, “Asylum Procedures for Palestinians in Qatar; Situation of Palestinian Workers 
in Qatar” (European Country of Origin Information network, March 31, 1990), http://www.ecoi.net/local_link/191983/295639_
en.html.

271 وكالة معاً االخبارية، خرب بعنوان: “السفري القطري: قطر ستشغل 20.000 فلسطيني”، 28 حزيران 2015.

272 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, “Qatar 2013 Human Rights Report,” 18.

273 Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, “Qatar: Rights of Palestinians; Conditions Relating to Residence and Work 
Permits; Maximum Age for a Child to Be Registered on Father’s Residency Permit; Conditions of Residency Renewal; Treatment 
of Palestinians,” June 3, 2002, http://www.refworld.org/docid/3df4be981c.html.
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السفـــر: كان يشترط على الفلسطينيين المقيمين في قطر، مثل أقرانهم من غير المواطنين، مراجعة السلطات المعنية كل ستة أشهر. 

وكان هذا الوضع الذي بقي ساريا حتى العام 1996 يمنع الفلسطينيين من المكوث خارج البالد على مدى الفترة المذكورة.274 وفضال عن 

2009 على أنه ينبغي لجميع العمال األجانب الحصول على إذن من الكفيل لكي يتمكنوا من مغادرة  ذلك، ينص قانون الكفالة لسنة 
األراضي القطرية.275

274  Ministry of Citizenship and Immigration, Altawil vs. MCI (1996)
“الفلسطيني عديم الجنسية، والذي كان مقيامً يف قطر وغادرها مؤقتاً لغرض الدراسة يف الجامعة يف أفغانستان، مل يكن قادراً عىل العودة إىل قطر يف الوقت املحدد 
إلبالغ السلطات بسبب الحرب يف أفغانستان )لتكون قادراً عىل العودة إىل قطر، كان يطلب من غري املواطنني املقيمني خارج البالد مبوجب القانون، العودة إىل قطر 
كل ستة أشهر وتقديم تقرير إىل السلطات(. وألن هذا الفلسطيني خالف القانون، انتهت صالحية إقامته، وبالتايل حرم من الدخول إىل قطر مجدداً”. )الفقرة 11(.

275 Amnesty International, “Qatar: Submission to the UN Universal Periodic Review 19th Session of the UPR Working Group,” April 
2014, 4, http://www.refworld.org/docid/533e7c544.html.



69

ني
لثا
ا الـفـصــل

الالجئون والمهجرون الفلسطينيون: 
األعداد، والتوزيع، والخصائص

تـمـهـيــــد 
وصل عدد الفلسطينيين المهجرين قسرا عن ديارهم ومسقط رأسهم في أواخر العام 2014 إلى ما يقارب 7.98 مليون 

فلسطيني )أي ما نسبته %66( من مجموع الشعب الفلسطيني الذي بلغ تعداده في مختلف انحاء العالم 12.1 مليون 

نسمة في حينه. ومن بين هؤالء 7.26 مليون الجئ و720,000 مهجر. وعلى الرغم من األزمات الحالية التي تعصف بمنطقة 

أكبر  يشكلون  الفلسطينيون  يزال  فما  سكانها،  يكابده  الذي  الجماعي  التهجير  من  عليها  يترتب  وما  األوسط  الشرق 

مجموعة أشخاص مهجرين على امتداد العالم.

الذين  الالجئين  من  الجئ(  مليون   6.14( أكبرها  تتألف  رئيسية،  فئات  ثالث  ضمن  الفلسطينيون  الالجئون  وينضوي 

ل الفلسطينيون الذين هجروا في أثناء 
ّ
أجبروا على النزوح من ديارهم وبالدهم خالل حرب العام 1948 وأبنائهم. ويشك

حرب العام 1967 وأبناؤهم )1.11 مليون الجئ( الفئة الرئيسية الثانية، بينما تضم الفئة الثالثة عددا غير معروف من 

الفلسطينيين الذين لم ينزحوا عن ديارهم في العام 1948 وال في العام 1967، بيد أنهم هجروا أيضا إلى خارج حدود 

فلسطين االنتدابية ومن المرجح أنهم أصبحوا الجئين. 

ومن جانب آخر، هناك فئتان رئيسيتان من الفلسطينيين المهجرين داخليا. تتألف الفئة األولى منهما )384,200 مهجر( 

من الفلسطينيين الذين تعرضوا للتهجير داخل ‘إسرائيل’ منذ العام 1948 وأبنائهم. وتشمل الفئة الثانية )334,600 

مهجر( الفلسطينيين الذين هجروا في األرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967. كما تضم هذه الفئة الثانية عددا 

من الفلسطينيين الذين يعتبرون الجئين في األصل، غير أنهم تكبدوا المعاناة من موجات أخرى من التهجير، أو التهجير 

الثانوي، في داخل األرض الفلسطينية المحتلة. 

وليس هناك مصدر مرجعي موحد حول أعداد الالجئين والمهجرين الفلسطينيين على امتداد العالم. وتستند التقديرات 

والتغير.  بالتفاوت  تتسم  التي  المتوفرة  البيانات  إلى  الفلسطينيين  والمهجرين  لالجئين  الحالي  العدد  حول  المتاحة 

التهجير  حاالت  وتكرار  والمهجرين،  الالجئين  لتسجيل هؤالء  نظام شامل  غياب  إلى  ذلك  وراء  الرئيس  السبب  ويعود 

القسري وغياب تعريف موحد لماهية الالجئ الفلسطيني. 

وفضال عن ذلك، فال يتوفر سوى الحد األدنى من البيانات حول الخصائص الديموغرافية، واالجتماعية، واالقتصادية التي 

تسم الالجئين الفلسطينيين المقيمين خارج مناطق عمليات وكالة األونروا. 

2.1 النطاق الراهن لتهجير الفلسطينيين 
يشكل الالجئون والمهجرون الفلسطينيين الذين نتناولهم في هذا المبحث العدد الكلي المقدر للفلسطينيين وأبنائهم الذين تعرضوا 

للتهجير القسري من ديارهم وممتلكاتهم التي تقع في فلسطين االنتدابية )التي باتت مقسمة اليوم إلى ‘إسرائيل’ واألرض الفلسطينية 
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 بهم )العودة الطوعية، واستعادة 
ّ

المحتلة(، والذين يفتقرون إلى الحماية، وحرموا من حل قضيتهم حال دائما أو من جبر الضرر الذي حل

الممتلكات، والتعويض، وعدم تكرار المساس بهم(. وفي هذا المقام، يكمن الحلّ الدائم الذي يفوق غيره في عدالته في تيسير العودة 

الطوعية لالجئين والمهجرين الفلسطينيين إلى ديارهم. وفي المقابل، يشتمل جبر الضرر على تمكين هؤالء الالجئين والمهجرين من 

استعادة ممتلكاتهم وتعويضهم. االحصاءات المعورضة هنا تغطي الفترة الممتدة حتى نهاية العام 2014، ما لم ُنِشر إلى خالف ذلك. 

ويستعرض الملحق )1-1( الوارد في ختام هذا الفصل المنهجية المعتمدة في بلوغ هذه التقديرات. 

وصل عدد الفلسطينيين المهجرين قسرا عن ديارهم ومسقط رأسهم في أواخر العام 2014 إلى ما يقارب 7.98 مليون فلسطيني )أي ما 

نسبته %66 من مجموع السكان الفلسطينيين الذين بلغ تعدادهم 12.10 مليون نسمة في حينه في جميع أنحاء العالم.(276 ومن بين 

هؤالء ما ال يقل عن 7.26 مليون الجئ فلسطيني وما يقرب من 720,000 مهجر. 

تتألف أكبر فئة من فئات المهجرين الفلسطينيين من أولئك الذين أجبروا على مغادرة ديارهم وأرض وبالدهم في العام 1948 )وهو 

الحدث الذي نشير إليها بمسمى ’النكبة‘( وأبنائهم. ويبلغ مجموع هؤالء المهجرين 6.14 مليون مهجر تقريبا. ويشمل هذا العدد 5.09 

مليون الجئ فلسطيني مسجل لدى وكالة األونروا ويتلقون المساعدات منها )ويشار إلى هؤالء الالجئين في أحيان كثيرة بعبارة "الالجئين 

المسجلين" أو "الجئي فلسطين"(، باإلضافة إلى مليون الجئ آخر جرى تهجيرهم في العام 1948 أيضا، غير أنهم ليسوا مؤهلين للحصول 

على المساعدات من وكالة األونروا النهم غير مسجلين لديها. )انظر: الالجئون غير المسجلين ممن هجروا في العام 1948، الملحق 1-1( 

وتضم الفئة الرئيسية الثانية من المهجرين الفلسطينيين أولئك الذين هجروا للمرة األولى من ديارهم وبالدهم في سياق حرب العام 

1967 وأبناءهم. ويقدر حاليا العدد الكلي لالجئين الفلسطينيين الذين شردوا من أرضهم في هذا العام بنحو 1,113,463 الجئ. )انظر: 

الالجئون غير المسجلين ممن هجروا في العام 1967، الملحق 1-1( 

ويمكن تصنيف الفلسطينيين المهجرين داخليا إلى مجموعتين: تتألف أوالهما من المهجرين في المنطقة التي باتت تشكل ‘إسرائيل’ 

ت بفلسطين في العام 1948، )نحو 384,200 
ّ
في العام 1948. وتضم هذه المجموعة الفلسطينيين الذين هجروا خالل النكبة التي حل

الفئة  هذه  حول  موثوقة  بيانات  تتوفر  وال  الحقة.  فترات  في  ‘إسرائيل’  هّجرتهم  الذين  الفلسطينيين  أولئك  إلى  باإلضافة  مهجر(، 

األخيرة )انظر الملحقين 1-1 و1-2(. وتضم المجموعة الثانية )نحو 334,600 مهجر( الفلسطينيين الذين تعرضوا للتهجير داخل األرض 

276 “Special Statistical Bulletin On the 67th Anniversary of the Palestinian Nakba” (Palestinian Central Bureau of Statistics, December 
5, 2015), http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=en&ItemID=1391&mid=3171&wversion=Staging.

60%
الجئو عام 1948 وعام 1967

34.1%

لم يهّجروا أبدًا

5.9%
المهّجرون داخليًا على جانبي الخط األخضر

الرسم البياني )2.1(: نسبة توزيع الفلسطينيين حول العالم بحسب جالة التهجير، حتى نهاية العام 2014
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الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 نتيجة نظام السيطرة اإلسرائيلي الذي يجمع ما بين االحتالل، ونظام الفصل العنصري، والنظام 

االستعماري )الكولونيالي(. وال شك ان هذه الفئة تشمل عددا من الالجئين الفلسطينيين الذين عانوا من التهجير القسري مرة أخرى ضمن 

حدود األرض الفلسطينية المحتلة. 

الجدول )2.1(: الالجئون والمهجرون الفلسطينيون حسب فئاتهم، 1950-2014

السنة

الالجئون المسجلون 
لدى األونروا ممن 
هجروا في العام 

*1948

الالجئون غير 
المسجلين ممن 
هجروا في العام 

**1948

الالجئون 
الذين 

هجروا في 
العام 1967

المهجرون في 
‘إسرائيل’ منذ 

العام 1948

المهجرون في 
األرض الفلسطينية 
المحتلة منذ العام 

***1967

1950 ****914,221    304,740–47,610–

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

20124,871,3411,007,0271051995367842223,948

20134,976,9201,026,6341082293375935225,693

20145,094,8861,049,8481113463384205334,618

* يمكننا النظام الرقمي الذي طبقته وكالة األونروا مؤخرا على بيانات التسجيل من استعراض إحصائيات الجهات المستفيدة على وجه أكبر من الدقة. 
ويشمل األشخاص المسجلين اآلخرين األشخاص المؤهلين لتلقي الخدمات. وبلغ عدد األشخاص المسجلين بصفتهم “أشخاصا مسجلين آخرين” 

398,229 شخصا، لم يكونوا يندرجون 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 النسبة بـ1.43%. 
*** األعداد هنا تشمل الالجئين الذين هجروا مرات أخرى. ويعكس العدد الوارد أعاله التقديرات حسب أفضل المصادر المتاحة وتوقعات النمو السكاني. 
ولذلك، تعتبر هذه األعداد تأشيرية أكثر منها نهائية. ولالطالع على المزيد من التفاصيل حول هذه التقديرات، انظر الملحق )1-2( في ختام هذا 

الفصل. 
**** ال يشمل هذا الرقم 45,800 الجئ )1948( سجلوا في ‘إسرائيل’، ممن تلقوا اإلغاثة من وكالة األونروا حتى شهر حزيران 1952. 

وال تشمل هذه التقديرات عددا آخر غير معروف من الفلسطينيين المهجرين الذين ال ُيعتبرون بمثابة الجئين نزحوا عن ديارهم في 

المهجرون  أن يصنف هؤالء  يحتمل  نفسه،  الوقت  وفي  االنتدابية.  فلسطين  أراضي  خارج  إلى  ُهجروا  ولكنهم  و1967،   1948 العامين 

باعتبارهم الجئين بموجب أحكام القانون الدولي. ومن المحتمل أن الغالبية من المهجرين الذين ينتمون إلى هذه الفئة قد هجروا قسرا من 

الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين منذ العام 1967 نتيجة للسياسات والممارسات التي ينفذها النظام اإلسرائيلي، الذي يجمع ما بين 

االحتالل والفصل العنصري واالستعمار ويفضي إلى الترحيل القسري للفلسطينيين بصورة دائبة عن ديارهم وأراضيهم. ويعيش هؤالء 

المهجرون، في هذه اآلونة، في الخارج وال يستطيعون، أو ال يريدون العودة إلى األرض الفلسطينية المحتلة أو ‘إسرائيل’ بسبب خوفهم 

المبرر من التعرض للقمع واالضطهاد. 
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باعتبارهم من جملة  فلسطينيا   104,072 ما مجموعه  إلى  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  تنظر  تقدم،  عما  وفضال 

األشخاص الذين تعنى بهم المفوضية )الجئي مفوضية(. ويضم هذا العدد 97,235 الجئا، و3,669 شخصا قدموا طلبات لجوء، و3,166 

الفئات  من  فئة  أي  مباشرة ضمن  وبصورة  بالضرورة  ينضوون  ال  الذين  األفراد  إلى  تشير  فئة  وهي  "آخرين"،  فئة  شخصا صنفوا ضمن 

األخرى، ولكن قد توفر المفوضية الحماية و/أو خدمات المساعدة لهم. وتشمل هذه الفئة الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم في 

العام 1948 والعام 1967، إلى جانب الالجئين الذين لم يتعرضوا للتهجير خالل هذين العامين. ويقع هؤالء الفلسطينيون ضمن نطاق 

والية المفوضية السامية لشؤون الالجئين ألنهم يعتبرون مؤهلين لكي تشملها المفوضية في واليتها بموجب االتفاقية الخاصة بوضع 

الالجئين لسنة 1951. وفي الوقت عينه، يقيم هؤالء الفلسطينيون خارج منطقة عمليات وكالة األونروا )لالطالع على المزيد من المعلومات 

في هذا الخصوص، انظر الفصل الثالث، المبحث -2 أ، االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لسنة 1951 والبروتوكول الخاص بوضع الالجئين 

لسنة 1967(. 

2.2 الـتـوزيـــــــع 
دأب الالجئون الفلسطينيون، خالل الموجتين الرئيسيتين اللتين تعرضوا فيها للتهجير في القرن العشرين، على البقاء في أقرب بقعة 

ممكنة من بيوتهم وقراهم التي ترعرعوا فيها، وذلك على أساس افتراضهم بأنهم سيعودون إليها حالما يأتي النزاع المسلح إلى نهايته. 

وفي العام 1948، بقي ما نسبته %65 من الالجئين الفلسطينيين في مناطق لم تكن خاضعة لسيطرة ‘إسرائيل’ في فلسطين – بمعنى 

السكان  تعداد  ارتفع  وقتذاك،  )التاريخية(.  االنتدابية  فلسطين  مساحة  من   22% شكلتا  اللتين  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  منطقتي 

الفلسطينيين في الضفة الغربية من 460,000 إلى 740,000 نسمة بسبب الالجئين الذين تدفقوا إليها بصورة جماعية في تلك الحقبة. 

بقطاع  بعد  فيما  تسمى  وصارت  غزة،  بمحافظة  يعرف  كان  فيما  الواقعة  المناطق  إلى  الجماعي  التدفق  هذا  خلفها  التي  اآلثار  وكانت 

غزة، أكثر دراماتيكية. فقد تضاعف تعداد سكان القطاع إلى أربعة أضعاف تقريبا. ومن جانب آخر، وجد ما نسبته %35 من الالجئين 

الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم في العام 1948 مالذا لهم في الدول المجاورة، بما فيها األردن ولبنان وسوريا ومصر. وكان عدد غير 

معروف من المواطنين العرب الفلسطينيين متواجدين في الخارج إبان النكبة التي نزلت بفلسطين في العام 1948. ولم يكن في وسع 

هؤالء العودة إلى مسقط رأسهم داخل الخط االخضر بعد توقف األعمال العدائية، وبالتالي باتوا الجئين بحكم الحال. 

%40 )2,187,286( من األشخاص المسجلين لدى وكالة األونروا مسجلين في األردن. ومن بين هؤالء  2014، كان ما نسبته  العام  وفي 

63.87%
 الجئو العام 1948 المسجلون

لدى وكالة الغوث

4.19%
 المهّجرون داخليًا في األرض

الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967

4.82%
 المهّجرون داخليًا في إسرائيل

منذ العام 1948

13.16%
 الجئو العام 1948 غير المسجلين

لدى وكالة الغوث

13.96%
الجئو العام 1967

الرسم البياني )2-2(: النسبة المؤية لتوزيع الالجئين والمهّجرين الفلسطينيين حسب فئاتهم، 2014



73

ي
نــ

ثـا
الـ

ل 
صـ

فـ
الـ

2,097,338 الجئا مسجال و89,948 شخصا مسجال ضمن فئة )آخر( من المؤهلين لتلقي الخدمات التي تقدمها الوكالة. وكان نحو 24% 

)1,328,351( من األشخاص المسجلين لدى األونروا مسجلين في قطاع غزة، حيث ضم هؤالء األشخاص 1,258,559 الجئا مسجال و69,792 

شخصا مسجال ضمن فئة )آخر( من المؤهلين لتلقي الخدمات التي توفرها الوكالة. وكان ما يقرب من %17 )925,191( من األشخاص 

المسجلين لدى وكالة األونروا مسجلين في الضفة الغربية المحتلة. ومن بين هؤالء 762,288 الجئا مسجال و162,903 شخصا مسجال ضمن 

فئة )آخر( من المؤهلين لتلقي الخدمات التي تقدمها الوكالة. وكان نحو %10 )564,074( من األشخاص المسجلين لدى وكالة األونروا 

مسجلين في سوريا. ومن بين هؤالء 526,744 الجئا مسجال و37,330 شخصا مسجال ضمن فئة )آخر( من المؤهلين لتلقي الخدمات التي 

تقدمها الوكالة. وكان ما نسبته %9 )488,213( من األشخاص المسجلين لدى وكالة األونروا مسجلين في لبنان. ومن بين هؤالء 449,957 
الجئا مسجال و38,256 شخصا مسجال ضمن فئة )آخر( من المؤهلين لتلقي الخدمات التي تقدمها الوكالة.277

الجدول )2-1(: الالجئون الفلسطينيون المسجلون من العام 1948 حسب فئاتهم ومناطق توزيعهم، 1 تموز 2014

المجموعقطاع غزةالضفة الغربيةسوريا)1(لبناناألردن

2,097,338449,957526,744762,2881,258,5595,094,886الالجئون المسجلون 

األشخاص المسجلون 
اآلخرون 

89,94838,25637,330162,90369,792398,229

مجموع األشخاص 
المسجلين 

2,187,286488,213)2(564,074925,1911,328,3515,493,115

المخيمات الرسمية 
القائمة 

1012919858

األشخاص المسجلون 
381,919246,608175,983223,602555,6801,583,792في المخيمات 

)1(  تمثل جميع اإلحصائيات الواردة حول سوريا تقديرات عملية، بالنظر إلى األوضاع المتقبلة التي ما تزال تعصف بها. 

)2( يقدر عدد من بقوا في سوريا بـ 480,000 الجئ. 

277 “UNRWA in Figures (as of 1 July 2014).”

رين فيها 280,000 الجئ فلسطيني من سوريا باتوا ُمهجَّ

وكالة  لدى  مسجل  فلسطيني  الجئ   560,000 سوريا  في  يعيش 
البالد في هذه اآلونة  الذي تدور رحاه في  النزاع  أفرز  األونروا. وقد 
480,000 الجئ منهم فيها.  بقي  الالجئين، حيث  على هؤالء  آثاره 
ومن بين هؤالء 280,000 تعرضوا للتشريد الداخلي.  وفي المقابل، 
45,000 الجئ فلسطيني من سوريا، وما يقرب من  لبنان  يوجد في 
15,000 الجئ في األردن ونحو 1,000 الجئ في قطاع غزة. وقد تلقت 
وكالة األونروا التقارير التي تفيد بوجود 4,000 الجئ فلسطيني من 

سوريا في مصر وأعداد أقل منهم في ليبيا وتركيا وشرق آسيا. 

الجئون فلسطينيون من سوريا يجوبون شوارع العاصمة اللبنانية بيروت بحثًا عن 
مأوى لهم، حزيران 2014 )المصدر: وكالة وفا(
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معظم الفلسطينيين المهجرين داخليا في ‘إسرائيل’، ممن هجروا من ديارهم في العام 1948، ينحدرون من شمالي البالد ووسطها. وفي 

لت هذه الفئات من المهجرين الفلسطينيين ما نسبته %85.5 من مجموع السكان الفلسطينيين في شمالي ‘إسرائيل’ 
ّ
تلك الحقبة، شك

و%75.1 من مجمل السكان الفلسطينيين في مناطقها الوسطى. وفضال عن ذلك، تعرض عدد أقل من هؤالء للتهجير على مدى الفترة 

الممتدة بين العامين 1949 و1967 )%7.1 من إجمالي تعداد السكان الفلسطينيين في الشمال و%18.1 من إجمالي سكان المناطق 

الوسطى(. وقد لجأ هؤالء المهجرون إلى ما يقرب من 47 مدينة وبلدة وقرية يقطنها السكان العرب الفلسطينيون، والتي باتت تقع ضمن 

‘حدود دولة ‘إسرائيل’ في أعقاب حرب العام 1948. ونتيجة ألحداث النكبة، لم يبق سوى %12 من السكان الفلسطينيين األصالنيين 

في منطقة النقب على أرضهم، بينما 

السكان  جميع  ‘إسرائيل’  طردت 

األردن.278  أو  غزة  قطاع  إلى  اآلخرين 

السواد  تهجير  تم   1967 العام  بعد 

الذين لم يتعرضوا  األعظم من هؤالء 

للتهجير )%12(. ولم يزل نحو 77% 

الفلسطينيين  النقب  سكان  من 

الذين  التهجير  من  سلموا  الذين 

األولى  المراحل  خالل  أقرانهم  طال 

التي تلت نكبة فلسطين يعانون من 

التهجير والتشريد الداخلي منذ العام 
279.1967

الفلسطينيين  غالبية  وجدت  وقد 

الذين هجرتهم ‘إسرائيل’ من األرض 

الفلسطينية المحتلة في خضم حرب 

278 Adalah, “Nomads Against Their Will,” September 2011, 5, http://www.adalah.org/uploads/oldfiles/eng/publications/Nomads%20
Against%20their%20Will%20English%20pdf%20final.pdf.

279 Ahmad El-Sheikh Muhammad and Shefa-Amr, “Palestinians in Israel: Socio-Economic Survey 2004” (The Galilee Society, Rizak 
and Mada al-Carmel, July 2005), 78.

قرية لفتا المهّجرة في العام 1948، القدس، أيار 2013 )تصوير: ريتش وايلز/ بديل(

الرسم البياني )2.3(: النسبة المئوية لتوزيع الالجئين المسجلين حسب المنطقة، 2014

24.2%
قطاع غزة

10.3%
سوريا 8.9%

لـبـنـــــان

16.8%
الضفة الغربية

39.8%
األردن
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العام 1967 مالذا لها في الدول المجاورة. فقد هجر نحو 200,000 فلسطيني إلى األردن، بينما هجرت أعداد أقل من هؤالء إلى كل من 

سوريا ومصر ولبنان.280 وفي هذا السياق، شهدت المناطق األقرب إلى األردن في الضفة الغربية أعلى نسبة من تراجع تعداد السكان 

فيها. وفي المقابل، وجد معظم الفلسطينيين الذين كانوا يقطنون المرتفعات في المناطق الوسطى بالضفة الغربية مالذا مؤقتا لهم 

في الحقول والقرى المجاورة، وتمكنوا من العودة إلى بيوتهم بعد أن وضعت الحرب أوزارها.281 وفضال عن هؤالء، تشير التقديرات إلى 

أن ما يقرب من 60,000 فلسطيني كانوا يقيمون في الخارج في الوقت الذي نشبت الحرب فيه، اصبحوا مهجرين نتيجة عدم تمكنهم 
من العودة إلى األرض الفلسطينية المحتلة.282

ومن الصعوبة بمكان الوقوف على توزيع الفلسطينيين الذين تعرضوا للتهجير من األرض الفلسطينية المحتلة وداخلها منذ العام 

1967، بمن فيهم من هجروا للمرة األولى في حياتهم، بالنظر إلى غياب نظام معتمد لتسجيلهم وحاالت التهجير المتواترة والمتكررة 

التي تعرض لها الفلسطينيون بفعل السياسات التي نفذتها سلطات االحتالل اإلسرائيلية على مدى ما يقرب الخمسة عقود، والتي 

أفضت إلى ترحيلهم بصورة قسرية عن مناطق سكناهم. 

ويعيش الالجئون الفلسطينيون في يومنا هذا في مناٍف قسرية في دول عديدة على امتداد العالم. وعلى الرغم من التغييرات التي 

شهدها نمط توزيع الالجئين الفلسطينيين على مدى السنوات السبع والستين المنصرمة، فما يزال معظمهم يقطنون ضمن نطاق 

100 كيلومتر من حدود فلسطين، حيث تقع ديارهم االصلية التي هجروا منها. ففي سوريا، مثال، ينحدر ما نسبته %70 من الالجئين 

المسجلين من العام 1948 من الجليل. وهذه النسبة أعلى بصورة طفيفة في لبنان، حيث ينحدر %72 من الالجئين المسجلين من 

العام 1948 من تلك المنطقة نفسها. 

الالجئــــون في المخيمــــات283
الضفة  الوكالة في  58 مخيما رسميا يخضع إلدارة  1,583,792 الجئ فلسطيني في  ما مجموعه  األونروا، سجل  حسب سجالت وكالة 

الغربية، وقطاع غزة، واألردن، ولبنان وسوريا حتى منتصف العام 2014. ويشكل الالجئون المسجلون في المخيمات ما نسبته 28.7% 

من العدد الكلي لألشخاص المسجلين لدى وكالة األونروا. وفضال عن ذلك، يعيش ما يربو على 200,000 الجئ فلسطيني في واحد من 

17 مخيما غير رسمي )على األقل( في األرض الفلسطينية المحتلة واألردن ولبنان وسوريا. ومعظم الالجئين الفلسطينيين المسجلين 

في المخيمات هم ممن نزحوا عن ديارهم في العام 1948، بمن فيهم أبناؤهم وأحفادهم. 

ويقطن عدد أقل من الالجئين الذين هجروا للمرة األولى في العام 1967 في مخيمات اللجوء، وال سيما في األردن وسوريا. كما يسكن 

عدد قليل، يشهد ازديادا، من الفقراء من غير الالجئين، منهم فلسطينيون وعرب آخرون، في هذه المخيمات. وفي هذا السياق، تشير 

نتائج استطالع الرأي الذي أجراه مركز بديل في الفترة الواقعة بين شهري آذار وحزيران 2012، والذي ورد في الطبعة السابقة من هذا 

المسح، إلى أن ما نسبته %0.8 من سكان المخيمات كانوا من غير الالجئين. ويحتضن األردن أعلى نسبة من هؤالء )%1.5(، يليه لبنان 

بواقع %1. وقد أجرى مركز بديل استطالع الرأي المذكور في المخيمات التي تشرف عليها وكالة األونروا في مناطق عملياتها الخمس. 

وتألفت العينة التي شملها االستطالع في حينه من 3,856 الجئا فلسطينيا. 

280 UN General Assembly, “Report of the Secretary General under General Assembly Resolution 2252 (ES-V),” 159.

281 For more details see: William Harris, Taking Root: Israeli Settlement in the West Bank, the Golan and the Gaza-Sinai, 1967–198 
(New York: John Wiley & Sons, Ltd, 1980), 1967–198.

282 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.

املخيم، وفقاً لتعريف األونروا، هو قطعة أرض وضعت تحت ترصف وكالة الغوث من قبل الحكومة املضيفة لغرض استيعاب الالجئني الفلسطينيني، وإنشاء مرافق   283

خاصة لتلبية احتياجاتهم. قطع األرض التي أقيمت عليها املخيامت يف األصل إما كانت ملكاً للدولة؛ أو يف معظم الحاالت، استأجرتها الحكومة املضيفة من مالكيها 
املحليني. وهذا يعني أن الالجئني يف املخيامت ال “ميلكون” األرض التي تبنى مساكنهم عليها، ولكن لديهم الحق يف “استخدام” األرض لغرض اإلقامة.
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الجدول )2.3(: مجموع الالجئين المسجلين لدى األونروا والالجئين المسجلين في المخيمات، سنوات مختارة

النسبة المئوية لالجئين في المخيماتمجموع الالجئين المسجلين في المخيماتمجموع الالجئين المسجلينالسنة

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

20054,283,8921,265,98730.0

20064,396,2091,321,52529.7

20074,504,1691,337,38829.7

20084,618,1411,363,49629.5

20094,718,8991,385,31629.4

20104,820,2291,417,37029.4
*20114,797,7231,485,59831.0

20125,271,8931,524,69828.9

20135,350,5441,546,11728.9

20145,493,1151,583,79228.8

* األرقام حتى 30 حزيران من كل سنة، باستثناء 2011 و2012 لنهاية السنة. وتستبعد بيانات سنة 2011 318,032 شخصا مسجال ضمن فئة “آخر”. 
المصادر:

http://www.unrwa.org/userfiles/2013042435340.pdf
http://www.unrwa.org/sites/default/files/unrwa_in_figures_new2014_10nov2014.pdf
http://www.unrwa.org/sites/default/files/in_figures_july_2014_en_06jan2015_1.pdf

ومما تجدر اإلشارة إليه أنه ليس جميع الالجئين الفلسطينيين المسجلين على أنهم مقيمون في المخيمات يقيمون بصورة 
فعلية في مخيم رسمي. فبسبب عوامل عديدة من قبيل االكتظاظ السكاني، وضعف شبكات البنية التحتية، وانعدام فرص 
العمل / مشاريع األعمال، انتقل العديد من الالجئين إلى مناطق خارج المخيمات، غير أنهم ما يزالون مسجلين على أنهم 

يقطنون ضمن حدودها. 

 الالجئين الفلسطينيين على البقاء في المخيمات، أو المحافظة على عالقاتهم وروابطهم 
ّ

أّما العوامل واألسباب التي تحث
بها، بعد 67 عاما من تهجيرهم من ديارهم فهي: 

يمثل المخيم رمزا للطابع المؤقت الذي يكتسيه المنفى )التهجير( من جهة، والتمسك بالمطلب الفردي والجماعي 	 
بممارسة حق العودة من جهة ثانية. 

بقاء أواصر الدعم األسري والقروي داخل المخيم. 	 

االفتقار إلى الموارد المالية التي تيسر لالجئين استئجار أو شراء منازل تؤويهم خارج المخيم. 	 

قلة المساحات المخصصة للسكن خارج المخيم بسبب االكتظاظ السكاني المحيط. 	 

العقبات القانونية والسياسية واالجتماعية التي تجبر الالجئين على البقاء في المخيم. 	 

القضايا المتصلة باألمن الشخصي. 	 
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يقع أكبر تجمع لالجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في المخيمات في قطاع غزة المحتل )حيث يبلغ تعدادهم 555,680 الجئا أو ما 

نسبته %42 من الالجئين المسجلين لدى وكالة األونروا في القطاع، حتى العام 2014(. ويمثل هؤالء نحو %35 من مجموع الالجئين 

المسجلين في المخيمات في المناطق الخمس التي تزاول األونروا عملها فيها. ويسكن عدد أقل من الالجئين في المخيمات )223,602( 

في الضفة الغربية المحتلة. ويعيش ما يقارب %29 من جميع الالجئين المسجلين لدى األونروا في األرض الفلسطينية المحتلة في 

مخيمات اللجوء. 

البلد  األردن  يعتبر  ذلك،  ومع  )381,919 الجئا(.  المخيمات  الذين يقطنون في  الفلسطينيين  لالجئين  أكبر تجمع  ثاني  األردن  ويؤوي 

المضيف الذي يشهد أدنى نسبة من الالجئين الفلسطينيين المسجلين الذين يسكنون في المخيمات. فال يعيش في مخيمات االردن 

سوى %18 من الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة األونروا في األردن. ويعكس هذا الحال الوضع الذي منحه األردن لالجئين 

الفلسطينيين ممن هجروا عام 1948 المتثمل في تجنيسهم ومنحهم حقوق المواطنة االردنية. 

ويعتبر لبنان وسوريا البلدان المضيفان اللذان يؤويان أكبر نسبة من الالجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في المخيمات. ففي لبنان، 

يسكن %51 من الالجئين )246,608 الجئ( في المخيمات الرسمية. وترتبط النسبة العالية التي تشهدها أعداد الالجئين المقيمين 

في المخيمات في لبنان ارتباطا مباشرا بالقيود التي تفرضها الحكومة اللبنانية على حقوقهم في الملكية وحريتهم في الحركة والتنقل، 

أمنهم  حيال  يساورهم  الذي  والقلق  المخيمات،  خارج  بديل  سكن  تأمين  لهم  تيسر  التي  المالية  الموارد  إلى  افتقارهم  عن  ناهيك 

ويعتبر  البالد.  في  الالجئين  مجموع  من   31% الرسمية  المخيمات  في  يقطنون  الذين  الالجئين  نسبة  ل 
ّ
وفي سوريا، تشك الشخصي. 

عدد الالجئين الفلسطينيين الذين يسكنون في المخيمات التي ال تحمل صفة رسمية في سوريا مرتفعة نسبيا بالنظر إلى بعض هذه 

الخدمات  المخيمات توفر قدرا جيدا من  السورية دمشق. وكانت هذه  العاصمة  التي تقع على مقربة من  اليرموك  المخيمات، كمخيم 

قبل اندالع أعمال العنف في البالد. ونتيجة الستمرار حلقة النزاع الذي تشهده سوريا، وجد اآلالف من الالجئين الفلسطينيين أنفسهم 

مضطرين لمغادرة أماكن سكنهم والبحث عن أماكن يأمنون فيها على أنفسهم، بما فيها أماكن تقع خارج حدود اإلقليم السوري. ومع 

أن الغموض يشوب عدد الالجئين الفلسطينيين الذين غادروا المخيمات في سوريا، فمن المؤكد أن توزيع الفلسطينيين في المخيمات 

وغيرها من التجمعات شهد تغيرات جذرية، وأن اآلالف منهم قد اجتازوا حدود البالد إلى بلدان أخرى. كما شهد لبنان واألردن، باعتبارها 

من البلدان المضيفة الرئيسية، العديد من التغيرات التي طالت هيكلية الالجئين الفلسطينيين وتوزيعهم داخل حدودهما عقب وصول 

اآلالف من الالجئين الفلسطينيين الذين فروا من سوريا. 
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الجدول )2.4(: تقديرات أعداد الالجئين الفلسطينيين في المخيمات )رسمية وغير رسمية(، نهاية العام 2014

ي( البلد المضيف 
ّ
سنة االنشاء عدد سكانه المخيم )اسمه المحل

قطاع غزة )أ(

120,2681948جباليا المخيمات الرسمية

91,5831948الشاطئ  

69,3511948النصيرات 

34,8171948البريج 

23,1821948دير البلح 

26,6361948المغازي 

75,8421948خان يونس 

110,7421948رفح 

 552,421المجموع الفرعي 
الضفة الغربية )ب(

7,4361948عقبة جبر المخيمات الرسمية 

2,2271948عين السلطان 
12,6831965شعفاط )ج(

12,1551949األمعري 

12,7081949قلنديا 

2,7401949دير عمار 

12,9301949الجلزون 

9,3651949الفوار 

12,0501950العروب 

14,9191949الدهيشة 

5,4981950عايدة 

2,4081950بيت جبرين )العزة( 

8,7611949الفارعة 

7,8061950مخيم رقم1

18,3721950عسكر 

26,9111950بالطة 

21,1631950طولكرم 

10,6021952نور شمس 

18,6421953جنين 
1955/1956-1948 المعسكر )د(

 219,377المجموع الفرعي 
4691971/1972سلواد المخيمات غير الرسمية )هـ(

1948 غير متوفر أبو شخيدم

1,4821948قدورة 

1948 غير متوفربير زيت )السقايف( 

 1,951المجموع الفرعي 

 773,748مجموع الضفة الغربية وقطاع غزة 

 األردن 

57,3521955مخيم عمان الجديد )الوحدات( المخيمات الرسمية 

7,5831968الطالبية 

28,1841950/1951أربد 

24,7151968الحصن )عزمي المفتي( 

22,4201967سوف

26,6611968جرش )غزة( 
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33,1231952جبل الحسين 

104,3831968البقعة 

20,6981949الزرقاء
50,7071968ماركا )حطين()و(

 375,826المجموع الفرعي 
8,0051956مادباالمخيمات غير الرسمية)ز(

6,9131969سخنه 

13,0991967الحسن 

 28,017المجموع الفرعي 

 403,843 مجمــوع األردن 

لـبـنـــــان  

6741952مار الياس المخيمات الرسمية 

17,3891948برج البراجنة
10,2401948الدكوانة )تل الزعتر( )دمر في سبعينيات القرن الماضي()ح(

4,4021956الضبية

9,3301949شاتيال 

51,4341948/1949عين الحلوة 
8,1001956النبطية )دمر في سبعينيات القرن الماضي( )ح(

5,0621954المية مية 

10,6251948البص 

29,6541948الرشيدية 

21,3301948البرج الشمالي 

35,6571950نهر البارد 

17,8711955البداوي 

8,5241948ويفيل )الجليل(

1952دّمر في السبعينياتجسر الباشا 
1948أخلي في 1975غورودي )ط(

 230,293المجموع الفرعي 
 غير متوفر4,768المعشوق المخيمات غير الرسمية )ي(

 غير متوفر6,680الشبريحا

 غير متوفر3,643القاسمية

 غير متوفر1,125كفر بدا )أبو العسود( 

 غير متوفر2,004العرش )عدلون(

 غير متوفر2,737شحيم 

 20,957المجموع الفرعي 

 251,250مجمــوع لـبـنـــان 

سـوريـــــا )ك( 

22,5811949خان الشيخ المخيمات الرسمية 

11,8151949خان دنون 

25,2331958شبينة 

1968–26,6931967قبر الست )السيدة زينب(

4,5781949جرمانا 

1950–6,4511951درعا 

5,7751967درعا )طوارئ(

17,4581949حمص 

1949–10,0691950حماة 

 23,469النيرب

 175,983المجموع الفرعي 
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5,4171962عين التل )حندرات(المخيمات غير الرسمية 

1956–140,8421957اليرموك 

1,2511956الرمدان 

 7,951الالذقية 

 155,461المجموع الفرعي 

 331,444مجمــوع سوريا 

 1,760,285المجموع الكلي 

المصدر: مركز بديل، موقع وكالة األونروا على شبكة اإلنترنت )www.unrwa.org(، باالستناد إلى توزيع المخيمات في العام 2008. ويستند معدل النمو 
في العام 2014 إلى منشورات األونروا حتى شهر تموز 2014. 

)أ( أقدمت اإلدارة العسكرية ال’إسرائيل’ية، خالل العقد السابع من القرن الماضي، على تدمير اآلالف من منازل الالجئين في قطاع غزة المحتل تحت ذرائع 
أمنية. وقد 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(. 
)ب( أعيد توزيع اآلالف من الفلسطينيين الذين لجأوا إلى قطاع غزة في السابق على مخيمات الضفة الغربية. 

)ج( تقدر وكالة األونروا أن اآلالف من الالجئين يعيشون في هذا المخيم نتيجة للسياسة التي تنتهجها ‘إسرائيل’ في سحب وضع اإلقامة من الفلسطينيين 
المقيمين في القدس. 

)د( أغلق هذا المخيم بسبب الظروف المعيشية التي ال تستوفي المعايير الصحية، ونقل سكانه إلى مخيم شعفاط. 
)هـ( تستند هذه األرقام التقديرية إلى التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لسنة 2007، الصادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بشأن 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/ramallah.htm :2008-2014 معدالت الزيادة لألعوام
)و( يعرف هذا المخيم بمخيم شلنر كذلك. وينحدر معظم سكانه من قطاع غزة. 

)ز( تغطي معطيات السكان الواردة بشأن المخيمات غير الرسمية في األردن العام 2000. وتشمل هذه المعطيات الزيادة السكانية السنوية التي بلغت 
%3 من العام 2000 حتى العام 2008 و%2.4 للسنوات 2011-2009. وفي العام 2000، بلغ عدد سكان مخيم مادبا 5,500 الجئا، ومخيم السخنه 

4,759 الجئا ومخيم الحسن 9,000 الجئ. 
)ح( ُدمر مخيما الدكوانة والنبطية عن بكرة أبيهما في حقبة السبعينيات من القرن الماضي، غير أن الالجئين الذين كانوا يسكنون فيهما ما زالوا يحتفظون 

بأرقام تسجيلهم إلى أن يحين الوقت الذي تعتمد فيه وكالة األونروا نظام معلومات جديد لتسجيل الالجئين. 
)ط( أخلي هذا المخيم وانتقل سكانه إلى مخيم الرشيدية. 

)ي( تغطي إحصائيات السكان في المخيمات غير الرسمية في لبنان العام 2001، وجرى تحديثها بناء على معدل الزيادة السنوية التي بلغت %3 حتى 
العام 2008، و%2.0 لألعوام 2011-2009. 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. 
)ك( تغطي إحصائيات السكان في المخيمات غير الرسمية في سوريا العام 2002، وهي تشمل معدل الزيادة السنوية التي سجلت %3 حتى العام 2008 
و%1.6 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. ويشير المجموع في المخيمات الرسمية إلى اإلحصائيات الصادرة عن وكالة األونروا. 
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الالجئــون المقيمــون خــــارج المخيمــــات 

يقطن معظم الالجئين الفلسطينيين المسجلين )نحو %71 منهم( خارج المخيمات الثماني والخمسين التي تتعهدها وكالة األونروا. 

ويسكن هؤالء الالجئون في المدن والبلدات والمناطق القريبة منها في البلدان المضيفة، حيث تقع مناطق سكناهم في حاالت كثيرة 

بجوار المخيمات.284 وتحتضن الضفة الغربية المحتلة نحو 100 تجمع سكاني يشكل الجئو العام 1948 أكثر من %50 من إجمالي عدد 

السكان فيها. 

وشكل الالجئون ما يقرب من %41.2 من مجمل تعداد 

شهر  حتى  المحتلة  الفلسطينية  األرض  في  السكان 

الالجئون  يمثل  السياق،  هذا  وفي   .2015 حزيران 

%66.8 من إجمالي سكان قطاع غزة و%25.2 من سكان 
الضفة الغربية.285

نسبة  شهدت   ،2007 لسنة  السكان  تعداد  على  وبناء 

الغربية في  الضفة  كانوا يقطنون في  الذين  الالجئين 

الفترة الواقعة بين العامين 1997 و2007 تقلبات حادة 

انخفضت  المثال،  فعلى سبيل  المحافظات.  بعض  في 

 ،31.4% إلى   40.8% من  القدس  في  الالجئين  نسبة 

بينما طرأت زيادة على أعداد الالجئين في قلقيلية من 

%39.9 إلى %47.0. كما ارتفعت نسبتهم في محافظة 

جنين من %28.8 إلى 32.8%. 

وتشير التقارير الصادرة عن وكالة األونروا أن ما نسبته 

كانوا  لبنان  في  الفلسطينيين  الالجئين  من   49.5%

ما  بأن  أخرى  تقارير  وتفيد  المخيمات.  خارج  مسجلين 

%40 من الالجئين الفلسطينيين  يتراوح من ثلث إلى 

أخرى  وتجمعات  وقرى  ومدن  ’تجمعات‘،  في  يقيمون 

تتألف  بمجموعة  ’التجمع‘  ويعرف  المخيمات.286  غير 

بعضها  مع  تعيش  أكثر  أو  فلسطينية  أسرة   25 من 

الالجئين  من  تقريبا   40% يسكن  سوريا،  وفي  بعضا. 

الفلسطينيين في مراكز حضرية، وال تسكن سوى فئة 

ذلك،  عن  وفضال  الريفية.  المناطق  في  منهم  محدودة 

الفلسطينيين  لالجئين  الدقيق  العدد  الغموض  يلف 

األونروا  وكالة  تشرف  التي  المخيمات  في  القاطنين 

عليها بسبب النزاع الذي ما يزال يضرب البالد. 

284 UN General Assembly, “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, (1 July 2004-30 June 2005), A/60/13, para 114, p. 27.

285 Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), “On the Eve of the International Day of Refugees 2015,” June 20, 2015, http://
www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_IntDyRef2015E.pdf.

286 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), http://staff.aub.edu.lb/~sh41/files/10_2008_Pal_professionals_Eng.pdf.

الجدول )2.5(: نسبة الالجئين في األرض الفلسطينية المحتلة حسب المحافظات

المحافظة
النسبة المئوية لالجئين

2007 )ب(1997 )أ(

52.252.8غزة 

85.586.1دير البلح 

70.972.1شمال غزة 

83.984.3رفح 

56.958.0خان يونس 

65.166.8قطاع غزة 

15.815.7طوباس 

49.751.3أريحا 

40.831.4القدس 

28.929.3رام الله 

28.832.8جنين 

31.533.6طولكرم 

25.426.3نابلس 

28.028.4بيت لحم 

39.947.0قلقيلية 

17.417.9الخليل 

7.78.3سلفيت 
26.527.4الضفة الغربية )ج(

41.442.0األرض الفلسطينية المحتلة 

المصادر: 
والمساكن  للسكان  العام  التعداد   ،1998 الفلسطيني،  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  )أ( 

والمنشآت، 1997. 
والمساكن  للسكان  العام  التعداد   ،2012 الفلسطيني،  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  )ب( 
الفلسطينية – ملخص  للتعديد في األراضي  النهائية  النتائج   ،2007 والمنشآت، 

)السكان والمساكن( 
)ج( األونروا، المسح السكاني للضفة الغربية وقطاع غزة للعام 2007. ورقة موجزة، كانون 

الثاني 2010. متوفرة على الموقع:
http://www.unrwa.org/userfiles/2010012035949.pdf
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2.3 خصـائـص الالجئيـن والمـهجريـن الفلسطينـييـن 

تعكس المؤشرات الديموغرافية واالجتماعية-االقتصادية مدى الضعف الذي ألّم بالالجئين والمهجرين الفلسطينيين بسبب التهجير 

الذي كابدوه على مدى أكثر من ستة عقود. ويشكل غياب األمن الشخصي والرفاه االجتماعي واالقتصادي نتيجة ترتبت على السياسات 

ض هذا الوضع عن سلسلة من 
ّ
والممارسات التي تنتهجها ‘إسرائيل’ في االحتالل طويل االمد، والفصل العنصري، واالستعمار. كما تمخ

النزاعات المسلحة التي عصفت بالمنطقة.287 ويتجلى هذا الضعف والعوز في الحاالت التي تقترن فيه حالة اللجوء بانعدام الجنسية 
والحماية الفعالة، وبنقص المساعدات التي ال تكفي لتقيم أود الالجئين.288

وال تتوفر بيانات إحصائية، بسبب االفتقار إلى التسجيل والوثائق ذات الصلة، حول الخصائص والسمات الديموغرافية واالجتماعية 

البيانات  الذين يقيمون خارج مناطق عمليات وكالة األونروا. كما ال يتوفر سوى قدر ضئيل من  الفلسطينيين  واالقتصادية لالجئين 

الموثوقة حول خصائص الفلسطينيين المهجرين داخليا على كال جانبي الخط األخضر. وتتوفر هذه البيانات بصفة حصرية تقريبا 

حول الالجئين المسجلين لدى وكالة األونروا ممن هجروا من ديارهم في العام 1948، والذي يشكلون %64 من مجموع التعداد الكلي 

للمهجرين الفلسطينيين. 

الـمـؤشــــرات الـديـمــوغـرافّيــــة 

ية من غير الالجئين 
ّ
فيما يتصل بالمؤشرات الديموغرافية، ال تكاد الفروقات بين تجمعات الالجئين الفلسطينيين والتجمعات المحل

تذكر في معظم الدول العربية المضيفة. ويمثل لبنان االستثناء البارز الوحيد على هذه القاعدة.289 وفي هذا السياق، لم يجمع مركز 

بديل أي بيانات جديدة حول التركيبة العمرية أو معدل الخصوبة في أوساط الالجئين الفلسطينيين منذ المسح األخير الذي نشره. 

وفيما يلي آخر اإلحصائيات المنشورة حول هذه الجوانب. 

يعتبر مجتمع الالجئين الفلسطينيين مجتمعا فتيا في معظمه. فنحو %27 من مجموع الالجئين المسجلين تقل أعمارهم عن 15 سنة. 

وتحتل تجمعات الالجئين القاطنين في قطاع غزة أعلى نسبة من الشباب، حيث تصل نسبة من تقل أعمارهم عن 15 سنة فيها إلى 

%34.4. أما التجمعات التي تضم أعلى نسبة من كبار السن فتقع في لبنان، حيث تبلغ نسبة الالجئين المسجلين الذين تقل أعمارهم 

عن 15 سنة %19.3 منهم. وفي الواقع، تقف هذه النسبة العالية من األطفال والشباب وراء معدالت اإلعالة المرتفعة، وفرض أعباء كبيرة 

على القوى العاملة في أوساط الالجئين وتزايد الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية والخدمات التعليمية.290 

وفضاًل عن ذلك، يقع نحو خمس الالجئين المسجلين في الفئة العمرية 24-15 سنة، وهي فئة الشباب. وهذا يعنى ان نصف الالجئين 

المسجلين تقريبا هم من الشباب )الذين تقل أعمارهم عن 24 سنة(. وفي المقابل، ال تتوفر بيانات حول التركيبة العمرية والمؤشرات 

الديموغرافية األخرى حول المهجرين الفلسطينيين. وبالنظر إلى أن الفروقات بين الالجئين وغير الالجئين في الدول العربية المضيفة 

الرئيسية تعّد غير ذات بال، فمن المحتمل أن التركيبة العمرية ومعدالت الخصوبة في أوساط المهجرين الفلسطينيين في ‘‘إسرائيل’’ 

واألرض الفلسطينية المحتلة تشبه تلك السائدة بين عموم السكان الفلسطينيين فيهما. 

للحصول عىل أمثلة عن الرصاعات املسلحة التي أثرت عىل الالجئني الفلسطينيني يف الدول العربية املضيفة، أنظر الفصل األول من هذا الكتاب، الفرع 1.3: التهجري   287

القرسي الثانوي )الالحق(: التهجري املستمر داخل الدول العربية ومنها، 

لإلطالع عىل نقاش حول انعدام الجنسية و“فجوات الحامية” التي تؤثر عىل أوضاع الالجئني واملهجرين الفلسطينيني، أنظر الفصل الثالث من هذا الكتاب.  288

289 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.

290 UNRWA, “UNRWA Statistics- 2010 Selected Indicators” (Amman: Programme Coordination and Support Unit, November 2011), 
http://www.unrwa.org/userfiles/2011120434013.pdf.
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 الجدول )7-1(: إجمالي معدالت الخصوبة والزيادة السنوية
حسب المنطقة، 2011

معدل الزيادة السنوية إجمالي معدل الخصوبة  المنطقة

3.32.4األردن 

2.51.6سوريا 

2.82.1لبنان 

3.72.3الضفة الغربية 

4.52.6قطاع غزة 

– تشرين  األول  العدد  منتقاة.  2010، مؤشرات   – األونروا  إحصائيات  المصدر: 
2014” )التقرير الصادر  2011. و”الفلسطينيون في نهاية العام  الثاني، 

عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني(.

الجدول )2.6(: الالجئون الفلسطينيون المسجلون لدى وكالة األونروا حسب الفئات العمرية الرئيسية، 2010

المجموع65 فأكثر64-2425-1415-0العمر

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورالمنطقة

25.025.219.720.346.145.39.29.2100100األردن

26.824.618.318.246.547.68.49.5100100سوريا

19.219.517.518.253.250.610.111.7100100لبنان

25.825.919.820.847.443.37.010.0100100الضفة الغربية

34.234.621.920.538.738.15.26.8100100قطاع غزة

26.926.919.920.545.343.57.99.1100100المجموع

المصدر: إحصائيات األونروا – 2010، مؤشرات منتقاة. العدد األول – تشرين الثاني، 2011

 

على الرغم من أن البيانات أعاله تغطي العام 2011، فال يتوقع أن تطرأ تغيرات جذرية على التركيبة العمرية لالجئين في أي منطقة من 

المناطق المذكورة. 

ويتمتع الالجئون بمعدالت عالية من الخصوبة )تحسب على اعتبار متوسط عدد األطفال لكل امرأة(. ومع ذلك، شهدت معدالت الخصوبة 

تراجعا عاما ومنتظما في أوساط الالجئين الفلسطينيين، حيث انخفضت في الضفة الغربية المحتلة )من 6.17 في الفترة 1994-1983 إلى 

4.2 في العام 2006 و3.9 في العام 2010(، وفي األردن )من 6.2 في الفترة 1986-1983 إلى 4.6 في العام 2000 و3.5 في العام 2010(، 

وفي لبنان )من 4.49 في العام 1991 إلى 2.3 في العام 2006 و2.8 في العام 2011(، وفي سوريا )من 3.8 في العام 2000 إلى 2.4 في العام 

2006 و2.5 في العام 2010(. وفي قطاع غزة المحتل، تناقصت معدالت الخصوبة في الفترة الواقعة بين العامين 1983 و1994 )من7.69  

إلى 7.15(، وتاله تراجع بطيء منذ العام 2000 وما بعده، حيث وصلت عند حد 4.3 في العام 2010. وبلغ معدل الخصوبة الكلي في العام 

2013 في أوساط النساء الفلسطينيات اللواتي يقطّن في ‘إسرائيل’ 3.4 والدة بالمقارنة مع 3.1 والدة في أوساط النساء اليهوديات.291 

وتشتمل األسباب التي تقف وراء تراجع معدالت الخصوبة بين الفلسطينيين إلى تأخرهم في الزواج، وارتفاع نسبة الفتيات الالتي يلتحقن 

بمؤسسات التعليم العالي، وزيادة نسبة استعمال موانع الحمل، واالرتفاع الطفيف الذي طرأ على نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل. 

ويتسم مجتمع الالجئين والمهجرين الفلسطينيين بنسبة زيادة عالية، على الرغم من التراجع الذي تشهده في الوقت نفسه. ويتقاطع 

هذا الحال مع حال السكان الفلسطينيين بمجملهم. فحسب السجالت التي تحتفظ بها وكالة األونروا، بلغ متوسط معدل الزيادة السنوية 

في أوساط الالجئين المسجلين لدى الوكالة %3.3 على مدى الفترة الممتدة بين العامين 1955 و2008. وحسب اإلحصائيات الصادرة عن 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، سجل متوسط معدل الزيادة السنوية لمجموع السكان الفلسطينيين %3.5 في الفترة 1949-1999، 

2010، بلغ معدل  2008-2000. وفي العام  الفترة  و%3 في 

الزيادة السنوية في أوساط الفلسطينيين في األردن 2.4%، 

بينما وقف عند %1.6 في سوريا و%2.1 في لبنان و2.3% 

في الضفة الغربية و%2.6 في قطاع غزة. 

األرض  في  الفلسطينيين  بين  الخصوبة  معدالت  سجلت 

الفلسطينية المحتلة )بمن فيهم الالجئين وغير الالجئين( 

في  المعدالت،  وتقف هذه   .2011-2013 العامين  بين   4.1

حال تقسيمها حسب المناطق، عند 3.7 في الضفة الغربية 

و4.5 في قطاع غزة. وفي المقابل، بلغ معدل الزيادة السنوية 

في األرض الفلسطينية المحتلة 2.9 في العام 2014، حيث 

وقف عند 2.6 في الضفة الغربية و3.4 في قطاع غزة.292 

291 Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), “Palestinians at the End of 2014,” December 29, 2014, http://www.pcbs.gov.ps/
site/512/default.aspx?tabID=512&lang=en&ItemID=1292&mid=3171&wversion=Staging.

292  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2014، كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي، 2014، العدد 15، رام هللا، فلسطين.
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مـؤشـــرات الـقـــوى الـعـامـلــــــة 
تشير مستويات المشاركة في القوى العاملة ومعدالت البطالة293 إلى مستوى الرفاه االقتصادي في أوساط السكان. فالمعدالت العالية 

من المشاركة في سوق العمل وتدني مستويات البطالة تعد مؤشرات على اقتصاد متعاٍف يؤمن مستوى معيشيا نوعيا للسكان. وفي 

المقابل، ترتبط المستويات المتدنية من المشاركة في القوى العاملة وارتفاع منسوب البطالة بتدني مستويات الدخل وارتفاع معدالت 

الفقر، ناهيك عن تردي الظروف المعيشية. 

سجل معدل المشاركة في القوى العاملة في أوساط الالجئين الفلسطينيين أعلى مستوياته في الضفة الغربية المحتلة. وتستثني هذه 

اإلحصائيات سوريا، التي وقفت معدالت المشاركة في سوق العمل فيها عند نسبة %49 في العام 2011. وشهدت مستويات المشاركة 

في القوى العاملة أدنى مستوياتها في أوساط الالجئين الفلسطينيين في األردن، حيث اقتربت من %41. وسجلت أعلى نسبة لمشاركة 

المرأة في القوى العاملة )%25.2( في أوساط السكان الفلسطينيين في ‘إسرائيل’، في حين شهدت هذه النسبة أدنى مستوياتها في 

األردن، حيث وقفت عند %13. وينبغي أن نالحظ أن البيانات المتصلة بالمواطنين الفلسطينيين في ‘إسرائيل’ ال تقتصر على المهجرين 

داخليا، بل تشمل أيضا إجمالي السكان الفلسطينيين بسبب غياب البيانات المحددة حول المهجرين داخليا. وتحتل المشاركة في القوى 

العموم، تشهد  وجه  وعلى  الالجئين.  الرجال  بين  مع مستوياتها  بالمقارنة  متدنية  جّد  الالجئات مستويات  النساء  أوساط  في  العاملة 

المشاركة في سوق العمل ازديادا كلما زاد مستوى التعليم العالي، وال سيما بين النساء. 

الجدول )2.8(: المشاركة في القوى العاملة – الالجئون والمهجرون

المشاركة بين النساء )%(إجمالي المشاركة في القوى العاملة )%(البلد
٪12.9٪40.9األردن )أ(
٪15.2٪42.5لبنان )ب(
٪18.0٪49.3سوريا )أ(

٪25.2٪44.4‘إسرائيل’ )ج(
٪19.1٪46.6الضفة الغربية )د(

٪20.0٪44.4قطاع غزة )د(

ومما تجدر مالحظته أنه يحتمل أن السمات االقتصادية التي تسم الالجئين الفلسطينيين في سوريا شهدت تغيرا جذريا بسبب النزاع الذي رحاه اآلن 
في البالد. 
المصادر: 

)أ( تستند البيانات الواردة حول األردن وسوريا إلى “الموجز اإلحصائي لفلسطين، العدد 11”، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010. 
)ب( تستند البيانات الواردة حول لبنان إلى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2012، مسح القوى العاملة بين الالجئين الفلسطينيين في لبنان، تشرين 

األول 2011: النتائج الرئيسية. 
لإلحصاء  المركزي  الجهاز  انظر:  داخليا.  المهجرين  فيهم  بمن  ‘إسرائيل’،  في  الفلسطينيين  السكان  مجمل  بين  العاملة  القوى  الرقم  هذا  يشمل  )ج( 

الفلسطيني، 2014، كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 2014، رقم 15، ص. 240. 
)د( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات مسح القوى العاملة، 2014.

 

الـفـقـــر وانـعــــدام األمــــن الـغذائــــي 
تعاني األسر في المخيمات المنتشرة في األرض الفلسطينية المحتلة من أعلى معدالت الفقر بموجب قياسها حسب أنماط االستهالك. 

ويعتبر نحو %35.4 من األسر التي تعيش في المخيمات أسرا فقيرة بالمقارنة مع ما نسبته %19.4 من األسر التي تقطن في المناطق 

الريفية و%26.1 من األسر التي تسكن في المراكز الحضرية.294 كما يبين تطبيق مؤشر الفقر أن الوضع يعد أسوأ في أوساط أسر الالجئين 

يعرف مستوى املشاركة يف القوى العاملة بأنه نسبة األشخاص املوظفني والعاملني ممن هم فوق سن 15 إىل مجموع السكان يف هذه السن. يشمل قطاع املوظفني كل   293

من عمل ملدة ساعة واحدة عىل األقل خالل الفرتة املرجعية املحددة مبقابل ماّدي أو عيني، وكذلك يشمل أؤلئك املتغيبني بصورة مؤقتة عن العمل الذي ميارسونه عىل 
أساس منتظم. ويتم تعريف معّدل البطالة بأنه نسبة العاطلني عن العمل من بني مجموع القوى العاملة. تشمل رشيحة العاطلني عن العمل كل من مل يعمل خالل 

الفرتة املرجعية املحددة، وال حتى لساعة واحدة، عىل الرغم من أنهم كانوا متاحني للعمل ويسعون بنشاط للعمل خالل تلك الفرتة. 

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )PCBS(، “عشية اليوم العاملي لالجئني عام 2015”.  294
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)%31.2( مقابل األسر غير الالجئة )%21.8(.295 ويمكن عزو هذا األمر إلى معدالت البطالة المرتفعة، وزيادة معدالت اإلعالة، وكبر حجم 

األسر في المخيمات بالمقارنة مع حجمها في المناطق الحضرية والريفية. كما يمكن تفسير هذا الوضع في ضوء مستويات الفقر التي 

تفوق غيرها في قطاع غزة، حيث يتألف معظم سكانه من الالجئين وغيرهم ممن يعيشون في المخيمات. وقد وصلت نسبة الفقر في 
أوساط األفراد في القطاع إلى %38.8، مقابل %17.8 في الضفة الغربية.296

وما يزال انعدام األمن الغذائي يشهد مستويات متقدمة في األرض الفلسطينية المحتلة، حيث يصنف ثلث األسر )%33( باعتبارها 

’تفتقر إلى األمن الغذائي‘ حسب أحد المسوحات التي أجريت في العام 2013.  ويقف مستوى انعدام األمن الغذائي عند %57 في قطاع 

غزة، في حين ينخفض هذا المستوى إلى %19 في الضفة الغربية – حيث لم يختلف هذان المستويان عّما كانا عليه في العام 2012. 

وعلى الرغم من أن وضع انعدام األمن الغذائي شهد تحسنا طفيفا في أوساط الالجئين في الضفة الغربية )حيث تراجع من %23 إلى 

%20(، فما تزال مستوياته أعلى بين الالجئين بالمقارنة مع غير الالجئين، حيث سجلت %20 و%19 على التوالي. ويشهد الالجئون في 

قطاع غزة معدالت أدنى من انعدام األمن الغذائي – %54 - من غير الالجئين في القطاع، حيث تقف نسبته عند %63. وقد يكون هذا 
الوضع ناجما عن المساعدات التي تقدمها هيئة األمم المتحدة وهيئات أخرى.297

ويسجل لبنان أعلى نسبة من الالجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في فقر مدقع. فاثنان من كل ثالثة الجئين يعيش على أقل 

من 6 دوالرات في اليوم.298 وفي العام 2010، صنف ما نسبته %66.4 من الالجئين الفلسطينيين في لبنان باعتبارهم فقراء و6.6% 

باعتبارهم يعيشون في فقر مدقع. وهذا يعني أن ما يقرب من 160,000 الجئ ال يستطيعون تأمين احتياجاتهم األساسية من الغذاء 

ومن غيره، وأن 16,000 الجئ ممن يعانون من الفقر الشديد ليس في وسعهم سد احتياجاتهم. وشهد الفقر بشقيه )العام والمدقع( 

مستويات أعلى في أوساط الالجئين الذين يعيشون داخل المخيمات من أقرانهم الذين يقطنون في التجمعات، حيث شكل الفقراء ما 

نسبته %73.2 في المخيمات مقابل %55 في التجمعات. وفي المقابل، سجلت معدالت الفقر المدقع داخل المخيمات ما يقارب ضعف 

معدالتها في المناطق المجاورة )%7.9 بالمقارنة مع %4.2(. وتفيد نسبة أعلى بكثير من سكان المخيمات بأنهم يعانون من انعدام 

األمن الغذائي بجميع مستوياته، مما يشير إلى أنهم عرضة لهذه المعضلة على نحو يفوق نظراءهم الذين يعيشون في التجمعات 

الغذائي في  األمن  انعدام  بأنهم يعانون من مستوى خطير من  أفادوا  الذين  الالجئين  %71 من  أدناه(. ويقطن   4-3 الجدول  )انظر 
المخيمات.299

وفي األردن، يقل متوسط الدخل السنوي وترتفع نسبة الفقر بين صفوف الالجئين الفلسطينيين داخل المخيمات عن أقرانهم الذين 

بين من يقطنون  توزيعه  المخيمات من  الالجئين داخل  بين  التساوي  أكبر من  بقدر  الدخل  توزيع  ومع ذلك، يتسم  يعيشون خارجها. 

خارجها. وترتفع احتمالية تعرض الالجئ الفلسطيني للفقر كلما ازداد حجم أسرته، أو تعرض لمشاكل صحية، أو تردى مستواه التعليمي، 
أو تعطل عن العمل، أو افتقر إلى الجنسية األردنية.300

وتشير اإلحصائيات الصادرة عن وكالة األونروا أن نحو 300,000 الجئ مسجل سجلوا في برنامج المساعدات المخصصة لألشخاص الذين 

يعانون من حاالت العسر الشديد خالل العام 2014. وتشكل نسبة هؤالء األشخاص %5.5 من إجمالي الالجئين المسجلين تقريبا. ومع 

ذلك، ال يعّد هذا البرنامج كافيا لتقديم المساعدة المطلوبة لجميع من يحتاج إليها على الرغم من أنه يمثل مساهمة مهمة على صعيد 

التخفيف من وطأة الفقر التي يرزح الالجئون الفلسطينيون تحتها. 

295 Ibid.

296 Ibid.

297 “Joint Press Release by the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), the Food and Agriculture Organization (FAO), the 
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) and the World Food Programme 
(WFP),” June 3, 2014, http://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/food-insecurity-palestine-remains-high.

298 ANERA, “Palestinian Refugees in Lebanon,” June 2012, http://www.anera.org/wp-content/uploads/2013/03/LEBRefugeeReport.
pdf.

299 American University of Beirut in cooperation with UNRWA, “Socio-Economic Survey of Palestinian Refugees in Lebanon,” 
December 2010, http://www.unrwa.org/userfiles/2011012074253.pd.

300 Tiltnes and Zhang, “Progress, Challenges, Diversity: Insights into the Socio-Economic Conditions of Palestinian Refugees in 
Jordan.”(2013)
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وتجدر اإلشارة إلى أنه من الممكن أن السمات االقتصادية التي تسم الالجئين الفلسطينيين في سوريا شهدت تغيرا دراماتيكيا بسبب 

هذه  ففي  مزمنا.  بات  نحو  على  السياسي  االستقرار  انعدام  ويسود  العنف  أعمال  تستشري  حيث  البالد،  تعيشه  الذي  الراهن  الوضع 

اآلونة، يستدعي ما يقارب 460,000 الجئ فلسطيني في سوريا نطاقا واسعا من المساعدات اإلنسانية الضرورية للوفاء بالحد األدنى من 

احتياجاتهم. وفي هذا المقام، صرحت وكالة األونروا بأنها تعتقد بأن النزاع المسلح الذي تشهده سوريا سوف يستمر على المدى القصير 
إلى المدى المتوسط.301

الجدول )2.9(: الالجؤن المسجلون المدرجون في برنامج المساعدات المخصصة لحاالت العسر الشديد، 2011-2014

المجموع الكليقطاع غزةالضفة الغربيةلبنانسوريااألردنالتفاصيلالسنة

تموز 
2014

59,16938,23061,03136,050106,535301,015األشخاص

2.76.612.53.98.05.5كنسبة مئوية من الالجئين المسجلين

2013
60,87737,40254,68134,422107,354294,736األشخاص

2.96.811.43.88.45.5كنسبة مئوية من الالجئين المسجلين

2012
57,88036,39352,79035,712109,484292,259األشخاص

3711496كنسبة مئوية من الالجئين المسجلين

2011
54,76137,61356,65638,686106,002293,718األشخاص

2.612.17.34.48.75.7كنسبة مئوية من الالجئين المسجلين

المصادر:  إحصائيات األونروا – 2010، مؤشرات منتقاة. العدد األول – تشرين الثاني، 2011 
              األونروا باألرقام في كانون الثاني 2012، تموز 2013، تموز 2014

 

السكن 
يمثل اإلسكان الذي يقل عن المعايير المطلوبة مؤشرًا على غياب التنمية، كما يرتبط بتردي األوضاع الصحية ويفرز آثارًا جسيمة على 

النساء، ومقدمي الرعاية، واألطفال، واألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة، وكبار السن.302

تبرز المشاكل الناجمة عن اإلسكان وتتجلى بوضوح في المخيمات. ومع ذلك، تتمتع المخيمات في حاالت ليست بالقليلة بخدمات أفضل 

على صعيد البنية التحتية، من قبيل شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي، من تلك التي تقدم في المناطق الواقعة خارجها، وذلك 

بفضل المساعدات الدولية التي تصب في هذا الجانب. وفي الواقع، تبرز العديد من الصعوبات في الحاالت التي تتراجع فيها المساعدات 

المخصصة لمشاريع اإلسكان بسبب القيود المفروضة على الموارد المالية أو غيرها من العقبات، وذلك بالنظر إلى أن المخيمات تعتمد 

اعتمادا كامال تقريبا على المساعدات الخارجية. وفي الوقت الذي بقيت فيه مساحة المخيمات على ما هي عليه على مدى السنوات السبع 

والستين الماضية، فقد شهد سكان هذه المخيمات زيادة وصلت إلى أربعة أضعاف عما كانت عليه. وقد أفضى هذا الوضع إلى التوسع 

ية توسيع المخيمات لغايات استيعاب 
ّ
العمودي في المخيمات التي تقع في مناطق يسمح فيها بالبناء. وفي المقابل، تحظر القوانين المحل

األعداد المتزايدة من سكانها في بعض البلدان، مثل لبنان.303

وتشير البيانات الواردة من العام 2011 إلى أن ما نسبته %36.9 من الالجئين المقيمين في األرض الفلسطينية المحتلة يسكنون في 

بيوت مستقلة، وذلك بالمقارنة مع %54.2 من غير الالجئين. وعالوة على ذلك، يقطن %60.2 من الالجئين في شقق سكنية مقابل .544% 

من غير الالجئين. ويعيش معظم الالجئين )%77.8( في وحدات سكنية يملكونها. وال تتجاوز نسبة الذين يسكنون في بيوت مستأجرة 
304.10.9%

301 UNRWA, “Syria Regional Crisis Emergency Appeal 2015,” December 2014, http://www.unrwa.org/sites/default/files/syria_
regional_crisis_emergency_appeal_2015_english.pdf.

302 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,”, 2003, p.  58.

303 ANERA, “Palestinian Refugees in Lebanon.”

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )PCBS(، “عشية اليوم العاملي لالجئني عام 2015 ”.  304
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وتفيد البيانات الصادرة عن وكالة األونروا إلى أن جميع مساكن الالجئين المسجلين تقريبا موصولة بشبكات تزويد مياه الشرب، مع أن 
شبكات الصرف الصحي ال تصل إلى جميع تلك المساكن، وال سيما في مخيمات الضفة الغربية.305

لقد حذر تقرير صدر مؤخرًا عن مؤتمر األمم المتحدة حول التجارة والتنمية أن قطاع غزة قد يتحول إلى مكان "ال يصلح 

للسكن" بحلول العام 2020 في حال استمر الوضع الراهن على ما هو عليه. فالحروب الثالث التي شنتها ‘إسرائيل’ على 

القطاع خالل السنوات السبع الماضية ألحقت الدمار والخراب بشبكات البنية التحتية التي تعاني من القصور في األصل، 

ولم تتح الوقت المطلوب إلعادة تشييدها. كما يشدد التقرير المذكور على األزمات المستفحلة التي يواجهها سكان 

القطاع في تزويد الكهرباء والمياه، ناهيك عن الدمار الذي لحق بشبكات البنية التحتية الحيوية إبان الحرب التي شهدتها 

غزة في العام 2014. وحسب النتائج التي خلص إليها هذا التقرير، تشكل المياه الجوفية الساحلية المصدر الرئيسي 

باتت غير صالحة  المياه  %95 من هذه  أن  الرغم من  العذبة، وذلك على  المياه  الذي يحصل منه سكان قطاع غزة على 

االحتالل  قوات  دمرت  ذلك،  على  وزيادة  للشرب. 

و148  بيت،   20,000 على  يربو  ما  اإلسرائيلية 

شنتها  التي  الحرب  في  مستشفى  و15  مدرسة، 
على قطاع غزة في صيف العام 306.2014

الالجئين  مخيمات  جميع  تأثرت  سوريا،  وفي 

الفلسطينيين وتجمعاتهم تأثرا بالغا بفعل النزاع 

الذي يضرب البالد. فعدة مخيمات، من قبيل مخيم 

اليرموك وعين التل وشبينة تكبدت أضرارا فادحة 
وُهّجر كل سكانها تقريبا قسرا منها.307

305  “UNRWA Statistics- 2010 Selected Indicators” (Amman: Programme Coordination and Support Unit, November 2011), http://
www.unrwa.org/userfiles/2011120434013.pdf.

306 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), “Report on UNCTAD Assistance to the Palestinian People: 
Developments in the Economy of the Occupied Palestinian Territory.”

307 UNRWA, “Syria Regional Crisis Emergency Appeal 2015.”

الجدول )2.10(: النسبة المئوية للمساكن الموصولة بشبكات المياه 
والصرف الصحي في المخيمات حسب المنطقة، 2010

لبنانسوريااألردنالمنطقة
الضفة 
الغربية

قطاع 
غزة

شبكات المياه )النسبة 
المئوية( 

99.4100100100100

شبكات الصرف الصحي 
)النسبة المئوية(

93.096.191.762.593.4

 المصدر: إحصائيات األونروا – 2010، مؤشرات منتقاة. 
            العدد األول – تشرين الثاني،  2011 

مخيم اليرموك في سوريا، 2015 )المصدر: األيام(
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وما يزال االكتظاظ يشكل أحد المالمح البارزة في المخيمات؛ حيث يزيد من استفحال المخاطر التي تهدد السالمة البدنية والذهنية لدى 

سكانها. ويتمثل المعيار الدولي لالكتظاظ في إقامة ثالثة أشخاص أو أكثر في الغرفة الواحدة. ويرتبط االكتظاظ باالفتقار إلى الموارد 

الالزمة لتوسيع المساكن، أو بناء مساكن جديدة، والقيود المفروضة على إجراءات التخطيط والبناء، وحجم األسرة. وتشتد وطأة االكتظاظ 

في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في األردن، حيث تعاني أسرة من كل ثالث أسر من هذه المشكلة. وفي المقابل، ال ترقى مشكلة 

االكتظاظ إلى هذا المستوى في المخيمات القائمة في األرض الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان. 

الـتـعـلـيـــــم 
يحتل التعليم قيمة متقدمة في ضوء أزمة الالجئين الفلسطينيين التي طال أمدها. فالالجئون ينظرون إلى التعليم باعتباره يوفر فرصة 

تمهد السبيل أمام بلوغ حياة أفضل وباعتباره وسيلة للتأكيد على الهوية. ويستفيد معظم أبناء الالجئين من التعليم االبتدائي واإلعدادي 

الذي تقدمه المدارس التابعة لوكالة األونروا. ويلتحق الطلبة بهذه المدارس حتى سن 16 عاما، باستثناء مدارس لبنان التي يتعلم فيها 

الطلبة حتى سن 18 عاما. ويلتحق الطلبة اآلخرون بالمدارس العامة في الدول المضيفة. ويدرس عدد قليل من أبناء الالجئين في مدارس 

العالي.  التعليم  ومؤسسات  الثانوية  بالمدارس  الالجئين  أبناء  التحاق  على  القيود  المضيفة  الدول  المقابل، تفرض بعض  وفي  خاصة. 

وتحول جملة من العوامل – وال سيما الضائقة المالية – بين أبناء الالجئين واستكمال تعليمهم.

وينتظم جميع أبناء الالجئين تقريبا في مرحلة التعليم االبتدائي، وال تتوفر بيانات إحصائية حول الفروقات القائمة بين التحاق الذكور 

واإلناث في مرحلتي التعليم االبتدائية واإلعدادية. وما تزال %72 من المدارس التي تديرها وكالة األونروا تستخدم نظام الورديتين، وهذا 

يعني اعتماد ورديتين أو فترتين دراسيتين في كل يوم من األيام المدرسية بغية استيعاب جميع الطلبة. ويؤثر هذا الوضع على نوعية 

النشاطات  ص من إمكانية تنظيم 
ّ
للتدريس، ويقل الفترات المخصصة  المدارس، ويفرض قيودا عسيرة على  الذي تقدمه هذه  التعليم 

الالمنهجية إلى حد كبير. وفي سوريا، تشهد أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس ارتفاعا على الرغم من أنها ما تزال تقل عن المستويات 

التي كانت سائدة قبل اندالع األزمة السورية بشوط بعيد. وقد أعلنت وكالة األونروا أن تحديد أعداد الطلبة الذين يتسربون من المدارس 

‘إسرائيل’ على  الذي شنته  العدوان العسكري  308.2015 وفي خضم  العام  الوكالة خالل  أولوية رئيسية لدى  الالجئين يشكل  أبناء  من 

قطاع غزة، جرى إيواء ما يقرب من 300,000 الجئ ممن شردوا من بيوتهم ومناطق سكناهم في 90 مدرسة من مدارس األونروا التي تقع 

على امتداد القطاع.309 وفي هذا السياق، أشارت الوكالة إلى أنها اضطرت إلى إغالق آخر مدرستين كانتا تؤويان الفلسطينيين المهجرين 

من ديارهم في يوم 17 حزيران، من أجل تهيئتها واستخدامها في أغراض التدريس مرة أخرى في السنة الدراسية المقبلة. وقد تسبب 

استعمال مباني المدارس خالل هذه الشهور اإلحدى عشرة في تزايد وطأة الضغط على الطلبة والمدرسين والبرنامج التعليمي بعمومه. 

كما اضطر عدد متزايد من المدارس إلى العمل في ورديتين أو ثالث ورديات لكي تتمكن من التعويض عن المباني المدرسية التي شغلها 
الفلسطينيون الذين شردوا من مناطق سكنهم.310

الجدول )2.11(: مدارس األونروا وطلبتها حسب الفترة، والجنس والمنطقة، 2012-2013

اإلناث )%(التحاق الطلبة بالمدارسنظام الفترتين )%(المدارسالمنطقة

17390.7116,95348.9األردن 

4296.646,38547.8*سوريا 

7522.932,35053.3لبنان 

971.051,32758.4الضفة الغربية 

24590.3232,50448.2قطاع غزة 

63271.9479,51949.8المجموع 

* لم يعد ما مجموعه 76 مدرسة صالحة لالستخدام بسبب األضرار التي لحقت بها أو انعدام قدرة الطلبة على الوصول إليها أو بسبب المهجرين الذين 
تؤويهم. ويستخدم 43 مبنى مدرسيا كمبان بديلة للتدريس في فترات ما بعد الظهر. وال تشمل هذه البيانات المراكز التعليمية المؤقتة. 

المصدر: األونروا باألرقام حتى شهر تموز 2014. 

308 Ibid.

309 UNRWA, “A Year after the Gaza War Started, the Causes of Conflict Remain Unaddressed,” July 8, 2015, http://www.unrwa.org/
newsroom/official-statements/year-after-gaza-war-started-causes-conflict-remain-unaddressed.

310 UNRWA, “Gaza Situation Report 98,” June 24, 2015, 98, http://www.unrwa.org/newsroom/emergency-reports/gaza-situation-report-98.
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الجئون فلسطنيون من مخيم عين الحلوة في لبنان يطالبون بحقوقهم األساسية، 18 كانون األول 2012 )تصوير: محمد زيات/ديلي ستار(

الـرعـايــــة الـصـحـّيــــة 
يشهد الوضع الصحي لالجئين الفلسطينيين، في هذه اآلونة، فترة انتقالية يشهد فيها التحول من مرحلة التطوير إلى نظام متقدم. فقد 

طرأ تحسن ملموس على الوضع الصحي لدى النساء واألطفال على مدى العقود الستة الماضية. وعلى الرغم من أن وكالة األونروا تشرف 

على مراكز الرعاية الصحية وغيرها من المراكز الطبية، فهي تيسر تقدم بعض الخدمات من خالل المراكز الصحية العاملة في البلدان 

المضيفة. وال تشغل الوكالة سوى مستشفى واحدا يقع في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية. وفي الواقع، ال يستطيع هذا المستشفى الوفاء 

باحتياجات الالجئين كافة في الضفة الغربية. وفضال عن ذلك، ال يقصد المستشفى المذكور سوى عدد قليل من الالجئين يستفيدون من 

خدماته بحكم موقعه والصعوبات التي يواجهونها في الوصول إليه من مناطق أخرى في الضفة الغربية. ويفضي هذا الوضع إلى تأخير 

الحصول على العالج الطبي، بالنظر إلى أن تحويل المرضى إلى مستشفى أو عيادة مناسبة عادة ما يقترن بإجراءات مطولة. كما تشكل 

القيود المفروضة على موازنة المستشفى والمشاكل األخرى التي يعاني منها عقبات في وجه المرضى من الالجئين. 

الجدول )2.12(: البنية التحتية التي تشغلها وكالة األونروا في القطاع الصحي حسب المنطقة، تموز 2014

المجموعقطاع غزةالضفة الغربيةسوريالبناناألردنالمنطقة / البنية التحتية

144222128*2327مراكز الرعاية الصحية األولية 

مراكز الرعاية الصحية األولية التي تقدم خدمات رعاية 
األمومة والطفولة والرعاية الصحية وتنظيم األسرة 

2327194122136

مراكز الرعاية الصحية األولية التي تقدم العالج ألمراض 
السكري وضغط الدم 

2327264221136

2317164121123المختبرات الطبية 
3321112322119عيادات طب األسنان**

000101المستشفيات 

* تسعة مراكز صحية منها غير صالحة لالستعمال. وأقامت وكالة األونروا 12 مركزًا صحيًا إضافيًا. 
** بما فيها العيادات الثابتة والمتنقلة 

المصدر: األونروا باألرقام حتى شهر تموز 2014. 
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الملحق )2.1( 

مالحظات حول تقديرات أعداد الالجئين الفلسطينيين والتهجير في الجدول )2.1( 

الالجئون المسجلون لدى األونروا من العام 1948 

2014. وتستند  تموز   1 يوم  5,094,886 الجئا حتى  بلغ  لديها  المسجلين  الالجئين  أن عدد  األونروا  وكالة  الصادرة عن  التقارير  تشير 

البيانات التي يقدمها الالجئون المسجلون بصورة طوعية. وفي هذا المقام، ال تزعم إحصائيات التسجيل التي  إحصائيات الوكالة إلى 

تجمها األونروا بأنها – وال ينبغي اتخاذها باعتبارها – بيانات ديموغرافية سليمة من الناحية اإلحصائية أو شاملة. فالوكالة تجمع هذه 

المعلومات ألغراضها اإلدارية الداخلية ومن أجل تيسير المصادقة على أهلية الالجئين واستحقاقهم لتلقي الخدمات التعليمية والصحية 

واإلغاثية واالجتماعية. وال تدون الوكالة المعلومات الجديدة المتصلة بالمواليد وحاالت الزواج والوفيات والتغييرات التي تطرأ على محل 

اإلقامة إال في الحاالت التي يطلب فيها الالجئ تحديث بطاقة تسجيل أسرته التي تصدرها األونروا. وال تجري الوكالة تعدادا أو مسحا من 

بيت إلى بيت، أو أي طريقة أخرى للتثبت من مكان سكن الالجئ. وفي العادة، يبلغ الالجئون عن حاالت الوالدة والوفيات والزواج في الحاالت 

التي يسعون فيها إلى الحصول على خدمة من خدمات الوكالة. فعلى سبيل المثال، يبلغ الالجئون عن المواليد إذا كانت أسرهم تستفيد 

من خدمات رعاية األمومة والطفولة، أو عند بلوغ الطفل سن الدراسة إذا كان أهله يريدون تسجيله في مدرسة تابعة للوكالة، أو حتى في 

حال االستغناء عن أي من هذه الخدمات في مرحلة الحقة. وتشهد الوفيات تراجعا في التبليغ عنها. وبينما تشجع الوكالة على حمل بطاقة 

تسجيل مستقلة لكل أسرة نووية )الوالدان وأطفالهما(، فإن هذا األمر ليس إلزاميا ألسر الالجئين. ولذلك، فقد تشتمل المعلومات المتصلة 

بحجم األسرة معلومات حول األسر النووية والممتدة معا، بل وتمتد في بعض الحاالت لتغطي أربعة أجيال من األسرة نفسها. 

الالجئون غير المسجلين من العام 1948 

يقوم حساب عدد األشخاص الذين يبلغ تعدادهم 1,049,848 باعتبارهم الجئين غير مسجلين لدى وكالة األونروا على أساس االفتراض 

أرباع الالجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم".311 وقد جرى  الذي يقول: إن "الالجئين المسجلين لدى الوكالة يمثلون نحو ثالثة 

اعتماد هذا االفتراض في حساب أعداد الالجئين في ثالثة مناطق، هي سوريا ولبنان واألردن. وفيما يخص األرض الفلسطينية المحتلة، 

أظهرت النتائج التي خلص إليها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في تعداد السكان لسنة 2007 إلى أن الالجئين غير المسجلين 

من العام 1948 يمثلون ما نسبته %1.43 من مجموع السكان الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة. ومن جانب آخر، ارتفع معدل 
زيادة السكان من %2.68 في العام 2007 إلى %2.87 في العام 2008 ووقف عند 2.88 في األعوام 2009 - 312.2014

التقديرات البديلة: بناء على تقرير "النكبة الفلسطينية 1948: سجل التجمعات السكانية المهجرة في فلسطين"، لندن، الصادر عن مركز 

العودة الفلسطيني في العام 1998، يشكل الالجئون غير المسجلين ما يقرب من %27.1 من مجموع الالجئين المسجلين. وبموجب هذه 

التقديرات، يصل مجموع عدد الالجئين غير المسجلين إلى 1,380,714، وهو رقم يتخطى التقديرات الواردة أعاله. 

تقديرات أعداد الجئي 1948 

يحسب العدد الكلي لالجئين من العام 1948 بجمع عدد الالجئين المسجلين لدى وكالة األونروا والالجئين غير المسجلين لديها حسب 

التوصيف الوارد أعاله. وبذلك، بلغ عدد هؤالء الالجئين 6,475,600 في نهاية العام 2014. 

311 UNRWA, Annual Growth Rate of Registered Palestine Refugees and Female Percentage, 1953-2000. http://www.
palestineremembered.com/download/RefugeesStats.pdf

312 Palestinian Central Bureau of Statistics, Palestine in Figures 2012,  March 2013, Ramallah, http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/
book1967.pdf; Palestinian Central Bureau of Statistics, Census Final Results in The Palestinian Territory Summary (Population 
and Housing), January 2012, Ramallah, http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1822.pdf.
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الصادر عن  لندن،  المهجرة في فلسطين"،  السكانية  التجمعات  1948: سجل  الفلسطينية  "النكبة  البديلة: يفترض تقرير  التقديرات 

مركز العودة الفلسطيني في العام 1998 بأن متوسط الزيادة السنوية يبلغ %3.5 في أوساط الالجئين الفلسطينيين، وذلك باالستناد 

إلى البيانات الديموغرافية التي جمعتها السلطات البريطانية في العام 1947. وبناء على ذلك، يقدر العدد اإلجمالي لالجئي العام 1948، 

الذين قدرت أعدادهم في أواخر العام 1998 بـ4,942,121 الجئا. وإذا ما طبقنا معدل الزيادة السنوي المعدل الذي يبلغ %2.5 من العام 

1999 وما بعده – مع األخذ في االعتبار التراجع الذي طرأ على معدل الخصوبة ومعدل الزيادة السنوية – فقد يصل العدد الكلي لالجئين 

الفلسطينيين من العام 1948 )المسجلين منهم وغير المسجلين( إلى 7,336,606 الجئ بحلول نهاية العام 2014. 

تقديرات أعداد الجئي 1967 

تشير التقديرات إلى وجود نحو 1,113,500 الجئ فلسطيني من األرض الفلسطينية التي احتلتها ‘إسرائيل’ في العام 1967 في أواخر 

العام 2014. وقد جرى حساب هذا العدد على أساس التوقعات التي ترى أن 240,000 فلسطيني هجروا من ديارهم للمرة األولى خالل هذا 

العام. وباستخدام هذا العدد )240,000( كنقطة انطالق، تستند الحسابات إلى معدل الزيادة الذي يبلغ %3.5 حتى العام 1999، و3.0% 
خالل الفترة 2000 - 2006، و%2.86 في العام 2007، و%2.87 في العام 2008، و%2.88 في الفترة الممتدة بين العامين 2009 و313.2014

يشمل هذا العدد االشخاص الذين هجروا للمرة االولى في العام 1967، وال يشمل األشخاص المهجرين داخليا أو الجئي 1948 ممن تعرضوا 

للتهجير للمرة الثانية في العام 314.1967 فقد جرى تهجير ما يقرب من 193,500 الجئ فلسطيني للمرة الثانية في أعقاب احتالل الضفة 

الغربية وقطاع غزة في العام 1967، بينما هجر 240,000 فلسطيني آخر من غير الالجئين للمرة األولى، مما رفع العدد الكلي لألشخاص 

المهجرين قسرا من ديارهم إلى أكثر من 430,000 مهجر. كما يستثني هذا الرقم أولئك الالجئين الذين عادوا بموجب برنامج العودة الذي 

مكن عدد محدود ممن هجروا في العام 1967 من العودة الى االرض المحتلة بين شهري آب وأيلول 1967. وكذلك، ال يشمل هذا العدد 

الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في الخارج إبان حرب العام 1967 ولم يتمكنوا بالتالي من العودة إلى ديارهم، وال الالجئين الذين أعيد 

لم شملهم بعائالتهم في األرض الفلسطينية المحتلة أو الالجئين الذين عادوا بعد العام 1994 في سياق االتفاقيات التي جرى التوصل 

إليها بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو. 

الفلسطينيون المهجرون داخليا في ‘إسرائيل’ منذ العام 1948 

حسبما جاء على لسان هيليل كوهين )Hillel Cohen(، الذي ألف دراسة حول الفلسطينيين المهجرين داخليا في ‘إسرائيل’، وحسب 

التصريحات التي أدلت بها اللجنة الوطنية لحقوق المهجرين في ‘إسرائيل’: "من بين 150,000 فلسطيني ممن بقوا داخل ‘إسرائيل’ 

نفسها بعد التوقيع على اتفاقية الهدنة األخيرة في العام 1949، يقدر عدد من هّجر منهم من ديارهم وأراضيهم بـ46,000 فلسطيني، 
وذلك حسب سجالت األونروا لعام 1950."315

وقد حسبت هذه البيانات على أساس المتوسط المقدر لمعدل الزيادة السنوية في أوساط السكان الفلسطينيين، والتي بلغت %3.5 في 

الفترة 1949 - 1999، و%3.0 في الفترة 2000 - 2008، و%2.4 في الفترة 1999 - 2011، و%2.2 في الفترة 2012 - 2014. 

الفلسطينيون المهجرون داخليا في األرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 

يقدر عدد الفلسطينيين المهجرين داخليا في األرض الفلسطينية المحتلة بـ334,600 مهجرا. ويشمل هذا التقدير: 

األرض  في  ويالو  نوبا  وبيت  عمواس  هي  فلسطينية،  قرى  ثالث  لتدمير  نتيجة  فلسطيني   10,000 هجر   ،1967 العام  حرب  خالل  )أ( 

313 Figures are derived from The Report of the Secretary-General under General Assembly Resolution 2252 (EX-V) and Security 
Council Resolution 237 (1967), UN Doc. A/6797, 15 September 1967.

314 Takkenberg, Lex, The Status of Palestinian Refugees in International Law, Oxford: Clarendon Press Oxford, 1998, p. 17.

315 http://www.internal-displacement.org/assets/library/Middle-East/Israel/pdf/Israel+-January+2002.pdf
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الفلسطينية المحتلة.316 وقد جرى تعديل هذا العدد على أساس متوسط معدل الزيادة السنوية )%3.5 حتى العام 2005، و3.0% 

للعام 2006، و%2.86 للعام 2007، و%2.87 للعام 2008، و%2.88 لألعوام 2009 - 2014(. وفي نهاية العام 2014، بلغ عدد هؤالء 

المهجرين وأبناؤهم 317.47,763 

)ب( حسب البيانات المنشورة، تعرض ما مجموعه 227,732 فلسطينيا للتهجير في الفترة الواقعة بين العامين 1967 و2014. هجر 

64,343 فلسطينيا بين العامين 1967 و2011 بعد أن أقدمت قوات االحتالل اإلسرائيلية على هدم بيوتهم. ويقدر عدد البيوت 

التي هدمتها القوات اإلسرائيلية منذ العام 1967 بـ24,130 بيتا. ويشمل هذا العدد 6,000 بيت هدمتها تلك القوات عقب حرب 

لتنسيق  المتحدة  أجراها مكتب األمم  نوبا ويالو. وحسبما ورد في دراسة  الثالث – عمواس وبيت  القرى  1967 مباشرة في  العام 

الشؤون اإلنسانية )OCHA( ومنظمات أخرى، ال يعود ما نسبته %57 من أصحاب البيوت التي تدمرها القوات اإلسرائيلية إلى مناطق 

سكناهم وبيوتهم على اإلطالق. وفيما عدا البيوت التي هدمت في القرى المذكورة أعاله، أقدمت ‘إسرائيل’ على هدم ما مجموعه 

18,130 بيتا في الفترة الممتدة بين العامين 1967 و2011. وإذا ما طبقنا متوسط حجم األسرة الذي يتألف من ستة أشخاص، فلنا 

أن نقدر أن نحو 108,800 فلسطينيا تعرضوا للتهجير من بيوتهم. ومن بين هؤالء، ما يزال 62,000 فلسطيني تقريبا مهجرين 

لو افترضنا أن %57 منهم لم يعودوا إلى بيوتهم على اإلطالق )24130 – 6000 = 18130 × %57 = 10334 × 6 أشخاص(.318 

ويشمل هذا العدد أولئك الذين هجروا من ديارهم بفعل إنشاء "المنطقة األمنية" جنوبي رفح في قطاع غزة خالل الفترة -2004

2005، كما يشمل البيوت التي هدمتها قوات االحتالل اإلسرائيلية خالل الحرب التي شنتها على القطاع )2008 - 2009( )حيث 

تتراوح التقديرات بين 2,000 إلى 4,000 بيت(. ولم تتم إعادة بناء معظم هذه البيوت حتى هذه اللحظة. وفضال عن هؤالء المهجرين 

الذين بلغ عددهم 62,000 مهجر، تعرض 2,343 فلسطيني للتهجير بين العامين 2009 و2011، مما يرفع هذا العدد إلى 64,343 

مهجرا فلسطينيا. 

وخالل الفترة 2012 - 2014، أفرز حدثان مهمان آثارهما على الفلسطينيين الذين كانوا مهجرين في األصل في حينه وتسببا في 

تهجير المزيد من الفلسطينيين. فقد تعرض 52,916 فلسطينيا للتهجير على امتداد الضفة الغربية وقطاع غزة خالل العامين 

2012 و2013. ويضم هذا العدد الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم إبان العدوان العسكري الذي شنته ‘إسرائيل’ على قطاع 

غزة في العام 2012 وأولئك الذين هجروا من مناطق سكناهم بعد هدم بيوتهم في الضفة الغربية. وقد اضطر معظم المهجرين 

الفلسطينيين داخل القطاع إلى الرحيل عن مناطق سكناهم بسبب الممارسات التي انتهجتها في حربها؛ األمر الذي – بحسب  

الكثيرين-  جعل من إعادة بناء البيوت التي طالها الدمار أمرا بعيد المنال. وعالوة على ذلك، تعرض 517 فلسطينيا للتهجير في 

القدس بعدما هدمت القوات اإلسرائيلية بيوتهم.319 وفي العام 2014، شنت ‘إسرائيل’ عدوانا آخر على قطاع غزة، مما أفضى إلى 

تهجير ما يربو على نصف مليون فلسطيني قسرا من مناطق سكناهم. وما يزال 109,956 فلسطينيا من هؤالء يعانون من التهجير 

حتى وقت كتابة هذا المسح. وقد بلغت المحصلة الكلية للوحدات التي تعرضت للتدمير الكامل 19,257 بيتا خالل الحربين اللتين 

شنتهما ‘إسرائيل’ على القطاع في العامين 2012 و320.2014 

وعلى وجه اإلجمال، بات نحو 227,732 فلسطينيا مهجرين داخليا، وال سيما بسبب هدم بيوتهم أو تدميرها في الفترة الممتدة بين 

العامين 1967 و2014 )64,343 + 52,916 + 109,956 = 227,732(.321 

كما تعرض 7,287 فلسطينيا للتهجير نتيجة للمضايقات التي يمارسها المستعمرون اليهود في األرض الفلسطينية المحتلة. 

بديل / املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني، ملخص ورقة عمل رقم 9: الفلسطينيون املهجرون يف الداخل - الحامية الدولية والحلول الدامئة، ترشين   316

الثاين 2002،
  https://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/bulletins-and-briefs/Brief-No.9.pdf

317 ‘Palestinian Central Bureau of Statistics, PCBS estimation for annual growth rate, n.d., PCBS.gov.ps.

318 MIFTAH, House Demolitions, 29 March 2011, http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=14882&CategoryId=4; also see, The 
Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD), http://icahd.org.

319 Palestinian Central Bureau of Statistics, Jerusalem Statistical Yearbook 2014, No. 16, June 2014, http://pcbs.gov.ps/Downloads/
book2057.pdf.

320 National committee for reconstruction Gaza: Document submitted to the donors on Reconstruction conference of Gaza, 2014.

أجرى مركز بديل هذه العملية الحسابية  321
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إلى  السنوية  “العودة”  مسيرة  في  يشاركون  الداخل  في  الفلسطينيون  المهجرون 
قراهم التي هّجروا منها في العام 1948، قرية لوبيا قضاء طبريا، أيار 2014 )تصوير: 

تغريد سليمان(

1,014 وحدة سكنية من أصحابها الفلسطينيين في قلب  وفي هذا السياق، تسبب هؤالء المستعمرون في إخالء ما ال يقل عن 

مدينة الخليل حتى العام 2007. وبالنظر إلى متوسط حجم األسرة الذي يبلغ 6.6 فردا في الخليل، ومع أخذ معدل الزيادة السكانية 
بين العامين 2011 و2014 في االعتبار، نجد أن 7,287 فلسطينيا على األقل هجروا من بيوتهم في الخليل بحلول العام 322.2014

بعد  للتهجير  الفلسطينيين  من  عدد  تعرض  )ج( 

مدينة  في  اإلقامة  في  حقوقهم  من  تجريدهم 

الهوية  لبطاقات  الكلي  العدد  ويصل  القدس. 

والتي  الفلسطينيون،  يحملها  التي  المقدسية 

منذ  منهم  اإلسرائيلية  االحتالل  سلطات  صادرتها 

وال يشمل هذا  بطاقة.323   18,824 إلى   1967 العام 

السلطات  سحبت  الذين  الفلسطينيين  أبناء  العدد 

تقل  )والذين  منهم  اإلقامة  وضع  اإلسرائيلية 

أعمارهم عن 16 عاما(. )وحسب التقديرات الواردة من 

مصادر أخرى، سحبت السلطات اإلسرائيلية بطاقات 

وال   .)1967 العام  منذ  80,000 مقدسي  من  الهوية 

أعيدت  التي  الهوية  المذكور بطاقات  العدد  يشمل 

تؤيد  التي  األدلة  إلى  االفتقار  بسبب  أصحابها  إلى 

سحبها منهم(. 

التهجير  فلسطينيا   33,011 مجموعه  ما  تكبد  )د( 

الضم  جدار  تشييد  بسبب  سكناهم  مناطق  من 

العدد عن  إلى هذا  وقد توصلنا  العنصري.  والفصل 

طريق تعديل اإلحصائيات الصادرة في العام 2008 

التي  السكانية  الزيادة  معدل  مع  مهجرا(   27,841(
تبلغ %2.88 للفترة 2009 - 324.2014

الجئين  اعاله  التقديرات  تشمل  مالحظة: 

العام  ديارهم  من  هجروا  الذين  من  فلسطينيين 

1948، وتعرضوا للتهجير للمرة الثانية داخل األرض 

الفلسطينية المحتلة. يصعب تقدير نسبة الجئي العام 1948 الذين تم تهجيرهم داخليا بالقياس الى مجموع المهجرين داخليا منذ 

العام 1967، وذلك بسبب االفتقار إلى البيانات الموثوقة.

322 B’Tselem and the Association for Civil Rights in Israel, Ghost Town, May 2007, https://www.btselem.org/download/200705_
hebron_eng.pdf. 

323 Palestinian Central Bureau of Statistics, Jerusalem Statistical Yearbook 2014, June 2014, p. 194, http://www.pcbs.gov.ps/
Downloads/book2057.pdf.

324 Palestinian Central Bureau of Statistics, Jerusalem Statistical Yearbook 2012, June 2012, p. 218, http://www.pcbs.gov.ps/
Downloads/book1891.pdf.
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قطاع غزة، تشرين األول 2014 )تصوير: شريف سرحان/األونروا(
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إطــار الحمايــة الدوليــة 
تمهيد 

تعد النكبة الفلسطينية المستمرة إحدى أطول األزمات التي يعايشها الالجئون وأكبرها في العالم بأسره؛ حيث ما تنفك 

متواصلة منذ 67 عاما وتمس ما يقدر مجموعه بـ7.9 مليون فلسطيني ما بين الجئ ومهجر داخليا. وفي الوقت الذي تغيب 

يواجه  ملفتة،  بصورة  الفلسطينيين  الالجئين  لقضية  معنى  ذي   
ّ

بحل الخروج  إلى  تسعى  التي  السياسية  اإلرادة  فيه 

الالجئون الفلسطينيون عقبة كأداء أخرى تتمثل في عدم ضمان حقوقهم االنسانية واستحقاقاتهم وكفالتها بصفتهم 

الجئين ومهجرين – وهي )فجوة( ال مثيل لها بموجب الحماية الواجبة لالجئين. تنبع الفجوة التي تشوب الحماية الالزمة 

والقصور، وهو نظام يقتصر عليهم دون  بالخلل  العيوب ويتسم  الفلسطينيين من نظام تشوبه  والمهجرين  لالجئين 

التي  الحماية  إلطار  العالم  أنحاء  جميع  في  الالجئين  من  األخرى  الفئات  جميع  فيه  تخضع  الذي  الوقت  ففي  غيرهم. 

تشرف عليه المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، والذي يسعى إلى ضمان حقوقهم االنسانية ويعنى 

 دائم للمحنة التي ألمت بهم، ُجّرد الالجئون الفلسطينيون وبصورة فعلية من أشكال هذه الحماية التي 
ّ

بالتوصل إلى حل

 دائم للمأساة التي وقعت بهم. وفي هذا المقام، يستعرض هذا الفصل أطر الحماية 
ّ

يستحقونها، وال سيما من إيجاد حل

في سياق تطبيقها على الالجئين بعمومهم، وعلى الالجئين الفلسطينيين على وجه الخصوص. وبناء على ذلك، يلقي هذا 

الفصل الضوء على فجوات الحماية غير المقبولة التي يواجهها الالجئون الفلسطينيون. 

3.1 تمهيد حول الحماية الدولية والمساعدة االنسانية
تشكل الحماية والمساعدة االنسانية الركنين اللذين يرتكز التدخل/ العمل اإلنساني عليهما.325 وبينما ينظر إلى المساعدات اإلنسانية 

بهم"،326  األزمات  التي تعصف  بالسكان  تلحق  التي  المعاناة  من  والتخفيف  األشخاص  إلى حفظ حياة  ترمي  التي  "اإلجراءات  أنها  على 

تعرف اللجنة الدولية للصليب األحمر هذه الحماية باعتبارها تشمل "... جميع األنشطة الرامية إلى ضمان االحترام الكامل لحقوق الفرد وفقا 
لنصوص مجموعة القوانين ذات الصلة وروحها )أي القانون الدولي لحقوق اإلنسان، والقانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لالجئين(".327

يستحق الالجئون والمهجرون مستوى متقدم من الحماية الدولية والمساعدة االنسانية بموجب أحكام القانون الدولي وقواعده بالنظر 

إلى األزمات التي تعصف بهم وبالنظر إلى الوضع الهش الذي انتهى بهم المطاف إليه بعد أن هجروا قسرا من ديارهم ومواطنهم، 

الدولي  القانون  عليها  ينص  التي  القواعد  إلى  الواجبة  الحماية  هذه  وتستند  حكوماتهم.  توفرها  التي  الحماية  إلى  يفتقرون  وباتوا 

بشأن الالجئين، والقوانين اإلقليمية لالجئين، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني – في األوضاع التي تسودها 

325 The Sphere Project, “The Sphere Project: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response,” http://
www.spherehandbook.org/en/the-humanitarian-charter/, Principle 1.

326 OCHA - Occupied Palestinian Territories, “Glossary of Humanitarian Terms in Relation to the Protection of Civilians in Armed 
Conflict” (New York: United Nations, 2003), 32, https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/ocha%20
glossary.pdf.; Relief Web, “Glossary of Humanitarian Terms, Draft Version” (ReliefWeb, August 2008), http://www.who.int/hac/
about/reliefweb-aug2008.pdf32.

327 ICRC, “Refugees and Displaced Persons Protected under International Humanitarian Law” (ICRC, October 29, 2010), 21, 
https://www.icrc.org/eng/war-and-law/protected-persons/refugees-displaced-persons/overview-displaced-protected.htm; IASC, 
“Growing the Sheltering Tree: Protecting Rights through Humanitarian Action” (IASC, 2002), 11, http://www.refworld.org/
docid/483eb0d62.html.
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النزاعات المسلحة – والقانون الدولي العرفي.328 ويجد هذا االستحقاق صدى له، ويرد حسب األصول المرعية في أطر الحماية الدولية 

واإلقليمية التي تسري على الالجئين. ويكمن الهدف الذي ترمي هذه األطر إلى إنجازه في أن "تكفل  لالجئين أوسع تمتع ممكن بـ... 

الحقوق والحريات األساسية" التي "]يجب أن[ يتمتع بها جميع البشر دون تمييز".329 وفضال عن ذلك، يتمثل الهدف النهائي المتوخى 

 دائم وُمرٍض لصالح الالجئ، حيث يتمثل الهدف األسمى في ضمان عودته الطوعية إلى دياره 
ّ

من الحماية الدولية في التوصل إلى حل

ي الذي يقيم فيه أو اعادة توطينه في بلد لجوء ثان، في الحاالت التي تكون فيها عودته إلى دياره 
ّ
االصلية، أو اندماجه في المجتمع المحل

االصلية بأمان مستحيلة.330

يقوم اإلطار العام للحماية الدولية في أساسه على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لسنة 1951 والبروتوكول الخاص بوضع الالجئين 

لسنة 1967331 )اتفاقية الالجئين لسنة 1951"(، والنظام األساسي لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين،332 الذي يكلف المفوض 

السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين – من جملة أمور – باإلشراف على اإلطار الذي تقرره االتفاقية المذكورة. وترد األسس والقواعد 

األخرى التي تكفل الحماية لالجئين والمهجرين في المواثيق اإلقليمية، والتشريعات الوطنية، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، والقانون 

والقرارات  الداخلي،  التشريد  بشأن  التوجيهية  والمبادئ  الجنسية،  انعدام  حاالت  بشأن  المتحدة  األمم  واتفاقيات  اإلنساني،  الدولي 

الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، والنتائج التي خلصت اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

إليها. 

ومع ذلك، فمما يثير االنتقاد أن نظاما مستقال يشوبه التفكك ويعاني من الخلل والقصور في نهاية المطاف اعُتمد لتوفير الحماية 

لالجئين الفلسطينيين. يعود إفراد هذا النظام لالجئين الفسطينيين الى الخصائص الفريدة التي تسم الحالة الفلسطينية، وبسبب 

ت بالفلسطينيين )من جملة عوامل أخرى(. ففي هذا المضمار، 
ّ
الدور الذي اضطلعت به هيئة األمم المتحدة في خلق الكارثة التي حل

تخضع غالبية الالجئين والمهجرين الفلسطينيين )من بين عددهم المقدر بـ7.9 مليون الجئ ومهجر فلسطيني ينتشرون في جميع أرجاء 

العالم( إلطار الحماية والمساعدة الذي شكلته لجنة االمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين )فيما بعد لجنة التوفيق الدولية(،333 ووكالة 

المفوضية  لوالية  نطاق أضيق  الالجئون على  - كما يخضع هؤالء  )األونروا(334  الفلسطينيين  الالجئين  المتحدة إلغاثة وتشغيل  األمم 

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين،335 وذلك بدل أن يقعوا ضمن نطاق أطر الحماية التي تكفلها االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين 

لسنة 1951 أو النظام األساسي للمفوضية السامية األمم المتحدة لشؤون الالجئين )انظر المبحثين 3 و4 أدناه(. وفي المقابل، ال تستفيد 

سوى مجموعة صغيرة غير واضحة المعالم من الالجئين الفلسطينيين، وطالبي اللجوء، ومصنفين ضمن فئة "آخرين" من والية المفوضية 
المذكورة.336

328 ICRC, “ICRC, Refugees and Displaced Persons Protected under International Humanitarian Law”; UNHCR Executive Committee 
(last), “General Conclusion on International Protection No. 68 (XLIII),” October 9, 1992, http://www.unhcr.org/3ae68c6e1c.html.

329 UN General Assembly, “Convention Relating to the Status of Refugees,” July 28, 1951 Preamble; UN General Assembly, “Note 
on International Protection,” September 7, 1994, para. 11, http://www.refworld.org/type,UNHCRNOTES,,,3f0a935f2,0.html.

330 UN General Assembly, “Note on International Protection,” para. 12; James C. Hathaway, The Rights of Refugees Under 
International Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 913; See, inter alia UN General Assembly, Statute of the Office 
of the United Nations High Commissioner for Refugees, 1950, chap. I: General Provisions, http://www.unhcr.org/3b66c39e1.
html; UNHCR Executive Committee, “UNHCR Executive Committee Conclusion No. 56 (XL) Durable Solutions and Refugee 
Protection,” October 13, 1989, http://www.unhcr.org/3ae68c428.html.

331 UN General Assembly, “Convention Relating to the Status of Refugees”; UN General Assembly, Protocol Relating to the Status 
of Refugees, 1967, http://www.refworld.org/docid/3ae6b3ae4.html.

332 UN General Assembly Resolution 428 (V), UNHCR Statute, 14 December 1950.

333 Established under UN General Assembly, “Resolution 194 (III). Palestine - Progress Report of the United Nations Mediator,” 
December 11, 1948, http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C758572B78D1CD0085256BCF0077E51A.

334 Established under UN General Assembly, “Resolution 302 (IV). Assistance to Palestine Refugees,” December 8, 1949, http://
www.refworld.org/docid/4fe2ffa52.html.

335 Susan M. Akram, “Palestinian Refugees and Their Legal Status: Rights, Politics, and Implications for a Just Solution,” Journal of 
Palestine Studies 31, no. 3 (April 2002): 36–51, doi:10.1525/jps.2002.31.3.36.

336 According to UNHCR’s statistics, as of July 2014 only 103,950 Refugees (96,658), Asylum Seekers (3,260) and “Various” other 
people (4,032) of “Palestinian Origin” were being served by UNHCR, “2015 UNHCR Subregional Operations Profile - Middle 
East: State of Palestine,” 2015, http://www.unhcr.org/pages/49e486826.html.
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أطفال فلسطينيون يعبرون نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية في مدينة الخليل، الضفة الغربية، 
تموز 2012. )تصوير: حركة التضامن الدولية(

بصورة  الفلسطينيين  لالجئين  المساعدات  وتقديم  الحماية  كفالة  لغايات  األونروا  ووكالة  الدولية  التوفيق  لجنة  إطار  إنشاء  جرى  وقد 

الفلسطينيين،  لالجئين  الحماية  بتوفير  الدولية  التوفيق  لجنة  1948. وقد كلفت  العام  بفلسطين في  ت 
ّ
التي حل النكبة  حصرية عقب 

بما يشمل البحث عن حلول دائمة للمحنة التي ألمت بهم، بينما أنشئت وكالة األونروا بصفتها جهازا مستقال كلف بتقديم المساعدات 

االنسانية قصيرة األمد لهؤالء الالجئين.337 ومع ذلك، توقفت لجنة التوفيق الدولية عن تأمين الحماية الواجبة لالجئين الفلسطينيين 

ألسباب نتناولها على وجه التفصيل أدناه. 

الالجئون  فيه  ترك  الذي  الوقت  وفي 

الفلسطينيون دون حماية لجنة التوفيق 

اللجنة  الدولية بعد توقفها، لم تستعد 

الدور المنوط بها، كما ولم تنقل واليتها 

األمم  وكاالت  من  أخرى  وكالة  أي  إلى 

المتحدة. ورغم توسع نطاق والية األونروا 

تدابير  يشمل  بات  بحيث  ما،  حد  إلى 

حمائية  نشاطات  إنفاذ  على  تنطوي 

استيعاب  إلى  باإلضافة  بطبعيتها، 

والمهجرين  الالجئين  من  أكبر  مجموعة 

التي  المجموعة  تلك  من  الفلسطينيين 

ضمن  األمر  بادئ  في  تندرج   كانت 

وكالة  افتقار  تسبب  ذلك،  ومع  واليتها. 

عليها  تملي  صريحة  والية  إلى  األونروا 

عدم  ذلك  في  بما   – الحماية  تقديم 

توسيع نطاقها الجغرافي المحدود حاليا، واألهم من ذلك عدم منحها صالحية السعي الحثيث نحو التوصل إلى حلول دائمة وتأمينها – 

لالجئين الفلسطينيين داخل مناطق عملياتها وخارجها في الوقت نفسه، مما ال يدع مجاال للشك في أن هؤالء الالجئين باتوا محرومين 

من النطاق المتكامل من الحماية التي يستحقونها. وبناء على ذلك، يحظى معظم الالجئين الفلسطينيين، في هذه اآلونة، بقدر أقل من 

الحماية من تلك التي يتمتع بها نظراؤهم في مناطق أخرى من العالم.338 ويتناقض هذا الوضع مع األهداف التي ينطوي عليها النظام 

الخاص الذي أعد وصمم في حينه من أجل توفير حماية خاصة لالجئين الفلسطينيين في العام 1948، وهذا يسهم فيما بات يعرف 

بـ"فجوة الحماية" التي تتسم بجملة من المظاهر التي نستعرضها أدناه. 

وتزيد حالة انعدام الجنسية من تفاقم األوضاع التي يعيشها الفلسطينيون المهجرون، حيث تخلف آثارا جلية ال يمكن إغفالها على 

ول دائمة لهم – وذلك بالنظر إلى أن الجنسية تشكل حلقة الوصل 
ّ
الحماية الالزمة لهم – وخصوصا فيما يتصل بالسعي نحو إيجاد حل

األساسية بين الدولة والفرد، وبين الفرد والقانون الدولي. وفضال عن ذلك، يتسم إطار الحماية الساري على الفلسطينيين المهجرين داخليا 

بقدر أكبر من الضعف والركاكة من اإلطار الذي يطبق على الالجئين الفلسطينيين، كما سنرى ذلك فيما يلي من هذا الفصل. 

يستعرض هذا الفصل اإلطار الدولي المقرر لحماية الالجئين والمهجرين بعمومهم، ويركز بصفة خاصة على الفلسطينيين الالجئين 

والمهجرين داخليا. وبذلك، يجترح هذا الفصل إطارا للمواثيق والهيئات واآلليات المعنية بحماية الالجئين والمهجرين على وجه العموم، 

ويتناول تلك المواثيق والهيئات واآلليات الفريدة التي يشملها اإلطار المميز الذي يسري على معظم الالجئين الفلسطينيين. يظهر 

الحماية  الى  بالقياس  والمهجرون داخليا  الالجئون  الفلسطينيون  التي يواجهها  المختلفة  الحماية  المنهج ويثبت وجود فجوات  هذا 

الواجبة لهم. 

337 Susan Akram, “Reinterpreting Palestinian Refugee Rights under International Law,” in Palestinian Refugees: The Right of Return, 
ed. Naseer Aruri (London: Pluto Press, 2001), 169.

338 Brenda Goddard, “UNHCR and the International Protection of Palestinian Refugees,” Refugee Survey Quarterly 28, no. 2–3 
(2009): 475–510, doi:10.1093/rsq/hdp045.
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3.2 المسؤولية عن حماية الالجئين الفلسطينيين والمهجرين داخليًا 
تتحمل كل دولة بعينها المسؤولية عن حماية حقوق رعاياها وغيرهم ممن يخضعون لسلطتها ويقعون ضمن دائرة واليتها.339 ومع ذلك، 

تثبت أنماط التهجير بحكم األمر الواقع عجز الدول عن حماية األشخاص الذين يقعون ضمن نطاق واليتها أو انعدام استعدادها لتقديم 

التي  الدولة  أو االستعداد للحصول عليها في  الحماية  القدرة على االستفادة من  الحماية لهم. فالالجئون ال يملكون، بحكم تعريفهم، 

يحملون جنسيتها بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد. وبما أن الالجئين ال يحظون بالحماية التي توفرها حكوماتهم، فيصبح 

لزاما على أسرة المجتمع الدولي أن تضمن حمايتهم.340 ولذلك، فقد جرى تصميم هذا اإلطار الدولي لتأمين الحماية الدولية والمساعدة 

االنسانية لألشخاص الذين يكابدون األضرار من التهجير القسري وحاالت انعدام الجنسية في المواضع التي ال تستطيع فيها الدول أن 

تؤمنها أو تمتنع عن توفيرها. 

أ( ‘  إسرائيل’ 
بما أن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن ضمان حقوق مواطنيها واألفراد الذين يخضعون لسلطتها ويقيمون ضمن دائرة واليتها، 

تقع ‘إسرائيل’ – بصفتها القوة القائمة باالحتالل – تحت التزام يملي عليها حماية السكان الفلسطينيين القابعين تحت احتاللها.341 

وبذلك، تقع ‘إسرائيل’ تحت التزام يرتب عليها، من جملة أمور، أن تيسر حق العودة لالجئين والمهجرين الفلسطينيين وأن تضمن جبر 
 بهم.342

ّ
الضرر الذي حل

ووفقا للقانون بشأن مسؤولية الدول، وهو القانون الذي تقرره مشاريع المواد التي أعدتها لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن 

األفعال غير المشروعة دوليا، تقع ‘إسرائيل’ تحت التزام يملي عليها االمتناع عن ارتكاب أي فعل غير مشروع دوليا، بمعنى عدم جواز خرق 

أي التزام دولي يقع على الدولة.343 وعند ارتكاب مثل هذا الفعل، تعتبر ‘إسرائيل’ ملزمة بـ: 

الكف عن الفعل، إذا كان مستمرًا؛	 

تقديم التأكيدات والضمانات المالئمة بعدم التكرار، إذا اقتضت الظروف ذلك.	 

الجبر الكامل للضرر الناجم عن الفعل غير المشروع دوليا )حيث يكون جبر الضرر عن الفعل غير المشروع دوليا عن طريق اعادة 	 

الحالة الى ما كانت عليه قبل االنتهاك ما امكن ذلك، والتعويض والترضية(.344 وفضال عن ذلك، توضح لجنة القانون الدولي في 

تعليقها على مشاريع المواد المذكورة بأنه ينبغي على الدولة، لكي تستوفي )الجبر الكامل للضرر( "محو، بأقصى قدر ممكن، جميع 

اآلثار الناشئة عن الفعل غير المشروع ، واعادة الوضع إلى سابق عهده، أي إلى الحال التي ُيرجح أنه كان ليكون عليها لو لم ُيرتكب 
ذلك الفعل". ومما ال شك فيه أن الحق في جبر الضرر ينطوي ال محالة على إنفاذ حق العودة.345

وفضاًل عما تقدم، تنشأ المسؤولية الدولية عند وقوع إخالل خطير بالتزام ناشئ بموجب قاعدة من القواعد القطعية للقانون الدولي العام.

حيث تنشأ عند وقوع هكذا إخالل خطير/جسيم استحقاق واجب وإلزام الدول األخرى باتخاذ اإلجراءات المطلوبة.346 ففي هذا السياق، أخلت 

339 UN General Assembly, “ICCPR”, Article 2; UN General Assembly, “Universal Declaration of Human Rights” Preamble, December 
1948; UNHCR Executive Committee (last), “General Conclusion on International Protection No. 81 (XLVIII),” para. (d), October 1997.

340 Kate Jastram and Marilyn Achiron, Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law (Geneva, Switzerland: UNHCR, 
IPU, 2001), 8, http://www.unhcr.org/3d4aba564.html; UN General Assembly, “Note on International Protection,” para. 10.

341 Advisory Opinion Concerning Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 102–113 
(International Court of Justice, July 2004).

342 UN General Assembly, “Universal Declaration of Human Rights” Article 13, December 1948; UN Security Council, “Resolution 
237 (1967)”; UN General Assembly, “Resolution 194 (III). Palestine - Progress Report of the United Nations Mediator”, December 
1948; UN General Assembly, “Resolution 2452 (XXIII). Report of the Commissioner-General of the United Nations Relief and 
Works Agency for Palestine Refugees in the Near East”, December 1968; UNHCR, “Guiding Principles on Internal Displacement” 
Principle 28, September 2004; International Law Commission, “ILC Draft Articles on State Responsibility”, Articles 1 and 2 (2001).

343 International Law Commission, “ILC Draft Articles on State Responsibility”, Article 31.

344 Ibid. Articles 28-39.; Forms of reparations as per the Draft Articles include restitution, compensation and satisfaction.

345 Ibid, Article 31.

346 Ibid. Articles 40-48.
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، بااللتزامات الدولية المترتبة عليها، بما فيها حاالت الخرق الجسيمة الواقعة على القواعد القطعية نتيجة لتهجير 
ّ

خل
ُ
‘إسرائيل’، وما تزال ت

الفلسطينيين وترحيلهم قسرا من ديارهم وأراضيهم،347 من جملة انتهاكات أخرى. وفي الواقع، تتحمل ‘إسرائيل’ أيضا، وبصفتها دولة 

الذي  الضرر  جبر  تكفل  أن  وعليها  تأسيسها،  مرحلة  وتصرفاتها خالل  الصهيونية  الميليشيات  عن سلوك  المسؤولية  العهد،  حديثة 
تمخض عن األعمال غير المشروعة التي اقترفتها تلك الميليشيات.348

وفي هذا اإلطار، يحدد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA( ممارسات إسرائيلية محددة أفضت إلى خلق بيئة قهرية 

تشكل "عامل طرد"، يصبح السكن معه في المناطق التي تستهدفها هذه الممارسات أمرا عسيرا وبعيد المنال، وقد يرقى بالتالي إلى مرتبة 

الترحيل القسري.349 ومن جملة هذه الممارسات: فرض القيود التي تحد من قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى األسواق وأراضي الرعي، 

وحرمانهم من الوصول إلى شبكات البنية التحتية والخدمات األساسية والموارد التي ال يستغنون عنها، وحرمانهم من تراخيص البناء، 

وإصدار تعديالت معتبرة على قوانين التنظيم والتخطيط التي كانت سارية في األرض الفلسطينية المحتلة، وهدم البيوت والمدارس 

وحظائر المواشي والتهديد بهدمها، ناهيك عن أعمال العنف التي يشنها المستعمرون على أبناء الشعب الفلسطيني.350 كما يشكل 

توسيع المستعمرات )المستوطنات( واالعالن عن اراض فلسطينية كمناطق عسكرية / مناطق إطالق النار، ومحميات طبيعية ومتنزهات 

وطنية بصورة تعسفية واعتباطية تشكل عوامل محورية أخرى تسهم في التهجير القسري للسكان الفلسطينيين عن أراضيهم ومناطق 

سكناهم. وليس بعيدا عن ذلك جدار الضم والفصل العنصري والنظام المرتبط به.351 فمن الثابت يقينا أن ‘إسرائيل’ تخل بااللتزامات التي 

يمليها القانون الدولي اإلنساني عليها بسبب ما تقوم به من إنفاذ هذه الممارسات والسياسات – التي تفضي في حاالت ليست بالقليلة 

إلى التهجير الداخلي والترحيل القسري للسكان الفلسطينيين. ومن جملة هذه االلتزامات: 

تحقيق األمن والنظام العام وضمانهما دون االخالل بالقوانين السارية في البالد.352	 

االمتناع عن تدمير أية ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة؛ إال إذا كان ذلك لضرورة حربية ملحة تقتضي حتما هذا التدمير.353	 

االمتناع عن مصادرة الملكية الخاصة.354	 

االمتناع عن ترحيل ألشخاص المحميين قسرا.355	 

االمتناع عن نقل جزء من السكان المدنيين من مواطني دولة االحتالل إلى األراضي التي تحتلها.356	 

347 UN Secretary-General, “Report by the Secretary-General on the Human Rights Situation in the Occupied Palestinian Territory 
Including East Jerusalem, Human Rights Council 28th Session” (United Nation General Assembly, March, 2015), para. 45, http://
unispal.un.org/unispal.nsf/0080ef30efce525585256c38006eacae/880ce950882ae80985257e06005b6d63?OpenDocument.

348 See Article 10 of the International Law Commission, “ILC Draft Articles on State Responsibility”; James Crawford, The International 
Law Commission’s Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2002), 116–118.

349 Forcible transfer has been described by the ICTY as “the movement of individuals under duress from where they reside to a place 
that is not of their choosing”, Prosecutor v. Mladen Naletilic aka “Tuta”, Vinko Martinovic aka “Stela” (Trial Judgement) IT-98-34-T, 
519 (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 2003); BADIL, “Displacement of Palestinians as a War Crime: 
Information for the Consideration of the Commission of Inquiry, Established under the United Nations Human Rights Council 
Resolutions S-21/1”, February 2015.

350 OCHA, “Bedouin Communities at Risk of Forcible Transfer” (Jerusalem, September 2014). 

351 UNRWA and BIMKOM, “Al Jabal: A Study on the Transfer of Bedouin Palestine Refugees”, Jerusalem (May 2013).

352 Second International Peace Conference, The Hague, 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, 1907, http://www.refworld.org/docid/4374cae64.
html Article 43, which is recognized as customary international law.

353 ICRC, Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 1949, http://www.refworld.org/
docid/3ae6b36d2.html Article 53.

354 Second International Peace Conference, The Hague, Hague Regulations (IV) Article 46, October 1907.

355 ICRC, Fourth Geneva Convention Article 49; ICRC, “Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules” (ICRC, 
2005), http://www.refworld.org/docid/5305e3de4.html Rule 129; Forcible transfer is also condemned as a Grave Breach under 
Article 147 of the ICRC, Fourth Geneva Convention; UN Security Council, Statute of the International Criminal Tribunal for the 
Former Yugoslavia, 1993, http://www.refworld.org/docid/3dda28414.html Article 2(g); ICRC, Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 1977, 
http://www.refworld.org/docid/3ae6b37f40.html Article 85(4)(a); International Law Commission, “Draft Code of Crimes against the 
Peace and Security of Mankind,” 1996, http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/7_4_1996.pdf Article 18.

356 ICRC, Fourth Geneva Convention, Article 49, August 1949.
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وفي هذا المقام، تنص المادة )147( من اتفاقية جنيف الرابعة على ان "النفي أو الترحيل" و"تدمير واالستيالء على الممتلكات على نحو ال 

تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية" يرقى إلى مرتبة ‘المخالفات الجسيمة‘. وبناء على ذلك، أشار األمين 

العام لألمم المتحدة مؤخرا إلى أن هذه األعمال التي تنطوي على الترحيل القسري وعلى الوجه التي ترتكب فيه داخل األرض الفلسطينية 

المحتلة قد تثير المسؤولية الجنائية الفردية في مواجهة المسؤولين المتورطين في ارتكابها. كما صرح األمين العام بأن تلك الممارسات 

التي ترقى إلى مرتبة الترحيل "قد تشكل إخالال بااللتزامات التي يرتبها القانون الدولي لحقوق اإلنسان على ‘إسرائيل’، وال سيما الحق في 
السكن الالئق".357

لقد هجرت ‘إسرائيل’ معظم أبناء الشعب الفلسطيني وجردتهم من ممتلكاتهم على مدى فترة تزيد على ستة عقود. وفي الوقت ذاته، 

تشكل السياسات التي ما تزال ماضية في إنفاذها دليال ماديا على نيتها مواصلة هذا المسار الذي ينافي المبادئ القانونية المرعية. 

ولذلك، ال توفر ‘إسرائيل’ بحكم ممارستها االنتهاكات وال ترغب في توفير الحماية التي يشترطها القانون الدولي للفلسطينيين. ولهذا، 

التي يملكها  المقيدة  للوالية  أو  المضيفة ومزاجها،  الدول  الفلسطينيين ألهواء  الالجئين والمهجرين  ترك مسؤولية االضطالع بحماية 

المجتمع الدولي. 

ب( السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية 
تتحمل السلطة الفلسطينية المسؤوليات التي توجب عليها توفير الحماية للسكان الفلسطينيين الذين يخضعون لسيطرتها الفعلية 

المجتزأة في جيوب من األرض الفلسطينية المحتلة. وفي الواقع، تفرض ‘إسرائيل’ بصفتها القوة القائمة باالحتالل القيود على قدرة 

السلطة الفلسطينية في حماية الفلسطينيين، حيث تمارس السلطات اإلسرائيلية السيطرة الفعلية على كال منطقتي الضفة الغربية 

وقطاع غزة.358 ففي الضفة الغربية، تقع معظم حاالت التهجير القسري التي يتعرض لها الفلسطينيون داخل المنطقة )ج(،359 التي تقع 

تحت السيطرة المدنية واألمنية اإلسرائيلية الكاملة، ومن هذه المنطقة إلى خارجها كذلك. وبذلك، تقع المنطقة المذكورة خارج نطاق 

سيطرة السلطة الفلسطينية. 

تحظى منظمة التحرير الفلسطينية باالعتراف بكونها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني. وبناء على ذلك، تتحمل المنظمة المسؤولية 

عن الدفاع عن الالجئين الفلسطينيين، وإنفاذ إجراءات مناصرة دولية وحقوقية، وممارسة الضغط على األطراف المسؤولة عن االلتزامات 

– وال سيما الدول وأجهزة األمم المتحدة ووكاالتها – لحملها على الوفاء بالمسؤوليات الدولية التي تكفل توفير الحماية الدولية الواجبة 

لهؤالء الالجئين. وفي هذا السياق، اعترفت الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها )3236( بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف. 

ويعترف هذا القرار بحق الالجئين في العودة إلى ديارهم باعتبارها واحدا من جملة هذه الحقوق، كما أضفى صفة رسمية على تواصل 

األمم المتحدة مع منظمة التحرير الفلسطينية، حيث طلب إلى األمين العام أن يقيم اتصاالت مع المنظمة في كل الشؤون المتعلقة بقضية 
فلسطين، بما فيها قضية الالجئين.360

ج( الدول العربية المضيفة 
لم تنضم غالبية الدول العربية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث يقطن السواد األعظم من الالجئين الفلسطينيين، 

أو إلى االتفاقية بشأن وضع   ،1967 1951 والبروتوكول الخاص بوضع الالجئين لسنة  إلى االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لسنة 

العربية  الدول  1961. فمن بين  الجنسية لسنة  الحد من حاالت انعدام  1954 واالتفاقية بشأن  الجنسية لسنة  األشخاص عديمي 

االثنتين والعشرين التي تنضوي في عضوية الجامعة العربية، تنضم تسع دول منها فقط كأطراف في اتفاقية الالجئين لسنة 

357 UN Secretary-General, “Report by the Secretary General on Israeli Settlements in the Occupied Palestinian Territory Including 
East Jerusalem, and the Occupied Syrian Golan, A/69/348” (United Nation General Assembly, August 25, 2014), para. 16, http://
unispal.un.org/unispal.nsf/eed216406b50bf6485256ce10072f637/f94cd758d45ae6d985257d88006eccba?OpenDocument.

358 Diakonia, “The Gaza Strip: Status under International Humanitarian Law” (Diakonia IHL Resource Centre, September 2014), 
http://www.diakonia.se/globalassets/blocks-ihl-site/ihl-file-list/ihl---briefs/status-of-the-gaza-strip-final.30.9.2014.pdf.

359 OCHA, “Forced Displacement: Overview”, 2014.

360 UN General Assembly, “UNGA Resolution 3236 (XXIX). Question of Palestine,” November 22, 1974, http://domino.un.org/
UNISPAL.NSF/0/025974039acfb171852560de00548bbe.
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1951 والبروتوكول المنبثق عنها.361 ومع ذلك، تعد الدول العربية المضيفة ملزمة بحماية الالجئين الفلسطينيين المقيمين على 

أراضيها بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تقررها اتفاقيات حقوق اإلنسان، التي تعتبر أطرافا فيها، وبما يتوافق مع القانون 

الدولي العرفي كذلك. وفي الواقع، ال تفي الدول العربية المضيفة بقسط كبير من االلتزامات الواقعة عليها تجاه هؤالء الالجئين. 

فمستوى الحماية الذي تؤمنه هذه الدول لالجئين الفلسطينيين بموجب المواثيق واآلليات اإلقليمية والوطنية ذات الصلة يقل الى 

حّد بعيد عن تلك التي تقدم لالجئين على المستويين الدولي واإلقليمي في أمكنة أخرى في العالم. 

وقد أصدرت جامعة الدول العربية البروتوكول بشأن معاملة الفلسطينيين في العام 1965 )بروتوكول الدار البيضاء(، الذي يمثل 

هذا  فبموجب  العربية.  الدول  في  ومعاملتهم  الفلسطينيين  الالجئين  وضع  لتنظيم  الجامعة  اعتمدته  الذي  الرئيس  الميثاق 

البروتوكول، يملك الفلسطينيون الحق في العمل على قدم المساواة مع المواطنين من مواطني الدولة المضيفة، والحق في مغادرة 

الدولة المضيفة ودخول أراضيها، وحرية الحركة والتنقل، والحق في الحصول على وثيقة سفر، والحق في نفس المعاملة التي يحظى 

بها مواطنو الدول األعضاء في الجامعة العربية فيما يتصل بالتأشيرات وطلبات اإلقامة.362 ومع ذلك، ال يعتبر بروتوكول الدار البيضاء 

وعلى  البروتوكول.  في هذا  موقعة  أطرافا  العربية  الدول  جامعة  في عضوية  المنضوية  الدول  فليست جميع  األمر،  كان  وأيا  ملزما. 

الرغم من أن أغلبية الدول األعضاء صادقت على البروتوكول، اال ان مصادقة الكويت وليبيا ولبنان عليه جاءت مع جملة من التحفظات 

الرئيسية التي تتنافى مع أحكامه ومقاصده.363 ويتفاوت تنفيذ هذا البروتوكول من دولة إلى أخرى. وفضال عن ذلك، ألغى القرار رقم 

)5093( الذي اعتمده مجلس الجامعة في العام 1991 البروتوكول بصورة فعلية، حيث أوصى بأن تتكفل القوانين الداخلية في الدول 

العربية بتنظيم تطبيقه.364 تتمثل النتيجة التي أفرزها هذا القرار في إطار حماية منقوص ال يكفل توفير األمان والحماية لالجئين 

الفلسطينيين في هذه الدول. 

د( الدول الموقعة على اتفاقية الالجئين لسنة 1951 
تعد غالبية الدول التي تستضيف الالجئين الفلسطينيين في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية365 دوال أطرافا في االتفاقية الخاصة 

بوضع الالجئين لسنة 1951 و/أو البروتوكول الخاص بوضع الالجئين لسنة 1967 المنبثق عنها. كما تعتبر بعض الدول أطرافا موقعة على 

االتفاقية بشأن وضع األشخاص عديمي الجنسية لسنة 1954 واالتفاقية بشأن الحّد من حاالت انعدام الجنسية لسنة 1961. ومع ذلك، 

ُيقّصر عدد ليس بالقليل من هذه الدول في منح الالجئين الفلسطينيين الحماية التي يستحقونها بموجب هذه المواثيق الدولية بسبب 

 تفسير االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين وتطبيقها على الالجئين الفلسطينيين، وال سيما 
ّ

أوجه التناقض والغموض والضبابية التي تلف
في ضوء أحكام المادة 1)د( من هذه االتفاقية.366

هـ( المجتمع الدولي
في ضوء عدم التزام ‘إسرائيل’ بتوفير الحماية المطلوبة لالجئين والمهجرين الفلسطينيين، خصوصا  في ظل استمرار سياساتها التي 

تفضي إلى التهجير القسري والجماعي ألبناء الشعب الفلسطيني، تقع أسرة المجتمع الدولي367 تحت التزام يرتب عليهم ضمان الحماية 

361  The nine states are: Algeria, Djibouti, Egypt, Mauritania, Morocco, Somalia, Sudan, Tunisia and Yemen. UNHCR, “States Parties 
to the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol”; Reem Salahi, “Reinterpreting Article 1D: 
Seeking Viable Solutions to the Palestinians Refugee Anomaly,” Berkeley Journal of Middle Easters and Islamic Law 1, no. 3 
(2008): 143.

362 League of Arab States, “Protocol for the Treatment of Palestinians in Arab States (‘Casablanca Protocol’),” September 11, 1965, 
http://www.refworld.org/docid/460a2b252.html Articles 1-5.

363 Salahi, “Reinterpreting Article 1D: Seeking Viable Solutions to the Palestinians Refugee Anomaly,” 1 Berkeley J. Middle E. & 
Islamic L. 127 (2008), p. 145.

364 Ibid.

تعترب الواليات املتحدة طرفاً يف الربوتوكول اإلضايف فقط وليست طرفاً يف االتفاقية ذاتها.  365

مصدر سابق، مركز بديل، ”سد فجوات الحامية“.  366

يف هذا السياق يستخدم مصطلح املجتمع الدويل للداللة عىل الدول، أو جهاز أو هيئة أو وكالة تابعة لألمم املتحدة، أو هيئات أو أجهزة إقليمية.  367
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الدولية لحقوق الفلسطينيين، وال سيما حقهم في تقرير مصيرهم،368 وحق الالجئين والمهجرين الفلسطينيين في جبر الضرر الذي لحق 

إلى ديارهم االصلية، واستعادة ممتلكاتهم، وتعويضهم، وضمان تحقق رضاهم(. وال يزال تقصير أسرة  بهم ) تمكينهم من العودة 

المجتمع الدولي في الوفاء بااللتزامات المترتبة عليها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني ماثال وكبيرا؛ وذلك ألسباب تتعلق في أساسها بغياب 

اإلرادة السياسية في أوساط الدول الغربية التي تتمتع بالنفوذ والتأثير. 

وحسبما الحظنا أعاله، فوفقا لقانون مسؤولية الدول، تنص المادة )40( من مشاريع المواد التي أعدتها لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية 

الدول عن األفعال غير المشروعة دوليا على أن المسؤولية الدولية تنشأ عند وقوع إخالل خطير من جانب دولة بالتزام ناشئ بموجب قاعدة 

من القواعد القطعية للقانون الدولي العام. وفي هذه الحالة، تقع الدول تحت التزام يملي عليها أن تتعاون في سبيل وضع حد، بالوسائل 

المشروعة، ألي إخالل خطير، وأال تعترف أية دولة بشرعية وضع ناجم عن ذلك اإلخالل الخطير.369 وعالوة على ذلك، يحق للدول األخرى 

) مسؤولية االطراف الثالثة( أن تثير مسؤولية الدولة المعتدية، فيجوز لها بذلك أن تطالب بوضع حد لالنتهاك الذي أقدمت عليه، وأن 

تحصل على التأكيدات والضمانات التي تكفل عدم تكرار االخالل، وتطالب الدولة المعنية بجبر الضرر الذي ألحقه ذلك الخرق باألشخاص 

المعنيين.370 وقد أقرت محكمة العدل الدولية هذه االلتزامات في فتواها )رأيها االستشاري( بشأن تشييد الجدار في األرض الفلسطينية 
المحتلة.371

وفضال عما تقدم، تنص اتفاقية جنيف الرابعة بموجب المادة )147( منها على أن المخالفات الجسيمة التي ترتكبها ‘إسرائيل’ بفعل 

"النفي أو النقل القسري غير المشروع" الذي يستهدف الفلسطينيين، وتدمير واالستيالء على الممتلكات على نحو ال تبرره ضرورات حربية 

ملحة وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية- تثير التزامات بعينها في حق األطراف السامية المتعاقدة في هذه االتفاقية. 

ومن جملة هذه االلتزامات سن التشريعات الضرورية التي تكفل فرض العقوبات الجزائية على األشخاص الذين يقترفون هذه المخالفات 

الجسيمة، ومالحقة المتهمين باقترافها وتقديمهم إلى المحاكمة، واتخاذ التدابير الالزمة لوقف جميع األفعال التي تتعارض مع أحكام 

هذه االتفاقية.372 وعالوة على ذلك، تنص المادة األولى المشتركة من اتفاقيات جنيف االربع لعام 1949 على أن  تتعهد األطراف السامية 

بأن تحترم هذه االتفاقية في جميع األحوال. ويفسر هذا االلتزام على أنه يتخطى االلتزام األساسي الذي يملي على الدول االمتناع عن 

سلوك مسلك يخالف القانون في حاالت النزاع المسلح؛ بمعنى انه يتضمن مسؤولية الدول كطرف ثالث. 

3.3  مواثيق الحماية الدولية

أ( االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لسنة 1951 و/أو البروتوكول الخاص بوضع الالجئين لسنة 1967 
يجد اإلطار القانوني الدولي لحماية طالبي اللجوء والالجئين تقنينه في االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لسنة 1951 )اتفاقية الالجئين( 

والبروتوكول الخاص بوضع الالجئين لسنة 1967 المنبثق عنها. ويحدد هذا اإلطار القانوني المبادئ األساسية التي ترتكز الحماية الدولية 

الواجبة لالجئين وترتكز عليها. فاتفاقية الالجئين لسنة 1951 تشكل ميثاقا قائما على الحقوق وينظم وضع الالجئين، وهي بذلك تعرف 

مصطلح "الالجئ" وتحدد المعايير الدنيا التي يجب استيفاؤها في األشخاص الذين يصنفون كالجئين بموجب هذا التعريف. وفي هذا 

المحددات  بإزالة  لـ"الالجئ"  المذكورة  االتفاقية  به  الذي جاءت  التعريف  على تعديل   1967 لسنة  الالجئين  بروتوكول  اشتمل  السياق، 

الزمنية والجغرافية، مما أفضى إلى توسيع نطاق الحماية المكفولة لالجئين. 

368 UN, Charter of the United Nations Article 1(2), June 1945; UN General Assembly, “Resolution 2625(XXV). Declaration on 
Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-Operation among States in Accordance with the Charter of 
the United Nation”, October 1970; UN General Assembly, “ICCPR”, Article 1, December 1966; UN General Assembly, “ICESCR”, 
Article 1, December 1966. Further, the ICJ found in the Wall Case that in its construction of the Wall and its ensuing associated 
régime, Israel was in breach of its obligation to respect the right to self-determination of the Palestinian people.

369 International Law Commission, “ILC Draft Articles on State Responsibility” Article 41 (November 2001).

370 Ibid. Article 48.

371 Advisory Opinion Concerning Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 163 
(International Court of Justice, 2004).

372 ICRC, Fourth Geneva Convention Article 146; See: Advisory Opinion Concerning Legal Consequences of the Construction of a 
Wall in the Occupied Palestinian Territory, 163 (International Court of Justice, 2004).
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وفضال عن ذلك، تعترف االتفاقية بالدور الخاص 

المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  الذي تؤديه 

انظر  التفصيل  من  )للمزيد  الالجئين  لشؤون 

الحماية،  بتوفير  فة 
ّ
المكل األجسام   :  3.4 البند 

االتفاقية،  تطبيق  على  اإلشراف  في  أدناه( 

مع  تتعاون  أن  المتعاقدة  الدول  على  وتشترط 

في  الالجئين  لشؤون  السامي  المفوض  مكتب 
سياق إنفاذ الوظائف المنوطة به.373

للدول  ملزمة  وثيقة  الالجئين  اتفاقية  وتعتبر 

الدول األطراف في  األطراف فيها. وقد بلغ عدد 

االتفاقية 145 دولة بحلول شهر نيسان 2015، 

بينما وصل عدد الدول األطراف في البروتوكول 

الناشئ عنها إلى 146 دولة. ويبلغ مجموع الدول 

التي تعتبر أطرافا في كال االتفاقية والبروتوكول 

142 دولة.374 ويحتل التعاون القائم بين الدول المتعاقدة مع مكتب المفوض السامي لشؤون الالجئين أهمية خاصة في توفير الحماية 

المطلوبة لالجئين، والتوصل إلى حلول دائمة ألوضاعهم. 

تعريف الالجئ 

وفقا التفاقية الالجئين لسنة 1951 والبروتوكول المنبثق عنها، يعرف الالجئ على النحو التالي: 

كل شخص ال يستطيع، أو ال يريد، العودة إلى بلده األصلي بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، 
أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية.375

الحقوق والمبادئ التي تتكفلها االتفاقية بالحماية 

اإلعادة  وحظر  الجزائية،377  العقوبات  فرض  عن  واالمتناع  التمييز،376  عدم  سيما  وال  الجوهرية،  المبادئ  من  جملة  على  االتفاقية  تؤكد 

القسرية.378 وعلى وجه الخصوص، ال يجوز ألي دولة متعاقدة: 

]...[ أن تطرد الجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلي حدود األقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو 
دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.379

373 UN General Assembly, “Convention Relating to the Status of Refugees,” July 28, 1951, Article 35.

374 UNHCR, “States Parties to the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol.”

375 UN General Assembly, “Convention Relating to the Status of Refugees,” July 28, 1951, Introductory Note by the Office of the 
UNHCR and Article 1(A).

376 I.e. the Convention provisions are to be applied to refugees without discrimination as to race, religion, or country of origin. Further, 
developments in International Human Rights Law would also prohibit discrimination as to sex, age, disability, sexuality, or other 
prohibited grounds; Ibid., Introductory Note by the Office of the UNHCR (1950).

377  I.e. refugees must not be penalized for their illegal entry or presence; Ibid. Article 31 and Introductory Note by the Office of the 
UNHCR (1950).

378 Ibid. Introductory Note by the Office of the UNHCR (1950).

379 Ibid. Article 33(1); 
الحظر املفروض عىل اإلعادة القرسية )إبعاد طالبي اللجوء(، واملعرتف به عموماً باعتباره قاعدة من قواعد القانون العريف، مل يتم تفسريه أو تطبيقه بشكل موحد 

من قبل الدول، فبعض الدول ال تأخذ بعني االعتبار الرفض الفوري للدخول عند الوصول إىل حدودها اإلقليمية.

اء 
ثن

، أ
ت

وا
سن

 7
ي، 

جب
لر

ي ا
عد

ل 
طف

 ال
ال

تق
اع

م ب
قو

 ي
ي

يل
ائ

سر
اإل

ش 
جي

ال
ة 

رك
ح

ر: 
وي

ص
)ت

 2
01

4
ل 

لو
أي

ل، 
لي

لخ
 ا

نة
دي

 م
ي

 ف
سة

در
لم

 ا
من

ه 
دت

عو
ة(

لي
دو

 ال
من

ضا
لت

ا



104

وال يقتصر هذا الحظر، الذي يعتبر بصفة عامة محورا من محاور القانون الدولي العرفي، على األشخاص الذين يحظون باعتراف رسمي 
بصفتهم الجئين، بل يمتد ليشمل حماية طالبي اللجوء فيحظر إعادتهم قسرا إلى بلدانهم.380

وباإلضافة إلى ذلك، تتضمن الحقوق والمبادئ التي تتضمنها االتفاقية، والتي ينبغي للدول المتعاقدة أن توفرها، من جملة أمور: حرية 

ممارسة الشعائر الدينية )المادة 4(، واإلعفاء من المعاملة بالمثل )المادة 7(، وحق التقاضي أمام المحاكم )المادة 16(، والحق في العمل 

)المواد 17 - 19(، والحق في التعليم األساسي )المادة 22(، والحق في الحصور على الوثائق القانونية المالئمة )المواد 25 و27 و28(، وحرية 

التنقل )المادة 26(381 والحق في لّم الشمل. 

الالجئون الفلسطينيون والمادة 1)د( 

فيما يتصل بالالجئين الفلسطينيين على وجه الخصوص، تنص المادة 1)د( من اتفاقية الالجئين لسنة 1951 على: 

ال تنطبق هذه االتفاقية علي األشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكاالت تابعة لألمم المتحدة 
غير مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين.382

وبناء على ذلك، يعتبر الالجئون الفلسطينيون وأبناؤهم ممن هجروا من ديارهم في سياق النزاعات التي دارت بين العرب و’إسرائيل’ 

في العامين 1948 و1967 ويتلقون، أو يعدون مؤهلين لتلقي، الحماية أو المساعدة من وكالة األونروا مستبعدين من الحماية والمزايا 

التي تكفلها اتفاقية الالجئين لسنة 383.1951 ويشكل هؤالء الالجئون غالبية الالجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم. وبالنظر 

إلى أن اإلطار المستقل الذي اعتمد لحماية الالجئين الفلسطينيين وتقديم المساعدة االنسانية لهم )في العام 1948 و 1949( بموجب 

الصالحيات التي أوكلت إلى لجنة االمم المتحدة للتوفيق حول فلسطين ووكالة األونروا يشتمل على نظام ثانوي إلعمال الحماية بالمقارنة 

مع اإلطار الذي اعتمد فيما بعده )في العام 1951( بموجب اتفاقية الالجئين لسنة 1951 والنظام األساسي للمفوضية السامية لشؤون 

الالجئين لسنة 1950، ينشأ سيناريو ال تحظى فيه األغلبية الساحقة من الالجئين الفلسطينيين بقدر واٍف من الحماية الواجبة لها. )للمزيد 

فة بتوفير الحماية، أدناه(
ّ
من التفصيل، أنظر البند 3.4 : األجسام المكل

ومع ذلك، تنص الفقرة الثانية من المادة 1)د( على أن أولئك الالجئين الفلسطينيين يستحقون بحكم األمر الواقع المزايا التي تكفلها 

االتفاقية: 

فإذا توقفت هذه الحماية أو المساعدة ألي سبب دون أن يكون مصير هؤالء األشخاص قد ُسوي نهائيا طبقا لما يتصل باألمر 

من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة يصبح هؤالء األشخاص، جراء ذلك / بحكم الواقع، مؤهلين للتمتع 
بمزايا هذه االتفاقية.384

لالجئين  النظرية  الناحية  من   ،1951 لسنة  الالجئين  اتفاقية  تكفلها  التي  الحماية  منح  ينبغي  1)د(،  المادة  من  الثاني  البند  وبموجب 

الفلسطينيين، ناهيك عن الذين يعتبرون مؤهلين بموجب أحكام المادة 1)أ( من االتفاقية المذكورة، وطالما انه لم يتم تسوية وضعهم 

نهائيا بصورة فعلية بموجب القرارات ذات العالقة الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة وذلك باعتبار أنهم:

لم يكونوا يتلقون بالفعل، أو مؤهلين لكي يتلقوا، الحماية أو المساعدة من وكالة األونروا، أو	 

380 See: Erika Feller, Volker Türk, and Frances Nicholson, eds., “The Scope and Content of the Principle of Non-Refoulement: 
Opinion,” in Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003), 149, 116–118, http://www.refworld.org/docid/470a33af0.html.

381 UNHCR, “Protection Guidelines Relating to Refugee Security”, 1999; See: UN General Assembly, “Convention Relating to the 
Status of Refugees” (1951) and UN General Assembly, “Protocol Relating to the Status of Refugees”(1967).

382 UN General Assembly, “Convention Relating to the Status of Refugees,” July 28, 1951, Article 1(D).

383 UNHCR, “Revised Note on the Applicability of Article 1D of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees to Palestinian 
Refugees,” October 2009, http://www.refworld.org/docid/4add77d42.html; UNHCR, “Note on UNHCR’s Interpretation of Article 
1D of the Convention Relating to the Status and Article 12(1)(a) of the EU Qualification Directive in the Context of Palestinian 
Refugees Seeking International Protection.,” May 2013.

384 UNHCR, “Revised Note on the Applicability of Article 1D of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees to Palestinian 
Refugees” (2009).
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او 	  الحماية  إال ان تلك  او وكالة األونروا،  الدولية  التوفيق  المساعدة من لجنة  أو  الحماية  أو مؤهلين لكي يتلقوا،   كانوا يتلقون، 

المساعدة قد توقفت "ألي سبب" من األسباب. 

وتضيف المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أن عبارة "توقفت ألي سبب" قد تفسر على أنها تشمل: )1( إنهاء كلي لعمل 

المعني،  إرادة الشخص  أو أي سبب موضوعي خارج عن  النشاطات التي تنفذها األونروا، )3(  األونروا بصفتها وكالة أممية، )2( أو وقف 

كأن يعجز هذا الشخص عن االستفادة من الحماية أو المساعدة التي تقدمها وكالة األونروا.385 وقد طورت المفوضية هذه االعتبارات في 

المالحظة التي نشرتها في العام 2013 حول تفسير المادة 1)د( وتطبيقها على الالجئين الفلسطينيين.386 ومع ذلك، فبالنظر إلى أن الدور 

المتعلق بحماية الالجئين الفلسطينيين كان منوطا في األصل بلجنة التوفيق الدولية حول فلسطين، التي ’علقت‘ والية الحماية الموكلة 

إليها منذ فترة طويلة )مطلع الخمسينيات من القرن الماضي(، وبالنظر كذلك إلى أن هذا الدور لم ينقل بكامله إلى وكالة األونروا، او اية 

وكالة اممية اخرى، تثور التساؤالت حول األسباب التي تدعو المفوضية السامية لشؤون الالجئين إلى حصر تفسير "توقف" هذه الحماية 

أو المساعدة باعتباره توقف األونروا عن تنفيذ أعمالها فقط، مع أنها ال تنفذ النشاطات الكافية في مجال توفير الحماية الدلية بمعناها 

الشامل في أي حال من األحوال. 

اتفاقية  من  1)د(  المادة  تطبيق  في سياق  الدول  ممارسات  يكتنف  الذي  والغموض  التضارب  أوجه  تفضي  ما  غالبا  تقدم،  عما  وفضال 

الالجئين لسنة 1951 إلى تقصير تلك الدول وفشلها في االعتراف بأهلية هذه الفئة الصغيرة نسبيا من الالجئين الفلسطينيين للتمتع 
بالحماية المنصوص عليها في االتفاقية.387

ب( المواثيق اإلقليمية 
المختلفة لمشاكل  الجوانب  التي تحكم  الدولية، وهي: االتفاقية  الحماية  المواثيق اإلقليمية مجموعة تكميلية آلليات  يشكل عدد من 

الالجئين في أفريقيا لسنة 1969 والصادرة عن منظمة الوحدة األفريقية، وإعالن كارتاخينا بشأن الالجئين لدول أمريكا الالتينية )1984(، 

مع أن هذا اإلعالن ال يحظى بصفة ملزمة من الناحية القانونية. وفي العام 1965 ، أصدرت جامعة الدول العربية البروتوكول بشأن معاملة 

الفلسطينيين  الالجئين  وضع  لتنظيم  الجامعة  اعتمدته  الذي  الرئيس  الميثاق  يمثل  الذي  البيضاء(،  الدار  )بروتوكول  الفلسطينيين 

ومعاملتهم في الدول العربية، غير أن هذا البروتوكول ألغي بصورة عملية بموجب القرار الصادر عن مجلس الجامعة في العام 1991.

ج( التشريعات الوطنية 
ال غنى عن إدراج القواعد والمعايير الدولية الناظمة لحماية الالجئين والمهجرين واعتمادها في التشريعات الوطنية بشأن الالجئين في 

1951 ووالية  الدول من أجل إعمال إطار الحماية الواجبة ووضعه موضع التنفيذ.388 وفي الواقع، يعتمد الوفاء باتفاقية الالجئين لسنة 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين على مدى التعاون الذي تبديه الدول في هذا الخصوص. 

د( القانون الدولي لحقوق اإلنسان 
يستحق الالجئون الحماية بموجب إطارين حقوقيْين يتدخالن بصورة جزئية فيما بينهما، وهما النظام الدولي والقوانين الوطنية بشأن 

حقوق اإلنسان، واإلطار الدولي الناظم لحماية الالجئين. وفي هذا السياق، تقوم اتفاقية الالجئين لسنة 1951 نفسها على أساس القواعد 

التي يرسيها قانون حقوق اإلنسان، وال سيما المادة )14( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 1948، الذي يقر بحق األفراد في التماس 

385 See: UNHCR, “Note on UNHCR’s Interpretation of Article 1D of the Convention Relating to the Status and Article 12(1)(a) of the 
EU Qualification Directive in the Context of Palestinian Refugees Seeking International Protection.”, May 2013. The UNHCR 
further elaborated in this Note that the phrase “ceased for any reason” would be construed to include (i) the termination of 
UNRWA as an agency; (ii) the discontinuation of UNRWA’s activities; or (iii) any objective reason outside the control of the person 
concerned such that the person is unable to (re)avail themselves of the protection or assistance of UNRWA.

386 Ibid.; UNHCR, “Revised Note on the Applicability of Article 1D of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees to 
Palestinian Refugees” (2009).

مصدر سابق، مركز بديل، ”سد فجوات الحامية“.  387

388 Ibid.
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ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خالصا من االضطهاد.389 وتحمل معاهدتان دوليتان من معاهدات حقوق اإلنسان أهمية خاصة في اإلطار 

الدولي الناظم لحماية الالجئين، وهما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 
واتفاقية حقوق الطفل.390

كما يعد حق العودة قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وينص عدد كبير من المواثيق عليه بصورة صريحة، بما فيها 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،391 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،392 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

العنصري. وفضال عن ذلك، ينص القانون الدولي لحقوق اإلنسان على الحق في الجنسية، والحق في عدم حرمان اإلنسان من جنسيته على 
نحو تعسفي.393

يمكن  التي  البديلة  والتنفيذ  االستعراض  آليات  من  ومجموعة  مكمال  قانونيا  معيارا  اإلنسان  حقوق  إطار  يوفر  أساسية،  ناحية  ومن 

توظيفها لغايات االرتقاء بمستوى حماية الالجئين وتعزيزها.394 وقد جرى، في هذا السياق، تأسيس منظمات حقوق اإلنسان اإلقليمية 

والهيئات المنشأة بموجب المعاهدات وأجهزة األمم المتحدة التي تراقب مدى االلتزام بمواثيق حقوق اإلنسان وإنفاذها، حسبما سنرى 
الحقًا.395

هـ( القانون الدولي اإلنساني 
تسري قواعد القانون الدولي اإلنساني، وال سيما تلك التي تنص عليها اتفاقية الهاي الرابعة لسنة 1907 بشأن قوانين وأعراف الحرب 

البرية لسنة 1907 والالئحة الملحقة بها،396 واتفاقية جنيف الرابعة،397 على الحاالت التي تشهد نزاعا دوليا أو داخليا. وبناء على ذلك، 

عندما يجد الالجئون أو المهجرون أنفسهم في حالة يسودها النزاع المسلح، تطبق الحماية التي يكفلها القانون الدولي اإلنساني للمدنيين 

الرابعة بصورة محددة مع  الواقع، تتعامل المادة )44( من اتفاقية جنيف  عليهم أيضا، شريطة أال يشاركوا في األعمال العدائية. وفي 

الالجئين، بينما ينص البروتوكول اإلضافي األول التفاقية جنيف الرابعة على وجوب تأمين الحماية لالجئين ولعديمي الجنسية بموجب 

أحكام البابين األول والثاني من االتفاقية المذكورة. وحسبما أشرنا أعاله، تتحمل ‘إسرائيل’ وغيرها من األطراف السامية المتعاقدة في 

اتفاقية جنيف الرابعة االلتزامات التي يمليها القانون الدولي اإلنساني عليها. 

389 UN General Assembly, “Universal Declaration of Human Rights,” December 10, 1948, Article 14; UN General Assembly, 
“Convention Relating to the Status of Refugees,” July 28, 1951, Introductory Note by the Office of the UNHCR.

390 UN General Assembly, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984, 
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3a94.html; UN General Assembly, Convention on the Rights of the Child, 1989, http://www.
refworld.org/docid/3ae6b38f0.html; Jastram and Achiron, Refugee Protection, 18.

391 UN General Assembly, “Universal Declaration of Human Rights,” December 10, 1948 Article 13(2) stating: “everyone has the right 
to leave any country, including his own, and to return to his country.”

392 UN General Assembly, ICCPR, 1966, Article 12(4) stating: “No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own 
country.”

393 See, inter alia: UN General Assembly, “Universal Declaration of Human Rights,” December 10, 1948, Article 15. UN General 
Assembly, ICCPR, 1966; UN General Assembly, “Resolution 50/152. Adopted by the General Assembly on the Report of the Third 
Committee (A/50/632).,” February 9, 1996.

394 E.g. The Human Rights Committee (CCPR); The Convention and Committee against Torture; the Convention and Committee on 
the Rights of the Child; State Reports and Special Procedure Mechanisms. See: Gorlick, “Human Rights and Refuges: Enhancing 
Protection through International Human Rights Law, New Issues in Refugee Research, Working Paper No. 30 (2000).”

395 Akram, “Palestinian Refugees and Their Legal Status: Rights, Politics, and Implications for a Just Solution” (2002), note 11, listing 
various human rights mechanisms.

املؤمترات الدولية )الهاي(، واتفاقية الهاي الرابعة الخاصة باحرتام قوانني وأعراف الحرب الربية، والالئحة املرفقة املتعلقة بقوانني وأعراف الحرب الربية، 1907،   396

)https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm(. ومتّسكت محكمة العدل الدولية أيضاً بأن أنظمة الهاي تشّكل قواعد عرفية، وذلك 
يف الفتوى والرأي االستشاري الذي قدمته بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن بناء الجدار يف األرض الفلسطينية املحتلة، )محكمة العدل الدولية، 2004(.

397 ICRC, Fourth Geneva Convention (1949).
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و( قرارات األمم المتحدة 
ترعى القرارات الصادرة عن مجلس األمن الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة الحقوق واالستحقاقات الواجبة للفلسطينيين، بمن فيهم 

الالجئون، وتعترف بها. وحق العودة هو واحد من هذه الحقوق واالستحقاقات. وعالوة على ذلك، أسهمت القرارات الصادرة عن الجمعية 

العامة ومجلس األمن الدولي في توسيع نطاق والية المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين عموما. بيد انه يشترط لتوسيع 

الوالية تقديم طلب من األمين العام لتخويل المفوضية بصالحية معالجة حاالت محددة من حاالت المهجرين داخليا. 

ز( اتفاقيات األمم المتحدة بشأن عديمي الجنسية وحاالت انعدامها 
حسبما الحظنا في الجزئية )د( أعاله، يشكل الحق في الجنسية والحق في عدم حرمان اإلنسان من جنسيته بصورة تعسفية جزءا من جملة 

حقوق اإلنسان األساسية. وقد جاءت صياغة اتفاقيات األمم المتحدة بشأن حاالت انعدام الجنسية وعديمي الجنسية في سياق السعي 

إلى تقديم الحماية لألفراد الذين ُينتهك حقهم في الجنسية، وبالتالي يجدون أنفسهم مجردين من أشكال الحماية المترتبة على التمتع 

بالجنسية/ المواطنة. 

1954 من أجل تحسين وضع هؤالء األشخاص وتنظيمه وضمان  الجنسية لسنة  وقد اعتمدت االتفاقية بشأن وضع األشخاص عديمي 

"أقصى قدر ممكن لممارسة حقوقهم وحرياتهم األساسية".398 وال يشمل نطاق هذه االتفاقية، بحكم القانون، سوى األشخاص عديمي 

الجنسية. ومع ذلك، ال تنص االتفاقية على تشكيل هيئة دولية تعنى بحماية األشخاص عديمي الجنسية أو مراقبة مدى التزام الدول 

بأحكامها. وقد بلغ عدد الدول األطراف في هذه االتفاقية 86 دولة حتى يوم 2 حزيران 2015. 

وتسعى االتفاقية بشأن الحد من حاالت انعدام الجنسية لسنة 1961 إلى التوسع في تعريف حاالت انعدام الجنسية وتعترف بها بحكم 

األمر الواقع، مع أن نطاقها ما يزال يقتصر على األشخاص عديمي الجنسية بحكم القانون. كما تعنى هذه االتفاقية بتقليص حاالت 

398 Salahi, “Reinterpreting Article 1D: Seeking Viable Solutions to the Palestinians Refugee Anomaly,” 1 Berkeley J. Middle E. & 
Islamic L. 127 (2008), p. 142.
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انعدام الجنسية أو وضع حد لها عن طريق إيجاد الحلول لألوضاع التي تفضي إلى تجريد األشخاص من جنسياتهم والتوصية بالحلول 

التي تراها. وقد وصل عدد الدول األطراف في االتفاقية بشأن الحد من حاالت انعدام الجنسية لسنة 1961 إلى 63 دولة حتى تاريخ 2 

حزيران 2015. 

االنتفاع  فهم يستحقون  نفسه،399  الوقت  في  انفسهم الجئون  الجنسية هم  عديمي  الفلسطينيين  من  بالقليل  ليس  عددا  أن  وبما 

بالحماية التي تتيحها األطر التي تعتمدها وكالة األونروا والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين. ومن الناحية النظرية، 

يجوز لألشخاص عديمي الجنسية، الذين ال يحظون بالحماية التي تكفلها هذه األطر المخصصة للتعامل مع الالجئين، أن يحصلوا على 

الحماية بموجب اتفاقيات األمم المتحدة بشأن عديمي الجنسية والحد من حاالت انعدامها. وتتولى المفوضية السامية لشؤون الالجئين، 

من   )11( المادة  أحكام  بموجب  الجنسية  عديمي  لألشخاص  والحماية  المساعدة  من  مستوى  توفير  عن  المسؤولية  اآلونة،  هذه  في 

االتفاقية بشأن الحد من حاالت انعدام الجنسية لسنة 1961 وبموجب القرارات المختلفة الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

هذا الخصوص.400 وتشمل النشاطات األربعة التي تنفذها المفوضية في هذا المضمار: تعريف حاالت انعدام الجنسية، ومنع وقوعها، 

وخفضها، وتوفير الحماية لألشخاص المحرومين منها.401 وبناء على ذلك، ينبغي تمكين الفلسطينيين عديمي الجنسية – نظريا – من 

الحصول على الحماية بموجب هاتين االتفاقيتين، مع العلم بأن الصعوبات التي تعتري حالة انعدام الجنسية في أوساط الفلسطينيين 

ال تضمن توفير القدر الوافي من الحماية، ناهيك عن أن العديد من الدول التي تستضيف الفلسطينيين لم توقع على االتفاقيتين 

المذكورتين. 

3.4  األجسام المكلفة بتوفير الحماية 

)UNHCR( مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )أ
أنشأت الجمعية العامة لألمم المتحدة مكتب المفوض السامي لشؤون الالجئين باعتباره المعهد العالمي المعني بشؤون الالجئين.402 

ويعتبر هذا المكتب بمثابة الوصي على إطار الحماية الدولية الذي تشمله اتفاقية الالجئين لسنة 403،1951 وهو السلطة الرئيسية المكلفة 

بموجب النظام األساسي للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لسنة 1950 )النظام األساسي للمفوضية(404 بتوفير الحماية 

الدولية لالجئين الذين يقعون ضمن نطاق النظام األساسي، وببذل المساعي التي ترمي إلى إيجاد الحلول الدائمة ألزمات الالجئين.405 

اللجنة التنفيذية للمفوضية مسؤولية تقديم االستشارات للمفوض السامي حول الوظائف التي يؤديها. وبالتالي، تشكل  كما تتولى 

’االستنتاجات‘ التي تخلص هذه اللجنة إليها جزءا من اإلطار الناظم لحماية الالجئين. 

وبناء على ذلك، الحماية الدولية بموجب والية المفوضية السامية لشؤون الالجئين تشمل تأمين الدخول الى البلد، وطلب اللجوء، واحترام 

حقوق اإلنسان األساسية، بما فيها مبدأ االمتناع عن اإلعادة القسرية لالجئين. كما تشمل الحماية الدولية العمل على تعزيز النتائج التي 

399 Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees in International Law, 1998, p. 175–195; Institute on Statelessness and Inclusion, 
“The World’s Stateless,” December 2014, p. 127–132, http://www.institutesi.org/worldsstateless.pdf.

400 UN General Assembly, “Resolution 3274(XXIX) - Question of the Establishment, in Accordance with the Convention on the 
Reduction of Statelessness, of a Body to Which Persons Claiming the Benefit of the Convention May Apply,” December 10, 1974, 
UN Doc. A/RES/3274(XXIX), http://www.unhcr.org/3dc8dca44.html; UNHCR, “How UNHCR Helps the Stateless,” n.d., http://
www.unhcr.org/pages/49c3646c16a.html.

401 UNHCR, “How UNHCR Helps the Stateless.”, n.d.http://www.unhcr.org/pages/49c3646c16a.html

402 UN General Assembly, “Refugees and Stateless Persons A/RES/319,” December 3, 1949, http://www.refworld.org/
docid/3b00f1ed34.html; UNHCR, “Note on the Mandate of the High Commissioner for Refugees and His Office,” October 2013, 
http://www.unhcr.org/526a22cb6.pdf.

403 Volker Türk and Francis Nicholson, “Refugee Protection in International Law: An Overall Perspective,” in Refugee Protection in 
International Law, ed. Erika Feller, Volker Türk, and Francis Nicholson (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 6, http://
www.unhcr.org/419c73174.html.

404 UN General Assembly Resolution 428 (V), UNHCR Statute, December 1950.

405 Ibid, para. 1.
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تقررها االتفاقيات الدولية بشأن حماية الالجئين على المستويين الدولي واإلقليمي – واإلشراف على تطبيقها ووضعها موضع التنفيذ، 

باإلضافة إلى تطوير التشريعات الوطنية وغيرها من التدابير التي تكفل االعتراف بطالبي اللجوء والالجئين على النحو المناسب من خالل 

تحديد المعايير التي ينبغي فيهم استيفاؤها وبيان وضعهم، وضمان سالمة الالجئين ورفاههم من خالل السلطات المحلية وبالتعاون 

 دائم، 
ّ

معها، والتأكد من الوفاء باحتياجات الفئات الضعيفة – وال سيما النساء واألطفال. وال تكتمل الحماية إال بعد التوصل إلى حل

ينطوي في الحاالت المثالية على العودة الطوعية لالجئين إلى ديارهم التي هجروا منها.406 وال يقتصر االمر على ذلك، بل يمتد الى ما بعد 

العودة؛ حيث تعتبر المفوضية السامية لشؤون الالجئين مكلفة بمواصلة العمل على تأمين مستويات الحماية المطلوبة لـ’العائدين‘. 

وفي هذا اإلطار، ال غنى عن قيام التعاون بين الدول المتعاقدة ومكتب المفوض السامي لشؤون الالجئين من أجل االضطالع بهذا الدور 

المزدوج وإنفاذ والية المفوضية السامية في تجسيد حماية حقوق الالجئين والتوصل إلى حلول دائمة ألوضاعهم وتأهيليهم اجتماعيا 

واقتصاديًا. 

الحلول الدائمة 

تنطوي الحلول الدائمة الثالثة التي تدعو المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين إلى اعتمادها على جبر الضرر، أو االندماج 

في الدولة المضيفة، أو إعادة التوطين في دولة أخرى.407 ويقف مبدأ “الطوعية” باعتباره المحور واألساس الذي يكفل حرية اختيار الالجئ 
نفسه ألي من الحلول الدائمة.408

وتشتمل جميع الحلول الدائمة التي تصب في صالح الالجئين والمهجرين على تأمين السكن لهم، واستعادة ممتلكاتهم، إلى جانب 

التعويض عن األضرار والخسائر التي تكبدوها. ووفقا  لالستنتاج الصادر عن اللجنة التنفيذية لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 

ضوا عن، أية ممتلكات سكنية أو عقارية حرموا منها  رقم )101(، مثال، "يكون لجميع الالجئين العائدين الحق في أن تعاد إليهم، أو أن يعوَّ

بطريقة غير قانونية أو بطريقة تمييزية أو تعسفية قبل منفاهم أو أثنائه".409 وتعيد المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي )انظر 
المبحث 5 أدناه( التأكيد على الحقوق ذاتها في سياق طرح الحلول الدائمة لحاالت التشريد الداخلي.410

من يحظى بالحماية؟

يمنح النظام األساسي للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين المفوض السامي السلطة التي تخوله حماية الالجئين على 

القرارات  أسهمت  ذلك،  ومع  عنها.  المنبثق  والبروتوكول   1951 لسنة  الالجئين  اتفاقية  مع  يتطابق،  وال  يشبه،  بأنه  يعرف  الذي  الوجه 

والتوجيهات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، وعن المجلس االقتصادي واالجتماعي إلى حد ما،411 في توسيع نطاق السلطة 

الممنوحة للمفوض السامي لشؤون الالجئين بحيث باتت تشمل فئات محددة ال تشملها اتفاقية الالجئين لسنة 1951  في نطاق الحماية 

التي توفرها. وبذلك، أضحت والية المفوض السامي تتخطى نطاق االتفاقية. وعلى هذا األساس، تشمل والية المفوضية السامية لشؤون 

الالجئين اآلن األشخاص الالجئين حسب تعريفهم بموجب اتفاقية الالجئين لسنة 1951؛ 

األشخاص الفارين من النزاعات أو االضطرابات الخطيرة التي تمس النظام العام )بحسب تعريف الالجئين بموجب أحكام االتفاقية 	 

التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل الالجئين في أفريقيا، وإعالن كارتاخينا بشأن الالجئين لدول أمريكا الالتينية(؛ 

406 UN General Assembly, “Note on International Protection”, September 1994.

407 UNHCR, “Agenda for Protection” (UNHCR, October 2003), 74, http://www.unhcr.org/3e637b194.html.

408 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.

409 Legal Safety Issues in the Context of Voluntary Repatriation of Refugees, UNHCR Executive Committee No. 101 (LV), 2004.

410 UN Guiding Principles on Internal Displacement, 22 July 1998, Principle 28, E/CN.4/1998/53/Add.2.

للجمعية العامة لألمم املتحدة القدرة عىل مواصلة تطوير مهام وأنشطة املفوض السامي كام يف الفقرة )9( من النظام األسايس. وباإلضافة إىل ذلك، الفقرة )3(   411

تتطلّب من املفوض السامي أن “يتبع التوجيهات السياسية التي يتلقاها من الجمعية العامة أو من املجلس االقتصادي واالجتامعي”. أنظر: املفوضية السامية 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، “مذكرة بشأن والية املفوض السامي لشؤون الالجئني، ومكتبه”. كام ميكن توسيع مهام املفوضية السامية لالجئني من خالل ترتيبات 

“املساعي الحميدة” و“بدعوة من األمني العام”.
   UN General Assembly, “Resolution 2956 (XXVII) Report of the UNHCR,” December 12, 1972, para. 2, http://www.unhcr.

org/3ae69ee420.html.
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العائدين )بمعنى األشخاص الذين سبق لهم أن كانوا الجئين(؛	 

المهجرين داخليًا )في أوضاع محددة(.412	 

الالجئون الفلسطينيون والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

يعرف الالجئون، الذين يعتبرون بمثابة الجئين بموجب والية المفوض السامي لشؤون الالجئين، بأنهم "جميع األشخاص الذين يقيمون 

خارج بلدهم األصلي ألسباب تنطوي على الخوف من االضطهاد أو النزاع أو العنف العام أو ظروف أخرى تسببت في زعزعة النظام العام 

بصورة خطيرة، والذين يحتاجون بسبب ذلك إلى الحماية الدولية".413 ومع ذلك، فوفقا ألحكام الفقرة 7)ج( من النظام األساسي للمفوضية 

وكاالت  أو  هيئات  تقدمها  مساعدة  أو  بحماية  "يتمتع  شخصا  المفوضية  صالحية  تشمل  ال  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية 

أخرى ]غير المفوضية[ تابعة لألمم المتحدة". وبذلك، تجتمع الفقرة 7)ج( من النظام األساسي للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

الالجئين والمادة 1)د( من اتفاقية الالجئين لسنة 1951 على تقييد توسيع والية المفوضية العليا لالجئين لتشمل تأمين الحماية لالجئين 

الفلسطينيين الذين يقعون ضمن والية كٍل من لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين أو يقيمون ضمن مناطق عمليات وكالة األونروا وطالما 
كانوا يتلقون الحماية أو المساعدة من هاتين الهيئتين األمميتين..414

ومع ذلك، تنطوي المادة 1)د( على شرط تضمين في الفقرة الثانية منها. فمن الناحية النظرية، تفوض هذه المادة المفوضية السامية 

لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بتولي المسؤولية عن حماية األفراد الذين "توقف" تقديم الحماية أو المساعدة لهم "ألي سبب" ودون أن 

يكون مصير هؤالء األشخاص قد سوي نهائيا طبقا لما يتصل باألمر من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة. وقد فسرت 

المفوضية هذا الحكم على أنه يسري على األشخاص الموجودين "خارج منطقة عمليات األونروا"،415 وبالتالي "لم يعودوا يتمتعون بالحماية 

أو المساعدة التي تؤمنها الوكالة". وبناء على ذلك، يتمثل موقف المفوضية في أن الالجئين الفلسطينيين الذين يستحقون المزايا التي 

تكلفها اتفاقية الالجئين لسنة 1951 هم: 

األشخاص، وأبناؤهم، الذين يقعون، ما لم يتم استثناؤهم، ضمن نطاق المادة 1)د( )"الالجئون الفلسطينيون" الذين نزحوا 	 

1967(،416 الموجودون خارج مناطق عمليات وكالة األونروا،  العام  1948 و"األشخاص المهجرون" في  العام  من ديارهم في 

باعتبار انهم ال يتلقون في الوقت الراهن الحماية والمساعدة من أجهزة أو وكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة غير المفوضية 

السامية لشؤون الالجئين. ينطبق هذا الوضع على االشخاص المعنيين حتى لو لم يسبق للشخص المعنى أن أقام داخل 

اتفاقية  التي تكلفها  المزايا  األونروا، تتوقف  إلى منطقة عمليات  الشخص  األونروا.417 وفي حال عاد هذا  منطقة عمليات 

الالجئين لسنة 1951. 

األشخاص الذين ال يقعون ضمن نطاق المادة 1)د( )من غير "الالجئين الفلسطينيين" الذين نزحوا من ديارهم في العام 1948 	 

و"األشخاص المهجرين" في العام 1967(، والذين يقيمون خارج األرض الفلسطينية التي تحتلها ‘إسرائيل’ منذ العام 1967، 

ولكنهم ال يستطيعون، أو ال يريدون، العودة إليها بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقهم أو دينهم أو 

412 Jastram and Achiron, Refugee Protection, Geneva (2001), p. 23; UNHCR, “Note on the Mandate of the High Commissioner for 
Refugees and His Office”, October 2013, http://www.unhcr.org/526a22cb6.pdf.

413 UN General Assembly, “Note on International Protection”, September 1994, para. 8., p. 10–11, 31–32; UNHCR, “Note on the 
Mandate of the High Commissioner for Refugees and His Office”, October 2013, p. 3. http://www.unhcr.org/526a22cb6.pdf

414 UN General Assembly, UNHCR Statute (1950), para. 7 (c).

415 UNHCR, “Revised Note on the Applicability of Article 1D of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees to Palestinian 
Refugees”, 2009, para. 8.

“الالجئون الفلسطينيون عام 1948 ” هم الفلسطينيون الذين أشار اليهم قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم III(194( والقرارات الالحقة، والذين هم، نتيجة   416

للرصاع العريب-اإلرسائييل عام 1948 ، ُهّجروا من ذلك الجزء من فلسطني االنتدابية التي أصبحت الحقاً إرسائيل، والذين مل يتمكنوا بعدها من العودة إىل هناك. 
أما “الالجئون الفلسطينيون عام 1967 ”، فهم، ضمن ذلك السياق، الفلسطينيون، وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم ES-V( 2252( وقرارات األمم املتحدة الالحقة، 
الذين نزحوا من األرض الفلسطينية املحتلة منذ عام 1967 ، والذين مل يتمكنوا بعدها من العودة إىل هناك. ويحق لكال املجموعتني االستفادة من الخدمات التي 

تقدمها األونروا..

417 UNHCR, “Revised Note on the Applicability of Article 1D of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees to Palestinian 
Refugees”, 2009, para. 8.
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جنسيتهم أو انتمائهم إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائهم السياسية. ومن الطبيعي أن يصنف مثل هؤالء األشخاص على أنهم 
الجئين بموجب أحكام المادة 1)أ()2( من اتفاقية الالجئين لسنة 418.1951

ويندرج ضمن مستوى الحماية التي تؤمنها المفوضية السامية لالجئين الفلسطينيين تقديم المساعدة في استصدار وثائق السفر، 

وتجديد بطاقات التسجيل لدى وكالة األونروا، وتيسير الحلول االنتقالية لالجئين الفلسطينيين في حاالت المغادرة القسرية من الدول 

للدول حول  االستشارات  وتقديم  اللجوء،  يطلبون  الذين  العاديين  لالجئين  القانونية  والمساعدة  الثانوي(،  )التهجير  المضيفة  العربية 

تفسير اتفاقية الالجئين وتطبيقها. 

ومع ذلك، وبالنظر إلى التوقف الفعلي للجنة التوفيق الدولية حول فلسطين عن توفير الحماية الموكلة إليها، ونقص الحماية التي توفرها 

وكالة األونروا في مناطق عملياتها ومحدوديتها بالقياس الى الحماية الواجبة لالجئين الفلسطينيين، وما يقترن بذلك من الواقع المتمثل 

في ان عددا أكبر بكثير من الالجئين يجدون أنفسهم خارج منطقة عمليات الوكالة بين عشية وضحاها، فانه من الثابت أن المفوضية 

السامية لشؤون الالجئين لم تتول الصالحية التي تمنحها المادة 1)د( لها )اي باعتبارها المظلة االحتياطية للحمياة في حال عدم توافر 

الحماية او المساعدة من وكاالت اممية اخرى(. يذكر ان المفوضية  تقدم خدماتها في هذه اآلونة لعدد ال يتجاوز 96,658 الجئا من أصل 

فلسطيني من بين ما مجموعه 7.4 مليون الجئ فلسطيني أو أكثر. 

)ICRC( اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر )ب
حماية  في  الحصرية  اإلنسانية  مهمتها  تتمثل  ومحايدة  مستقلة  "منظمة  باعتبارها  مهمتها  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  تعرف 

حياة ضحايا النـزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى وكرامتهم وتقديم المساعدة لهم."419 وأخذت اللجنة واليتها من الدول األطراف 

في  إليها  تستند  التي   - جنيف  اتفاقية  في 

اللجنة  تعتبر  وبذلك،  القانوني.  أساسها 

الوصية على القانون اإلنساني الدولي. ويتألف 

عمل اللجنة الدولية للصليب األحمر من شقين: 

والمساعدة  العملياتي  الدعم  تقديم  االول، 

العنف  وحاالت  المسلحة  النزاعات  لضحايا 

تطبيق  تعزيز  على  العمل  والثاني،  األخرى،  

والمبادئ  اإلنساني  الدولي  القانون  مبادئ 

ولهذه  احترامها.420  وترسيخ  اإلنسانية 

تعتمدها  التي  العمل‘  ’طرق  تشمل  الغاية، 

من  بالمسؤولية  الوعي  مستوى  رفع  اللجنة: 

وتقديم  واإلدانة،  والتعبئة  اإلقناع  آليات  خالل 

التي  الحاالت  في  للسلطات  واإلسناد  الدعم 

فيها،  المطلوبة  اإلجراءات  اتخاذ  تستطيع  ال 

 
ّ

محل  
ّ

تحل التي  المباشرة  اإلجراءات  وتنفيذ 

المختصة  السلطات  تعتمدها  التي  اإلجراءات 

تريد،  ال  أو  فيها،  تتمكن  ال  التي  الحاالت  في 
الوفاء باحتياجات السكان المتضررين.421

418  Ibid, para. 5.

419 ICRC, “The ICRC: Its Mission and Work” (Geneva, Switzerland: ICRC, March 2009), https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/
icrc_002_0963.pdf.

420 Ibid.

421 Ibid.
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وعلى وجه العموم، توفر اللجنة الدولية للصليب األحمر الحماية والمساعدة لألشخاص المهجرين بما يتوافق مع واليتها وصالحياتها، وإلى 

الحد الذي تسمح به الصالحيات ذات الصلة أو الظروف األمنية.422 وقد عبرت اللجنة على المأل عن قلقها بشأن "تدمير الممتلكات واألراضي 

الفلسطينية أو االستيالء عليها والتهجير القسري وعزل التجمعات السكانية الفلسطينية"؛ نتيجة لتشييد جدار الضم والفصل العنصري 

والنظام المرتبط به.423 ومع ذلك، تفضل اللجنة االحتكام إلى "حوار سري/مغلق" مع أطراف النزاع القائم؛ في ذات الوقت الذي تسعى فيه 

إلى حماية األشخاص الذين يهجرون من مناطق سكناهم والتشجيع على عودتهم كلما أمكنها ذلك.424 وفي هذا السياق، تنفذ اللجنة 

طائفة من النشاطات التي تستهدف تقديم مستوى أفضل من الحماية للسكان المدنيين في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها 

النشاطات المتصلة بلّم الشمل، واالحتجاز، واإلبعاد، ومصادرة األراضي، وهدم البيوت. 

)UNOCHA( مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )ج
ينفذ مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية إجراءات الحماية ضمن حدود أضيق من خالل التنسيق الذي يجريه بين األطراف ذات 

الصلة، ومن خالل نشاطات المناصرة التي ينفذها. يتولى المكتب، الذي أنشأه األمين العام لألمم المتحدة في العام 1998، مهمة "الجمع بين 

المنظمات اإلنسانية لضمان االستجابة المتسقة لحاالت الطوارئ".425 وينفذ المكتب الوالية المنوطة به من خالل " تنسيق أشكال االستجابة 

العملياتية، وإعداد السياسات العامة، والتأثير في السياسات بالنيابة عن األشخاص المحتاجين، وجمع المعلومات األساسية حول االحتياجات 

اإلنسانية وتحليلها وتعميمها، والمساعدة في تأمين التمويل لصالح االستجابة اإلنسانية في جميع أنحاء العالم وإدارته".426 كما ينفذ 

المكتب مهمة التنسيق 

من  يتوالها  التي 

الدائمة  اللجنة  خالل 

المشتركة بين الوكاالت، 

منسق  يترأسها  التي 

حاالت  في  اإلغاثة 

أساس  وعلى  الطوارئ، 

جميع  مع  الشراكة  من 

المنظمات اإلنسانية. 

األمم  مكتب  يزال  وما 

لتنسيق  المتحدة 

اإلنسانية  الشؤون 

األرض  في  عمله  يزاول 

المحتلة  الفلسطينية 

حيث   ،2002 العام  منذ 

تيسير  على:  يعمل 

ري للشؤون اإلنسانية من خالل 
ْ
ط

ُ
التنسيق الفعال بين المنظمات اإلنسانية المعنية في الميدان، وتقديم الدعم والمساندة للفريق الق

إعداد دورة برامج الشؤون اإلنسانية )التي تحدد المساعدات التي ينبغي تقديمها للمهجرين باعتبارها أولوية من أولويات الحماية الواجبة 

لهم(، والتفاوض مع السلطات اإلسرائيلية والفلسطينية وغيرها من السلطات بغية تيسير الوصول إلى المساعدات اإلنسانية، والتنسيق 

422 ICRC, “Internally Displaced Persons: The Mandate and Role of the ICRC” (ICRC, March 23, 2000), 491–500, http://reliefweb.int/
report/afghanistan/internally-displaced-persons-mandate-and-role-icrc.

423 ICRC, “Annual Report 2004” (Geneva, Switzerland: ICRC, June 11, 2005), 285, https://www.icrc.org/eng/resources/documents/
annual-report/icrc-annual-report-2004.htm.

424 ICRC, “IDPs in Armed Conflict : Key Points,” March 16, 2007, https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/5dhd4v.htm.

425 OCHA, “What We Do: Coordination,” http://www.unocha.org/what-we-do/coordination/overview.

426 OCHA, “OCHA oPt: About Us,” http://www.ochaopt.org/content.aspx?id=1010055.
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مع الجهات المانحة، وإدارة صندق االستجابة لحاالت الطوارئ، وإعداد الخرائط والتقارير وجمع البيانات، والتأثير في السياسات بغية رفع 
مستوى الوعي بالنيابة عن األشخاص المتضررين.427

وفي سياق ذي صلة، يدخل التهجير القسري ضمن شواغل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، حيث تشمل النشاطات التي 

ينفذها تقديم الخدمات للمهجرين الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة. وفي هذا اإلطار، يتولى المكتب قيادة فريق العمل 

المشترك بين الوكاالت والمعني بالتهجير في األرض الفلسطينية المحتلة. ويعمل هذا الفريق على نشر التوعية والتأثير في السياسات 

بالنيابة عن األشخاص الذين يطالهم التهجير والتشريد الداخلي، كما يعد أشكال االستجابة المنسقة في مجال الحماية لهذه الغاية. 

 دائم للمأساة 
ّ

وعلى الرغم من العمل المهم الذي يؤديه المكتب، ما يزال تهجير الفلسطينيين جاريا على قدم وساق، ولما يجر التوصل لحل

الواقعة بهم بعد. 

3.5 اإلطار المستقل المخصص لحماية الالجئين الفلسطينيين 
حسبما ذكرنا أعاله، صمم إطار لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين ووكالة األونروا وأنشئ باعتباره نظاما حصريا خاصا يؤمن الحماية 

ت بها. وقد كلفت لجنة التوفيق الدولية بتأمين 
ّ
والمساعدة لالجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من فلسطين في أعقاب النكبة التي حل

الحماية الشاملة لالجئين الفلسطينيين، بما يشمل التوصل الى حلول دائمة للمحنة التي أصابتهم. وفي المقابل، أنشئت وكالة األونروا 

باعتبارها جهازا مستقال كلف بتقديم المساعدات االنسانية قصيرة األمد )االغاثية( لهؤالء الالجئين.428 وكان هذا النظام الفريد يعنى 

بالتأكد من ان القضية الفلسطينية لن "تخبو... وتنحدر اهميتها إلى مستوى ثانوي"،429 وأن المساعي التي تبذل في سبيل عودتهم 

الطوعية سوف تبقى بمثابة محط االهتمام. ومع ذلك، أفرز نظام الحماية الخاص الذي أنشئ لمصلحة الالجئين الفلسطينيين آثارا 

عكسية، وفي العديد من جوانبه، حيث تسبب في حرمان هؤالء الالجئين من نطاق الحماية المتكامل الذي يستحقونه على عكس ما كان 

يرجى منه. فبادئ ذي بدء، توقفت لجنة التوفيق الدولية عن تنفيذ نشاطات الحماية المنوطة بها بصورة تامة. وعلى الرغم من أن وكالة 

األونروا عبر سني عمره الممتدة، حاولت أن تتولى بعض مهام الحماية بغية جسر هذه الفجوة، اال ان ما حققته في مجال تعزيز دورها 

الحمائي غير ذي بال. كما تعتبر النشاطات التي تنفذها على هذا الصعيد قاصرة، وال سيما بالنظر إلى واقع حالها المتمثل في أنها ال 

 دائم لقضية الالجئين الفلسطينيين. وفضال عن ذلك، ووفقا لما ذكرناه 
ّ

تحمل الوالية الصريحة التي تخولها العمل على اجتراح حل

أعاله، ال تقدم المفوضية السامية لألمم المتحدة خدماتها إال ألولئك الالجئين الفلسطينيين الذين )أ( لم يكونوا يتلقون، أو مؤهلين 

لكي يتلقوا، الحماية أو المساعدة من وكالة األونروا، )ب( كانوا يتلقون، أو مؤهلين لكي يتلقوا، الحماية أو المساعدة من وكالة األونروا 

ولكن توقفت هذه الحماية أو المساعدة "ألي سبب" من األسباب، وبالتالي بات لهم الحق في االنضواء ضمن إطار الحماية الذي ترعاه 

المفوضية. وفي الواقع، يشكل هذا التجاهل الظاهر للواقع الثابت الذي يشهد على أن تقديم مستوى كاٍف من الحماية قد "توقف" 

بحكم انقطاع لجنة التوفيق الدولية عن االضطالع بتكليفها بصورة فعلية، الى جانب االفتراض الضمني الذي يقول بأن النشاطات التي 

تنفذها وكالة األونروا تعد كافية إلى حد ما؛ يشكل حالة يشوبها الخلل وااللتباس في تفسير وتطبيق المادة 1)د(. )انظر الجزئية 2)أ( 

أعاله(.

الالجئين والمهجرين  التالية من  الفئات  باتت اآلن تخدم بصورة رئيسية  السنوات، حيث  مّر  األونروا على  لقد جرى توسيع نطاق والية 

الفلسطينيين: 

لألمم 	  العامة  الجمعية  عن  الصادر   )3(194 رقم  القرار  يؤديه  الذي  المعنى  حسب  فلسطين"  "الجؤ  المصنفون  الفلسطينيين 

المتحدة في تاريخ 11 كانون األول 1948، والقرارات الالحقة التي صدرت عن الجمعية في هذا الخصوص، والذين هجروا من هذا 

427 Ibid.

428 Akram, Susan., “Reinterpreting Palestinian Refugee Rights Under International Law,” in NaseerAruri, Ed., Palestinian Refugees 
and the Right of Return (Pluto Press, U.K, 2001).

429 Akram, Susan., “Palestinian Refugees and their Legal Status: Rights, Politics and Implications for a Just Solution,” 31 Journal of 
Palestine Studies (2002). p. 40, note 19.
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الجزء من فلسطين الذي بات يعرف فيما بعد بـ’إسرائيل’ نتيجة للنزاع الذي دار بين الدول العربية وبينها، ولم تتسن لهم العودة 
إليه. ويبلغ تعداد هذه الفئة اآلن 5 مليون الجئ فلسطيني.430

الذي يؤديه قرار 	  المعنى  "أشخاصا مهجرين" ضمن  أعاله، ممن يعتبرون  )أ(  الفقرة  الذين ال يقعون ضمن نطاق  الفلسطينيين 

تموز   4 يوم  في  العام  الجمعية  عن  الصادر   )ES-V(  2252 والقرار   ،1967 حزيران   14 في  المؤرخ   )237( الدولي  األمن  مجلس 

1967 والقرارات الالحقة التي صدرت عن الجمعية في هذا اإلطار، والذين يعتبرون نتيجة للنزاع الذي دارت رحاه بين دول عربية 

و’إسرائيل’ في العام 1967 مهجرين من األرض الفلسطينية التي ما تزال ‘إسرائيل’ تحتلها منذ ذلك العام، ولم يكن في وسعهم 
العودة إليها.431 ويصل تعداد هذه الفئة من المهجرين إلى مليون الجئ فلسطيني.432

وفضال عن هؤالء، تنفذ وكالة األونروا التدابير التي تكفل تقديم المساعدات لفئات أخرى منها الشرائح الفقيرة في القدس، وقطاع غزة، 

المعوزين،  واألطفال  الالجئين،  وزوجات غير  المتزوجين من أشخاص غير الجئين،  أسر  وأفراد  المستعصية،  والحاالت  الحدودية،  والقرى 

والمستفيدين من برامج حاالت الطوارئ، والمستفيدين من برامج تمويل المشاريع الصغيرة التي ترعاها الوكالة، واألشخاص غير المسجلين 

ممن يعيشون في المخيمات والتجمعات السكانية. )أنظر المالحظتين 155 و156 أدناه(.

)UNCCP( لجنة االمم المتحدة للتوفيق حول فلسطين )أ
شكلت لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين بموجب القرار رقم )194(، الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، بغية مساعدة الحكومات 

العربي-اإلسرائيلي، و"تيسير عودة الالجئين الى ديارهم وإعادة توطينهم  للنزاع  المعنية على التوصل إلى تسوية نهائية  والسلطات 

وتأهيلهم من الناحيتين االقتصادية واالجتماعية ودفع التعويضات لهم" عن الممتلكات التي تعود لالجئين الذين يختارون عدم العودة، 
وعن الخسائر أو األضرار التي طالت ممتلكات الذين يختارون العودة.433

من  العديد  وكان  األولى.  عملها  سنوات  في  الفلسطينيين  لالجئين  الحماية  تقديم  إلى  ترمي  التي  الخطوات  من  جملة  اللجنة  اتخذت  وقد 

النشاطات التي نفذتها اللجنة تتشابه مع مهام الحماية التي كانت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين تقدمها في حاالت 

اللجوء األخرى، من قبيل التدخل لدى الدول األطراف من أجل تعزيز حقوق الالجئين التي تحظى بالحماية الدولية وصونها، وتعزيز التدابير التي 

 دائم لصالحهم، وترسيخ التدابير التي تكفل 
ّ

تستهدف تحسين وضع الالجئين، وجمع المعلومات األساسية التي تيسر حمايتهم، وتنفيذ حل

 دائم على أساس مبدأ الطوعية اي حرية الالجئ في اختيار الحلّ الدائم. 
ّ

استعادة ممتلكاتهم، وتعزيز الخيارات التي تكفل التوصل إلى حل

ومع ذلك، فقد وصلت المساعي التي بذلتها لجنة التوفيق الدولية إلى طريق مسدود بسبب الشقاق الذي ساد بين اإلجماع الدولي، الذي 

تعهد بضمان إعادة جميع الالجئين الفلسطينيين إلى وطنهم، وبين ‘إسرائيل’ التي عرضت في بادئ األمر عودة عدد محدود من الالجئين 

إلى ديارهم، ولكنها فيما بعد رفضت تقديم أي عرض لعودتهم على اإلطالق.434 وفي سياق التعامل مع هذا المأزق، أصدرت الجمعية 

للعامة المتحدة سلسلة من التدابير التي اسُتهلت في العام 1951، وأفضت بصورة عملية إلى "إنهاء الدور الذي أوكل إلى لجنة التوفيق 

الخاصة بفلسطين بشأن تنفيذ الحلّ الدائم لعودة الالجئين وحجب دورها باعتبارها طرفا يتدخل لدى ‘إسرائيل’ )أو لدى غيرها من الدول( 

436،1952 على "جمع  لحماية حقوق الالجئين ومصالحهم".435 وفي النتيجة، باتت النشاطات التي تنفذها اللجنة تقتصر، بحلول العام 

430 UNRWA, “Palestine Refugees,” www.unrwa.org/palestine-refugees.

431  UNHCR, “Revised Note on the Applicability of Article 1D of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees to Palestinian 
Refugees”, 2009, para. 4.

مصدر سابق، مركز بديل، ”سد فجوات الحامية“.  432

433 UN General Assembly, “Resolution 194 (III), Palestine - Progress Report of the United Nations Mediator”, (1948).

434 Susan M. Akram and Terry Rempel, “Recommendations for Durable Solutions for Palestinians Refugees: A Challenge to the Oslo 
Framework,” The Palestine Yearbook of International Law Online 11, no. 1 (2001), p. 20.

435 Akram, Susan., “Palestinian Refugees and their Legal Status: Rights, Politics and Implications for a Just Solution,” 31 Journal of 
Palestine Studies (2002), p. 42.

436 The year of 1952 is emblematic because it was in that year that UNCCP’s “budget was limited solely to maintaining a record-
keeping office in New York”. Ibid., 51 note 35.
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المعلومات حول ممتلكات الالجئين في ‘إسرائيل’، ودراسة االحتماالت الواردة لتعويضهم عنها".437 وبناء عليه، وصلت اللجنة في مطلع 

العقد الخامس من القرن الماضي إلى استنتاج مفاده أنها لم تعد تملك القدرة على الوفاء بواليتها وإنفاذها.438 ومع ذلك، فما يزال لهذه 

اللجنة مكتب ملحق بمكتب األمين العام لألمم المتحدة في نيويورك، غير أنه ال يضطلع بأي مسؤولية لها معنى في مجال توفير الحماية 

الواجبة لالجئين الفلسطينيين. وبات الغموض يشوب جانبا ليس بالقليل من والية اللجنة ودورها التاريخي. يذكر هنا، ان  اللجنة تصدر 

تقريرا سنويا يتألف من صفحة واحدة تصرح فيه بأنه "ليس لديها شيء تبلغ عنه".439 وبذلك، باتت لجنة التوفيق الدولية بمثابة مسّمى 

لجسم غير موجود فعليا منذ ما يربو على 60 عامًا. 

)UNRWA - ب( وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا
أنشئت وكالة األونروا بموجب القرار رقم 302)4( الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة440 من أجل رفد عمل لجنة التوفيق الدولية 

حول فلسطين، وتحديدا لتقديم المساعدة في مجال "برامج اإلغاثة المباشرة ولبرامج األعمال" لصالح ’الجئي فلسطين‘. وتعرف الوكالة 

’الجئي فلسطين‘ على أنهم "أولئك األشخاص الذين كانوا يقيمون في فلسطين خالل الفترة ما بين حزيران 1946 وحتى أيار 1948، 

والذين فقدوا بيوتهم ومورد رزقهم نتيجة حرب 1948".441 وبناء على ذلك، تعد الخدمات التي تقدمها وكالة األونروا متاحة لجميع أولئك 

الالجئين الذين يستوفون المعايير التي يقررها هذا التعريف ولذرية الذكور من الالجئين الفلسطينيين المسجلين لديها،442 والذين 

بقوا مقيمين في مناطق عملياتها الخمس، وهي األردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس. وترعى الوكالة 

اليوم ما يزيد على 5.1 مليون الجئ فلسطيني مسجل. وقد جرى تمديد والية األونروا، التي كان من المقرر أن تعمل على مدى فترة قصيرة 

في األصل، حيث جرى تجديدها على نحو متكرر. كما تطورت هذه الوالية في نطاقها بحيث باتت تشمل تقديم المساعدات اإلنسانية، 

على أساس حاالت الطوارئ، لألشخاص الذين هجروا نتيجة لحرب العام 1967 واألعمال العدائية التي تلتها ولغيرهم من الفئات.443 

وفي هذه اآلونة، تقدم األونروا خدماتها من خالل خمسة برامج رئيسية: التعليم، والصحة، واإلغاثة ضمن برنامج الخدمات االجتماعية، 

والتمويل الصغير، والمساعدات في حاالت الطوارئ. كما تشيد الوكالة شبكات البنية التحتية وأعمال التطوير األخرى في المخيمات، 

إلى جانب تقديم مستوى معين من الحماية الالزمة لالجئين.444 وفي هذا اإلطار، اعترفت الجمعية العامة بالدور الذي تؤديه األونروا في 
توفير هذه الحماية.445

وقد أخذت وكالة األونروا، على مدى السنوات األخيرة، تؤكد على التزامها بتقديم الحماية لألشخاص المستفيدين منها وطورت دورها بحيث 

437 Ibid., 42.

438 UNCCP, “Progress Report of the United Nations Conciliation Commission for Palestine,” November 20, 1951, para. 79 and 87, 
UN Doc.A/1985.See Harish Parvathaneni, “UNRWA’s Role in Protecting Palestine Refugees,” in Rights in Principle - Rights in 
Practice: Revisiting the Role of International Law in Crafting Durable Solutions for Palestinian Refugees, by Terry Rempel (BADIL 
Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, 2009), p. 15.

439 UNCCP, “Report of the United Nations Conciliation Commission for Palestine,” September 3, 2013, A/68/335, Annex.

440 UN General Assembly, “Resolution 302 (IV), 1949. Assistance to Palestine Refugees.”

441 UNRWA, “Palestine Refugees,” http://www.unrwa.org/palestine-refugees.

املجموعات األخرى التي بإمكانها التسجيل لدى األونروا لغرض تلقي املساعدة من دون أن تدرج ضمن سجل الالجئني الرسمي لوكالة الغوث هي: الفقراء من   442

القدس وغزة، القرى الحدودية، الحاالت االجتامعية الخاّصة، الالجئة املتزوجة من فرد ألرسة غري الجئة. الزوجات غري الالجئات؛ األطفال املكفولني لعائالت الجئة.
   UNRWA, “UNRWA Medium Term Strategy 2010-2015” (UNRWA, 2009), http://www.unrwa.org/userfiles/201003317746.pdf.

443 UN General Assembly, “Resolution 2252 (ES-V) - Humanitarian Assistance,” July 4, 1967, UN Doc. A/RES/2252 (ES-V), 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2252%20(ES-V). 
هذه املجموعة، عىل أي حال، غري مسجلة يف نظام تسجيل لألونروا. كغريهم من املجموعات غري املسجلة األخرى التي يحق لها االستفادة من خدمات األونروا، 
وهي: مجموعة األشخاص التي يحددهم املفوض العام عىل أنهم مؤهلون لتلقي الخدمات، واملستفيدون يف إطار برامج الطوارئ، واملستفيدون من برامج التمويل 

الصغرية التابعة لألونروا، وأفراد أرس موظفي األونروا، واألشخاص غري املسجلني الذين يعيشون يف مخيامت وتجمعات الالجئني.
  UNRWA, “UNRWA Medium Term Strategy 2010-2015”, note 1.

444 UNRWA, “Outline of Protection Initiatives” (UNRWA, 2010), http://www.unrwa.org/sites/default/files/outline%20of%20
protection%20initiatives.pdf; UNRWA, “UNRWA Medium Term Strategy 2010-2015,” 9.

445 UN General Assembly, “Resolution 69/88. Operations of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in 
the Near East,” December 5, 2014, A/RES/69/88, http://www.unrwa.org/sites/default/files/ga_res_69_88_operations_of_unrwa.
pdf.
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يتواءم مع هذه الغاية.446 وتعرف الحماية، في هذا 

أجل  من  األونروا  وكالة  به  تقوم  "ما  بأنها  السياق، 

صون حقوق الالجئين الفلسطينيين وتعزيزها".447 

وبات ’التمتع بحقوق اإلنسان إلى أقصى حد ممكن‘ 

يشكل اآلن أحد أهداف التنمية البشرية الرئيسية 

ذلك،  على  وبناء  الوكالة.448  تعتمدها  التي  األربعة 

أعدت األونروا إطار حماية يحدد المحاور األربعة التي 

يتألف منها عملها في مجال الحماية. وهذه المحاور 

محددة على النحو التالي: 

الحماية في إعداد البرامج؛ 	 

الحماية عبر تقديم الخدمات ومن خاللها؛ 	 

الحماية الدولية؛	 

 عادل ودائم.449	 
ّ

حل

وتصرح وكالة األونروا، فيما يتصل بعملها في ميدان توفير الحماية الدولية لحقوق الالجئين الفلسطينيين، بأنها تسعى إلى تحقيق 

هذا الهدف من خالل إعداد التقارير والمراقبة وتنفيذ التدخالت.450 ومن جانب آخر، ترى الوكالة فيما يتعلق بعملها على صعيد التوصل 

 عادل ودائم للمحنة التي ألمت بالشعب 
ّ

 عادل ودائم" بأنها ببساطة "تؤكد ألسرة المجتمع الدولي على الضرورة الملحة لبلوغ حل
ّ

إلى "حل

أن  الوكالة  تبين  كما  في سياق مساعيها".451  ومصلحتهم  الفلسطينيين  الالجئين  من صون حقوق  للتأكد  العون  وتقدم  الفلسطيني 

المسؤولية الرئيسية عن إيجاد هذا الحلّ الدائم تقع على كاهل األطراف السياسية وأسرة المجتمع الدولي. 

وبناء على ذلك، ال تحمل وكالة األونروا في هذه اآلونة والية صريحة للحماية الشاملة،452 وال تملك ما يكفيها من األدوات453 التي تتيح لها 

توفير النطاق الكامل من الحماية التي يستحقها الالجئون الفلسطينيون، وتلك التي كانوا أهال لها في ظل والية لجنة التوفيق الدولية 

حول فلسطين أو الحماية التي يحظى بها جميع الالجئين اآلخرين بموجب أحكام اتفاقية الالجئين لسنة 1951 وإطار المفوضية السامية 

 دائم لقضية الالجئين 
ّ

لألمم المتحدة لشؤون الالجئين. ومن األهمية بمكان أن نالحظ، في هذا المقام، أن الوكالة ليست مكلفة بإيجاد حل
الفلسطينيين؛ بل تركز على ’التأكيد‘ على ضرورة التوصل إلى مثل هذا الحلّ.454

446 UNRWA, “Outline of Protection Initiatives”; UNRWA, “UNRWA Medium Term Strategy 2010-2015”; UNRWA, “UNRWA Protection 
Policy,” 2012.

447 Nicholas Morris, “What Protection Means for UNRWA in Concept and Practice: Consultant’s Paper,” March 31, 2008, 2–3, 
http://www.unrwa.org/userfiles/20100118155412.pdf; UNRWA, “UNRWA Medium Term Strategy 2010-2015,” para. 49; UNRWA, 
“Outline of Protection Initiatives,” 5; UNRWA, “UNRWA Protection Policy.”

وكذلك الكتساب املعرفة واملهارات؛ أن يعيشوا حياة طويلة وصحية. ولتحقيق مستوى معييش الئق.  448

449 UNRWA, “Outline of Protection Initiatives”, 2010; UNRWA, “UNRWA Protection Policy.”

450 UNRWA, “UNRWA Protection Policy,” 2, 
“التدخالت” تدّل عىل “االستجابة ملشاكل محددة، إجراءات وقائية أو عالجية عندما يكون ذلك ممكناً، واتخاذ خطوات للمساعدة عىل خلق وتعزيز بيئة مناسبة 

ومامرسات صحيحة تحرتم حقوق اإلنسان.”

451 UNRWA, Outline of Protection Initiatives, 2010, p. 6; UNRWA, Protection Policy 2012, p. 2.

452 UNRWA and UNHCR, “The United Nations and Palestinian Refugees” (Geneva, Switzerland / Amman, Jordan: UNRWA / 
UNHCR, January 2007), 5, http://www.unrwa.org/userfiles/2010011791015.pdf.

453  Akram, Susan M., “Palestinian Refugees and their Legal Status: Rights, Politics and Implications for a Just Solution,” 31 Journal 
of Palestine Studies (2002), p. 45.

454 UNRWA and UNHCR, “The United Nations and Palestinian Refugees”, January 2007. 
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3.6 إطار الحماية المقرر للمهجرين داخليًا
تقرر المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي التعريف التالي للمهجرين داخليا: )المشردون داخليا(

كرهوا على الهرب، أو على ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم 
ُ
ُيقصد بالمشردين داخليا األشخاص أو جماعات األشخاص الذين أ

المعتادة، أو اضطروا إلى ذلك، وال سيما نتيجة أو سعيا لتفادي آثار نزاع مسلح، أو حاالت عنف عام األثر، أو انتهاكات حقوق 
اإلنسان، أو كوارث طبيعية، أو كوارث من فعل البشر، ولم يعبروا الحدود الدولية المعترف بها للدولة.455

ويستحق المهجرون داخليا الحماية الكاملة التي تكفلها القوانين الوطنية والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. كما يعتبرون أهال للحماية 

التي يضمنها القانون الدولي اإلنساني في حاالت النزاعات المسلحة. ومع ذلك، فليس هناك من ميثاق دولي ملزم أو هيئة دولية مكّرسة 

لحماية المهجرين بصفة حصرية. وفضال عن ذلك، ال يمنح التعريف الوارد للمهجر أو المشرد داخليا وضعا قانونيا خاصا له في ظل القانون 

ي لبالدهم العديد من ذات الحقوق واالحتياجات المتصلة بالحماية 
ّ
الدولي. يملك المهجرون الذين يمكثون ضمن نطاق االختصاص المحل

التي يحظى الالجئون بها. ولكن بما أن المهجرين لم يعبروا الحدود الدولية لبالدهم، فهم ال يقعون ضمن نطاق اتفاقية الالجئين لسنة 

1951 والبرتوكول المنبثق عنها. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن اتفاقية كمباال،456 التي تشكل إطارا إقليميا لتعزيز المساعدة والحماية 
المقدمة للمهجرين في قارة أفريقيا، تعتبر ملزمة من الناحية القانونية للدول األفريقية األطراف فيها.457

الدول  المهجرين داخليا، بصفتهم أشخاصا مهجرين داخل بلدهم نفسه، على عاتق  الرئيسية عن حماية  المسؤولية  ومرة أخرى، تقع 

المعنية في توفير  الدولة  إلى تقصير  بالقليلة  الالجئين، يشير تهجير هؤالء األشخاص في حاالت ليست  المعنية.458 ولكن على غرار 

المستوى المطلوب من الحماية لهم او عدم رغبتها بذلك. وفي الحاالت التي ال تستطيع فيها الدول، أو ال تريد، أن تقدم هذه الحماية، يصبح 

تدخل المجتمع الدولي من أجل مساندة العمل على حماية الحقوق واالحتياجات األساسية الالزمة للمهجرين داخليا مطلوبا.459 باإلضافة 

الى ذلك، تؤكد المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي على أنه "يحق للمنظمات اإلنسانية الدولية وغيرها من األطراف المعنية عرض 

منع اعتباطا".460 ومع ذلك، فمن الجدير بالذكر أنه 
ُ
خدماتها لمساعدة المشردين داخليا"، وعلى أن الموافقة على هذا العرض "يجب أال ت

في الوقت الذي تشكل هذه المبادئ التوجيهية إطارا مرجعيا وتعتبر "مستوحاة من القانون الدولي المتعلق بحقوق اإلنسان والقانون 

اإلنساني الدولي، وتتفق معهما"،461 اال انها ليست ملزمة من الناحية القانونية. 

المهجرين من ديارهم داخليا، فقد توافقت  الحماية لألشخاص  بالمسؤولية عن تأمين  الرغم من غياب وكالة متخصصة ومكلفة  وعلى 

عدة وكاالت متخصصة من وكاالت األمم المتحدة على اعتماد "نهج المجموعات/العمل الجماعي" أو االستجابة المشتركة من أجل تقديم 

المساعدة والحماية لهؤالء المهجرين.462ومن جملة هذه األجهزة برنامج األغذية العالمي، ومنظمة األغذية والزراعة العالمية، وبرنامج األمم 

)اليونيسيف( وغيره. كما تختص أجهزة أخرى من خارج  للطفولة  المتحدة  األمم  العالمية وصندوق  الصحة  اإلنمائي، ومنظمة  المتحدة 

منظومة األمم المتحدة، بما فيها اللجنة الدولية للصليب األحمر، والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في المجال اإلنساني، في تقديم 

المساعدات اإلنسانية للمهجرين داخليًا. 

455 UNHCR, “Guiding Principles on Internal Displacement” Introductory Note, 1998.

456 African Union, “Kampala Declaration on Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons in Africa,” October 23, 2009, Ext/
Assembly/AU/PA/Draft/Decl.(I) Rev.1, http://www.refworld.org/docid/4af0623d2.html.

457 As of 2014 39 African States had signed the Convention while 22 had ratified it. See African Union, “List of Countries Which Have 
Signed, Ratified/Acceded to the African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaces Persons in 
African (Kampala Convention) ”, 2015.

458 UNHCR, “The Protection of Internally Displaced Persons and the Role of the UNHCR: Informal Consultative Meeting,” February 
27, 2007, http://www.unhcr.org/excom/EXCOM/45dd5a712.pdf.

459 Ibid.

460 UNHCR, “Guiding Principles on Internal Displacement” Principle 25, 1998.

461 Ibid. Introduction: Scope and Purpose, Para. 3.

462 David Fisher, Guide to International Human Rights Mechanisms for Internally Displaced Persons and Their Advocates (University 
of Bern: The Brookings Institution, 2006), 10, http://www.brookings.edu/fp/projects/idp/Human_Rights_Mechanisms_for_IDPs.
pdf.
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وفيما يتصل بالحماية على وجه الخصوص، قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة في مطلع السبعينيات من القرن الماضي أنه يجوز 

اعتبار بعض مجموعات األشخاص المهجرين داخليا مؤهلين للحصول على مستوى ما من الحماية بموجب الوالية المنوطة بالمفوضية 

السامية لشؤون الالجئين.463 ولكي يتسع نطاق والية المفوضية ليشمل حالة محددة من حاالت المهجرين، ينبغي لألمين العام لألمم 

المتحدة، أو األجهزة الرئيسية المعنية أن تطلب توسيع نطاق واليتها، كما يجب تأمين موافقة الدولة المعنية من أجل ان ال يشكل 
’التدخل‘ مساسا بسيادة تلك الدولة.464

ومن جملة النشاطات المختلفة التي تنفذها المفوضية السامية لشؤون الالجئين بخصوص حماية هذه الحاالت المحددة من حاالت 

المهجرين، والتي تملك الوالية التي تخولها العمل لمنفعتهم ومصلحتهم: مراقبة نشاطات التدخل االنسان التي تستهدفهم 

وتوجيهها، وتنظيم عمليات اإلخالء في األوضاع التي تهدد حياتهم، وإجراء المفاوضات من أجل تأمين الممرات اآلمنة لعمليات 

اإلغاثة، والتدخل الذي يرمي إلى منع اعادتهم قسرا إلى المناطق الخطرة، والتأثير في السياسات التي تعتمدها األطراف المشاركة 

في النزاع القائم، ومساعدة السلطات في إعداد التشريعات واألطر الوطنية ذات الصلة، وتأمين الغذاء وغيره من المواد غير الغذائية، 

واالجتماعي.465  النفسي  الدعم  المتنقلة، وتقديم خدمات  والمحاكم  المتنقلة  المدني  التسجيل  لعيادات  المطلوب  الدعم  وتأمين 

المعنية  والحكومات  المهجرين  األشخاص  مع  بالتشاور  دائمة  حلول  إيجاد  إلى  الالجئين  لشؤون  السامية  المفوضية  تسعى  كما 

والمجتمعات المضيفة والمجتمعات األخرى التي يحتمل أن تستضيف هؤالء المهجرين. وفي هذا السياق، صرحت المفوضية بأنها 

"تدخلت لدى الحكومات المعنية من أجل السماح بعودة المهجرين إلى بيوتهم، ومنحهم األراضي في مناطق يعمها األمان لكي 

يستقروا فيها أو تيسير حقهم في االندماج في أمكنة أخرى". وفضال عن ذلك، "نفذت المفوضية نشاطات محورية فيما يتصل برد 

الممتلكات إلى العائدين من المهجرين من خالل جملة أمور، منها تيسير اآلليات التي تتكفل بتسوية االدعاءات المتعارضة- تنازع 
الحقوق".466

ووفقا لنظام ’نهج المجموعات‘ الذي اعتمده المجتمع الدولي اإلنساني في سياق اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، وافقت 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين على االضطالع بالدور الرئيسي في قيادة مجموعات الحماية، وتوفير المأوى في 

حاالت الطوارئ، وتنسيق شؤون المخيمات وإدارة شؤون المهجرين الذين ينزحون عن ديارهم بسبب النزاعات الدائرة في بلدانهم.467 

ويسري هذا الترتيب حتى اآلن على حاالت التهجير أو التشريد الداخلي التي تتولد عن النزاعات المسلحة. أما في الحاالت التي ينجم 

فيها التهجير عن الكوارث الطبيعية، أو الكوارث التي يتسبب اإلنسان بها على وجه التحديد، فتعقد المشاورات بين المفوضية 

أجل  اإلنسانية من  الشؤون  اإلنسان تحت قيادة منسق  لحقوق  السامي  المفوض  واليونيسيف ومكتب  الالجئين  السامية لشؤون 

إعداد تقييم حول الجهاز األمثل الذي يستطيع أن يقود جهود الحماية.468 ومرة أخرى، يعتمد تحديد نشاطات الحماية على موافقة 

الدولة صاحبة السيادة نفسها، ومدى تعاونها مع مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان وغيره من وكاالت الحماية ذات الصلة. ومن 

الجدير بالتنويه، في هذا المقام، أن المفوض السامي لحقوق اإلنسان ال يتولى الدور القيادي في حماية المهجرين داخليا في األرض 

الفلسطينية المحتلة وهو ال يزاول عمله فيها. 

463 UN General Assembly, “Resolution 2958 (XXVII). Assistance to Sudanese Refugees Returning from Abroad,” December 12, 
1972, http://www.unhcr.org/3ae69ef28.html.

464 UNHCR, “The Protection of Internally Displaced Persons and the Role of the UNHCR: Informal Consultative Meeting”; UN 
General Assembly, “Resolution 53/125. Office of the High Commissioner for Refugees,” December 9, 1998, http://www.un.org/en/
ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/53/126; UN General Assembly, “Resolution 47/105. Office of the High Commissioner 
for Refugees,” December 16, 1992, http://www.unhcr.org/3ae69ef716.html; UN General Assembly, “Resolution 48/116. Office of 
the High Commissioner for Refugees,” December 20, 1993, http://www1.umn.edu/humanrts/resolutions/48/116GA1993.html; UN 
General Assembly, “Resolution 49/169. Office of the United Nations High Commissioner for Refugees,” February 24, 1995, http://
www.un.org/ga/49/r169.pdf.

465 UNHCR, “The Protection of Internally Displaced Persons and the Role of the UNHCR: Informal Consultative Meeting,” (February 
2007), para. 27–29.

466 Ibid., para. 30.

467 Ibid.

468 Ibid., para. 21; IASC, “Cluster Working Group on Protection Progress Report: Principals Meeting,” December 12, 2005, http://
idp-key-resources.org/documents/2005/d04278/000.pdf.
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أ( المبادئ التوجيهية بشأن التهجير الداخلي
تسعى هذه المبادئ التوجيهية إلى إنشاء إطار لمساعدة المهجرين داخليا وحمايتهم على الرغم من أنها ال تعتبر ملزمة من الناحية 

القانونية وال تسبغ وضعا قانونيا على المهجرين بحد ذاتها وبنفسها. وبذلك، تبين هذه الوثيقة الحقوق والضمانات المتصلة بحماية 

المهجرين داخليا، والتي يكفلها القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان في األصل. وبالتالي، تعنى المبادئ التوجيهية 

بشأن التشريد الداخلي "بأن تكون مرشدا لممثل ]األمين العام[ في االضطالع بواليته؛ وللدول حين تعترضها ظاهرة التشريد؛ ولسائر 

السلطات والجماعات واألشخاص في عالقاتهم مع المشردين داخليا؛ وللمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، لدى تناول 
مشكلة التشريد الداخلي".469

ب( حـمـايــة المهـجـريــن الفلسطينـييــن 
تشير التقديرات الصادرة عن المركز الدولي لرصد التشريد الداخلي إلى وجود ما ال يقل عن 275,000 فلسطيني مهجر داخليا في األرض 

الفلسطينية المحتلة وحدها حتى شهر أيار 470.2015 وال تشمل هذه التقديرات المهجرين الفلسطينيين المقيمين داخل ‘إسرائيل’ 
نفسها.471

وفي هذا المقام، يشكل التهجير الذي تعرض له الفلسطينيون نتيجة للسياسات االستعمارية والتمييزية التي تنتهجها ‘إسرائيل’ 

البرامج  دورة  في  اإلنسانية،  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  أقر  السياق،  هذا  وفي  أوار.  لها  يهدأ  ال  ومستمرة  متواصلة  عملية 

اإلنسانية التي اعتمدها في العام 2015، بأن الوضع في األرض الفلسطينية المحتلة ما يزال يشكل "أزمة حماية طويلة األمد... يعززها 

االحترام المنقوص للقانون الدولي من جانب جميع األطراف والمساءلة المنقوصة".472 ويرتبط تهجير الفلسطينيين ارتباطا وثيقا باألعمال 

الدولية  الجنائية  المحكمة  وصفت  وقد  التحديد.  وجه  على  القسري  وبالترحيل  سكناهم،  مناطق  عن  قسرا  تهجيرهم  إلى  ترمي  التي 

ليوغسالفيا السابقة الترحيل القسري باعتبارها "انتقال األفراد تحت اإلكراه من المكان الذي يقيمون فيه إلى مكان ليس من اختيارهم."473 

)انظر الجزئية 1)أ( أعاله(.

وعلى الرغم من مدى جسامة السياسات والممارسات التي تنفذها ‘إسرائيل’، والتي ال تزال تفضي إلى تهجير الفلسطينيين وترحيلهم 

قسرا عن مناطق سكناهم على مدى عقود ممتدة، لم يجِر تعيين أي وكالة من وكاالت األمم المتحدة أو أي هيئة مرجعية أخرى بصفتها 

 دائم للمعضلة التي يعيشونها. 
ّ

الجهة التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن توفير الحماية لهم أو السعي بالنيابة عنهم نحو إيجاد حل

ومع ذلك، تتطرق وكالة األونروا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية إلى قضية التهجير 

في عملها، كما تضطلع المنظمات غير الحكومية والدولية بدور ال يمكن إغفاله في حشد دعم أسرة المجتمع الدولي ومساندتها في هذه 
القضية.474

469 UNHCR, “Guiding Principles on Internal Displacement” Introductory Note (1998).

470 Internal Displacement Monitoring Centre, “Global Overview 2015: People Internally Displaced by Conflict and Violence” (Geneva, 
Switzerland: Internal Displacement Monitoring Centre, May 2015), http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-
africa/palestine/figures-analysis.

املهّجرون داخلياً عام 1948 ، عىل سبيل املثال، أدرجوا يف البداية ضمن عمليات الحامية واملساعدة لكل من لجنة التوفيق الدولية ووكالة األونروا. ويف العام 1952،   471

أشارت إرسائيل إىل أنها سوف تتحّمل املسؤولية تجاه املهّجرين الفلسطينيني داخل مناطقها. ورداً عىل ذلك، نقلت وكالة األونروا ملفاتها الخاصة باملهجرين يف 
الداخل إىل الحكومة اإلرسائيلية وتوقفت عن تقديم خدماتها لهم. وعىل الرغم من عدم التوّصل لحل دائم لقضيتهم، مل تعد قضية املهّجرين الفلسطينيني يف إرسائيل 
محل اهتامم يف السياسة الدولية، ومل تعد تُعترب مصدر قلق لجهود املساعدة اإلنسانية أو الحامية الدولية. عىل أي حال، مل يتم إجراء تعديالت عىل والية وتفويض 
األونروا الستبعاد أو استثناء مهجري العام 1948 الفلسطينيني رسمياً. وهكذا، من الناحية القانونية، ميكن للوكالة استئناف واليتها الرسمية عىل هؤالء املهجرين 

ألغراض تقديم املساعدة اإلنسانية. 

472 OCHA, “OPT: Strategic Response Plan 2015” (East Jerusalem: OCHA occupied Palestinian territory, February 12, 2015), 5, 
https://www.ochaopt.org/documents/srp_2015.pdf.

473 Prosecutor v. Mladen Naletilic aka “Tuta”, Vinko Martinovic aka “Stela” (Trial Judgement) IT-98-34-T, 519 (International Criminal 
Tribunal for the former Yugoslavia 2003); BADIL, “Displacement of Palestinians as a War Crime: Information for the Consideration 
of the Commission of Inquiry, Established under the United Nations Human Rights Council Resolutions S-21/1.”

474 Karine McAllister and Karim Khalil, “Internal Displacement in the Occupied Palestinian Territory,” Humanitarian Exchange 
Magazine, no. 44 (September 2009).
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قضايا  مع  للتعامل  المطلوبة  االستجابة  مساعي  ضمن  تدخالت  اإلنمائي  المتحدة  األمم  وبرنامج  األونروا  وكالة  نفذت  اإلطار،  هذا  وفي 

المهجرين الفلسطينيين. واشتملت هذه االستجابة على إعادة تشييد المباني التي تؤوي هؤالء المهجرين وصيانتها. كما تقدم األونروا 

المساعدات الطارئة لهؤالء المهجرين ولالجئين كذلك في حاالت الطوارئ. وعلى هذا المنوال، استجابت اللجنة الدولية للصليب األحمر 

لالحتياجات الطارئة لدى المهجرين الفلسطينيين، حيث نفذت نشاطات وقائية تصب في صالحهم.475 وتشمل هذه النشاطات، من جملة 

أمور، تطوير قواعد القانون الدولي اإلنساني وغيرها من قواعد القانون الدولي التي تسري على حاالت النزاعات المسلحة والحاالت التي 

يسودها العنف، وخلق البيئة المواتية الحترام القانون الدولي، وإطالق الحوار مع السلطات الدولية والوطنية واألطراف التي تحمل السالح 
والمحافظة على هذا الحوار معها.476

كما تضطلع المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية بإعداد األبحاث واطالق حمالت المناصرة  التي تكفل التأثير في السياسات المتصلة 

الذي يستهدفها.  التهجير  التي تتكبد األضرار من  السكانية  للتجمعات  القانونية  المساعدة  المنظمات  بالتهجير. وتقدم بعض هذه 

وتسعى منظمات أخرى، من قبيل برنامج المرافقة المسكوني في فلسطين و’إسرائيل’، إلى تعزيز حضورها المادي وتقديم الحماية الالزمة 
في سياق مسعاها الى الحيلولة دون تهجير التجمعات التي تواجه خطر الترحيل.477

ري للشؤون اإلنسانية – الذي يضم في عضويته مؤسسات إنسانية وممثلين عن وكاالت األمم المتحدة والمنظمات 
ْ
ط

ُ
وقد اعتمد الفريق الق

غير الحكومية الدولية والمحلية ويشكل منتدى إلعداد السياسات المتعلقة بوصول المساعدات اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة 

– إطارا سياساتيا يعنى بتيسير وصول المساعدات اإلنسانية إلى المنطقة )ج(. وفي هذا اإلطار، يسعى الفريق المذكور إلى "االحتجاج 

اليد  وضع  أو  ومصادرتها  اإلنسانية  والمعدات  المساعدات  تدمير  على  متعددة"  قنوات  وباستخدام  العبارات  وبأقوى  منهجية،  بصورة 

475 Ibid.

476 ICRC, “International Committee of the Red Cross: Prevention Policy (Adopted by the Assembly of the ICRC on 18 September 
2008),” International Review of the Red Cross, June 2009.

477 Karine McAllister and Karim Khalil, “Internal Displacement in the Occupied Palestinian Territory,” Humanitarian Exchange 
Magazine, no. 44 (September 2009).
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عليها، و"يطالب الحكومة اإلسرائيلية بالتكفل بجبر هذه األضرار والخسائر، بما يشمل دفع التعويضات عن مواد المساعدات / اإلغاثة التي 

طري لتقديم مثل هذه "االحتجاجات" و"المطالبات" 
ُ
دمرتها". وفي الواقع، يترك األمر في نهاية المطاف لكل عضو من أعضاء الفريق الق

على الوجه الذي يرتأيه مناسبا، إن هو قرر ذلك أصال. 

الخصوص،  وجه  على  الفلسطينيين  المهجرين  وعلى  داخليا،  المهجرين  على  الذي يسري  الحماية  إطار  أن  فيه  ال شك  فمما  ذلك،  ومع 

 
ّ

يشوبه الخلل والقصور. فليس هناك من هيئة متخصصة أو وثيقة ملزمة تتكفل بإنفاذ حقوق هؤالء المهجرين أو تسعى إلى بلوغ حل

دائم لقضيتهم يحفظ حقوقهم. وعلى الرغم من أن بعض المنظمات اإلنسانية تقدم جانبا من االستجابة االنسانية المطلوبة لحاجات 

 يعالج األسباب الجذرية التي تقف وراء التهجير 
ّ

المهجرين، اال ان هذه االستجابة ال ترتقي لمرتبة وقف التهجير عبر التوصل إلى حل

والترحيل. ففي الوقت الذي يواصل المجتمع الدولي تولي الدور المنوط بـ’إسرائيل’ في حماية السكان القابعين تحت احتاللها، يقصر في 

الوقت نفسه في إخضاع ‘إسرائيل’ للمساءلة عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق هؤالء السكان. 

تحت الضغط المتزايد الذي جرت ممارسته من أجل تقديم استجابة تتسم بقدر أكبر من الشمول لقضية التهجير، تم تشكيل فريق 

حماية مشترك من الوكاالت المعنية بالتهجير القسري في شهر تشرين الثاني 2007 يقوده مكتب المفوض السامي لحقوق اإلننسان، 

عموما  بالحماية  المعني  العمل  فريق  ضمن  بالتهجير  معنية  فرعية  عمل  كمجموعة  وينشط   )Displacement Working Group(

)Protection Working Group(. يتولى مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، في هذه اآلونة، رئاسة هذا الفريق، الذي يضم 

ية ودوال مانحة. ويسعى فريق الحماية الفرعي المذكور إلى ضمان 
ّ
في عضويته وكاالت األمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية ومحل

تقديم االستجابة الفعالة والناجعة للمهجرين في مختلف مراحل التهجير الذي يتعرضون له، وذلك قبل وقوعه، وفي أثنائه، وبعده من 

السياسات  ذلك، تفرض  ومع  االنسانية(.  )المساعدة  المادية  االستجابة  وتقديم  السياسات  والتأثير في  المراقبة  إجراءات  تنفيذ  خالل 

اإلسرائيلية قيودا عسيرة على عمل مجموعة الحماية،478 حيث تضع هذه السياسات عقبات كأداء أمام إيصال المساعدات اإلنسانية إلى 

المهجرين وحمايتهم في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. ومن جملة المبادرات طويلة األمد التي ينفذها فريق الحماية الفرعي المشترك 

بين الوكاالت والمعني بالتهجير القسري "توثيق االوضاع القائمة ومراقبة حاالت التهجير من أجل االرتقاء بمساعي التأثير في السياسات 

 دائم لحاالت 
ّ

والتخفيف من وطأة التهجير القسري ووضع حد له، والتعامل مع الحاالت االكثر حساسية وعرضة للتهجير، والبحث عن حل

طري 
ُ
التهجير."479 ولقد جرى إدراج العمل الذي يؤديه هذا الفريق على صعيد التأثير في السياسات ضمن عمل المناصرة لفريق العمل الق

المعني بالشؤون اإلنسانية )انظر أعاله(. 

وفي سياق االستجابة لألحداث التي اكتسبت صفة ملحة بوجه خاص والتي ارتبطت بالمخططات اإلسرائيلية التي ترمي إلى نقل سكان 

التجمعات البدوية الفلسطينية في منطقة )E1( في العام 2014، اتخذ قرار بوجوب تنظيم اجتماعات دورية لفريق العمل في متلقى 

مستقل وذي صلة في الوقت نفسه. ومن شأن هذا الملتقى أن ييسر مشاركة مؤسسات اخرى معنية من غير فرق العمل المندرجة  ضمن إطار 

ري للشؤون اإلنسانية. وبناء على ذلك، تم تأسيس فريق عمل معني بالتأثير في السياسات مرن وقابل الستيعاب المعنيين. 
ْ
ط

ُ
الفريق الق

وتكمن الغاية من تنظيم اجتماعات هذا الفريق في التأكد من إجراء االتصاالت الدورية مع أعضاء الفريق القطري للشؤون اإلنسانية ومع 

الشركاء اآلخرين الذين ينفذون نشاطات المناصرة المتصلة بقضية المضارب البدوية الفلسطينية التي يتعرض أبناؤها لخطر الترحيل 

القسري، من أجل ضمان تنسيق الجهود، وتحديد الثغرات التي تعتريها، وإعداد الرسائل المشتركة، وتوخي نهج إستراتيجي في حملة 

التأثير في السياسات التي ينفذها الفريق بعمومه. 

ويعتبر فريق العمل المعني بالمناصرة فريقا خاصا، حيث يجري استدعاؤه بناء على طلب أعضاء فريق العمل المعني بالتأثير في السياسات 

القائم،  الحاجة ذلك. وحسب االتفاق  ري للشؤون اإلنسانية، كما ينعقد على أساس شبه دوري كلما استدعت 
ْ
ط

ُ
الق الفريق  المنبثق عن 

يكرس نصف المشاركين في اجتماعات الفريق على األقل أوقاتهم إلجراء النقاشات وإعداد اإلستراتيجيات. 

478 Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), “IDMC Palestine 2011 Overview: No End to Internal Displacement,” July 5, 
2011, http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/palestine/2011/no-end-to-internal-displacement.

479 Save the Children UK, Palestinian Counselling Centre, and Welfare Association, “Broken Homes: Addressing the Impact of House 
Demolitions on Palestinian Children & Families,” June 15, 2009, 34, https://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/docs/
Broken_Homes_English_low_res.pdf.
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)UNHRC( مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة )أ
 لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.480 ويضم المجلس في عضويته 47 دولة عضوا تختارها 

ّ
 محل

ّ
أنشئ هذا المجلس في العام 2006 وحل

الجمعية العامة لألمم المتحدة. وهذا المجلس مكلف بتكريس العمل على تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم، بما يشمل 

التعامل مع حاالت انتهاك حقوق اإلنسان، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.481 وفي هذا المقام، تقع حقوق اإلنسان الواجبة لجميع 

الفلسطينيين المهجرين داخليا ضمن نطاق والية مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة. 

الدوري  االستعراض  آلية  من خالل  وذلك  بواسطتها،  واليته  ينفذ  التي  واآلليات  اإلجراءات  من  طائفة  اإلنسان  ويوظف مجلس حقوق 

الشامل للدول،482 وهي اآللية التي تستعرض حالة حقوق اإلنسان في جميع الدول األعضاء، ومن خالل تشكيل لجنة استشارية تتكفل 

بتزويد المجلس بالخبرات واالستشارات حول قضايا موضوعية لها صلة بحقوق اإلنسان، ومن خالل إجراءات الشكاوى التي يعتمدها 

والتي تمكن األفراد والجماعات والمنظمات غير الحكومية على السواء من رفع تظلماتها بشأن االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان 
إلى المجلس.483

وفضاًل عن ذلك، يؤدي مجلس حقوق اإلنسان دوره أيضًا عبر ما يعرف باإلجراءات الخاصة، وهي آليات عمل جرى إنشاؤها في عهد لجنة 

حقوق اإلنسان التي خلفها. وتتألف ’اإلجراءات الخاصة‘ إما من شخص خبير – )"المقررون الخاصون، أو "الخبراء المستقلون"( أو فرق العمل، 

التي بمجموعها "تراقب حالة حقوق اإلنسان في بلدان بعينها، وتقدم االستشارات، وترفع التقارير العلنية بشأنها".484 وتضطلع اإلجراءات 

الخاصة بواليات موضوعية أو واليات قطرية محددة. ويجري الخبراء الذين ينتخبهم مجلس حقوق اإلنسان ويزاولون عملهم بدعم من مكتب 

المفوض السامي لحقوق اإلنسان الزيارات إلى الدول، ويقدمون التوصيات للدول واألطراف المعنية األخرى من أجل استرعاء انتباهها إلى 

االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان، ويعدون الدراسات ويقدمون االستشارات، ويسهمون في تطوير قواعد القانون الدولي لحقوق 

ويرفعون  الفني،  التعاون  آليات  االستشارات حول  ويقدمون  العامة،  والتوعية  السياسات  التأثير في  ويشاركون في نشاطات  اإلنسان، 
التقارير إلى مجلس حقوق اإلنسان والجمعية العامة.485

وقد جرى تعيين المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة منذ العام 1967، والمقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان 

للمشردين داخليا، والمقرر الخاص المعني بالسكن الالئق، من جملة مقررين خاصين آخرين، بموجب هذا اإلطار نفسه. وفي هذا المضمار، 

خلص المقررون الخاصون السابقون المعنيون بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 إلى استنتاج مفاده أن 

الممارسات والسياسات التي تنفذها ‘إسرائيل’ تبدو وانها تندرج ضمن اجراءات الفصل والعزل العنصريين،486 واستذكروا حق الالجئين 

الفلسطينيين في العودة إلى أرض ديارهم،487 وأفادوا بأن اإلجراءات التي تنتهجها ‘إسرائيل’ في تدمير الممتلكات ومصادرتها وهدم 

480 UN General Assembly, “Resolution 60/251. Human Rights Council,” April 3, 2006.

481 Ibid.

482 Ibid.

483 UN Human Rights Council, “Resolution 5/1. Institution-Building of the United Nations Human Rights Council,” June 18, 2007; 
OHCHR, “About the Human Rights Council,” accessed June 18, 2015, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/
AboutCouncil.aspx.

484 OHCHR, “About the Human Rights Council.” As of March 2015 there were 41 thematic and 14 country mandates.

485 OHCHR, “Special Procedures of the Human Rights Council,” accessed August 18, 2015, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/
Pages/Welcomepage.aspx.

486 Richard Falk, “Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories Occupied 
since 1967, Richard Falk,” Human Rights Situation in Palestine and Other Occupied Arab Territories (United Nations, 
January 13, 2013), para. 78, http://www.alternativenews.org/english/images/stories/PDF/PDF_files/Falk_Final_Report_
Feb2014.pdf.

487 Richard Falk, “Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories Occupied since 
1967, Richard Falk. A/HRC/23/21” (UN Human Rights Council, September 16, 2013).
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‘إسرائيل’، والتي تملي عليها  الواقعة على  القانونية  االلتزامات  البيوت وإخالء سكانها منها وما يتلوها من تهجيرهم ال يتماشى مع 
االمتناع عن اإلقدام على الترحيل القسري أو اإلخالء القسري في األرض الفلسطينية المحتلة.488

وعالوة على ما تقدم، ينظر مجلس حقوق اإلنسان في دوراته العادية، التي تعقد ثالث مرات على األقل في السنة، في "وضع حقوق اإلنسان 

في فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى" بموجب البند السابع على جدول أعماله.489 ويجوز للمجلس، خالل هذه الدورات، أن يستمع 

إلى األطراف المعنية بشأن القضايا ذات الصلة. كما يجوز للمجلس أن يقرر عقد ’دورات خاصة‘ بموافقة ثلث الدول األعضاء من أجل النظر 

في االنتهاكات التي تمس حقوق اإلنسان وفي حاالت الطوارئ. 

كما يملك مجلس حقوق اإلنسان القدرة على إنشاء آليات متخصصة مختلفة للتحقيق في حاالت معينة من حاالت حقوق اإلنسان ومراقبتها، 

باإلضافة إلى تعزيز حماية حقوق اإلنسان ورفع التوصيات التي تكفل تحقيق هذه الغاية. وفي العام 2012، اعتمد المجلس القرار رقم 

)A/HRC/RES/19/17( الذي نص على تشكيل البعثة الدولية لتقصي الحقائق حول المستوطنات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية 

المستوطنات  آثار  في  بـ"التحقيق  البعثة  هذه  كلفت  وقد  المحتل.490  السوري  الجوالن  وفي  الشرقية،  القدس  فيها  في  بما  المحتلة، 

اإلسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية الواجبة للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء األرض 

الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"،491 وبتقديم تقرير إلى المجلس حول االستنتاجات التي تخلص إليها. وقد رفعت البعثة 

هذه التوصيات حسب األصول في يوم 7 شباط 2013. ومن جملة ما دعا هذا التقرير ‘إسرائيل’ إليه وضع حد لجميع النشاطات االستيطانية 

دون أي شرط مسبق.492 كما دعت البعثة في تقريرها جميع الدول األعضاء إلى تفعيل االلتزامات التي يرتبها القانون الدولي عليها في 
مساءلة الدول التي تخالف القواعد القطعية للقانون الدولي.493

كلت لجنة األمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن النزاع في غزة 2014494 
ُ

وبموجب القرار )دإ21/1-( الصادر عن مجلس حقوق اإلنسان، ش

"للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس 

ذة منذ 13 حزيران/يونيه 2014، سواء قبل هذه العمليات 
ّ
الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة المحتل، في سياق العمليات العسكرية المنف

أو أثناءها أو بعدها".495 وخلصت هذه اللجنة في تقريرها الختامي إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة مست القانون الدولي اإلنساني والقانون 

الدولي لحقوق اإلنسان ضمن هذا السياق الزمني، وإلى أن هذه االنتهاكات قد ترقى في بعض الحاالت إلى مرتبة جرائم الحرب. كما أشارت 

اللجنة إلى "السجل المؤسف" الذي تملكه ‘إسرائيل’ في إخضاع المسؤولين عن ارتكاب هذه االنتهاكات للمساءلة عن أفعالهم. ولذلك، 

دعت اللجنة ‘إسرائيل’: 

"إلى معالجة القضايا البنيوية التي تؤجج النزاع وتفرز آثارا سلبية واسعة النطاق على حقوق اإلنسان، بما فيها الحق في تقرير المصير، 

وعلى وجه الخصوص، رفع الحصار المفروض على غزة على الفور ودون شروط، ووقف جميع النشاطات المرتبطة باالستيطان، بما في ذلك ما 

تقوم به ‘إسرائيل’ من نقل سكانها إلى األرض المحتلة، وتنفيذ الفتوى الصادرة في تاريخ 9 تموز 2004 عن محكمة العدل الدولية بشأن 

اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في األرض الفلسطينية المحتلة". 

488 Marakim Wisibono, “Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories Occupied 
since 1967, Marakim Wisibono. A/HRC/28/78” (UN General Assembly, January 22, 2015), para. 70.

489 UN Human Rights Council, “Resolution 5/1. Institution-Building of the United Nations Human Rights Council”, June 2007.

490 UN Human Rights Council, “Resolution 19/17. Israeli Settlements in the Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem, 
and in the Occupied Syrian Golan,” March 2012, A/HRC/RES/19/17, http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/04FF85F46E9EFD8
B85257A00004C5AD2.

491 Ibid.

492 Ibid., para. 112.

493 Ibid., para. 117.

494 UN Human Rights Council, “Resolution S-21/1. Ensuring Respect for International Law in the Occupied Palestinian Territory, 
Including East Jerusalem,” July 24, 2014, http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/a_hrc_res_s_21_1.pdf.

495 Ibid.
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 496،1967 العام  إلى إنهاء احتاللها لجميع األراضي الفلسطينية التي تحتلها منذ  وقد سبق لمجلس حقوق اإلنسان أن دعا ‘إسرائيل’ 

وإلى وجوب توفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة بما يتماشى مع القانون الدولي اإلنساني 
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.497

وبناء على ما تقدم، يشكل مجلس حقوق اإلنسان أداة مهمة في تعزيز حماية الفلسطينيين المهجرين، وهو يشكل منصة مهمة تيسر 

لألطراف المعنية تقديم المعلومات ورفع الشكاوى – من خالل ما يوظفه المجلس من آلية االستعراض الدوري الشامل، والدورات العادية، 

واإلجراءات الخاصة وآليات الشكاوى. ومع ذلك، فما تزال ‘إسرائيل’ تتهرب من مسؤولياتها والتزاماتها، وتصر على تجاهل التوصيات 

التي تقدمها مختلف اآلليات التي يعتمدها المجلس. وعلى هذا المنوال، يبدي المجتمع الدولي التقاعس في إنفاذ مختلف التوصيات 

المتصلة بالمسؤوليات الواقعة عليها. ودون إبداء االلتزام المطلوب بتنفيذ التوصيات والتقيد بالقواعد التي يمليها القانون الدولي في 

هذا الخصوص، لن تتاح الفرصة المواتية أمام هذه اآلليات إلعمال المساءلة الفعالة عن االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان، أو ضمان 

إنفاذ الحماية الواجبة لالجئين والمهجرين الفلسطينيين. 

ب( مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان 
حالة حقوق  بمراقبة  المكلفة  الوحيدة  الدولية  الهيئة  المحتلة  الفلسطينية  األرض  في  اإلنسان  لحقوق  السامي  المفوض  مكتب  يمثل 

اإلنسان فيها ورفع التقارير العلنية بشأنها. وبذلك، يعتبر هذا المكتب بمثابة الصوت الرسمي الذي يتحدث باسم األمم المتحدة حول 

حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة. وتشمل الوالية الموكلة إليه في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية لجميع 
األشخاص، دون تمييز، في األرض الفلسطينية المحتلة.498

وتشمل النشاطات التي ينفذها مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة مراقبة االنتهاكات التي تمس 

حقوق اإلنسان وتوثيقها ورفع التقارير بشأنها، وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات، وقيادة مجموعة الحماية، والمشاركة في إجراءات 

التأثير في السياسات من أجل النهوض بتنفيذ االلتزامات المتصلة بحقوق اإلنسان، ومساندة النشاطات التي ترعاها آليات اإلجراءات 

طري للشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية 
ُ
الخاصة.499 كما يشارك مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان في عضوية الفريق الق

المحتلة. 

ج( الهيئات الدولية المنشأة بموجب المعاهدات 
شكلت الهيئات الدولية المنشأة بموجب المعاهدات من أجل مراقبة االلتزام بالمعاهدات الدولية المختلفة من خالل طائفة من اآلليات، بما 

فيها دراسة التقارير الدورية، وإجراء االتصاالت، ورفع الشكاوى وتقديم التوصيات. وتتكفل بعض هذه اآلليات بإجراء "التحقيق" في مزاعم 

وحاالت معينة. وتشمل الهيئات الدولية المنشأة بموجب المعاهدات، لجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة القضاء على التمييز 

ضد المرأة، ولجنة مناهضة التعذيب، واللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب، ولجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بالعمال المهاجرين، 
واللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري.500

496 UN Human Rights Council, “Resolution S-9/1. The Grave Violations of Human Rights in the Occupied Palestinian Territory, 
Particularly due to the Recent Israeli Military Attacks against the Occupied Gaza Strip,” January 12, 2009, para. 4, http://unispal.
un.org/UNISPAL.NSF/0/FAC475C5C972078C8525754E0056347B.

497 Ibid., para. 9.

498 OHCHR, “OHCHR in Occupied Palestinian Territory: Background,” accessed August 18, 2015, http://www.ohchr.org/EN/
Countries/MENARegion/Pages/OPT.aspx.

499 Ibid.

500 David Fisher, Guide to International Human Rights Mechanisms for Internally Displaced Persons and Their Advocates, The 
Brookings Institution, June 2006, p. 10.
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اللجنة األممّية الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان للشعب  د( 
الفلسطيني وغيره من السكان العرب في األراضي المحتلة

أنشئت هذه اللجنة بموجب القرار )2443( الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في العام 1968 لغايات التحقيق في الممارسات 

ر هذا القرار، من جملة أمور، بحق كل 
ّ
اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان الواجبة للسكان في األرض الفلسطينية المحتلة.501 كما ذك

إنسان في العودة إلى بلده، وعبر عن القلق الذي يساور الجمعية العامة من تقصير ‘إسرائيل’ في تيسير هذا الحق. وتتألف هذه اللجنة 

الخاصة من ثالثة دول أعضاء تنتخبها الجمعية العامة، التي تشرف عليها. وتجري اللجنة، في سياق إعداد تقاريرها، المشاورات مع الدول 

األعضاء في جنيف، وتعقد سنويًا اللقاءات الميدانية للتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية. ومع ذلك، فقد دأبت ‘إسرائيل’ على اإلحجام 
عن التعاون مع اللجنة، حيث تمنعها من الدخول إلى األرض الفلسطينية المحتلة، مما يجبرها على عقد لقاءاتها خارج فلسطين.502

ودعت اللجنة الخاصة، في التقرير الذي نشرته في العام 2014، حكومة ‘إسرائيل’ إلى "وضع حد لتهجير الفلسطينيين وتجريدهم من 

ممتلكاتهم في األرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمله ذلك من مصادرة األراضي واإلعالن عن المناطق العسكرية المغلقة والمتنزهات 

الوطنية والمواقع األثرية" و"تيسير العودة الطوعية ألولئك الذين هجروا من ديارهم وضمان رد الممتلكات والتعويض عن أي ممتلكات 
أصابها الضرر".503

هـ( اآلليات اإلقليمية 
تتمثل اآلليات اإلقليمية الرئيسية المعنية بمراقبة االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان وإنفاذها في: اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان 

والشعوب )والمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب(، ولجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان )ومحكمة البلدان األمريكية لحقوق 

اإلنسان(، واالتحاد األوروبي والمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان.504 وفي الواقع، أثبتت محكمة العدل األوروبية - وهي المحكمة العليا في 

الالجئين وتوجيه تطبيقها على  الخاصة بحماية  المتصلة بتفسير األحكام  المواضع  القانوني لالتحاد األوروبي505- فائدتها في  النظام 

الوجه السليم. وفيما يتعلق بتطبيق المادة 1)د( في مواجهة طلبات اللجوء التي يقدمها الفلسطينيون، أجرت المحكمة دراسة معمقة 

حول تفسير هذه المادة وفصلت في قضيتين رائدتين - قضية بلبول وقضية الكوت.506 وقد أسهبت المحكمة في تناول أوجه التضارب 

والغموض الذي يكتنف ممارسات الدول في المواضع المتصلة بالمادة 1)د( من االتفاقية المذكورة. ومع ذلك، فما يزال هناك مما ينبغي 

إنجازه لضمان انسجام التطبيق وااللتزام بين الدول، على المستويين اإلقليمي والدولي. 

و( محكمة العدل الدولية 
تمثل محكمة العدل الدولية، التي أنشئت بموجب ميثاق األمم المتحدة لسنة 1945، الجهاز القضائي الرئيس في هيئة األمم المتحدة، 

وهي تملك الوالية لتسوية الخالفات القانونية التي ترفعها الدول وإصدار ’الفتاوى‘ )االراء االستشارية( حول مختلف المسائل القانونية 

التي ترفع إليها من مختلف أجهزة األمم المتحدة ووكاالتها المختصة. 

501 UN General Assembly, “Resolution 2443 (XXIII). Respect for and Implementation of Human Rights in Occupied Territories,” 
December 19, 1968, A/RES/2443.

502 UN General Assembly, “Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the 
Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories: Note by the Secretary-General,” August 26, 2014, para. 4–9, 
A/69/355.

503 Ibid., para. 96.

504 Akram, Susan., “Palestinian Refugees and their Legal Status: Rights, Politics and Implications for a Just Solution,” 31 Journal of 
Palestine Studies (2002). 36–51, note 11.

505 Court of Justice of the European Union, General Presentation, n.d., http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/. 

506 See Court of Justice of the European Union, “Bolbol v. BevándorlásiÉsÁllampolgárságiHivatal,” June 17, 2010, C-31/09; Court of 
Justice of the European Union, “Mostafa Abed El Karem El Kott and Others v. BevándorlásiÉsÁllampolgárságiHivatal,” December 
19, 2012, C-364/11.
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ومما يحمل أهمية خاصة للمهجرين الفلسطينيين أن محكمة العدل الدولية قررت في الفتوى التي أصدرتها في العام 2004 حول الجدار 

أنه يشترط على ‘إسرائيل’ أن تجبر جميع األضرار التي نشأت عن أعمالها غير المشروعة: "على ‘إسرائيل’ التزام إعادة األرض والبساتين 

األرض  في  الجدار  تشييد  بغرض  اعتباريين  أو  طبيعيين  أشخاص  أي  من  انتزعت  التي  األخرى  الثابتة  والممتلكات  الزيتون  وحدائق 

الفلسطينية المحتلة".507 كما شددت المحكمة على أنه على ‘إسرائيل’ "التزام بأن تعوض، وفقا لقواعد القانون الدولي السارية، أي شخص 

طبيعي أو اعتباري لحق به أي شكل من أشكال الضرر المادي من جراء تشييد الجدار".508 وأوصت المحكمة األمم المتحدة "بالنظر في اتخاذ 

أي إجراء مطلوب إلنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن إنشاء الجدار والنظام المرتبط به".509 وفضال عن ذلك، أكدت محكمة العدل الدولية 

على مسؤولية المجتمع الدولي والدول "بعدم االعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن تشييد الجدار، وبعدم تقديم العون أو المساعدة 
لإلبقاء على ذلك الوضع".510

ز( سجل األمم المتحدة لألضرار الناشئة عن تشييد الجدار في األرض الفلسطينية المحتلة 
في يوم 20 تموز 2004، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارا يدعو ‘إسرائيل’ وجميع الدول األعضاء في األمم المتحدة إلى االلتزام 

بالفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية. كما اشتمل هذا القرار على توجيهات لألمين العام لألمم المتحدة بإنشاء سجل لرصد األضرار 

التي لحقت بجميع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين المعنيين.511 وعلى أرض الواقع، وثق مجلس إدارة السجل ما مجموعه 42,555 

نموذج ادعاء لتسجيل األضرار، منها 13,174 ادعاء ثابت.512 ولم يتلق السجل، الذي ما يزال يشكل التدبير العملي الوحيد الذي صادقت 

عليه األمم المتحدة فيما يتصل بتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية، سوى دعم سياسي محدود ولم ترصد له سوى موارد مالية محدودة 

كذلك. 

ح( المحاكم الجنائية الدولية الخاصة والمحكمة الجنائية الدولية 
التي تخوله إنشاء محاكم دولية خاصة من  الدولي الصالحية  المتحدة، يملك مجلس األمن  )41( من ميثاق األمم  المادة  بموجب أحكام 

فعل خالل  مثلما  وذلك  المحتلة،  الفلسطينية  واألرض  ‘إسرائيل’  في  تقترف  التي  اإلنسانية  والجرائم ضد  الحرب  جرائم  أجل مالحقة 

التسعينيات من القرن الماضي بشأن يوغسالفيا السابقة ورواندا. ومع ذلك، فمن المستبعد أن يتجسد هذا األمر في المستقبل المنظور، 

بالنظر إلى حق النقض )الفيتو( المتاح لألعضاء الخمسة الدائمين في مجلس األمن. وقد دأبت الواليات المتحدة األمريكية على استخدام 

حق النقض في سياق التدابير المتصلة ب’إسرائيل’. 

وقد أنشئت المحكمة الجنائية الدولية بصفتها جهازا قضائيا مستقال يملك االختصاص للبت في القضايا التي تشمل أفرادا متهمين 

الثاني/يناير  1 كانون  513.2002 وفي تاريخ  1 تموز  الحرب منذ يوم  العرقي، والجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم  التطهير  بارتكاب جريمة 

2015، قدمت حكومة فلسطين إعالنا بموجب المادة 12)3( تقبل بموجبه اختصاص المحكمة على الجرائم التي يزعم ارتكابها "في األرض 

507 Advisory Opinion Concerning Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 151, 153 
(International Court of Justice 2004).

508 Ibid.

509 Ibid.

510 International Court of Justice, “Legal Consequences of the Construction of the Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 
Opinion, ICJ Reports 2004.,” July 9, 2004, para. 146, http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p
3=6&ca.

511 UN General Assembly, “Resolution ES-10/15. Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Legal Consequences 
of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Including in and around East Jerusalem,” July 20, 2004, A/RES/
ES-10/15, http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/F3B95E613518A0AC85256EEB00683444. 150 votes in favor and six against 
(United States, Israel, Australia, Marshall Islands, Micronesia and Palau). Abstaining were Cameroon, Canada, El Salvador, 
Nauru, Papua New Guinea, the Solomon Islands, Tonga, Uganda, Uruguay and Vanuatu.

512 UN General Assembly, “Progress Report from the Board of the United Nations Register of Damage Caused by the Construction 
of the Wall in the Occupied Palestinian Territory,” June 20, 2014, A/ES-10/658, http://unispal.un.org/UNISPAL.nsf/634ea0efe460
133c852570c0006d53f2/f5877aaa75f8f8ee85257ea000593530?OpenDocument.

513 UN General Assembly, Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, http://www.refworld.org/docid/3ae6b3a84.html.
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الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ يوم 13 حزيران 2014". وقد فتح المدعي العام للمحكمة ما يعرف بالتحقيق األولي/

االبتدائي في الوضع في فلسطين بناء على هذا اإلعالن. وما تزال عملية التحقيق االولي المذكورة جارية حتى وقت تأليف هذا المسح. وما 

يزال يتعين علينا أن ننتظر النتيجة التي يفضي إليها هذا اإلجراء. 

ط( منظمة العمل الدولية 
تمثل منظمة العمل الدولية "وكالة متخصصة" من وكاالت األمم المتحدة وتضطلع بدور إشرافي على العديد االتفاقيات المتصلة بقطاع 

العمل. ولبعض هذه االتفاقيات عالقة بحقوق المهجرين وأبناء الشعوب األصالنية. وبذلك، يجوز رفع الشكاوى إلى المنظمة ضمن هذا 

النطاق.514 ويجوز للمنظمة أن تمارس الضغط على الدول التي ال تبدي االلتزام باتفاقيات العمل. 

ي( اآلليات المتعلقة باألعمال التجارية )الشركات( وحقوق اإلنسان 

المبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان

تنص المبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان،515 المعروفة بـ"مبادئ روجي" أيضا، على االلتزامات المترتبة على الدول 

والشركات على صعيد احترام حقوق اإلنسان. وتسري هذه المبادئ على جميع الدول ومشاريع األعمال بالنظر إلى أنها يحب ان تقوم في 

أساسها على االلتزامات الحالية التي يقررها القانون الدولي لحقوق اإلنسان. فعندما تدرج الدول ومشاريع األعمال )الشركات( القواعد التي 

ية من 
ّ
ية، يتشكل مصدر أقوى يؤمن سبل االنتصاف المحل

ّ
ترعاها هذه المبادئ التوجيهية ضمن أنظمتها وصالحياتها القانونية المحل

انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها مشاريع األعمال )الشركات( العاملة في دول أخرى. 

في الماضي، كان عدد من الدول ومشاريع األعمال تميل إلى فسخ عالقاتها مع النشاطات المرتبطة بالمستعمرات غير القانونية وسحب 

فعلى سبيل  مباشرة.  وغير  مباشرة  بطرق  ديارهم  عن  الفلسطينيين  بتهجير  االستعمارية  النشاطات  وترتبط هذه  منها.  استثماراتها 

المثال، استبعدت وزارة المالية النرويجية شركة "إلبيتسيستمز" )Elbit Systems( اإلسرائيلية من محفظة الصندوق الشامل للمعاشات 

للمعاشات  الشامل  الصندوق  يزال  ما  القبيل،  2009. ومن هذا  العام  )Pension Fund Global Portfolio( في  النرويج  التقاعدية في 

التقاعدية يستبعد شركة شيخون وبينوي المحدودة )Shikun and Binui Ltd( منه منذ العام 2012 بسبب مشاركته في أعمال تشييد 

المستعمرات. وفضال عن ذلك، فسخت شركة المياه الهولندية "فايتنز" )Vitens( عالقتها مع شركة المياه اإلسرائيلية )ميكروت( في 

العام 2013، حيث أوردت ان تشييد المستعمرات كأحد العوامل الذي يقف وراء قرارها هذا.516 كما يجوز للفريق العامل المعني بمسألة 

حقوق اإلنسان والشركات غير الوطنية )العابرة للحدود( وغيره من اآلليات المختصة بالمشاريع التجارية، والتي تقع ضمن مسؤولية مكتب 

المفوض السامي لحقوق اإلنسان، أن تتلقى الشكاوى بشأن االنتهاكات التي تمس حقوق اإلنسان. وتستطيع هذه اآلليات أن تتدخل 

بصورة مباشرة لدى الدول والمشاريع التجارية وغيرها حسبما تستدعيه الحاجة. وباإلضافة إلى ذلك، أقرت اللجنة الدولية للصليب األحمر 
بأن المشاريع التجارية تقع أيضا تحت التزام يملي عليها التقيد بمعايير القانون الدولي اإلنساني.517

514  David Fisher, Guide to International Human Rights Mechanisms for Internally Displaced Persons and Their Advocates, The 
Brookings Institution, June 2006, p. 136.

515 OHCHR, “Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and 
Remedy’ Framework” (New York and Geneva: OHCHR, 2011), HR/PUB/11/04, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/
GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf.

516 OHCHR, “Working Group on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations And Other Business Enterprises: 
Statement on the Implications of the Guiding Principles on Business and Human Rights in the Context of Israeli Settlements 
in the Occupied Palestinian Territory” (Geneva: OHCHR, June 6, 2014), http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/
OPTStatement6June2014.pdf.

517 International Committee of the Red Cross (ICRC), Business and International Humanitarian Law: An Introduction to the Rights 
and Obligations of Business Enterprises under International Humanitarian Law (Geneva: International Committee of the Red 
Cross (ICRC), 2006), https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0882.pdf.
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منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

تحدد "المبادئ التوجيهية بشأن الشركات متعددة الجنسيات" الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي المعايير 

والمبادئ المرعية في الممارسات الفضلى والتي تتواءم مع القوانين السارية والمعايير التي تحظى باعتراف دولي. وبينما ال تعتبر هذه 

المبادئ التوجيهية ملزمة للشركات من الناحية القانونية، ينبغي للدول الموقعة عليها أن تبذل ما في وسعها لوضعها موضع التنفيذ 

الدول  في  المقامة  الوطنية"  االتصال  "نقاط  تشكل  السياق،  هذا  وفي  إليها.  واالحتكام  استخدامها  على  التجارية  المشاريع  وتشجيع 

الشكاوى على  أو ممثلوها رفع  المجتمعات  أو  للشكاوى، حيث يستطيع األفراد  وآلية  للنقاش  التوجيهية منتدى  المبادئ  الموقعة على 

الشركات  إخضاع  تيسر  المنتدى وسيلة  ويوفر هذا  اإلنسان.  على حقوق  الواقعة  االنتهاكات  في  المزعومة  بشأن مشاركتها  الشركات 

للمساءلة عن مشاركتها في الصناعات التي تنتجها المستعمرات في األرض الفلسطينية المحتلة. وفي هذا المقام، وجدت نقطة االتصال 

الوطنية في المملكة المتحدة في يوم 9 حزيران 2015 أن شركة )G4S( التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها تنتهك االلتزامات المتصلة بحقوق 
اإلنسان بسبب دورها في تيسير حاالت خرق لحقوق اإلنسان الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة.518

ك( الوالية العالمية للقضاء الوطني 
حسبما الحظنا أعاله، تقع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف تحت التزام يوجب عليها مالحقة أي أشخاص يقوم االدعاء في مواجهتهم 

بارتكاب مخالفات جسيمة لهذه االتفاقيات ضمن حدود أقاليمها وبصرف النظر عن جنسيات هؤالء األشخاص. وينبغي للدول المتعاقدة 

من  طائفة  في  الوطني  للقضاء  العالمية  الوالية  حول  مشابهة  أحكام  وتندرج  الغاية.  لهذه  المناسبة  ية 
ّ
المحل التشريعات  تسن  أن 

المعاهدات الدولية األخرى، من قبيل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، 

ية 
ّ
واالتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها. ويتسنى للمحاكم، في الحاالت التي توجد فيها القوانين المحل

المناسبة، أن تمارس واليتها على االنتهاكات الجسيمة التي تمس القانون الدولي لحقوق اإلنسان والمخالفات الخطيرة التي تقع على 

القانون الدولي اإلنساني، بصرف النظر عن الموقع الذي ارتكبت فيه هذه االنتهاكات، ودون أن ترتبط الدولة بعالقة مع الجاني أو الضحية 

في أحوال كثيرة. وفي هذا السياق، أقيم عدد ليس بالقليل من الدعاوى ضد المسؤولين اإلسرائيليين وأفراد الجيش اإلسرائيلي، وضد 

الشركات األجنبية التي وجهت إليها االتهامات بتقديم المساعدة في ارتكاب الجرائم الدولية والتحريض على ارتكابها في العديد 

من الدول، بما فيها هولندا وبلجيكا وكندا وألمانيا ونيوزيالندا وإسبانيا والمملكة المتحدة. ومع ذلك، أصدرت حكومة المملكة المتحدة 

في شهر أيلول 2011 قانونا جعل إقامة الدعاوى ضد األفراد بموجب مبدأ الوالية العاليمة للقضاء الوطني أمرا عسيرا وعلى قدر أكبر من 

الصعوبة. وجاء هذا القانون في سياق االستجابة المباشرة للمخاوف األمريكية واإلسرائيلية حيال إمكانية خضوع الساسة اإلسرائيليين 
لمثل هذه الدعاوى.519

3.8 الفجوات التي تشوب الحماية 
في الختام، يتضح لنا وبما ال يدع مجاال للشك بأن الالجئين الفلسطينيين يعانون من طائفة متنوعة من الفجوات الجسيمة التي تشوب 

الحماية الواجبة لهم. وتنجم هذه الفجوات عن جملة من العوامل، التي نوجزها أدناه: 

تخضع غالبية الالجئين الفلسطينيين إلطار الحماية والمساعدة الخاص الذي يتألف من وكالتين أنشأتهما هيئة األمم المتحدة 	 

خصيصا لهذه الغاية - لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في 

الشرق األدنى )األونروا(. وعلى نطاق أضيق، يخضع هؤالء الالجئون لوالية المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين. ومع 

ذلك، لم تملك لجنة التوفيق الدولية، وهي الجهاز الذي كان مكلفا بتوفير الحماية لالجئين الفلسطينيين، القدرة  على إنفاذ 

واليتها منذ مطلع العقد الخامس من القرن الماضي. ولذلك، تقدم وكالة األونروا قدرا محدودا من تدابير الحماية لهؤالء الالجئين. 

فوالية الوكالة المقيدة، والتي تركز في جانب معتبر منها على تقديم المساعدات االنسانية لالجئين الفلسطينيين تفرض قيودا 

جمة على قدرتها على توفير القدر الكافي من الحماية الواجبة لهم. 

518 See Lawyers for Palestinian Human Rights, “LPHR Press Statement”, June 2015, http://lphr.org.uk/latest-news/lphr-press-
statement-uk-watchdog-finds-g4s-is-violating-human-rights-obligations-towards-palestinians/.

519 Afua Hirsch, “Ministers Move to Change Universal Jurisdiction Law,” The Guardian, May 30, 2010, http://www.theguardian.com/
uk/2010/may/30/change-universal-jurisdiction-law.
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بحكم المادة 1)د( من االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لسنة 1951 و/أو البروتوكول الخاص بوضع الالجئين لسنة 1967 المنبثق 	 

عنها، يستثنى الالجئون الفلسطينيون المقيمون في مناطق عمليات وكالة األونروا من نظام الحماية الدولية األشمل الذي تديره 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بموجب أحكام اتفاقية الالجئين لسنة 1951، والذي يتاح لجميع الالجئين 

اآلخرين في العالم االستفادة منه واإلستظالل بها. 

تتسبب التفسيرات المتناقضة التي خرجت بها المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين والدول والهيئات اإلقليمية 	 

للمادة 1)د( من االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لسنة 1951 في الحيلولة دون إدراج الالجئين الفلسطينيين ضمن إطار الحماية 
الدولية، حتى في الحاالت التي ال ينبغي أن يسري االستثناء الذي يرد في هذه المادة عليهم.520

ال تعتبر أية دولة من الدول العربية التي تزاول وكالة األونروا عملها فيها )األردن، وسوريا، ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة(، إلى 	 

جانب عدد ضئيل من تلك الدول التي تستضيف الالجئين الفلسطينيين الذين ال تشملها عمليات الوكالة، أطرافا موقعة على 

االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لسنة 1951 أو غيرها من المواثيق التي تكفل حماية األشخاص عديمي الجنسية. وفي الوقت 

نفسه، ال تنفذ الدول العربية البروتوكول بشأن معاملة الفلسطينيين لسنة 1965 )بروتوكول الدار البيضاء(. وفي النتيجة، يبقى 

الالجئون الفلسطينيون محرومين من حقوقهم التي تكفلها المواثيق المذكورة لهم. 

ما فتأت اسرائيل تعرقل وصول المساعدات اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة، وما تزال تحرم 	 

التعاون مع  المحميين من جميع حقوقهم واستحقاقاتهم. كما رفضت ‘إسرائيل’ – وما تزال ترفض –  الفلسطينيين  السكان 

 دائم لالجئين الفلسطينيين، وال سيما على صعيد تيسير حقهم في العودة 
ّ

الهيئات والسلطات ذات الصلة في التوصل إلى حل

إلى ديارهم. 

تواصل ‘إسرائيل’ تنفيذ السياسات التي تفضي إلى التهجير القسري للفلسطينيين الذين ال يحظون إال بقدر محدود من الحماية. 	 

ويتمخض هذا التهجير، في حاالت ليست بالقليلة، عن التهجير القسري الثانوي لهؤالء الفلسطينيين. وينطبق هذا الحال على 

الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة على وجه الخصوص. 

ال يخفى أن أشكال االستجابة اإلنسانية التي تنفذها وكاالت األمم المتحدة والمؤسسات الدولية العاملة في األرض الفلسطينية 	 

المحتلة تتسم بالقصور وبانعدام كفاءتها ونجاعتها. 

العجز 	  خافيا، كذلك،  وليس 

السياسية  اإلرادة  وغياب 

في أوساط األطراف الدولية 

الدول  سيما  وال   – المكلفة 

المتحدة  األمم  وأجهزة 

وضع  بشأن   – ووكاالتها 

‘إسرائيل’  إلفالت  حد 

الواجبة  العقوبة  من 

 
ّ

حل إلى  والتوصل  عليها، 

الالجئين  لمأساة  دائم 

المستمرة  الفلسطينيين 

على نحو يتوافق مع أحكام 

القانون الدولي وقواعده. 

520 Akram, “Palestinian Refugees and Their Legal Status,” 43; Susan M. Akram and Guy Goodwin-Gill, “Brief Amicus Curiae” 
Submitted to the United States Department of Justice Executive Office for Immigration Review, Board of Immigration Appeals 
(Falls Church, Virginia, 1999); BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, Closing Protection Gaps: 
Handbook on Protection of Palestinian Refugees in States Signatories to the 1951 Refugee Convention (2nd Edition), 2015.

الالجئون الفلسطينيون يحتّجون كرد فعلي على األزمة المالية لوكالة الغوث – األونروا. قطاع غزة، 
آب 2014. )تصوير: بديل(
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استطالع رأي الالجئين الفلسطينيين
حول الحماية الدولية 

4.1 تـمهيــد حول استطالع الرأي
الذين  الفلسطينيين  الالجئين  توجهات  على  للوقوف  الفصل  والالجئين هذا  المواطنة  لمصادر حقوق  الفلسطيني  المركز   - بديل  أعد 

يقيمون في المخيمات التي تشرف عليها وكالة األونروا وانطباعاتهم فيما يتصل بمعرفتهم بالحماية الدولية، بما يشمل ماهية الحماية 

الواجبة لهم، وما إذا كانوا يستطيعون تحديد األطراف الفاعلة التي تقع عليها المسؤولية عن توفير هذه الحماية لهم أم ال. 

يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين بـ7.25 مليون الجئ ينتشرون في جميع أنحاء العالم، من بينهم .15 ماليين الجئ مسجلين لدى وكالة 

األرقام  معرفة  تواكب  التي  الصعوبة  إلى  وبالنظر  )األونروا(.  األدنى  الشرق  في  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم 

البيانات  واإلحصائيات الدقيقة المتصلة بجميع الالجئين الفلسطينيين وتحديد األماكن التي يتواجدون فيها على وجه الدقة، تعتبر 

المتوفرة لدى وكالة األونروا أكثر البيانات الموثوقة بشأن هؤالء الالجئين. ومع ذلك، ال تغطي األونروا في بياناتها سوى 5.1 مليون الجئ 

فلسطيني مسجلين لديها ويعتبرون مؤهلين للحصول على المساعدات التي تقدمها. 

 من بين 3,083 الجئًا فلسطينيًا أجرينا المقابالت معهم في سياق إعداد هذا المسح، كان 2,960 الجئًا منهم )أو ما

 نسبته %96 من مجموع من أجرينا المقابالت معهم( الجئين مسجلين لدى وكالة األونروا. وكان 123 الجئًا )أو 4%

ممن شملتهم المقابالت( غير مسجلين لدى الوكالة

ومما ال شك فيه أن هذه النسبة المرتفعة التي تشهدها أعداد الالجئين المسجلين تؤثر على نتائج البيانات في السياق المتصل بمسائل 

الحماية، وذلك بالنظر إلى أن %96 من الالجئين الذين أجرينا المقابالت معهم يخضعون إلطار حماية يختلف تمام االختالف عن ذلك 

لة ماهية التباينات القائمة في مستوى  اإلطار الذي يستفيد الالجئون غير المسجلين منه. ومع ذلك، ال يتضح بدقة من البيانات المتحصَّ

الحماية ما بين الالجئ المسجل وغير المسجل سواء في داخل المنطقة التي يقيم فيها الالجئ، او ما بين منطقة واخرى، حيث ال لم يجر 

تحليل كل سؤال باالستناد الى وضع التسجيل الخاص بكل شخص. 

وقد استهل االستبيان الذي وزعناه في استطالع الرأي بسؤال حول معرفة الالجئين الفلسطينيين المستهدفين بإطار الحماية الدولية 

المخصص لالجئين الفلسطينيين، بما يشمل وعيهم بمختلف الهيئات والوكاالت والمنظمات الدولية والوطنية التي تتولى المسؤولية 

عن تقديم هذه الحماية. ومن بين األطراف الفاعلة والمنظمات التي تعمل في ميدان الحماية والواردة في قائمة في االستبيان، أدرج مركز 

بديل بعض األطراف والمنظمات التي ال تتحمل المسؤولية بالمعنى الحرفي عن تقديم المساعدة بموجب أحكام القانون الدولي. وتشمل 

الحماية لالجئين  إلى كفالة  التي ترمي  المساعي  إلى حد ما في  التي تتدخل  الحكومية  الشعبية والمنظمات غير  اللجان  هذه األطراف 

الفلسطينيين. وقد أورد المركز هذه اللجان والمنظمات من أجل تقييم توجهات المستطلعة آراؤهم وانطباعاتهم حولها. وفي المقابل، 

لم ترد ‘إسرائيل’ ضمن القائمة المذكورة، رغم انها وفقا للقانون الدولي، تتحمل المسؤولية االكبر، حيث تعتبر الدول األطراف الرئيسية 

التي تقع تحت االلتزام بتوفير الحماية لألشخاص الذين يقيمون تحت سيادتها أو ضمن دائرة اختصاصها. وبما ان ‘اسرائيل’ ال تريد 

توفير الحماية وحسب؛ انما تسببت وال زالت تتسبب في التهجير، فان الحماية الدولية تصبح واجبة. وبما ان الغاية من االستبيان تكمن 

ـع
راب
ال الـفـصــل
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في استكشاف انطباعات الالجئين وتوجهاتهم بشأن الحماية الدولية التي يتلقونها بالفعل، فقد جرى استبعاد ‘إسرائيل’ من القائمة، 

ليس النها غير مسؤولة، بل النها المتسببة في التهجير اصال، وال تريد توفير الحماية لمستحقيها.   

وبناء على ذلك، يتناول االستبيان أوجه الخلل والقصور التي تشوب الحماية، وتؤثر على كل الجئ شمله المسح بصورة شخصية، كما 

يتناول نقص الحماية وقصورها في كل منطقة من المناطق الجغرافية التي يقيم الالجئون فيها )مناطق عمليات األونروا(. وقد صمم مركز 

بديل الجداول وقائمة تشمل جوانب القصور والنواقص التي تعتري الحماية بناء على الفقه القانوني ذي الصلة، والتقارير الصادرة عن 

اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، والممارسات الفضلى المرعية لدى الدول في هذا الشأن. وبناء على 

ذلك، أورد بديل المحاور باالستناد الى أركان الحماية: )الحماية الفيزيائية( ضمان السالمة واألمن الشخصيين، )والحماية المادية( توفير 

الدائم بناء على  المساعدات اإلنسانية، )والحماية القانونية( ضمان التمتع بحقوق االنسان لالجئين، وحفظ ممتلكاتهم، وتحقيق الحلّ 

خياراتهم(. وتنطوي هذه المحاور، من بين اشياء اخرى، على كفالة واحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية، بما يشمل الوصول إلى 

 دائم لقضية الالجئين. 
ّ

مؤسسات العدالة، وبلوغ حل

الالجئون  فيه  يتوزع  الذي  الوقت  وفي 

الفلسطينيون في جميع أنحاء المعمورة، 

غزة،  قطاع  في  تجمعاتهم  أكبر  تتركز 

والضفة الغربية، وسوريا، واألردن، ولبنان. 

وحسب البيانات اإلحصائية الصادرة عن 

 1,258,559 نحو  يقيم  األونروا،  وكالة 

و762,288  غزة،  قطاع  في  مسجال  الجئا 

و449,957  الغربية،  الضفة  في  الجئا 

في  الجئا  و2,097,338  لبنان،  في  الجئا 
األردن، و560,000 الجئا في سوريا.521

يعنى هذا المسح بتغطية قطاع عريض 

المقيمين  الفلسطينيين  الالجئين  من 

في هذه المناطق، التي تتركز فيها أكبر 

الخروج  من  التأكد  أجل  من  تجمعاتهم، 

بنظرة شاملة حول قضايا الحماية ورسم صورة عامة لها، فضال عن الوقوف على أوجه االختالف والتشابه التي قد توجد ضمن فئات هؤالء 

ت بها 
ّ
الالجئين وفيما بينها فيما يخص مسائل الحماية. ومع ذلك، فقد حالت األزمات الراهنة التي تعصف بالمنطقة والكوارث التي حل

دون إجراء المقابالت الضرورية أو الحصول على المعلومات المطلوبة من جميع المناطق. وبناء عليه، فمما يؤسف له أن مسح استطالع الرأي 

 
ّ

هذا ال يحتوي على أي أرقام أو بيانات حول الالجئين الفلسطينيين القاطنين في سوريا لتعذر استطالع رأي العينة. وفي سبيل إيجاد حل

جزئي لمعالجة هذه الثغرة، نظم مركز بديل مجموعتين بؤريتين - إحداهما في األردن واألخرى في لبنان – الستجالء رأيهما؛ حيث قدمتا 

انعكاسا عاما عوضا عن األرقام والبيانات التفصيلية. وقد شارك في هاتين المجموعتين الجئون فلسطينيون من سوريا ممن أجبروا على 

مغادرة البالد منذ بداية النزاع الذي شهدته في العام 2011. 

وقد جرى اختيار المستطلعة آراؤهم في المسح، والبالغ عددهم 3,083 الجئا )%50 منهم إناث و%50 ذكور، وجميعهم تزيد أعمارهم عن 

18 عاما( على أساس عشوائي من 24 مخيما تقع ضمن حدود المناطق المستهدفة )انظر المنهجية ادناه(. وقد تولى فريق مهني إعداد 

استبيان المسح في الفترة الواقعة بين شهري شباط ونيسان 2015. وضم هذا الفريق في عضويته مستشارا خبيرا في اإلحصاء، وخمسة 

باحثين مكتبيين، وأربعة منسقي أبحاث، و25 باحثا ميدانيا، وعامال اجتماعيا، وميسرا. 

521 All figures are as of the 1 July 2014 with the exception of Syria’s figures, which are as of 2015. UNRWA, “Where We Work - Gaza 
Strip,” UNRWA, July 1, 2014, http://www.unrwa.org/where-we-work/gaza-strip; UNRWA, “Where We Work - Jordan,” UNRWA, 
July 1, 2014, http://www.unrwa.org/where-we-work/jordan; UNRWA, “Where We Work - West Bank,” UNRWA, July 1, 2014, 
http://www.unrwa.org/where-we-work/west-bank; UNRWA, “Where We Work - Lebanon”; UNRWA, “Syria Crisis.”

مخيم برج البراجنة في بيروت، لبنان، كانون األول 2014 )تصوير: انيرا(
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بمختلف  مقتضب  ملخص  إعداد  المفيد  من  أنه  بديل  مركز  اعتبر  وقد 

العوامل المتصلة بسياق المسح بالتوازي مع التحليل الذي أعده للنتائج 

التي خلص إليها. ومن شأن هذا التحليل أن ييسر للقارئ أن تتبع نتائج 

المسح على نحو مدروس، وأن يخرج بفهم واٍف ومتكامل للخلفيات التي 

جاءت اإلجابات الواردة في االستبيان منها، وأن يتعرف على العوامل التي 

يحتمل أنها أثرت على هذه النتائج. ومع ذلك، فنحن ندرك بأن العوامل 

من  حال  أي  في  قطعية  أو  حاسمة  تعتبر  ال  المسح  بسياق  المرتبطة 

األحوال؛ بسبب أوجه التباين والتفاوت التي تسم السياقات القائمة في 

كل منطقة من المناطق المستهدفة، باإلضافة إلى قابلية تغير العوامل 

المذكورة  العوامل  تشتمل  التحديد،  وجه  وعلى  بمجموعها.  المؤثرة 

اإلرهاب،  على  والحرب  المنطقة،  تلف  التي  االستقرار  انعدام  حالة  على 

واالنقسام الفلسطيني الداخلي، وأزمة التمويل التي تعاني وكالة األونروا 

منها على مدى ردح طويل من الزمن، واحتالل المخاوف األمنية رأس سلم 

التفسير  الدولي، واحتمالية االصابة والخطأ في  المجتمع  األولويات لدى 

السبب،  ولهذا  بها.  المسح  يخرج  التي  للنتائج  الموضوعي  والتحليلي 

يعتقد مركز بديل أن هذه النتائج - التي يضعها بين يدي القارئ في جداول مفهرسة - قد تشكل النقطة التي ينطلق منها المركز، وغيره من 

الباحثين نحو إخضاعها للمزيد من المراجعة والتحليل. وعليه، فهي قابلة؛ بل وبحاجة الى، التطوير بوجه أكبر من التفصيل. 

4.2 خصـائــص أسـاسيــة للـعـيـنــة
حجم العينة: توزعت عينة المسح الكمي على أربع من خمس مناطق تعمل وكالة األونروا فيها. وحسبما أشرنا أعاله، لم تشمل هذه العينة 

سوريا بسبب األزمة الراهنة التي تشهدها. ويقيم أقل من نصف أفراد العينة بقليل )%47( في المخيمات في قطاع غزة، ويقيم نحو 

ربع الالجئين الذين أجريت المقابالت معهم في األردن. وأخيرا، تستضيف الضفة الغربية ولبنان %15 و%13 من مجموع أفراد العينة 

على التوالي. كما ينبغي وضع هذه النسب في عين االعتبار عند دراسة اآلثار التي تتركها على النسب المئوية بمجموعها، وذلك بالنظر 

إلى التجارب الفريدة التي خاضتها كل فئة من فئات الالجئين داخل المناطق التي يقطنون فيها وبالمقارنة معها. فعلى سبيل المثال، 

تختلف التجربة التي يعيشها الالجئون في قطاع غزة اختالفا بينا عن تلك التجربة التي يعايشها أقرانهم المقيمون في األردن. 

وفضال عن ذلك، تتسم العينة بكاملها بالتوازن من ناحية النوع االجتماعي في جميع المناطق، حيث تبلغ نسبة الذكور فيها %50 ونسبة 

اإلناث %50. ومن شأن هذا التوزيع المتساوي أن يعرض نظرة عامة متوازنة حول التجربة التي خاضها الالجئون على صعيد الحماية من 

وجهة نظر كال الجنسين. ومرة أخرى، يصعب حصر النسب المئوية النهائية التي تعزى إلى الرجال أو النساء في هذا التوزيع. 

اإلعـالــة: يشكل ’المعيلون‘ ثلث أفراد العينة في هذا المسح، بينما يعتبر ما نسبته %18 أشخاصا مستقلين يساندون المعيل الرئيسي 

في أسرهم. وفي اإلجمال، يشكل نصف أفراد العينة معالون تقريبا. 

المسح  المشاركين/ات في  %43 من  المتعلمين. وكان ما نسبته  المسح من  الذين شملهم  المستوى التعليمي: يعتبر معظم األفراد 

وسجل  أعلى.  أو  الثانوية  الدراسة  مستوى  حتى  تعليمه/ا  آراؤهم  المستطلعة  من   73% وأكمل  أعلى.  أو  جامعة/كلية  يحملون شهادة 

المشاركون من قطاع غزة واألردن مستوى أعلى من التعليم بالمقارنة مع نظرائهم من لبنان والضفة الغربية. وفيما يتصل بقطاع غزة، 

وصل %49.2 من المستطلعين/ات إلى مستوى الجامعة / الكلية، بينما وصل %53.5 من المشاركين/ات المقيمين في األردن إلى مستوى 

الجامعة / الكلية. وشكل المستطلعة آراؤهم في لبنان أدنى الفئات في مستوى التعليم، حيث لم تكمل الغالبية – %59 من المشاركين/

ات من لبنان – سوى مرحلة التعليم االبتدائي، ولم تتجاوز نسبة من يحملون درجة جامعة %16. وأخيرا، تشير البيانات الواردة من الضفة 

الغربية أن نحو %30 من الالجئين المشاركين في المسح يحملون شهادات جامعية. وتقل نسبة األفراد األميين الذين شملهم المسح عن 

%6. ويضم لبنان أعلى معدالت األمية في أوساط الالجئين، حيث تقترب نسبتها من 12%. 

الرسم البياني )4.1(: النسبة المئوية لتوزيع الالجئين 
المستطلعة آرائهم حسب المنطقة

13
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نـــوع الوثيقـــة: تحمل غالبية الالجئين الذين شاركوا في المسح جواز سفر الدولة التي يقيمون على أراضيها. ويحمل الالجئون المقيمون 

في الضفة الغربية وقطاع غزة وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية، بينما يحمل الالجئون الذين يقطنون في األردن جوازات 

السفر األردنية. أما في لبنان، فيحمل معظم الالجئون المستطلعة آراؤهم ممن يقيمون فيه وثائق سفر خاصة لهم وتصدرها السلطات 

اللبنانية لهم. وعالوة على ذلك، ال تنص القوانين اللبنانية على تعريف قانوني محدد لالجئين، وال سيما الفلسطينيين منهم. وبذلك، 

تتسم معاملة الالجئين الفلسطينيين بالتباين، مما يفضي إلى التعامل معهم على نحو متباين ببالنظر الى صفتهم كالجئين أو أجانب أو 

عديمي الجنسية. وفي الواقع، يفرز الغموض الذي يكتنف الوثائق التي يحملها الالجئون الفلسطينيين في لبنان آثاره على سبل العيش 

األساسية الواجبة لهم. 

 1948 العامين  بعد  )الالحق(  الثانوي  التهجير 

في  المشاركين  غالبية  أن  من  الرغم  على  و1967: 

موجتين  في  القسري  للتهجير  تعرضوا  المسح 

 1948 العامين  خالل   – فلسطين  في  رئيسيتين 

او1967 – فقد عانى الكثير منهم من التهجير مرات 

أخرى بسبب أعمال العنف، او هدم بيوتهم، او سحب 

وفي  األسباب.  من  ذلك  لغير  او  هوياتهم  بطاقات 

الذين  الالجئين  من   12% نحو  السياق، تعرض  هذا 

شملهم المسح للتهجير الثانوي )الالحق( إلى جانب 

 1948 العام  في  األولى  للمرة  طالهم  الذي  التهجير 

نسبته  ما  يشهد  لم  المقابل،  وفي   .1967 العام  أو 

ويقطن  أخرى.  مرة  التهجير  الالجئين  من   87.4%

الثانوي في  معظم الالجئين الذين واجهوا التهجير 

المستطلعة  الالجئين  نسبة  بلغت  حيث  غزة،  قطاع 

آراؤهم والذين أفادوا بأنهم عانوا من التهجير مرة أخرى نحو %25. وقد تعرض ما يزيد على ثلث الالجئين الذي شاركوا في المسح )35%( 

في قطاع غزة للتهجير أكثر من مرتين في حياتهم. ووجدت أعلى نسبة من حاالت التهجير الالحق الكثر من مرة  في لبنان )%66(. ومن 

المرجح أن هذا الوضع نشأ عن األحداث التي شهدها لبنان في أواخر السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. وفي الواقع، شهدت 

المناطق األربعة التي استهدفها المسح موجات متفاوتة من التهجير. ولكن لم تكن هذه الموجات تقع بالتزامن وفي الوقت نفسه في 

أحيان كثيرة، بالنظر إلى أن السياق اإلقليمي كان هو ما يحدد أنماط التهجير القسري. ويأتي قطاع غزة في المرتبة الثانية بعد لبنان، حيث 

ّجروا للمرة الثانية أو أكثر  ما بعد العام 1948، 1967، 
ُ

الرسم البياني )4.3(: نسبة توزيع الالجئين الذين ه
بحسب مرات اللجوء لكل منطقة

قطاع غزة الضفة الغربية  األردن    لبنــان   

 ُهّجروا أكثر من مّرتين          ُهّجروا مّرتين                 ُهّجروا مّرة واحدة

69.7%

5.3%

89.7% 87.7%

24.5%

66.5%

25.0%

10.3% 12.3% 9.0%

الرسم البياني )4.2(: نسبة توزيع الالجئين الذين واجهوا التهجير مرة 
واحدة فقط )إما في 1948 أو 1967(، أو بعد ذلك للمرة الثانية أو أكثر

51.8%
ُهّجروا مّرة واحدة

35.3%

ّجروا أكثر من مرتين
ُ
ه

12.9%

ّجروا مرتين
ُ
ه
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شهد الالجئون الفلسطينيون المقيمون فيه موجات أخرى من التهجير. ويسود االفتراض بأن موجات التهجير التي تعرض لها هؤالء 

الالجئون تأتي بسبب الحروب الثالث التي شنتها ‘إسرائيل’ على القطاع في الفترة الواقعة بين العامين 2008 و2014. 

البيانات من سوريا، لكان من المرجح أن تشهد هذه اإلحصائيات اختالفا  المزيد من  بأنه لو توفر  المقام  ومن الجدير أن نذكر في هذا 

بارزا بالنظر إلى أن الكثير من الالجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا باتوا يتعرضون اآلن للتهجير القسري الثانوي، وفي مناسبات 

متعددة في أحيان كثيرة كذلك. وفضال عن ذلك، تؤثر النسبة التي تنطوي على هامش واسع بين الالجئين الذين عاشوا تجربة التهجير 

القسري الالحق ونظرائهم الذين لم يتعرضوا لها مرة أخرى على النتائج العامة المتصلة بالطريقة التي ينظر فيها األفراد الذين شملهم 

المسح إلى إطار الحماية والفجوات التي تعتريه. 

وتعكس حاالت التهجير الالحق المتعدد التي تعرض الالجئون الفلسطينيون لها، حسبما يستعرضه هذا الرسم البياني: 

غياب إطار / نظام قانوني مادي في الدول العربية المضيفة. فقد وقع الالجئون الفلسطينيون، على مدى تاريخهم، ضحية لحاالت انعدام 	 

االستقرار أو التغيرات السياسية أو األزمات والتحوالت االجتماعية واالقتصادية التي شهدتها الدول العربية. 

لالجئين 	  والفعالة  الخاصة  الحماية  لتوفير  صمم  الذي  الخاص  النظام  واكب  الذي  )الفشل  الدولية  الحماية  كفاءة  انعدام 

وتعطل  الالجئين،  في حماية  األونروا  وكالة  تحملها  التي  الوالية  الذي يسم  الضعف  في  الوضع  ويتجلى هذا  الفلسطينيين(. 

لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين عن العمل لفترة طويلة )حيث كانت مكلفة بضمان حماية الالجئين الفلسطينيين على وجه 

 دائم لقضيتهم(، باإلضافة إلى غياب تدخل المفوضية السامية لشؤون الالجئين أو انعدام 
ّ

التحديد، وبما يشمل التوصل إلى حل

كفاءة تدخالتها إن وجدت. 

4.3 مستوى المعرفة بمفهوم الحماية في أوساط الالجئين الفلسطينيين 
يشير التوجه العام الدراك الالجئين الفلسطينيين لمفهوم حماية الالجئين، وال سيما كما هي مطبقة على الالجئين الفلسطينيين على 

مستوى االقليم بالقياس الى التقييم الذاتي- الشخصي، إلى نقص المعرفة الوافية لماهية الحماية بما يتوافق مع القانون الدولي. فنحو 

ثلث الالجئين الفلسطينيين المستطلعة آراؤهم )%31( أفادوا بأنهم ال يملكون أي معرفة بمفهوم حماية الالجئين. وفي المقابل، صرح 

أقل من %7 من هؤالء الالجئين بأنهم يعرفون ما تعنيه الحماية تمام المعرفة. ويمتلك من تبقى من أفراد عينة المسح معرفة جزئية 

لمفهوم حماية الالجئين. 

ويحتضن األردن أعلى نسبة من المستطلعة آراؤهم الذين افادوا بأنهم يملكون المعرفة التامة بمفهوم حماية الالجئين )%12.4 من 

المشاركين في المسح في األردن(، بينما توجد في لبنان أعلى نسبة ممن افادوا بأنهم ال يعرفون ما يعنيه هذا المفهوم على اإلطالق 

الرسم  ويبين  لبنان(.  في  المسح  شملهم  ممن   47.9%(

البياني أدناه مدى معرفة الالجئين الفلسطينيين بمفهوم 

الحماية حسب المنطقة في مناطق عمليات األونروا األربع 

التي استهدفها هذا المسح. 

يعكس المستوى المتدني لالجئين الفلسطينيين الذين 

يملكون معرفة تامة بمفهوم الحماية الحاجة إلى إطالق 

رفع مستوى وعيهم  إلى  ترمي  التي  المدروسة  الحمالت 

الغالبية  صرحت  ذلك،  ومع  المفهوم.  بهذا  ومعرفتهم 

بأنهم  المسح  شملهم  الذين  الالجئين  من  العظمى 

يعلمون  ال  أو  الحماية  بمفهوم  جزئية  معرفة  يملكون 

شيئا عنها على اإلطالق. ويشير هذا األمر في دالالته إلى 

ما يلي: 

يكفل 	  وفعال  شامل  نظام  إلى  الالجئون  يفتقر 

الرسم البياني )4.4(: نسبة توزيع الالجئين بحسب معرفتهم بمبدأ 
حماية الالجئين الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي

6.6%
معرفة كاملة

30.9%
ال معرفة

62.5%
معرفة جزئية
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بحماية  يتمتعون  كانوا  لو  فيما  الحماية  تعنيه  ما  يعرفون  قد  الالجئين  بأن  نفترض  أن  المنطقي  ومن  لهم.  الحماية  تأمين 

يلمسونها في حياتهم. 

يفتقر الالجئون إلى إجراءات محددة تبين لهم كيفية الحصول على الحماية. فلو كان الالجئون يشاركون في اإلجراءات التي تيسر 	 

الحصول على الحماية ويمارسونها، لكانوا بالتالي على وعي بماهية هذه الحماية. 

وبناء على دراسة هذه البيانات، فمن المعقول التساؤل حول كيف يمكن لالجئين السعي للحصول على الحماية في الوقت الذين يفتقرون 

فيه إلى المعرفة الوافية بمعايير الحماية ومشتمالتها التي تعد من جملة حقوقهم. 

العالقة بين المعرفة بالحماية ومستوى التعليم 

المستطلعين،  لمجموع  الكلي  المستوى  على  يظهر،  ال 

الواضحة بين  المتبادلة  العالقة  سوى مستوى ضئيل من 

مستوى التعليم والمعرفة بالحماية الواجبة لالجئين، حيث 

آراؤهم في  المستطلعة  %5.4 من مجموع  لم يكن سوى 

المسح من غير المتعلمين. ومع ذلك، افاد عدد أكبر بكثير 

معرفة  أي  يملكون  ال  بأنهم  المشاركين  من   -  30.9%  –

يعون  بأنهم  فقط  منهم   6.6% قال  بينما  الحماية،  عن 

ما تعنيه الحماية تمام الوعي على الرغم من المستويات 

التعليمية العالية نسبيا في أوساطهم. 

من  الرغم  على  بأنه  االستنتاج  يمكن  ذلك،  على  وبناء 

المسح هم  في  المشاركين  غالبية  بأن  يقول  الذي  الواقع 

من  لالستفادة  بالتالي  ومؤهلين  المسجلين  الالجئين  من 

النظام التعليمي الذي ترعاه األونروا، ال يبدو أن فهم الحماية الواجبة لالجئين يقدم أو يدرس في مدارس الوكالة. وفي الحقيقة، يتعارض 

التي تطبقها على  الرئيسية  الحماية  األونروا نفسها، حيث تنطوي إحدى مبادرات  التي تعتمدها  الحماية  الواقع مع إستراتيجية  هذا 
"تعزيز المعرفة بالحقوق الفردية ومنهج نشر التسامح في مدارسها."522

522 UNRWA, “Outline of Protection Initiatives,” 8.

قطاع غزة الضفة الغربية  األردن    لبنــان   

 ال معرفة       معرفة جزئية              معرفة كاملة

الرسم البياني )4.5(: نسبة توزيع الالجئين بحسب معرفتهم بمبدأ حماية الالجئين الفلسطينيين
وفقًا للقانون الدولي لكل منطقة

68.2%

4.1%

27.7%

3.2%

60.2%

36.7%

12.4%

63.3%

24.3%

8.9%

43.2%
47.9%

اإلسرائيلي  الجيش  توسيع  متابعة  في  الدولي  األحمر  الصليب  تدخالت 
 2014 حزيران  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  من  كل  في  العسكرية  لعملياته 

)تصوير: الصليب األحمر(
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وفي المقابل، يبدو أن عالقة ما بين مستويات التعليم والمعرفة بالحماية تظهر على نحو أكثر جالء على المستوى الجزئي؛ اي بتحليل 

االراء في كل اقليم. فما نسبته %52.1 من الالجئين الذين شاركوا في المسح في لبنان )والذين لم يكملوا سوى مستوى متدٍن من التعليم 

من نظرائهم المشاركين في المناطق األخرى( ادعوا بأنهم يملكون معرفة كاملة أو جزئية بالحماية الواجبة لالجئين الفلسطينيين. وفي 

المقابل، ادعى %72.3 من المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة، %63.4 في الضفة الغربية و%75.7 في األردن – على التوالي- بأنهم يملكون 

معرفة وافية أو جزئية بماهية الحماية، على الرغم من أن هؤالء المشاركين يظهرون مستوى أفضل في التعليم من أقرانهم في لبنان. 

ومع ذلك، ال تظهر هذه العالقة الطردية بقدر كبير من الجالء أو التميز بما يمكننا من استنباط عالقة أو رابط مع النظام التعليمي الذي 

يعطي فكرة وافية عن الحماية في المدارس. ففي لبنان، مثال، أكمل ما نسبته %88 من المستطلعة آراؤهم مستوى معينا من التعليم. 

ومع ذلك، ادعى %47.9 من هؤالء المشاركين بأنهم ال يعرفون شيئا عن مفهوم الحماية على اإلطالق، وهو ما يشير إلى أن التعليم ال يدل 

على ارتقاء مستوى المعرفة بهذه الحماية. 

4.4 المعرفة باالطراف/الهيئات المسؤولة عن توفير الحماية 
الفلسطينيين  لالجئين  الحماية  تأمين  المسؤولية عن  التي تتحمل  األطراف  المسح، تشتمل  الحماية من هذا  أشرنا في فصل  حسبما 

)بمعنى ضمان االحترام الكامل لحقوق األفراد(، بصورة أساسية، على ‘إسرائيل’ نفسها، تليها الدول المضيفة المختلفة )بما فيها السلطة 

الفلسطينية( والدول الموقعة على اتفاقية الالجئين لسنة 1951، ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى. 

ومن بين وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية، تعتبر المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين الهيئة الرئيسية 

الحماية  بتقديم  مكلفتين  األونروا  ووكالة  فلسطين  حول  الدولية  التوفيق  لجنة  وتعتبر  بعمومهم،  لالجئين  الحماية  بتأمين  المكلفة 

والمساعدة االنسانية لالجئين الفلسطينيين بصفة خاصة. كما تقدم اللجنة الدولية للصليب األحمر مستوى محددا من الحماية لالجئين 

ومجلس حقوق  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  بينما يسعى مكتب  المسلح،  بالصراع  مباشرة  المتأثرين  داخليا  والمهجرين 

الالجئين بعينهم  العامة، ال يستهدف  الحماية  تأمين مستوى من  إلى  اإلنسان بمجموعهم  السامي لحقوق  المفوض  اإلنسان ومكتب 

عام بصفتها  باعتراف  انها تحظى  الى  بالنظر  الفلسطينيين،  الالجئين  الفلسطينية  التحرير  منظمة  تمثل  ذلك،  بالضرورة. وفضال عن 

الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، باالضافة الى ان انها تتحمل مسؤولية حمايتهم باالستناد الى المسؤولية الوطنية، وذلك 

على الرغم من أنها ال تقع تحت التزام دولي يملي عليها تأمين الحماية لهم بموجب مقتضيات القانون الدولي وأحكامه. ويسري هذا الحال 

على وجه الخصوص في سياق مفاوضات الوضع الدائم، حيث تسعى المنظمة إلى معالجة قضية الالجئين بما فيها حق العودة باعتبارهما 

جزءا من إطار هذه المفاوضات. 

ويستعرض الرسم البياني التالي تصنيفًا للهيئات التي يعرفها المستطلعة آراؤهم أكثر من غيرها والتي ينظرون إليها باعتبارها تتحمل 

المسؤولية عن تأمين الحماية لهم. 

الرسم البياني )4.6(: نسبة توزيع الالجئين الفلسطينيين حسب معرفتهم باالطراف/الهيئات المسؤولة عن حمايتهم 
وتصنيفها

82.5% 80.9% 79.1%
68.1% 67.0%

49.1%
41.0%

32.3%

الدولة 
المضيفة

األونروا منظمة 
التحرير 

الفلسطينية

الصليب 
األحمر الدولي

مجلس األمم 
المتحدة 

لحقوق اإلنسان

مفوضية األمم 
المتحدة لشؤون 

الالجئين

اللجان 
الشعبية

لجنة التوفيق 
الدولية حول 

فلسطين
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تشير هذه النتائج إلى تباين مستويات المعرفة بالطرف او الهيئة المسؤولة عن تقديم الحماية الواجبة لالجئين الفلسطينيين. وفي 

هذا المضمار، لم يعرض الخيار الذي يرى ’’إسرائيل‘ باعتبارها طرفا مسؤوال عن حماية الالجئين الفلسطينيين في االستبيان. وبناء على 

ومنظمة  األونروا  ووكالة  المضيف،  البلد  في  المتمثلة  األعلى  الثالث  النسب  تفسر  إليها،  الميدانيون  الباحثون  التي خلص  المالحظات 

التحرير الفلسطينية توقعات الالجئين، وإلى حد ما المساعدة أو الحماية الفعلية التي يتلقونها في هذه اآلونة. وعالوة على ذلك، يمكننا 

أن نستنتج أن المستطلعة آراءهم يحملون مفهوما دقيقا إلى حد ما حول المسؤولية عن الحماية، وذلك بالنظر إلى اختيارات المشاركين 

وتصنيفها من بين الخيارات المتبقية كما هو موضح في الرسم البياني. 

ومع ذلك، كان غياب المعرفة الوافية باألطراف او الهيئات الفاعلة التي تعتبر مسؤولة عن حماية الالجئين الفلسطينيين يشكل 

توجها عاما، وكذلك الحال بالنسبة إلى غياب المعرفة بوجود هذه الهيئات في األصل، كما يظهر ذلك بجالء في الرسم البياني 

التالي. 

لقد اظهر البحث ان بعض الهيئات مجهولة بالكامل لدى نسبة معتبرة من الالجئين الفلسطينيين، بينما حظيت أطراف أخرى بمعرفة 

أجمع عليها جميع الالجئين المستطلعة آراؤهم تقريبا. فعلى سبيل المثال، كان ما يقرب من %100 ممن شملهم المسح على معرفة 

بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها جسم سياسي، بينما %79 منهم يعتقدون بأن المنظمة تتولى المسؤولية عن حمايتهم. ويحتل 

هذا األمر أهمية ألنه يدل على: 

وجود اعتقاد عام في أوساط الفلسطينيين، وال سيما الالجئين المقيمين في الشتات، بأن منظمة التحرير الفلسطينية، وليس . 1

السلطة الفلسطينية، هي ممثلهم الوطني الشرعي. ويمكن عزو هذا األمر إلى الدور التاريخي الذي اضطلعت به المنظمة قبل 

انطالق عملية أوسلو، وليس باعتبار حالها الراهن. وفضال عن ذلك، فقد يعكس هذا األمر الرغبة التي تسود بين الفلسطينيين 

والتوقع الذي يعولونه على وجود هيئة وطنية قوية تتولى الدفاع عن حقوق اإلنسان األساسية وغير القابلة للتصرف الواجبة لهم 

وتسعى نحو إنفاذها وتجسيدها. 

وجود اعتقاد عام بين صفوف الالجئين الفلسطينيين بضرورة االعتماد على الذات )جسم وطني( وعدم االعتماد على أسرة المجتمع . 2

 دائم وعادل للنكبة المستمرة وما ينفكون يعانون منها منذ 67 عاما. 
ّ

الدولي واألطراف الفاعلة الدولية األخرى من اجل إيجاد حل

وقد شهدت هذه اإلحصائيات ارتفاعًا في قطاع غزة على وجه الخصوص، حيث صرح %91 من المستطلعة آرائهم بأن منظمة التحرير 

الفلسطينية تعتبر واحدة من الهيئات التي تتحمل المسؤولية عن تأمين الحماية لهم. ومن التفسيرات الممكنة لهذه البيانات أنها تشير 

إلى زيادة نسبة التأييد التي تحظى بها المنظمة في أوساط الالجئين في قطاع غزة، و/أو انها رفض لتولي حركة "حماس" إدارة هذا القطاع 

منذ العام 2006. ومن الجدير باإلشارة، كذلك، أن الالجئين في هذه المرحلة على وعي تام باالختالف القائم بين منظمة التحرير والسلطة 

الرسم البياني )4.7(: نسبة توزيع الالجئين حسب معرفتهم باألطراف/الهيئات الفاعلة التي تتولى المسؤولية عن 
حماية الالجئين الفلسطينيين

الدولة 
المضيفة

منظمة األونروا
التحرير 

الفلسطينية

الصليب 
األحمر الدولي

مجلس األمم 
المتحدة 

لحقوق اإلنسان

مفوضية األمم 
المتحدة لشؤون 

الالجئين

اللجان 
الشعبية

لجنة التوفيق 
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الفلسطينية. ولذلك، فمما ال شك فيه أنه من غير الصائب ان تفسر هذه النسبة المرتفعة باعتبارها مؤشرا على زيادة في مستوى التأييد 

للسلطة الفلسطينية. ومع أخذ هذا السياق في عين االعتبار، يمكن عزو هذه النسبة العالية من تأييد منظمة التحرير الفلسطينية في 

أوساط الالجئين الذين شملهم المسح في قطاع غزة إلى العوامل التالية: 

بين . 1 الوطنية  الوحدة  على  المحافظة  بأن  العام  االعتقاد  المرتفعة  النسبة  هذه  تعكس  فقد  الداخلي.  لالنقسام  العام  الرفض 

الفلسطينيين بعد حرب العام 1948 – وحرب العام 1967 بعدها – تشكل إحدى اإلنجازات اإلستراتيجية المهمة التي سجلتها 

منظمة التحرير الفلسطينية. 

االعتقاد باستحالة وضع حد لآلثار الوخيمة التي يخلفها الحصار الذي ما تزال ‘إسرائيل’ تفرضه على قطاع غزة منذ ثماني سنوات؛ . 2

إال من خالل إجراءات تنفذها منظمة التحرير الفلسطينية، التي تحظى باالعتراف الدولي بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني، 

والتي تتمتع بعالقات دبلوماسية مع الدول المعنية، على خالف حركة "حماس". 

االعتقاد القوي بضرورة العمل على وضع حد للتوتر الذي نشب بين حركة "حماس" ومصر، والذي تسبب في زيادة حدة المعاناة التي . 3

يتكبدها سكان قطاع غزة. ولهذه الغاية، يمكن النظر إلى منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها أكثر األطراف الفاعلة المناسبة 

 هذه المعضلة بفضل العالقات الدبلوماسية الجيدة التي تجمعها بالحكومة المصرية. 
ّ

لحل

وفضال عما تقدم، اتضح ان االونروا معروفة الى ما يربو على %99 من مجموع أفراد عينة المسح. وأفاد ما نسبته %81 من المستطلعة 

آرائهم أن الوكالة تمثل هيئة تتولى المسؤولية عن حمايتهم. ومما يسترعي النظر أن %18 من الفلسطينيين الذين شملهم المسح في 

قطاع غزة افادوا بأن األونروا ليست هيئة مكرسة لتأمين الحماية لهم. ويمثل هؤالء أكبر نسبة من بين المستطلعة آرائهم في مختلف 

المناطق الذين يعتقدون أن الوكالة لم تضطلع بأي دور في توفير الحماية لالجئين الفلسطينيين. 

وقد تشكل هذه اإلحصائية مؤشرا على استياء الالجئين الفلسطينيين من مستوى المساعدات اإلنسانية التي تقدمها وكالة األونروا، وال 

سيما في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة. ومن جانب آخر، قد تعكس هذه اإلحصائية الشعور العام الذي يرى الوكالة، أو هيئة األمم 

المتحدة وأسرة المجتمع الدولي بوجه أعم، عاجزة عن تأمين القدر الكافي من الحماية لهم، وال سيما خالل الحروب الثالثة التي شنتها 

‘إسرائيل’ عليهم مؤخرا.

والعكس صحيح بالنسبة إلى لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين. فعلى وجه العموم، يرى ما نسبته %32.2 فقط – وهذه النسبة هي 

األدنى – أن هذه اللجنة تتولى المسؤولية عن كفالة الحماية لهم. وفي المجمل، أفاد %44.3 من العينة التي شملها المسح بأنهم ال 

يملكون أي معرفة باللجنة على اإلطالق. ويمكن تفسير هذا المستوى المتدني للمعرفة بالدور الذي تضطلع به لجنة التوفيق في حماية 

الالجئين الفلسطينيين على أساس الواقع الذي يقول بأنها ما تزال خاملة وال تؤدي الدور المنوط بها منذ مطلع العقد الخامس من القرن 

الرسم البياني )4.8(: نسبة توزيع الالجئين حسب معرفتهم باألطراف/الهيئات الفاعلة التي تتولى المسؤولية عن 
حماية الالجئين الفلسطينيين، بحسب المنطقة
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اللجنة تمام  الوعي بهذه  التي تجعل من قطاع غزة ولبنان يحتضنان أعلى نسبة من  الذي ال تتضح فيه األسباب  الوقت  الماضي. وفي 

الوضوح، فللمرء أن يفترض أن هذا التوجه ينبع من الحاجة الماسة إلى الحماية التي ينبغي توفيرها للفلسطينيين في هاتين المنطقتين، 

وذلك بما يتوافق مع الدعم المحدود نسبيا والذي يتلقونه من وكالة األونروا والمجتمع الدولي والدولة المضيفة، وال سيما في سياق المقارنة 

مع البلدان المضيفة األخرى. وبناء على ذلك، فقد تتأتى النسبة المذكورة من المساعي التي يبذلها الالجئون لمعالجة أوجه القصور الحادة 

التي تتميز بها المنطقتان المذكورتان. 

ويالَحظ كذلك مستوى الوعي الذي يشهد تدنيًا نسبيًا بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بين صفوف المستطلعة 

آرائهم. لقد شهدت المعرفة العامة بهذه المفوضية مستويات أقل من المعرفة بمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة. وفي الواقع، 

ادعى ما نسبته %34.6 من المشاركين المقيمين في قطاع غزة بأنهم لم يكونوا على معرفة بمفوضية شؤون الالجئين على اإلطالق. وعلى 

وجه العموم، أفاد %20 ممن شملهم المسح بأنهم ال يعلمون شيئا عن مجلس حقوق اإلنسان في المقابل. ويمكن تفسير هذا األمر من 

خالل الواقع الذي يقول بأن الالجئين المشاركين في المسح يخضعون لوالية وكالة األونروا، وليس لوالية المفوضية، بالنظر إلى أن الغالبية 

الساحقة منهم من الالجئين المسجلين لدى الوكالة. 

وتؤكد هذه النتائج من جديد على الحاجة الراهنة إلى بذل المساعي الخاصة التي تستهدف رفع مستوى الوعي وتعبئة المجتمع على 

صعيد الدور الذي تؤديه جميع األطراف الفاعلة والوكاالت المعنية ومشاركتها في حماية الالجئين الفلسطينيين. وفضال عن ذلك، فقد 

يعكس هذا الوضع االفتقار إلى نظام يشتمل على إجراءات وأنظمة واضحة للنظر في الشكاوى ومعالجتها. وبناء على هذه النتائج، ينبغي 

التأكيد على أن عدم وجود هيئة بعينها أو عجزها عن الوفاء بالدور المعهود إليها في هذا اإلطار ال يترجم بالضرورة إلى انتفاء الحاجة 

إلى ذلك الدور المحدد. فعلى سبيل المثال، توقف لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين عن مزاولة عملها وخمولها، واالفتقار إلى تحرك 

يرمي إلى استبدالها أو إعادة تفعيلها؛ ال يشيران قطعا إلى انعدام الحاجة الى االستيعاض عنها أو تفعيلها أو عدم وجود ضرورة تحتم 

ذلك. فعوضا عن ذلك، قد تتمثل االستجابة المناسبة في إثارة السؤال حول ما إذا كان المستوى الحالي من الحماية التي توفرها الوكاالت 

العاملة يعتبر كافيا أم ال، وفيما إذا كانت هذه الوكاالت تملك القدرة على إنفاذ واليتها بالقياس الى المعطيات على أرض الواقع. فإن 

انعدمت الحماية او كانت غير كافية او كانت الوكاالت عاجزة عن االضطالع بدورها، ينبغي تحديد اإلجراءات المطلوبة من أجل تجاوز أوجه 

الخلل والقصور التي تتمخض عن هذا الواقع. 
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 عدم كفاية المساعدات اإلنسانية أو غيابها )المقدمة من البلد المضيف أو المنظمات الدولية( )حيث يعاني 82% 
من الالجئين المشاركين في المسح، في المتوسط، من فجوة الحماية هذه( 

التمييز السياسي )من جانب البلد المضيف أو المنظمات الدولية( )71.3%( 

غياب المساواة في فرص العمل )من جانب البلد المضيف أو المنظمات الدولية( )66.4%( 

التمييز الرسمي بين فئات الالجئين الفلسطينيين انفسهم ) بين الجئي العام 1948، او الجئي العام 1967 أو الجئين فلسطينيين آخرين( 
)من جانب البلد المضيف أو المنظمات الدولية( )48.8%( 

التمييز القانوني )من جانب البلد المضيف( )44.4%( 

غياب األمن الشخصي في المخيم )بصفة عامة – دون اإلشارة إلى أي أسباب / مسببات بعينها( )43.2%( 

منع الالجئين من الدخول إلى أراضي دول أخرى )أي دولة غير الدولة المضيفة( )31.7%( 

التمييز القائم على أساس النوع االجتماعي )من جانب البلد المضيف أو المنظمات الدولية( )30.6%( 

التمييز الرسمي بين الالجئين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين )من جانب البلد المضيف أو المنظمات الدولية( )30%( 

التمييز على أساس الجنسية/األصل القومي )من جانب البلد المضيف( )29.9%( 

االفتقار إلى الخدمات العامة )من جانب البلد المضيف( )29.9%(

حرمان الالجئين من لم شملهم بأسرهم )سواء في البلد المضيف 
أو في دول أخرى( )26.7%( 

التعرض لخطر االعتقال التعسفي )البلد المضيف( )26.4%( 

التعرض لخطر التعذيب )من جانب األجهزة الحكومية( )23.4%( 

أو  المضيف  البلد  جانب  )من  اللجوء  بحالة/وضع  االعتراف  عدم 
المنظمات الدولية( )21.9%( 

البلد  )من جانب  المضيف  البلد  أراضي  الالجئين من مغادرة  منع 
المضيف نفسه( )18.1%( 

التقصير في منح وثائق السفر )من جانب البلد المضيف( )16.8%( 

منع الالجئين من تأسيس مشاريع األعمال الخاصة )من جانب البلد 
المضيف( )15.7%( 

الحرمان من حقوق الملكية )من جانب البلد المضيف( )15%( 

جانب  )من  اإلقامة   
ّ

محل تغيير  في  الحق  على  المفروضة  القيود 
البلد المضيف( )11.3%( 

التمييز على أساس الديانة )من جانب البلد المضيف( )10.6%( 

يستعرض الجدول التالي مستويات النقص في الحماية كما يراها المستطلعة آراؤهم بشأن أكثر جوانب القصور التي 
يعانون منها  )من األعلى إلى األدنى(

4.5 أوجه القصــور في الحمايــة الواجبــة لالجئيـــن 

تشير النتائج إلى أن الالجئين الفلسطينيين يعانون من النقص في الحماية الالزمة لهم في عدة مجاالت، مع العلم بأن مدى هذا النقص 

يتفاوت بين بلد مضيف وآخر. ومع ذلك، ظهرت بعض االتجاهات التي اتسمت بالثبات في جميع المناطق التي غطاها المسح. وبصفة 

عامة، يشعر الالجئون بأوجه النقص التي تعتري حمايتهم على مستواهم الفردي في كل منطقة من المناطق التي تزاول وكالة األونروا 

عملياتها فيها. 
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وتشير النتائج الواردة في القائمة أعاله إلى أن أكثر أوجه النقص التي يشهدها الالجئون الفلسطينيون على صعيد الحماية الواجبة لهم 

تكمن في: 

عدم كفاية المساعدات اإلنسانية أو غيابها )حيث يعاني من هذه المشكلة ما نسبته %72 من الالجئين إلى حد كبير / متوسط . 1

على المستوى الفردي، و%89 إلى حد كبير / متوسط في عموم المنطقة التي يقيمون فيها )من ضمن مناطق عمليات األونروا(. 

الفلسطينيين 	  والمهجرين  الالجئين  مسح  من  السابق  اإلصدار  أخذ  ومع  بديل،  مركز  إليها  خلص  التي  النتائج  على  بناء 

2012-2010 في عين االعتبار )انظر الفصلين الثاني والثالث أعاله(، تقتضي األهمية أن نذكر هنا أن مصطلح "المساعدات 

اإلنسانية" يتخطى نطاق المعونة اإلنسانية التي تقدمها وكالة األونروا لالجئين المستطلعة آراؤهم في هذا المسح. ففي 

الوقت الذي ال تشمل فيه هذه المعونة الحماية الجسدية/الفيزيائية وجميع أوجه الحماية القانونية، فهي تشمل جميع 

لمدلول  الالجئون  يحمله  الذي  الفهم  يتساوى  ال  ذلك،  عن  وفضال  األساسية.  واالقتصادية  واالجتماعية  المدنية  الحقوق 

’المساعدات اإلنسانية‘ مع ذلك الفهم الذي يراه الخبراء والباحثون القانونيون؛ بل يرتبط هذا الفهم بالحقوق األساسية 

الدائمة  للحلول  الطوعي  اختيارهم  ممارسة  فيه  ينتظرون  الذي  الوقت  في  الالجئون  يستحقها  التي  اإلنسانية  والكرامة 

)العودة أو االندماج في المجتمعات التي يقيمون فيها أو إعادة التوطين(. وبناء على ذلك، تقتضي الضرورة في هذا المقام 

تعريف غياب المساعدات اإلنسانية باعتبارها غيابا للحماية القانونية، بما يشمل حقوق اإلنسان األساسية كافة، دون أن 

تقتصر على غياب اإلغاثة في حاالت الطوارئ والمأوى والتعليم األساسي والرعاية الصحية األولية. 

التمييز السياسي )حيث يشعر به %60 من الالجئين إلى حد كبير / متوسط على المستوى الفردي، كما يشعر به %78 إلى حد . 2

كبير / متوسط في عموم المنطقة التي يقطنون فيها )من ضمن مناطق عمليات االونروا(( 

غياب المساواة في فرص العمل )حيث يشعر به %59 من الالجئين إلى حد كبير / متوسط على المستوى الفردي، كما يشعر به . 3

%81 إلى حد كبير / متوسط في عموم المنطقة التي يقطنون فيها )من ضمن مناطق عمليات االونروا(( 

وقد أشار الالجئون الفلسطينيون إلى هذه فجوات الحماية الثالث األعلى باعتبارها أكثر ما يثير قلقهم وهّمهم في سياق إجابتهم 

عن سؤال يتناول أثرها عليهم كأفراد، وحول التأثير الذي تفرزه على المجتمعات التي يعيشون فيها بصفة عامة. ومع ذلك، توحي 

اليسير على  بمفرده. ومن  الالجئ  برمته مما تفرزه على  المجتمع  أكبر على  آثارا  الحماية تفرز  أوجه فجوات  بأن معظم  النتائج  هذه 

إلى أنفسهم على مستواهم  الفلسطينيون  الالجئون  التي ينظر فيها  الطريقة  اللثام عن  الذي يميط  التوجه،  المرء أن يالحظ هذا 

الفردي، وباعتبارهم كيانا جماعيا. ويكمن التفسير العمالني لالختالف الذي تشهده النسب الواردة أعاله في أن الجئا ما قد ال يتأثر 

بنقص الحماية بصورة شخصية، ولكنه قد يكون على معرفة بالجئ، أو عدة الجئين آخرين داخل المجتمع بعمومه ممن تأثروا بفجوة/

الرسم البياني )4.9(: نسبة توزيع فجوات الحماية الرئيسية بحسب تأثيرها على الالجئين كمجموعة وعليهم كأفراد

يؤثر بشكل كبير/متوسط على حياة   يؤثر بشكل كبير/متوسط على حياة الالجئين   
األفراد في العينة بشكل عام في دولة اللجوء   

انعدام المساواة في 
فرص العمل

التمييز
على أساس سياسي

قصور أو نقص 
المساعدات االنسانية

81%

51%

78%

60%

89%

72%
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ات الحماية. فعلى سبيل المثال، بينما يمكن أن تجد الجئا من الالجئين لم يتعرض لخطر االعتقال التعسفي بصورة شخصية، فمن 

الممكن أنه على معرفة بالجئين آخرين تعرضوا لهذه المحنة. وبذلك، ففي الوقت الذي قد ال يعاني الالجئون فيه من نقص الحماية 

على مستواهم الشخصي، تنم هذه اإلحصائيات عن فهم مشترك ووعي جماعي بأوجه فجوات الحماية بالقياس الى الحماية الواجبة 

لالجئين الفلسطينيين، والتي يشعرون بها على نطاق واسع بعمومهم. وفي الواقع، يعكس هذا التوجه - على مستوى أعم يتسم 

بصفة رمزية ويحمل دالالت نفسية أكبر - األولوية التي يوليها أبناء الشعب الفلسطيني في التأكيد على حقوقهم الجماعية. وبناء 

على ذلك، فقد يشير هذا التوجه إلى ظاهرة أعم تقوم على المحافظة على الهوية الوطنية الفلسطينية الجماعية، والكفاح المشترك 

الذي يخوضه الفلسطينيون وحرصهم على وحدتهم. وفي سياق الشتات الذي ال يزال ممتدا منذ 67 عاما، و السياسات التمييزية 

التي تمارسها الدول المضيفة أو التهجير القسري الثانوي الذي يتعرض له الالجئون الفلسطينيون، يمكن أن تشير هذه النتائج إلى 

أن الفلسطينيين ما يزالون يؤمنون بأهمية المحافظة على وحدتهم وهويتهم المشتركة، كما تشير إلى رفض الالجئين االندماج في 

الدول التي تستضيفهم على نحو تام ودائم. 

وال يثير استغراب المرء أن فجوات الحماية الثالث األعلى بالقياس الى الحماية الواجبة لالجئين الفلسطينيين تتقاطع مع األولويات 

التي يرونها في معالجة هذه الجوانب.

لب من الالجئين المستطلعين ترتيب أوجه القصور والنقص التي تشوب الحماية على أساس أولوياتها. وكانت اإلجابة 
ُ
في أحد األسئلة ط

التي قدمتها األغلبية الساحقة من المستطلعة آرائهم لألولوية األولى تكمن في معالجة نقص المساعدات اإلنسانية أو غيابها )من جانب 

البلد المضيف أو المنظمات الدولية(، حيث أشار ما نسبته %43 من الالجئين الذين شملهم المسح إلى هذا الفجوة باعتبارها أول جوانب 

القصور التي تعتري الحماية الواجبة لهم. ومن بين المناطق األربعة التي غطاها هذا المسح، برزت وجهة النظر هذه على وجه الخصوص 

في الضفة الغربية، حيث صرحت أغلبية من الالجئين )%55( بأن العمل على معالجة نقص المساعدات اإلنسانية أو غيابها يحتل رأس 

سلم األولويات لديهم. ويمكن عزو السبب وراء ذلك إلى عدم وفاء السلطة الفلسطينية و"عملية السالم" بتوقعات الالجئين، باإلضافة إلى 

شعورهم المتزايد بتجاهلهم من هاتين الناحيتين. وقد يمثل هذا الوضع إشارة على االستياء الذي يعم اوساط الالجئين من وكالة األونروا 

بصفة عامة، وال سيما في هذه المرحلة التي تتركز فيها معظم جهود الوكالة على األزمات التي تعصف بسوريا وقطاع غزة. 

وكان األردن أقل المناطق التي برزت فيه وجهة النظر هذه، حيث صرح ما نسبته %31 بأن نقص المساعدات اإلنسانية أو غيابها يحتل 

مرتبة األولوية بالنسبة إليهم. ويمكن عزو السبب وراء ذلك إلى حالة االستقرار النسبي الذي يعيشها األردن في هذه اآلونة بالمقارنة مع 

حالة انعدام االستقرار المستشرية في أماكن أخرى من المنطقة، باإلضافة إلى أن الالجئين الفلسطينيين في األردن ال يعتمدون بصورة 

أساسية على المعونات التي تقدمها وكالة األونروا مثلما هو الحال في مناطق أخرى. وبال شك، فإن الحالة المدنية التي يتمتع بها الالجئون 

الفلسطينيون في األردن تعود عليهم بالفائدة على نحو يفوق حالة نظرائهم في لبنان، مثال. ومع ذلك، فقد نجانب الصواب إذا استنتجنا 

أن أوجه القصور والنقص التي تشوب الحماية التي يستحقها الالجئون الفلسطينيون في األردن ال تتجلى بطريقة أو بأخرى في األردن، 

حيث يمكن للمرء أن يرى ذلك في الشهادات التي أدلى بها الالجئون الفلسطينيون من سوريا ممن شاركوا في المجموعة البؤرية التي 

نظمها مركز بديل في األردن.)انظر تحليل المجموعات البؤرية أدناه(

وقد صنف نحو %20 من الالجئين الفلسطينيين الذين شملهم المسح التمييز السياسي باعتباره أولويتهم الثانية على من بين فجوات 

الحماية الالزمة لهم. 

وكان الالجئون المقيمون في قطاع غزة أكثر من عبر عن هذا الرأي، حيث أشار ثلث المستطلعة آرائهم فيه إلى أن التمييز السياسي يحتل 

األولوية الثانية لديهم. وربما يمثل هذا األمر داللة على شعور مشترك يسود بين الالجئين الفلسطينيين بخيبة أملهم من حكم حركة 

"حماس" في القطاع ورفضهم له. وفضال عن ذلك، فقد تمثل وجهة النظر هذه رفضا لسياسة مصر والحملة التي تقودها أجهزة اإلعالم 

المصرية في سبيل زعزعة الثقة وبث الكراهية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، وال سيما الفلسطينيين من سكان قطاع غزة. وتنبع هذه 

الحملة من المخاوف األمنية والمواجهة التي تخوضها الحكومة المصرية مع حركة اإلخوان المسلمين. وبذلك، فقد ال تقتصر المشاعر تجاه 

التمييز السياسي في قطاع غزة على السلطة الفلسطينية أو حركة "حماس، بل يمكن أنها جاءت في سياق الرد على التدابير التي نفذتها 

مصر مؤخرا، وعلى التصريحات التي صدرت عن المسؤولين المصريين وأجهزة اإلعالم الرسمية في مصر. فحسبما جاء في تقارير الباحثين 

الميدانيين، وجد عدد ليس بالقليل من الالجئين الفلسطينيين الذين شملهم المسح صعوبة في التمييز بين ’التمييز القائم على أساس 

الجنسية/االصل القومي‘ و’التمييز السياسي‘، حيث عزوا التمييز السياسي إلى جنسيتهم/اصلهم القومي )هويتهم الوطنية(. ولذلك، 
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جيش االحتالل اإلسرائيلي يعتقل الطفل وديع ووالده، الخليل، تموز 2013 )تصوير: حركة التضامن الدولية(

فمن المعقول أن يفترض المرء أن النسبة ستزيد وأن ترتيب فجوات الحماية سيتغير بناء على ذلك؛ كما فيما لو اشتمل االستبيان على 

سؤال حول ’التمييز‘ دون بيان السبب الذي ترتكز ممارسة هذا التمييز عليه. 

وكانت األولوية الثالثة التي أجمع الالجئون الفلسطينيون المستطلعة آراؤهم عليها )%18 ممن شملهم المسح( تتمثل في غياب الفرص 

المتساوية في العمل. ويؤكد غياب المساواة في فرص العمل على مدى ما يشعر به هؤالء الالجئون من النقص الذي يعانون منه في هذا 

المجال في جميع المناطق التي غطاها هذا المسح. 

التي  الثالثة  الرئيسية  والنقص  القصور  جوانب  أعاله هي  المذكورة  الحماية  فجوات  أن  مفاده  استنتاج  إلى  بنا  النتائج  هذه  وتفضي 

يواجهها الالجئون الفلسطينيون على صعيد الحماية الواجبة لهم في هذه اآلونة. وفي هذا السياق، يؤكد تكرار هذه النتائج في نطاق 

عدد من األسئلة على الصفة المستعجلة التي تكتسيها هذه الجوانب وعلى مدى حدتها وخطورتها، وعلى الضرورة الملحة التي تقتضي 

من المنظمات اإلنسانية، والوكاالت الدولية، والدول المعنية العمل على سدها ومعالجتها. 

وفي سياق آخر، تقتضي األهمية كذلك أن ننوه بأن فجوتين من أصل ثالث فجوات رئيسية من الحماية الواجبة لالجئين الفلسطينيين 

ترتبطان باحتياجاتهم اإلنسانية األساسية: المساعدات اإلنسانية والعمل. وربما نستنتج أن الظروف المعيشية المتدهورة التي يعيشها 

تلبية  إلى  وانتقلت  تغيرت  قد  لديهم  الرئيسية  األولويات  وأن  السياسية،  تطلعاتهم  على  آثارها  أفرزت  قد  الفلسطينيون  الالجئون 

احتياجاتهم واحتياجات عائالتهم األساسية المباشرة. وكما رأينا في النتائج التي استعرضناها أعاله، ترتفع معدالت اإلعالة في أسر 

الالجئين الفلسطينيين، مما يضع أرباب األسر تحت الضغط الذي يدفعهم إلى الوفاء باحتياجات أسرهم. ونتيجة لذلك، ال ينظر هؤالء 

الالجئون إلى فجوات الحماية في مجاالت أخرى، والتي ربما تكتسب طابعا سياسيا أكبر، باعتبارها تحتل ذات الدرجة من األولوية. 

ويتمثل االتجاه العام األخير، الذي نراه في هذا المقام، في أن الالجئين الفلسطينيين يشعرون بأثر فجوات الحماية الواجبة لهم على 

المستوى الجماعي على نحو أكثر بكثير من الحدة من اثرها على المستوى الفردي )بمعنى أن نسبة أكبر من الالجئين أشاروا إلى أنهم 

يشعرون بهذا النقص إلى "حد كبير / متوسط"( ضمن السياق العام على مستوى المجتمع بعمومه، على خالف شعورهم به على مستوى 

كل فرد منهم. 
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ففي هذا اإلطار، سئل الالجئون الذين شاركوا في المسح عن نقص الحماية من ناحية اآلثار التي يفرزها على الحياة بعموم جوانبها في 

المنطقة التي يقطنون فيها )من مناطق عمليات األونروا(، ومن ناحية تأثيرها عليهم بصفة فردية. وتبلغ درجة تأثير نقص الحماية على 

الالجئين إلى "حد كبير / متوسط" ضعفي تأثيرها تقريبا في المنطقة المعنية بعمومها بالمقارنة مع التأثير الذي تتركه عليهم بصفتهم 

الفردية. 

وبناء على هذه اإلحصائيات، فقد نصل إلى استنتاج مفاده أن الالجئين الفلسطينيين يشعرون بقدر أكبر بضعفهم وعوزهم كجماعة 

منه كافراد. ففي الوقت الذي ال تخلف فيه فجوات الحماية آثارا حادة على الالجئين بصفتهم الفردية، فهي تمثل نقصا يشعر به هؤالء 

الالجئون في عموم المنطقة التي يقيمون فيها. 

فة بتوفير الحماية لالجئين الفلسطينيين 
ّ
ل

َ
4.6 دور بعض األطراف/الهيئات الُمك

يدرس هذا المسح التوجهات السائدة بين الالجئين الفلسطينيين وانطباعاتهم تجاه خدمات / تدخالت الحماية المحددة التي تقدمها 

التي  الدول  من  السفر  وثائق  على  الحصول  في  الحماية  فجوة  بمعالجة  يتصل  ففيما  يقترحها.  التي  الرئيسية  الهيئات   / االطراف 

تستضيف الالجئين الفلسطينيين، ينظر هؤالء الالجئون إلى منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها أكثر األطراف التي تتسم بالكفاءة 

ويتجلى االختالف بين اآلثار التي يخلفها نقص الحماية على األفراد وعلى المجتمعات بصفة أعم في النتائج التالية:

التمييز القائم على أساس الديانة: فبينما لم يشعر سوى %8 من الالجئين المستطلعة آرائهم بهذا التمييز باعتباره 
نقصا في الحماية التي يستحقونها يؤثر عليهم شخصيا )فرديا(، أشار %25 - أي أكثر من ثالثة أضعاف هذه النسبة – 

إلى اآلثار التي يفرزها هذا النقص على على عموم الالجئين في المنطقة التي يعيشون فيها. 

 اإلقامة )من جانب البلد المضيف(: شعر ما نسبته %11 من الالجئين المستطلعين، 
ّ

القيود المفروضة على تغيير محل
الذي يعانون من نقص الحماية، باآلثار التي تفرزها هذا القيود إلى حد كبير / متوسط عليهم شخصيا. كما صرح 30% 
منهم بشعورهم إلى حد كبير / متوسط باآلثار المترتبة عن القيود المذكورة على عموم الالجئين المقيمين في المنطقة. 

منع الالجئين من مغادرة أراضي البلد المضيف )من جانب البلد المضيف نفسه(: أفاد %15 بأن هذا الجانب يؤثر على 
حياتهم شخصيا إلى حد كبير / متوسط. ورأى %37 ممن شملهم المسح أن هذا المنع يؤثر إلى حد كبير / متوسط على 

عموم الالجئين في المنطقة التي يسكنون فيها. 

حرمان الالجئين من حقوق الملكية )من جانب البلد المضيف(: شعر %14 باآلثار التي يفرزها هذا الحرمان إلى حد كبير 
/ متوسط على المستوى الفردي، بينما أشار %35 إلى شعورهم الى حد كبير / متوسط باآلثار التي يخلفها الحرمان من 

حقوق الملكية على عموم الالجئين المقيمن في المنطقة. 

منع الالجئين من تأسيس مشاريع األعمال الخاصة )من جانب البلد المضيف(: شعر %14 باآلثار التي يفرزها هذا المنع 
إلى حد كبير / متوسط على المستوى الفردي، بينما أشار %35 إلى شعورهم إلى حد كبير / متوسط باآلثار التي يخلفها 

هذا الجانب على عموم الالجئين داخل منطقة سكنهم.  

حرمان الالجئين من لم شملهم بأسرهم )سواء في البلد المضيف أو في دول أخرى(: شعر %23 باآلثار التي يفرزها هذا 
الحرمان إلى حد كبير / متوسط على المستوى الفردي، بينما أشار %50 إلى شعورهم إلى حد كبير / متوسط باآلثار التي 

يخلفها الحرمان من لم شمل األسر على عموم الالجئين القاطنين في المنطقة. 

التعرض لخطر االعتقال التعسفي )البلد المضيف(: شعر %26 باآلثار التي يفرزها هذا الجانب إلى حد كبير / متوسط 
على المستوى الفردي، بينما أشار %46 إلى شعورهم إلى حد كبير / متوسط باآلثار التي يخلفها االعتقال التعسفي على 

عموم الالجئين المقيمين في المنطقة.

التقصير في منح وثائق السفر )من جانب البلد المضيف(: شعر %17 باآلثار التي يفرزها هذا التقصير إلى حد كبير / 
متوسط على المستوى الفردي، بينما أشار %44 إلى شعورهم إلى حد كبير / متوسط باآلثار التي يخلفها هذا األمر على 

عموم الالجئين المقيمين في المنطقة.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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في هذا المجال؛ )حيث يعتقد ما نسبته %49 من المستطلعة آرائهم أن المنظمة تؤدي دورا فعاال، ويعتقد %14 أنها تؤدي دورا ثانويا 

في هذا الشأن(. وفي المقابل، يرى الالجئون الذين شملهم المسح أن األطراف األخرى تضطلع بدور أضيق في توفير خدمة الحماية الواجبة 

لهم في هذا المجال. ومن الجدير بالذكر أن نسبة الالجئين المستطلعة آرائهم في المسح والذين يعانون من فجوة الحماية فيما يتصل 

بوثائق السفر بلغت %16 تقريبا. 

وتمثل فجوة الحماية في الحصول على الخدمات العامة إحدى المشاكل الرئيسية التي يواجهها الالجئون الفلسطينيون. وهنا ايضا، كانت 

منظمة التحرير الفلسطينية ووكالة األونروا الهيئتان الرئيسيتان اللتان ذكرهما الالجئون الذين شملهم المسح االكفأ في معالجة هذا 

النقص/الفجوة. وفي هذا السياق، رأى ما نسبته %56 من هؤالء الالجئين أن المنظمة تضطلع بدور فعال في هذا الجانب، بينما اعتبر 29% 

منهم أن األونروا تؤدي دورها في معالجة النقص الذي يعتري تقديم الخدمات العامة على نحو يتسم بالفعالية والنجاعة. 

ويأتي التمييز الذي يمارس في حق الالجئين الفلسطينيين في صور متعددة. ويعتبر التمييز السياسي أكثر شكل من أشكال التمييز 

التي تستهدفهم، ويليه التمييز القانوني )المشرعن( من جانب البلد المضيف – حيث شعر به %44 من الالجئين المستطلعة آرائهم. 

وكان التمييز على أساس الديانة أقل أشكال التمييز بروزا، حيث شعر به ما يقرب من %11 ممن شملهم المسح. وحسبما جاء على لسان 

الرئيس الذي يضطلع بدوره في  آرائهم في هذا المسح، تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية بمثابة الطرف  الذين استطلعت  الالجئين 

القضاء على جميع أشكال التمييز التي تماَرس في حقهم؛ )حيث يعتقد ما نسبته %16 من الالجئين أن المنظمة تضطلع بدور فعال، 

بينما يرى %18 أن دورها هامشي في هذا المضمار(. ويعتقد الالجئون أن األطراف/الهيئات األخرى تؤدي دورا محدودا في مناهضة أشكال 

التمييز المذكورة. وعلى وجه العموم، ما تزال نسبة الالجئين الذين يعتقدون أن قيام األطراف/الهيئات المعنية بالتدخالت الفعالة من 

أجل القضاء على أشكال التمييز الواقع عليهم يجري بحدوده الدنيا. ويثير هذا االعتقاد القلق بصورة خاصة في ضوء العدد الكبير من 

الالجئين الفلسطينيين الذين يعانون من أشكال متفاوتة من التمييز. 

ويشكل لّم شمل أسر الالجئين الفلسطينيين وجها رئيسيا آخر من وجوه فجوات الحماية الواجبة لالجئين الفلسطينيين؛ حيث يرى ما 

 المشاكل التي تواكب لم شمل أسرهم؛ 
ّ

يقرب من %61 من هؤالء الالجئين أن منظمة التحرير الفلسطينية تضطلع بدور رئيسي في حل

)حيث يعتقد نحو %42 أن المنظمة تؤدي دورا فعاال، بينما يرى %19 بأن الدور الذي تضطلع به في هذا الجانب هامشي(. وفي المقابل، 

يعتقد ما نسبته %52 من الالجئين المستطلعة آرائهم أن البلدان المضيفة تنفذ دورها في هذا اإلطار )حيث يرى %37 أن هذه البلدان 

تؤدي دورا فعاال مقابل %16 يرون أن دورها هامشي. ومن جانب آخر، يعتقد الالجئون الذين شملهم المسح أن وكالة األونروا واللجان 

الشعبية والمنظمات غير الحكومية تؤدي دورا محدودا في هذا الشأن. 

وينظر ما نسبته %85 من الالجئين المستطلعة آرائهم إلى البلدان المضيفة باعتبارها الجهة الرئيسية التي تكفل األمن في المخيمات؛ 

)حيث يرى %65 أن الدور الذي تؤديه هذه البلدان في هذا الجانب يتسم بالفعالية، بينما يرى %21 أن دورها هامشي(. وأفاد الالجئون بأن 

اللجان الشعبية العاملة في المخيمات تمثل الجهة / الهيئة التي تحتل المرتبة الثانية في ضمان األمن في مخيماتهم؛ )حيث يرى 56% 

من الالجئين أن هذه اللجان تضطلع بدور في هذا الخصوص، ويرى ما يقرب من %23 من هؤالء الالجئين أن هذا الدور يتسم بالفعالية 

مقابل %32 ينظرون إليه باعتباره دورًا هامشيًا(. 
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ويبين الجدول التالي مدى فعالية الدور الذي تؤديه األطراف المختلفة في توفير الحماية لالجئين الفلسطينيين، وتلك التي 
تفوق غيرها في تنفيذ المهام المنوطة بها:

منظمة 
التحرير 

الفلسطينية

التدخل لدى البلد المضيف من أجل تيسير الحصول على وثائق السفر )يرى %48.5 من الالجئين أن دور المنظمة فعال 	 
في هذا الجانب( 

التدخل لدى البلد المضيف من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز )يرى %15.7 من الالجئين أن دور المنظمة فعال في 	 
هذا الجانب(

التدخل لضمان الحصول على الخدمات العامة في البلد المضيف )يرى %23.8 من الالجئين أن دور المنظمة فعال في هذا 	 
الجانب(

التدخل لضمان لم الشمل )يرى %41.5 من الالجئين أن دور المنظمة فعال في هذا الجانب(	 

التدخل لدى البلد المضيف لضمان  عدم اإلعادة القسرية لالجئين خالل موجات التهجير القسري الثانوي )يرى %28 من 	 
الالجئين أن دور المنظمة فعال في هذا الجانب(

العمل على إيجاد حلول دائمة على أساس القانون الدولي، بما يشمل القرار )194( )يرى %53.9 من الالجئين أن دور 	 
المنظمة فعال في هذا الجانب(

البلد 
المضيف

تقديم المساعدة القانونية أمام المحاكم في البلد المضيف )يرى %36 من الالجئين أن دور البلد المضيف فعال في هذا 	 
الجانب(

توفير األمن في المخيمات )يرى %64.2 من الالجئين أن دور البلد المضيف فعال في هذا الجانب(	 

وكالة 
األونروا

تقديم المساعدات اإلنسانية )يرى %59.9 من الالجئين أن دور الوكالة فعال في هذا الجانب(	 

التدخل لدى البلد المضيف لتأمين الحصول على الخدمات العامة )يرى %23.8 من الالجئين أن دور الوكالة فعال في هذا 	 
الجانب(

4.7 تحليل توّجهات الالجئين حسب المنطقة 
على وجه العموم، تتشابه جوانب القصور الرئيسية التي تشوب الحماية الواجبة لالجئين الفلسطينيين مع بعضها بعضا في المناطق 

األربع التي استهدفها هذا المسح. وكان نقص المساعدات اإلنسانية أو غيابها واحدا من أبرز فجوات الحماية التي يعاني منها الالجئون 

الفلسطينيون في جميع هذه المناطق. وفي قطاع غزة، يتمثل القصور الرئيسي الذي يعتري الحماية الواجبة لالجئين الفلسطينيين في 

التمييز السياسي ونقص المساعدات اإلنسانية أو غيابها. أما في الضفة الغربية ولبنان، تمثل الجانبان البارزان في نقص الحماية في 

عدم كفاية المساعدات اإلنسانية أو غيابها، وغياب األمن الشخصي داخل المخيمات. وفي األردن، أشار الالجئون الفلسطينيون إلى ثالثة 

فجوات مهمة  باعتبارها  السياسي،  والتمييز  العمل،  في فرص  المساواة  وغياب  غيابها،  أو  اإلنسانية  المساعدات  عوامل، تشمل نقص 

تعتري الحماية التي يحتاجون إليها. 

قـطـــاع غــــــزة 
اشتملت جوانب القصور األساسية التي تشوب الحماية الالزمة لالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة على التمييز السياسي )من جانب 

البلد المضيف أو المنظمات الدولية( ونقص المساعدات اإلنسانية أو غيابها )من جانب البلد المضيف أو المنظمات الدولية(، حيث شعر ما 

نسبته %89 و%86، على التوالي، من الالجئين المستطلعة آرائهم في المسح بهذه الفجوات. 

وفيما يتصل بمواقف الالجئين الفلسطينيين وتوجهاتهم وانطباعاتهم تجاه الوكاالت المعنية في معالجة هذه المشاكل الرئيسية، 

رأى الالجئون أن منظمة التحرير الفلسطينية الطرف الذي يفوق غيره في فعاليته في القضاء على التمييز )بجميع أشكاله(؛ حيث 

اعتقد %36 منهم أن المنظمة تضطلع بدورها في هذا المقام )ورأى %11 من الالجئين المستطلعين أن هذا الدور فعال مقابل 25% 

رأوا أنه هامشي(. ومع ذلك، ال تمثل هذه اإلحصائية نسبة معتبرة، مما يؤكد على ضرورة معالجة فجوة الحماية هذه من جانب الوكاالت 

المعنية. وفيما يتصل بالمساعدات اإلنسانية، أكدت نسبة معتبرة من الالجئين الذين استطلعت آراءهم في المسح )%97( بأن وكالة 

األونروا تضطلع بدور بارز على هذا الصعيد. وصرح ما نسبته %87 من هؤالء بأن هذا الدور يتسم بالفعالية. وفي الواقع، تعتبر هذه 

اإلحصائية مثيرة لالهتمام. فمع أن عددا هائال من الالجئين يرون أن الوكالة تضطلع بدور فعال في التعامل مع هذه المسألة، ينظر 



148

اإلنسانية  المساعدات  غياب  إلى  الالجئون  هؤالء 

التي  القصور  جوانب  من  جانب  أهم  باعتبارها 

أكثر  كذلك  وهي  لهم،  الواجبة  الحماية  تشوب 

هذا  في  الالجئون  بها  يستشهد  التي  الجوانب 

السياق. وهذا يقودنا إلى استنتاج مفاده أنه على 

الرغم من الدور البارز الذي تؤديه وكالة األونروا في 

التي تضطلع  األدوار  يفوق  دور  وهو   - غزة  قطاع 

يزال  ال   - القطاع  في  األخرى  الفاعلة  األطراف  به 

الالجئون الفلسطينيون ينظرون إلى الجهود التي 

تبذلها الوكالة باعتبارها غير كافية. 

الـضـفــة الـغـربـيــة 
الغربية نقص  الضفة  الواقعة في  المخيمات  في  الفلسطينيين  لالجئين  الواجبة  الحماية  تعتري  التي  األساسية  القصور  أوجه  تشمل 

المساعدات اإلنسانية أو غيابها )%72(، وفقدان األمن الشخصي في المخيمات )68%(. 

في  المقيمون  الفلسطينيون  الالجئون  يواجه  ال 

هذه  في  مباشرة  إنسانية  أزمة  الغربية  الضفة 

التدخالت  األونروا  وكالة  تنفذ  ال  وبذلك،  اآلونة. 

التعامل مع مثل هذه األزمة.  التي تكفل  الطارئة 

ومع ذلك، فما يزال الالجئون في حاجة ماسة إلى 

عنها.  يستغنون  ال  التي  اإلنسانية  المساعدات 

هذه  نقص  يسهم  البيانات،  تشير  فحسبما 

المساعدات في تزايد شعور الالجئين بالتهميش. 

باألمن  اإلحساس  تراجع  يفسر  ذلك،  عن  وفضال 

المشاكل  انتشار  زيادة  المخيمات  في  الشخصي 

االجتماعية داخل هذه المخيمات نفسها. ويتسبب االكتظاظ والبطالة والفقر في المخيمات في تفاقم هذه المشاكل واستفحالها. 

وفي هذا السياق، ال تشتمل والية األونروا على تأمين الحماية الشخصية. وفي المقابل، يعتبر تدخل السلطة الوطنية الفلسطينية 

بالتدخل  السابق  في  الفلسطينية  السلطة  بذلتها  التي  المساعي  أثارت  فقد  السياسية.  الناحية  من  مسألة حساسة  المخيمات  في 

في المخيمات النفور، باعتبارها تحّد لثقافة التنظيم الذاتي داخل المخيمات نفسها. وأسهم هذا األمر، بالتالي، إلى تفاقم المشاكل 

المرتبطة بنقص األمن وتراجع مستواه في المخيمات في ظل ضعف التنظيم الذاتي نفسه. 

الدور  الغربية عن  الضفة  المستطلعين في  الفلسطينيون  الالجئون  لها، حينما سئل   
ّ

وإيجاد حل المشاكل  بمعالجة هذه  وفيما يتصل 

الذي تؤديه اطراف/هيئات بعينها في التعامل مع مشكلة نقص المساعدات اإلنسانية أو غيابها، أكد ما نسبته %93 منهم على أن البلد 

المضيف يضطلع بدور في هذا الشأن؛ )حيث اعتقد %81 منهم أن هذا الدور كان فعاال مقابل %12 رأوا أنه هامشي(. ومن جانب آخر، أكد 

%82 من الالجئين الذين شملهم المسح على أن وكالة األونروا تضطلع بدور في هذا المضمار )حيث رأى %67 منهم أن هذا الدور اتسم 

بالفعالية مقابل %15 اعتقدوا أنه دور هامشي(. ومع أن أطرافا/هيئات فاعلة أخرى تضطلع بدور رئيسي في معالجة المشاكل الناجمة عن 

عدم كفاية المساعدات أو غيابها، أشار الالجئون إلى أن هاتين المؤسستين - وكالة األونروا والبلد المضيف )وهو السلطة الفلسطينية 

في هذه الحالة( - يعتبران أكثر األطراف الفاعلة على هذا الصعيد. ومرة أخرى، نرى أن هذه المسألة ما تفتأ تشكل الفجوة الرئيسية التي 

تشوب الحماية الواجبة لالجئين الفلسطينيين، وأنها تقع على رأس سلم األولويات لديهم على الرغم من وجود عدة أطراف تضطلع بأدوار 

مهمة وفعالة في معالجتها.

الجدول )4.1.1(: وجهة نظر الالجئين لمدى فعالّية األطراف/الهيئات 
المختارة في معالجة فجوات الحماية الرئيسية )قطاع غزة(

التمييز السياسي
عدم كفاية المساعدات 

اإلنسانية أو غيابها

%40.1%11.3منظمة لتحرير الفلسطينية

%87.1%10األونروا

N/A43.7%الدولة المضيفة

%11.7%3.9المنظمات الدولية

%17.1%3.4اللجان الشعبية

الجدول )4.1.2(: وجهة نظر الالجئين لمدى فعالّية األطراف/الهيئات 
المختارة في معالجة فجوات الحماية الرئيسية )الضفة الغربية(

عدم كفاية المساعدات 
اإلنسانية

غياب األمن الشخصي 
داخل المخيمات

%61.9%58.6منظمة لتحرير الفلسطينية

%28.2%67.2األونروا

%83.5%80.3الدولة المضيفة

%27%33المنظمات الدولية

%17.1%3.4اللجان الشعبية
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األردن 
تتمثل جوانب القصور الرئيسية التي تعتري الحماية الالزمة لالجئين الفلسطينيين المقيمين في مخيمات األردن في نقص المساعدات 

اإلنسانية )%77(، وغياب المساواة في فرص العمل )%77( والتمييز السياسي )63%(. 

وفيما يتعلق بمعالجة المشكلة المرتبطة بالمساعدات اإلنسانية، رأى الالجئون المستطلعين أن وكالة األونروا، واللجان الشعبية، والمنظمات 

غير الحكومية، والبلد المضيف يضطلعون بدور في هذا الجانب. ومع ذلك، فمن الملفت للنظر أن هؤالء الالجئين يعتقدون أن الدور الذي 

تؤديه هذه األطراف، باستثناء وكالة األونروا والبلد المضيف، يعتبر هامشيا من ناحية نسبية. فعلى سبيل المثال، بينما أشار ما نسبته 

%41 من هؤالء الالجئين إلى أن اللجان الشعبية تضطلع بدور ما في التعامل مع المساعدات اإلنسانية، اعتبر ما ال يزيد على %1 منهم 

فقط أن تلك اللجان تؤدي الدور المنوط بها على نحو فعال. ويمكن عزو السبب الذي يقف وراء ذلك إلى الضعف الذي يعتري منظمات 

المجتمع المدني في األردن، أو إلى القيود األمنية المفروضة عليها بصفة عامة. وفي المقابل، يعتقد %51 من المستطلعة آرائهم أن وكالة 

األونروا تضطلع بدور في المساعدات اإلنسانية؛ )حيث يرى %18 من الالجئين أن الوكالة تؤدي دورها بصورة تتسم بالفعالية في هذا 

المضمار، بينما يعتقد %34 منهم أن هذا الدور هامشي(. ويعتقد %59 من الالجئين الذين شملهم المسح أن البلد المضيف يضطلع 

بدور في مجال المساعدات اإلنسانية؛ )حيث يرى %33 أن األردن ينفذ دوره على نحو فعال في هذا الجانب، مقابل %26 يرون أن هذا 

الدور هامشي(. 

رأى  التمييز،  مع  التعامل  وبخصوص 

الالجئون الفلسطينيين المستطلعة آرائهم 

الحكومية  غير  المنظمات  أن  األردن  في 

من  المضمار  هذا  في  األهم  الدور  تؤدي 

 .)18%( األخرى  والوكاالت  الهيئات  بين 

%0.5 من هؤالء  ومع ذلك، لم يعتقد سوى 

الالجئين بأن المنظمات المذكورة تؤدي هذا 

الدور على نحو يتسم بالفعالية. ويؤكد هذا 

األطراف   / الهيئات  قيام  ضرورة  على  األمر 

الحلول  إيجاد  على  بالعمل  المعنية  الفاعلة 

الناجعة التي تكفل معالجة هذا الجانب من جوانب نقص الحماية الواجبة لالجئين في المستقبل. وفي الواقع، تبِرز هذه النسبة الضئيلة 

)%0.5( الضعف الذي يعتري دور منظمات المجتمع المدني، كما تنم عن غياب التدخالت الرسمية الواجب االضطالع بها من قبل منظمة 

التحرير الفلسطينية وهيئات األمم المتحدة للتعامل مع هذه المسألة. 

لـبـنــــان 
تنطوي أبرز جوانب النقص التي تسم الحماية الواجبة لالجئين الفلسطينيين المقيمين في مخيمات لبنان على عدم كفاية المساعدات 

اإلنسانية )%87( وانعدام االمن الشخصي في المخيمات )76%(. 

ومرة أخرى، ينظر الالجئون المستطلعة آرائهم إلى وكالة األونروا باعتبارها تضطلع بأكثر األدوار فعالية في معالجة المشاكل الناجمة عن 

نقص المساعدات اإلنسانية، حيث أكد ما نسبته %41 من هؤالء الالجئين على أن الوكالة تؤدي دورا في هذا المجال، مقابل %35 رأوا أنها 

تنفذ هذا الدور بصورة فعالة. وعلى الرغم من دور األونروا الذي يحظى باالعتراف في هذا المقام، يصرح عموم الالجئين المستطلعين بأن 

المساعدات اإلنسانية ما تزال تشكل أحد جوانب القصور التي تشوب الحماية الواجبة لهم، حيث يشير هذا الوضع إلى مجال ينبغي للوكالة 

أن توليه قدرا أكبر من التركيز في المستقبل. وفيما يتصل بقضية األمن الشخصي، أشارت نسبة معتبرة من الالجئين الفلسطينيين في 

لبنان إلى أن جميع األطراف المعنية تضطلع بدور في هذا الجانب. ومع ذلك، تشمل الهيئات واألطراف التي رأى الالجئون أنها تؤدي الدور 

األكثر فعالية على صعيد كفالة األمن الشخصي منظمة التحرير الفلسطينية )حيث أفاد ما نسبته %77 بأنها تؤدي دورا في هذا المجال، 

وصرح %40 بأنها تؤدي هذا الدور على نحو يتميز بفعاليته(، باإلضافة إلى اللجان الشعبية )حيث أشار %65 إلى أنها تضطلع بدور في 

هذا المقام، وقال %28 بأنها تؤدي دورها بفعالية(. وفي الواقع، ما يزال تراجع مستوى األمن الشخصي يشكل جانبا من جوانب النقص 

الجدول )4.1.3(: وجهة نظر الالجئين لمدى فعالّية األطراف/الهيئات المختارة في 
معالجة فجوات الحماية الرئيسية )األردن(

عدم كفاية 
المساعدات اإلنسانية

غياب المساواة 
في فرص العمل

غياب األمن 
الشخصي

%0.4%0.4%0.9منظمة لتحرير الفلسطينية

%0.4%0.4%17.7األونروا

N/AN/A%33الدولة المضيفة

%0.5%0.5%3.4المنظمات الدولية

%0.3%0.3%1.2اللجان الشعبية
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

الفجوات األخرى )غير الثالث األعلى( بحسب المنطقة: الالجئون في لبنان أكثر الفئات المتضررة على اإلطالق 

التي تمس الحماية الواجبة لالجئين الفلسطينيين 

على الرغم من األدوار الفعالة التي تؤديها األطراف 

الفاعلة / الهيئات المذكورة. ولذلك، يقتضي األمر 

العمل على تعزيز قدرات األطراف التي تؤدي دورا 

مستوى  ورفع  المضمار  هذا  في  نسبيا  هامشيا 

كفاءتها. 

وبناء على اإلفادات التي أدلى بها الالجئون الذين 

التي  الجوانب  بعض  برزت  آراءهم،  استطلعنا 

تشوب الحماية في لبنان على نحو يفوق مثيالتها 

)أي  المسح  هذا  شملها  التي  األخرى  المناطق  في 

في قطاع غزة والضفة الغربية واألردن(. وتؤكد الفجوات التالية التي تعتري الحماية الواجبة لهؤالء الالجئين على التمييز الرسمي الذين 

يتعرضون له، والقيود المفروضة عليهم، والتهميش الذي يعانون منه في لبنان. وتفوق هذه الفجوات ما تشهده المناطق الممسوحة 

األخرى بضعفين أو ثالثة أضعاف في بعض الجوانب. 

ينظر %11 فقط من مجموع الالجئين المستطلعة آرائهم في جميع المناطق إلى التمييز القائم على أساس الديانة في البلد 
المضيف باعتباره جانبا من جوانب نقص الحماية الواجبة لهم، وذلك بالمقارنة مع %40 يرونه كذلك في لبنان. 

ينظر %11.3 فقط من مجموع الالجئين المستطلعة آرائهم في جميع المناطق إلى القيود المفروضة على الحق في تغيير 
 اإلقامة باعتباره جانبا من جوانب نقص الحماية، وذلك بالمقارنة مع %44 يرونه كذلك في لبنان. 

ّ
محل

ينظر %18 فقط من مجموع الالجئين المستطلعة آرائهم في جميع المناطق إلى الحظر المفروض على مغادرة أراضي البلد 
المضيف باعتباره جانبا من جوانب نقص الحماية، وذلك بالمقارنة مع %56 يرونه كذلك في لبنان. 

ينظر %15 فقط من مجموع الالجئين المستطلعة آرائهم في جميع المناطق إلى الحرمان من حقوق الملكية باعتباره جانبا 
من جوانب نقص الحماية، وذلك بالمقارنة مع %50 يرونه كذلك في لبنان. 

ينظر %16 فقط من مجموع الالجئين المستطلعة آرائهم في جميع المناطق إلى الحظر المفروض على تأسيس مشاريع 
األعمال الخاصة باعتباره جانبا من جوانب نقص الحماية، وذلك بالمقارنة مع %48 يرونه كذلك في لبنان. 

ينظر %22 فقط من مجموع الالجئين المستطلعة آرائهم في جميع المناطق إلى عدم االعتراف بحالة/وضع اللجوء باعتباره 
جانبا من جوانب نقص الحماية، وذلك بالمقارنة مع %84 يرونه كذلك في لبنان. 

ينظر %17 فقط من مجموع الالجئين المستطلعة آرائهم في جميع المناطق إلى التقصير في منح وثائق السفر باعتباره 
جانبا من جوانب نقص الحماية، وذلك بالمقارنة مع %67 يرونه كذلك في لبنان.523

لهم  الواجبة  الحماية  تعتري  التي  الجلية  الفجوات  من  أوسع  طائفة  يواجهون  لبنان  في  الفلسطينيين  الالجئين  أن  المعروف  ومن 

بالمقارنة مع نظرائهم في الدول المضيفة األخرى. وتوفر البيانات اإلحصائية التي استعرضناها أعاله دليال ملموسا يؤكد على هذا 

الواقع ويثبته. 

وكانت هذه أيضاً مسألة واجهها جزء كبري من الالجئني الفلسطينيني يف األردن)20.7%(.  523

الجدول )4.1.4(: وجهة نظر الالجئين لمدى فعالّية األطراف/الهيئات 
المختارة في معالجة فجوات الحماية الرئيسية )لـبـنـــان(

عدم كفاية المساعدات 
اإلنسانية

غياب األمن الشخصي 
داخل المخيمات

%39.5%11.1منظمة لتحرير الفلسطينية

%18.3%35.3األونروا

%19.7%5.2الدولة المضيفة

%18.6%16.1المنظمات الدولية

%28%6.9اللجان الشعبية



151

ـع
بــ

ـرا
 ال

ـل
ص

فـ
الـ

4.8 مشاركة الالجئين الفلسطينيين في تصميم وتنفيذ وتقييم الخدمات التي 
تقدمها وكالة األونروا524

مشاركة الالجئين في تصميم معايير الخدمات المقدمة لهم من قبل األونروا 
ال يوافق، أو ال يوافق بشدة ما يزيد على نصف الالجئين المستطلعة آرائهم على أن المشاركة متاحة لهم في تصميم معايير الخدمات التي 

تقدمها وكالة األونروا لهم، من قبيل نوع الخدمة، أو األهلية الالزمة للحصول عليها. ورأى الالجئون الفلسطينيون في لبنان أنهم يتمتعون 

بأكبر قدر من المشاركة في تصميم هذه المعايير، حيث وافق ما نسبته %71 أو وافقوا بشدة على أنهم يشاركون في تصميمها. ويمكن 

عزو هذا األمر إلى شعورهم بأنهم يحظون بالتمثيل بفضل تدخل الفصائل الفلسطينية الناشطة في لبنان. فالحضور القوي للفصائل 

المستوى  وإدارتها، قد يفسر هذا  المخيمات  المضيف في تسيير شؤون  البلد  لبنان، وما يقترن بها من غياب مشاركة  السياسية في 

المتقدم من احساس الالجئين بالمشاركة في تصميم الخدمات المقدمة من هيئات/اطراف مثل وكالة األونروا. ويحتضن األردن النسبة 

األكبر )%78( من الالجئين الذي اختلفوا، أو اختلفوا بشدة، مع الرأي القائل بمشاركة الالجئين الفلسطينيين في تصميم معايير الخدمات 

التي تقدم لهم؛ حيث يعتقدون بأن الفرصة ليست متاحة لهم للمشاركة في هذا األمر. ويأتي في المرتبة الثانية الالجئون الفلسطينيون 

في لبنان )%52.3(، وقطاع غزة )%50( والضفة الغربية )%43.2(. وربما تعكس هذه النسب قيام وكالة األونروا بتنسيق عملياتها مع 

الحكومة، مما يفضي إلى تراجع مستوى تواصل الوكالة مع الالجئين وانحسار مشاركتهم في الخدمات التي تقدمها لهم. 

مشاركة الالجئين في تحديد طرق، ووسائل، وآليات 
تقديم الخدمات لهم من قبل االونروا 

مشاركة  أن  إلى  المسح  هذا  إليها  خلص  التي  النتائج  تشير 

واآلليات  والوسائل  الطرق  تحديد  في  الفلسطينيين  الالجئين 

الكفيلة بتقديم الخدمات لهم ما تزال أدنى من المستويات التي 

يطمحون إليها، حيث ان ما نسبته %38 من الالجئين المستطلعة 

آرائهم فقط، يوافقون أو ال يوافقون بالمرة، على مقولة مشاركتهم 

في تحديد تلك الطرق والوسائل واآلليات. وفي المقابل، يعارض 

او يعارض بشدة ما نسبته %56 من هؤالء الالجئين هذه المقولة. 

في  المسألة  هذه  حول  الالجئين  أوساط  في  عام  إجماع  ويسود 

مناطق قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، حيث يوافق 47%-45% 

منهم على أنهم يشاركون في تحديد آليات تنفيذ الخدمات التي 

تستهدفهم. ويتقاطع هذا الوضع بحدة مع األردن، حيث ال يحمل 

وجهة النظر هذه سوى %12 من مجموع الالجئين المقيمين فيه. 

بالتمثيل  الشعور  حول  تفسيرات  من  سقناه  ما  األمر  هذا  ويعزز 

ولبنان،  الغربية  والضفة  غزة  قطاع  وفي  وطنية.  هيئة  بواسطة 

إليها  الوصول  تتواجد وتنشط مؤسسات/هيئات تتميز بسهولة 

تتسم  المقابل،  وفي  عنهم.  ممثلة  باعتبارها  إليها  الفلسطينيون  الالجئون  ينظر  والتأثير؛ حيث  الحضور  من  متقدم  بمستوى  وتتمتع 

مشاركة الالجئين بقدر أكبر من الضعف في األردن لغياب دور الهيئات الوطنية. وربما يفضي هذا األمر بالالجئين إلى تعميق اإلحساس 

بالحرمان واإلقصاء من االنخراط إجراءات تقديم الخدمات التي تستهدفهم. ومع ذلك، ال تعني النسب التي تعكس اإلحساس بالمشاركة 

أن الالجئين يعون نطاق المشاركة التي يستحقونها، وال يعني وجود آلية محددة تكفل لهم حق هذه المشاركة. 

تم وضع األسئلة املوّجهة إل املستطلعني يف هذا القسم بالتعاون مع وكالة الغوث )األونروا(.  524

الرسم البياني )4.10.1(: نسبة توزيع الالجئين  الذين 
يوافقون أو يوافقون بشّدة بأنهم يشاركون في تحديد 

طرق وآليات تقديم خدمات األونروا، حسب المنطقة 

46.3%
قطاع غزة

44.9%
لبنـــان

47.3%
الضفة الغربية

11.6%
األردن
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مشاركة الالجئين في متابعة تنفيذ الخدمات 
المقدمة لهم من وكالة االونروا

الالجئين  توجهات  في  نسبيا  واسع  اختالف  هناك 

تنفيذ  متابعة  في  مشاركتهم  مستوى  حول  وانطباعاتهم 

الخدمات التي تقدمها وكالة األونروا. وفي المتوسط، يوافق 

في  آرائهم  المستطلعة  الالجئين  ثلث  من  بقليل  أكثر 

المناطق األربعة، أو يوافقون بشدة، على أن الفرصة تتاح لهم 

 57% نسبته  ما  يوافق  كما  اإلجراءات.  هذه  في  للمشاركة 

أو  الغربية،  الضفة  في  المسح  شملهم  الذين  الالجئين  من 

الالجئين  بمشاركة  تفيد  التي  الفكرة  على  بشدة،  يوافقون 

تقدمها  التي  الخدمات  ومتابعة  مراقبة  في  الفلسطينيين 

هذا  على  مشابهة  نسبة  غزة  قطاع  ويشهد  لهم.  األونروا 

الصعيد. وفي المقابل، يوافق %30 من الالجئين المقيمين 

في لبنان، أو يوافقون بشدة، على هذه المقولة. وتقل نسبة 

الموافقة هذه عن %10 في أوساط الالجئين الفلسطينيين 

الذين يعيشون في األردن. 

مشاركة الالجئين الفلسطينيين في تقييم الخدمات المقدمة لهم من وكالة األونروا 

من  يتلقونها  التي  الخدمات  تقييم  إجراءات  في  المشاركة  حول  المسح  شملهم  الذين  الالجئين  إحساس  في  مماثل  نمط  يتجلى 

وكالة األونروا. وفي الوقت الذي تباينت فيه البيانات اإلحصائية في المناطق األربعة التي يشملها المسح، يشعر الالجئون في الضفة 

خدمات  تقييم  في  يشارك  من  أكثر  بأنهم  الغربية 

األونروا، حيث يوافق ما نسبته %56 من المستطلعة 

آرائهم في هذه المنطقة، أو يوافقون بقوة، على هذا 

المسح  شملهم  الذين  الالجئون  ويشعر  االستنتاج. 

في األردن بأنهم األقل من ناحية المشاركة، حيث لم 

على هذا  يوافقون  بأنهم  منهم   10% يصرح سوى 

الذين  الالجئون  أمام  بشدة.  عليه  يوافقون  أو  األمر، 

استطلعت آراؤهم في قطاع غزة ولبنان فبلغت نسبة 

في  مشاركتهم  على  بشدة،  وافقوا  أو  وافقوا،  من 

و29%   45% األونروا  التي تقدمها  الخدمات  تقييم 

على التوالي. 

الالجئين  أن  يبدو  الالجئين،  فئات  جميع  بين  من 

األقل  هي  مشاركتهم  بأن  يشعرون  األردن  في 

وكالة  إجراءات  تشملها  التي   
ّ

المراحل مختلف  في 

والتنفيذ،  اآلليات،  وتحديد  )التصميم،  األونروا 

على  الواقع  هذا  ويؤكد  للخدمات(.  والتقييم 

لالجئين  الواجبة  الحماية  في  فجوة  وجود  احتمال 

الفلسطينيين على مستوى المنطقة برمتها. 

الرسم البياني )4.10.2(:نسبة توزيع الالجئين  الذين يوافقون 
أو يوافقون بشّدة بأنهم يشاركون في تنفيذ خدمات األونروا، 

حسب المنطقة

45.2%
قطاع غزة

29.9%
لبنـــان

57.0%
الضفة الغربية

9.8%
األردن

الجئون فلسطينيون ينتظرون دورهم الستالم المساعدات الغذائية  التي تقدمها 
األونروا، سحنايا، دمشق، أيلول 2015 )تصوير: تغريد محمد/األونروا(
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4.9 الـحـلــــول الـدائـمـــــة 
 دائم لقضيتهم بالنظر الى 

ّ
عبر الالجئون الفلسطينيون المستطلعين في هذا المسح عن وجهات نظرهم بشأن آليات التوصل إلى حل

قائمة من التدابير المقترحة مسبقا )انظر الرسم البياني 7 أدناه(. ومع أن الخيارات ال تعكس رأيا سائدا بغالبية عظمى، تشير النتائج التي 

خلصنا إليها إلى أن الخيار األول الذي يفضله الالجئون )بالنسبة إلى %18 ممن شملهم المسح( بشأن الحلّ الدائم لقضيتهم يكمن في 

استكشاف أشكال بديلة للمقاومة، )وهنا ال يشمل خيار االشكال البديلة للمقاومة مقاطعة ‘إسرائيل’ وسحب االستثمارات منها وفرض 

العقوبات عليها؛ الن هذا الخيار كان متاحا في القائمة(. وجاء فرض العقوبات على ‘إسرائيل’ من خالل مجلس األمن الدولي في المرتبة 

الثانية مباشرة، حيث يرى %17 من الالجئين الذين استطلعت آراءهم هذا الخيار وسيلة إلنفاذ الحلّ الدائم. وتال ذلك توسيع نطاق والية 

األونروا )%14(، ثم إصالح منظمة التحرير الفلسطينية، والتوجه مع المحكمة الجنائية الدولية )حيث حاز كل واحد من هذين الخيارين 

 .)13%

 دائم من خالل "المفاوضات" على رفض واسع النطاق لمنهج "عملية سالم اوسلو" الراهن. 
ّ

 التأييد المتدني نسبيا إليجاد حل
ّ

يدل

وفي هذا المقام، تشير التوجهات التي تحظى بقدر أكبر من االنتشار في أوساط الالجئين الفلسطينيين، من قبيل األشكال البديلة 

للمقاومة، وإصالح منظمة التحرير الفلسطينية، وحملة مقاطعة ‘إسرائيل’ وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، إلى 

الدولي  القانون  ‘إسرائيل’ على االمتثال ألحكام  بإجبار  اعتقاد مشترك يسود بينهم بوجوب االستثمار في وسائل بديلة تتكفل 

وقواعده وااللتزام بها، ووضع حد إلفالتها من العقاب. كما تشير التوجهات المذكورة إلى أنه يترتب على الفلسطينيين بذاتهم أال 

يألوا جهدا في سعيهم نحو إنجاز حقوقهم، وأال ينتظروا اآلخرين حتى ينجزوها بالنيابة عنهم. 

وقد ظهر تباين على المستوى اإلقليمي بشأن آليات تحقيق الحلّ الدائم التي تحظى بقبول أوسع من غيرها. ويمكن فهم هذا التباين في 

ضوء التباين الذي يسم السياقات السياسية واالجتماعية في كل منطقة على حدة. ففي قطاع غزة، صرح ربع المستطلعة آرائهم بأن إصالح 

منظمة التحرير الفلسطينية على مستواها الداخلي يعد اختيارهم األول. وربما يعبر هذا االختيار عن ضرورة إنشاء هيئة وطنية جامعة 

تفوق السلطة الفلسطينية في اتساع نطاقها وشموليتها. ومما يسترعي انتباه المرء أن هذا االختيار كان أقل الخيارات الشائعة في أوساط 

الالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث صرح ما يقل عن %2 منهم بأن إصالح المنظمة يشكل أول اختياراتهم. ويمكن عزو هذا 

األمر إلى الحضور القوي الذي تتمتع به السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وبذلك، فقد ال يرى الالجئون الفلسطينيون في الضفة 

الغربية حاجة إلى منظمة التحرير في ظل وجود السلطة الفلسطينية، أو انهم ال يميزون بدقة ما بين السلطة والمنظمة. وهذا يؤكد على 

التباين الهائل الذي تشهده األرض الفلسطينية المحتلة بشأن المسارات/االليات التي يفضل الفلسطينيون خوضها في سبيل التوصل 

الرسم البياني )4.12(: نسبة توزيع الالجئين الفلسطينيين )مرتبة تنازليًا( حسب وجهات نظرهم بشأن الخيارات/المسارات 
 دائم لقضيتهم

ّ
المفضلة لديهم للتوصل إلى حل
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 دائم. ففي الضفة الغربية، كان أكثر الخيارات الشائعة التي حازت المرتبة األولى، والتي اختارها نحو ثلث الالجئين المستطلعين، 
ّ

إلى حل

يتمثل في توسيع نطاق والية وكالة األونروا )رغم انهم عبروا عن رضاهم النسبي عن انخراطهم في اجراءات االونروا افضل من غيرهم من 

المناطق(. وهذا الواقع جدير بالمالحظة مرة أخرى؛ خصوصا إذا ما استدعينا ما خلصنا الى عموما اعاله بأن الالجئين الفلسطينيين المقيمين 

في األردن – ليس المقيمون في الضفة الغربية -  هم من افاد بأنهم أقل من يشارك في اإلجراءات التي تنفذها وكالة األونروا بالمقارنة 

مع المناطق الثالث األخرى التي يغطيها هذا المسح. ففي األردن، وقع االختيار على "أشكال أخرى من المقاومة" باعتبارها الخيار األول الذي 

يفضله الالجئون الذين يعيشون فيه )وليس على توسيع صالحيات االونروا رغم انهم اقل المنخرطين في اجراءات االونروا(؛ حيث أشار ما 

يقرب من %40 ممن شملهم المسح إلى أن هذا االختيار يحتل مرتبة األولوية لديهم. وأخيرا، يسود لبنان أقل قدر من االتفاق حول مسار 

أول يجمع عليه الالجئون الفلسطينيون؛ حيث اختار ما يتراوح من %10 إلى %20 منهم جميع الخيارات المطروحة في االستبيان. ومع ذلك، 

تتمثل الخيارات الثالث التي فاقت غيرها نسبيا )حيث اختار نحو %16 من الجئي لبنان كل واحد منها( في: توسيع نطاق والية األونروا، 

المسؤولين  لمعاقبة  الفردية  الجنائية  المسؤولية  نحو فرض  والسعي  الدولي،  األمن  ‘إسرائيل’ من خالل مجلس  على  العقوبات  وفرض 

اإلسرائيليين المتورطين في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية من خالل المحكمة الجنائية الدولية. 

ويدل غياب اإلجماع على اختيار أول سائد بين الالجئين وتباين اإلجابات الواردة على هذا السؤال على االنقسام والشرخ القائمين بين 

صفوف الفلسطينيين عموما، وعلى غياب هيئة وطنية موحدة تعتمد إستراتيجية وطنية جامعة. وفضال عن ذلك، قد يشير هذا األمر 

 عادل ودائم على مدى العقود التي تلت العام 1948. وقد 
ّ

إلى يأس الالجئين الفلسطينيين من الفشل الذي واكب مساعي تحقيق حل

تدل رغبة هؤالء الالجئين في التطلع نحو هيئة األمم المتحدة ووكاالتها على استعدادهم لتدويل القضايا التي تتمحور حول الالجئين 

الفلسطينيين، أو تدل على استيائهم من تقصير المجتمع الدولي في إنفاذ القرارات المتصلة بهم. ويتواءم هذا الواقع مع الضرورة التي 

تقتضي العمل على تعزيز السياسات على مستوى المنطقة بعمومها من خالل إصالح منظمة التحرير الفلسطينية. وأخيرا، قد يفسر توجه 

الالجئين نحو أشكال بديلة للمقاومة حالة االحباط من مفاوضات "عملية السالم". 

 دائم باعتبارها أداة إلعادة 
ّ

ومن األهمية بمكان أال تغيب عن بالنا شواغل الالجئين الفلسطينيين وقلقهم في إطار السعي نحو إيجاد حل

الخطوات/ إليها أعاله، كما تبرز  الحماية، والتي تطرقنا  الذي تندرج فيه فجوات  السياق  لنا  تقييم احتياجاتهم. فهذه الشواغل تحدد 

االجراءات المستقبلية التي يمكن أن تنفذها المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، جنبا إلى جنب مع األطراف المعنية على 

المستويين اإلقليمي والدولي. 

ل، سوريا، نيسان 2014 )تصوير: األونروا(
ّ
مركز توزيع مساعدات غذائية متنق
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4.10 تحليل آراء المجموعات البؤرية )الجئو سوريا(
عقد الباحثون الميدانيون في مركز بديل ورشات عمل بحثية مع مجموعتين بؤريتين - إحداهما في األردن واألخرى في لبنان - لغايات 

الخروج  المجموعتين تكمن في  الغاية من تنظيم هاتين  المسح. وكانت  الذي استخدمه في هذا  الكمي لالستبيان  التحليل  استكمال 

بفهم أفضل لتوجهات الالجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا وانطباعاتهم وتجاربهم فيما له صلة بالحماية الدولية. وضمت كل 

مجموعة بؤرية ستة الجئين فلسطينيين من سوريا، وكان المشاركون/ات من كال الجنسين، وينتمون إلى فئات عمرية مختلفة وينحدرون 

من خلفيات مختلفة. المشاركون/ات في المجموعتين البؤريتين من الالجئين الفلسطينيين الذين اضطروا الى مغادرة األراضي السورية 

بسبب االضطرابات التي ما فتأت تعصف بها وبسبب الخوف على حياتهم. 

وقد ركزت المقابالت التي أجراها الباحثون الميدانيون مع المشاركين/ات في المجموعتين البؤريتين على الجوانب الرئيسية من الحماية 

الدولية، والتي تكتسب أهمية بالنسبة إلى األشخاص الذين يعانون من التهجير القسري الثانوي. وتمحورت األسئلة التي طرحت في هذه 

المقابالت حول بعض المبادئ الرئيسية التي يشملها القانون الدولي العرفي بشأن الالجئين، من قبيل مبدأ تحريم اإلعادة القسرية، وحظر 

التمييز، وضمان المساواة، وعملية تحديد وضع اللجوء/صفة الالجئ، واإلغاثة اإلنسانية. ونستعرض فيما يلي نظرة عامة حول الطريقة 

الذين نزحوا من سوريا وشاركوا في  الفلسطينيين  الالجئين  المختلفة على حالة  والمسؤوليات  المبادئ  التي اعتمدت في تطبيق هذه 

المجموعتين البؤريتين المذكورتين. 

لـبـنـــــان 
الحدود  على  المسؤولين  من  للغاية  معاملة سيئة  تلقوا  بأنهم  لبنان  في  نظمت  التي  البؤرية  المجموعة  في  المشاركين/ات  أفاد جميع 

اللبنانية بعدما فروا من األراضي السورية. فقد كان يتعين عليهم االنتظار ساعات طويلة قبل أن يسمح لهم باجتياز الحدود، بل لم يسمح 

لبعضهم أن يدخل األراضي اللبنانية إال أن دفع رشوة. ومع ذلك، منحت السلطات اللبنانية هؤالء الالجئين تأشيرة سياحية مدتها أسبوع 

واحد بعد أن دخلوا لبنان، ولم تعترف تلك السلطات بهم بصفتهم الجئين. وتجد هذه اإلفادات ما يعززها من التقارير والمقاالت التي 

نشرت على مدى العامين المنصرمين حول السياسة التي تطبقها السلطات اللبنانية بشأن دخول الالجئين الفلسطينيين النازحين من 

سوريا على الحدود اللبنانية.525 

سوريا  من  النازحين  الفلسطينيين  الالجئين  السياسة  هذه  وتترك 

في وضع هش وضعيف للغاية، حيث يصبح وجودهم داخل األراضي 

اللبنانية غير قانوني حالما تنقضي التأشيرة التي منحت لهم. ومن شأن 

انعدام الوضع القانوني وانتفائه عن هؤالء الالجئين أن يجعل سفرهم 

وتنقلهم في لبنان أمرا عسيرا، وبقاءهم فيه غير آمن، حيث يمكن أن 

يتعرضوا لالعتقال أو اإلبعاد إلى سوريا إذا ما ألقت السلطات اللبنانية 

القبض عليهم. وعالوة على ذلك، يتسبب هذا الوضع في حرمان هؤالء 

الالجئين من المساعدات أو اإلعانات التي تقدمها المؤسسات الرسمية 

أو الحكومية. 

الفلسطينيين  الالجئين  أمام  بالكامل  حدوده  لبنان  أغلق  ومؤخرا، 

النازحين من سوريا، وتركها مفتوحة أمام الالجئين السوريين. وبذلك، 

لم يعد األمر يقتصر على حرمان هؤالء الالجئين الفلسطينيين من اإلذن 

أن  لهم  الذين سبق  نظراؤهم  بات  بل  اللبنانية؛  األراضي  إلى  بالدخول 

القيود. ومن شبه المستحيل اآلن  البالد يواجهون قدرا أكبر من  دخلوا 

525 Noura Erakat, “Palestinian Refugees and the Syrian Uprising: Filling the Protection Gap During Secondary Forced Displacement,” 
Oxford Journal of International Refugee Law, 2014, Forthcoming, 40. IRIN, “Palestinian Refugees from Syria Feel Abandoned,” 
August 29, 2012, http://www.irinnews.org/report/96202/analysis-palestinian-refugees-from-syria-feel-abandoned.

اللبنانية  الحدود  على  الضابط  أرشو  أن  علي  أن “كان  اللبنانية  الحكومة  تريد  وال  العبور.  من  أتمكن  لكي 

تعترف بنا بصفتنا الجئين ألنها إن فعلت ذلك، فعليها 

تجاهنا،  القانونية  مسؤولياتها  تتحمل  أن  بالتالي 

ولكنها ال تريد ذلك. نحن ال نستطيع أن نعمل أو نتنقل. 

علينا  القبض  بإلقاء  التهديد  دائما تحت  نعيش  ونحن 

ألقت  فلو  الحاالت.  بعض  في  إبعادنا  وحتى  واعتقالنا، 

إلي  تنظر  لن  فهي  علي،  القبض  اللبنانية  السلطات 

بصفتي الجئا هاربا من سوريا، بل ستنظر إلي باعتباري 

بالبقاء  له  المسموحة  الفترة  تجاوز  شرعي  غير  مهاجرا 

حسب التصريح الممنوح له.” 

أبو محمد، الجئ فلسطيني من سوريا في لبنان
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على هؤالء الالجئين أن يجددوا التأشيرات التي حصلوا عليها.526 ولذلك، 

يعتبر جميع الالجئين الذين نزحوا من سوريا إلى لبنان يتواجدون فيه 
بصفة غير قانونية، وهم بالتالي عرضة لالعتقال واإلبعاد منه.527

يشعرون  ال  بانهم  البؤرية  المجموعة  في  المشاركين/ات  جميع  وصرح 

الدائم  التهديد  تحت  يعيشون  فهم  لبنان.  في  باألمان  وال  باألمن 

من  بعيد  بشوط  أسوأ  المعيشية  ظروفهم  إن  كما  اإلبعاد،  أو  باالعتقال 

األجانب  أو  اآلخرين  الالجئين  أو  الفلسطينيين  الالجئين  من  نظرائهم 

يواجه  ذلك،  عن  وفضال  اللبنانيين.  المواطنين  أو  لبنان  في  المقيمين 

هؤالء الالجئون التمييز بالنظر إلى أنهم ال يتلقون نفس الخدمات التي 

يتلقاها الالجئون السوريون، أو حتى الالجئين الفلسطينيين اآلخرين من 

السلطات اللبنانية.528 فعلى سبيل المثال، لم يتمكن أبناء المشاركين/

مدارس  في  للدراسة  أبنائهم  تسجيل  من  البؤرية  المجموعة  في  ات 

األونروا ألن ملفاتهم بقيت في سوريا. 

526  Ray Smith, “Lebanon a Hostile Refuge for Palestinians Fleeing War in Syria,” Electronic Intifada, January 9, 2015, https://
electronicintifada.net/content/lebanon-hostile-refuge-palestinians-fleeing-war-syria/14171.

527 Human Rights Watch, “Lebanon: Palestinians Barred, Sent to Syria,” May 6, 2014, http://www.hrw.org/news/2014/05/05/lebanon-
palestinians-barred-sent-syria.

528 Amnesty International, “Denied Refuge: Palestinians from Syria Seeking Safety in Lebanon,” July 1, 2014, http://www.amnesty.
org/en/library/asset/MDE18/002/2014/en/902e1caa-9690-453e-a756-5f10d7f39fce/mde180022014en.pdf; Akram et al., 
“Protecting Syrian Refugees: Laws, Policies, and Global Responsibility Sharing”, International Human Rights Clinic - Boston 
University School of Law, July 2014.

ولم  بأنفسنا.  السكن  نجد  أن  علينا  تساعدنا أية منظمة أو مؤسسة في ذلك. واإليجارات “كان 

غالية جدا ًهنا. ولم تساعدنا أية جهة في التعليم، 

أن  نستطيع  ال  أننا  العقل  يصدقه  ال  الذي  والشيء 

في  األونروا  مدارس  ألن  األونروا  مدارس  في  نتعلم 

في  الطلبة  ملفات  إلى  الوصول  تستطيع  ال  لبنان 

توثيق مستوى  اجل  من  األونروا في سوريا  مدارس 

باإللتحاق  مخّولين  لسنا  فنحن  ولذلك،  الطلبة... 

بالمدارس...” 

نصار، الجئ فلسطيني من سوريا في لبنان

بالمسؤولية  يلقون  وهم  باال.  لنا  يلقي  أحد  الفضاء “ال  من  كائنات  مثل  نحن  بعضًا.  بعضهم  على 

الخارجي.” 

محمد، الجئ فلسطيني من سوريا في لبنان

عربي؟  انا  هل  أنا؟  من  هوية.  أزمة  من  أعجز “أعاني  انني  ال...  إنسان؟  الجئ؟  سوري؟  فلسطيني؟ 

كائنًا  كنت  لو  كما  أشعر  به.  أشعر  ما  معرفة  عن 

أجنبيًا.” 

حازم، الجئ فلسطيني من سوريا في لبنان
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األردن 
تشابهت التجربة التي خاضها الالجئون الفلسطينيون النازحون من سوريا على الحدود األردنية إلى حد كبير مع تلك التي استعرضناها 

أعاله في لبنان. فقد تمكن الالجئون الذين فروا من أتون النزاع الذي ضرب سوريا في غضون الشهور األولى من اندالعه من اجتياز 

الحدود والدخول إلى األراضي األردنية، على الرغم من الصعوبات العديدة التي واجهوها. وما تزال السلطات األردنية تغلق الحدود 

الفترة قد عبرها بصورة  الالجئين خالل هذه  الحدود من  2012. وكان كل من عبر  العام  الفلسطينيين منذ  الالجئين  أمام  األردنية 

غير قانونية.529 وحسبما جاء على لسان المشاركين/ات في المجموعة البؤرية، يضع انعدام االعتراف لهم بالوضع القانوني هؤالء 

الفلسطينيين تحت التهديد الدائم باعتقالهم وترحيلهم. وال يحصل الالجئون الفلسطينيون من سوريا على وثائق سفر رسمية 

أماكن  الالجئين في  األردنية بعض هؤالء  السلطات  الوقت نفسه، تحتجز  األردن بهم بصفتهم الجئين. وفي  اعتراف  بحكم عدم 

مغلقة، من قبيل "سايبر سيتي"، وهو عبارة عن مجمع مترامي األطراف وتحيط به األسوار ويضم شركات تكنولوجية ويقع على مقربة 
من مدينة الرمثا.530

وصرح جميع الالجئين الذين أجرينا المقابالت معهم بأنهم تعرضوا 

معاملة  يلقون  فهؤالء  السوريين.  الالجئين  مع  بالمقارنة  للتمييز 

أفضل وتتاح لهم فرص أكبر للحصول على الخدمات والحماية من كال 

الوكاالت الدولية والحكومة األردنية.531 وفي هذا السياق، افادت امرأة 

كانت  التي  الفلسطيني  الالجئ  بطاقة هوية  أخفت  أنها  فلسطينية 

المعاملة  بذات  تحظى  لكي  سورية  مواطنة  بأنها  وصرحت  تحملها 

القانونية واالهتمام الذي يحظى به السوريون. 

كما يعاني الالجئون الفلسطينيون من التمييز الرسمي  فيما بينهم 

نزحوا  بين من  ما  )تمييز  النزوح من فلسطين  على اساس سنة/فترة 

العام  في  غزة  قطاع  من  هجروا  الذين  وأقرانهم   1948 العام  في 

1967(. فقد منح الجئو العام 1948 المواطنة األردنية، مما يسمح لها 

التي   - الثانية  المجموعة  أما  إليها.532  والعودة  البالد  مغادرة  بالتالي 

غزة  قطاع  من  األردن  إلى  فروا  الذين  الفلسطينيين  الالجئين  تضم 

في العام 1967 - فال يعتبرون مواطنين. ويفرز هذا التمييز القانوني 

تبعات جمة من ناحية الحماية الواجب توفيرها للحصول على الحقوق 

المدنية، كما يترك آثاره على الظروف المعيشية التي يحياها الالجئون 

وكالة  عن  الصادرة  البيانات  وحسب  يطالهم.  الذين  الفلسطينيون 

األونروا، يفتقر هؤالء الالجئون الذين ينحدرون من قطاع غزة وهجروا 

القانوني في األردن، وهم محرومون من  "الوضع  إلى   1967 العام  في 

العديد من الخدمات والحقوق األساسية التي يتمتع بها الالجئون الذين نزحوا إليه قبل العام 1967، بما في ذلك االلتحاق بمدارس 

الدولة والوظائف الحكومية والرعاية الصحية".533 وفضال عن هؤالء، يعيش الالجئون الفلسطينيون الذين نزحوا من سوريا مؤخرا في 

529 ACAPS and MapAction, “Quarterly Regional Analysis for Syria (RAS) Report, Part II - Host Countries,” Syria Needs Assessment 
(SNAP), April 2014; Human Rights Watch, “Not Welcome: Jordan’s Treatment of Palestinians Escaping Syria,” August 2014, 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/jordan0814_ForUPload_0.pdf.

530 UNRWA, “Syria Regional Crisis Response Update 75,” 75.

531 Human Rights Watch, “Jordan: Bias at the Syrian Border,” July 4, 2012, http://www.hrw.org/news/2012/07/04/jordan-bias-syrian-
border.

532 Akram et al., “Protecting Syrian Refugees: Laws, Policies, and Global Responsibility Sharing”, International Human Rights Clinic 
- Boston University School of Law, July 2014.

533 Dario Sabaghi, “Born & Bred without Rights: Gaza Strip Refugees in Jordan,” July 10, 2015, http://reliefweb.int/report/jordan/
born-bred-without-rights-gaza-strip-refugees-jordan. 

مرة “إننا نعيش في نكبة ثانية... واحدة شهدناها  اآلن  تحصل  الثانية  والنكبة   1948 العام  في 

أخرى... هجرنا مرتين... فقدنا كل شيء في حياتنا... 

وطننا ... واآلن فقدنا البديل عنه مرة أخرى...” 

 منيرة، الجئة فلسطينية
من سوريا في األردن

تعتني  أن  الفلسطينية  التحرير  منظمة  بنا. وعليها أن تسأل عن الظروف التي نعيش فيها. “على 

الكثير من  أن تفعل   ... ... يجب عليها  يجب عليها 

األشياء ... ولكنها ليست مهتمة ...” “نحن الجئون 

ونستحق الحماية. لنفترض أن األردن سئم منا غدا، 

ما الذي سيحصل لنا؟ أين سنذهب؟ وماذا سنفعل؟ 

نحن ضائعون ...” 

 أبو عزام ومريم، الجئان فلسطينيان
من سوريا في األردن
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ظروف تتسم بقدر أكبر من العوز والضعف، وال سيما أولئك الذين دخلوا إلى األراضي األردنية بعد شهر نيسان 2012، بعدما شرع 
األردن في تنفيذ سياسة منع دخول الفلسطينيين إلى إقليمه.534

الذين  )لالجئين  التعليم  هي  األردنية  الحكومة  من  يتلقونها  التي  الوحيدة  المساعدة  بأن  البؤرية  المجموعة  في  المشاركون/ات  وأفاد 

تمكنوا من دخول البالد بصفة قانونية(. ومع ذلك، صرح هؤالء المشاركون/ات بأن الالجئين الفلسطينيين من سوريا ال يحق لهم االلتحاق 

بمؤسسات التعليم العالي، كالجامعات. 

توجهات الالجئين الفلسطينيين وانطباعاتهم حول الدور الذي يجب على األطراف الفاعلة المعنية أن تؤديه 
تشوب  التي  الفجوات  استمرار  عن  الالئمة  من  األكبر  القسط  أن  البؤرية(  المجموعات  في  )المشاركون/ات  الفلسطينيون  الالجئون  يرى 

الحماية الواجبة لهم يقع على منظمة التحرير الفلسطينية ووكالة األونروا. وفي هذا السياق، أكد المشاركون في المجموعتين البؤريتين 

المذكورتين على أنه ينبغي لهاتين الجهتين أن تباشرا العمل على الوفاء بالمسؤوليات المترتبة عليهما تجاه الالجئين الفلسطينيين من 

سوريا، وعليهما أن تضطلعا بدور يتسم بقدر أكبر من الفعالية لهذه الغاية. 

وصرح المشاركون في كلتا المجموعتين البؤريتين بأن العمل الذي تؤديه وكالة األونروا ليس كافيا، وأن الخدمات التي تقدمها ال تكفي 

لتأمين مستوى الئق من الحياة. وتجد هذه التصريحات ما يعززها في اإلجابات الواردة في االستبيان الذي وزعناه في هذا المسح. كما اتفق 

المشاركون/ات على أنه ينبغي للوكالة أن تحسن نوعية الخدمات التي تقدمها لالجئين الفلسطينيين وأن تزيد كميتها. وفضال عن ذلك، 

يعتقد هؤالء المشاركون/ات بأن األونروا قصرت في تنفيذ الوالية الموكلة إليها فيما يتصل بحماية الالجئين الفلسطينيين. ففي لبنان 

على وجه الخصوص، قال المشاركون/ات إن الوكالة تقصر في ممارسة الضغط على الحكومة اللبنانية لحثها على االعتراف بهم بصفتهم 

الجئين/بوضعهم القانوني كالجئين. 

التخفيف من وطأة  الفلسطينية ال تؤدي سوى دور هامشي في  التحرير  بأن منظمة  البؤريتين  المجموعتين  المشاركون/ات في  وصرح 

المعاناة التي يتكبدها الالجئون الفلسطينيون من سوريا. فلم يسبق لهم أن رأوا ممثلين عن المنظمة أو مسؤوليها أو سمعوا شيئا منهم. 

ومع ذلك، أشار بعض المشاركين/ات في المجموعة البؤرية التي عقدت في لبنان بأن ممثال عن المنظمة حضر إلى المخيم مرة ووزع طرودا 

تحتوي على أغذية ومواد اإلسعاف األولي على بعض األسر. ولم توزع هذه الطرود على جميع األسر في المخيم. وقال بعض المشاركين/

ات إن التجاهل كان نصيبهم عندما سعوا إلى الحصول على المساعدة من المنظمة. وعلى وجه العموم، أفاد جميع المشاركين/ات في 

المجموعتين البؤريتين بأنهم شعروا بأن المنظمة تجاهلتهم، واعتقدوا أنها ال تقوم بدورها في تمثيلهم واالهتمام بمصالحهم. 

ورأى بعض المشاركين/ات في كلتا المجموعتين البؤريتين أنه ينبغي على السلطة الوطنية الفلسطينية - بعدما نالت االعتراف الدولي 

بها - أن تتكفل بتقديم الحماية ألبناء شعبها، أو ممارسة الضغط على البلدان المضيفة لضمان االعتراف الرسمي بهم على األقل. كما 

اعتقد المشاركون/ات من لبنان أنه يتعين على السلطة الفلسطينية أن تمارس الضغط على الحكومة اللبنانية لحثها على تحسين الظروف 

المعيشية لالجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها. 

وينبغي للسفارات / المكاتب التمثيلية التابعة لكال منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية أن تضطلع بدور يتسم بقدر أكبر من الفعالية 

وأن تتولى المسؤوليات المترتبة عليها تجاه الالجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا. وفي هذا المقام، اقترح بعض المشاركين/ات في 

المجموعتين البؤريتين أنه ينبغي على منظمة التحرير أن تصدر بطاقات هوية أو وثائق سفر )معترف بها( لهؤالء الالجئين، وأن تقدم 

المعونة االقتصادية لهم لكي يتمكنوا من تأمين سكن أفضل لهم، وأن تحث مؤسسات التعليم األردنية على قبول أبنائهم وأن تضمن 

التحاقهم في جامعاتها. 

وأخيرا، اقترح عدد كبير من المشاركين/ات في المجموعة البؤرية التي عقدت في األردن أنه يتعين على الحكومة األردنية أن تصدر جوازات 

مؤقتة لالجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا بغية إتاحة الفرصة أمامهم للسفر، كما كان عليه الحال مع الالجئين الفلسطينيين الذين 

نزحوا عن ديارهم في العام 1948. 

534 Human Rights Watch, “Not Welcome.”, August 2014, https://www.hrw.org/report/2014/08/07/not-welcome/jordans-
treatmentpalestinians-escaping-syria
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الملحـق )4.1(

مـنـهـجـيــة اسـتـطــالع الـــرأي

بديل / المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين هو مؤسسة أهلية فلسطينية الهوية في منطلقاتها وغاياتها، متخصصة 

في البحث في شؤون الالجئين والمهجرين الفلسطينيين والترويج والدفاع عن حقوقهم. هدف المركز من وراء استطالع الرأي هذا هو 

تحديد مدى معرفة المستطلعين من الالجئين والمهجرين الفلسطينيين حول جملة من القضايا ألغراض بحثية صرفة، منها:

مدى معرفة الالجئين الفلسطينيين بمفهوم الحماية المقررة لهم بالقياس الى المعايير الدولية للحماية.. 1

مدى معرفة الالجئين الفلسطينيين  باالطراف/الهيئات المسؤولة عن توفير الحماية لهم.. 2

أكثر فجوات الحماية التي يعاني منها الالجئون الفلسطينيون في المخيمات التي تديرها األونروا.. 3

تصورات المستطلعين عن دور عدد من الهيئات/االطراف المختارة في مجال توفير الحماية.. 4

تصورات الالجئين لحجم انخراطهم في تخطيط وتنفيذ وتقييم برامج األونروا.. 5

الخيارات /  المسارات التي يفضلها الالجئون من أجل التوصل لحٍل عادٍل ودائٍم لقضيتهم.. 6

المنهجية

العّينة المستهدفة

جميع الالجئين الفلسطينيين الذين يقطنون المخيمات )الرسمية التي تديرها وكالة األونروا(، والذين تتراوح أعمارهم من 18 عاما فما 

فوق، خالل العام 2015، في كٍل من )الضفة الغربية، قطاع غزة، االردن، لبنان(.

حجم العّينة المستطلعة

استطالع رأي حوالي 3,089 فرد، على النحو التالي:

المستوى المستخدمعوامل العينة

النسبة المؤيةالتقدير

%50المؤشر الرئيس

%5هامش الخطأ

1,96مستوى الثقة )95%(

هامش الخطأ 0,05
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تصميم العينة

تم تصميم العينة على أساس ثالث مراحل:

المرحلة األولى: اختيار عينة عشوائية منتظمة من 24 مخيمًا لالجئين.

المرحلة الثانية: اختيار عينة عشوائية منتظمة من العائالت من كل من المخيمات التي تم اختيارها في المرحلة األولى.

المرحلة الثالثة: اختيار عينة عشوائية منتظمة من األفراد من كل من العائالت التي تم اختيارها في المرحلة الثانية.

التوزيع النوعي للعينة:

المنطقة )الضفة الغربية، قطاع غزة، األردن، لبنان(.

المجموعة السكانية )حجم المخيم(: )600 - 4,700(، )4,701 – 9,500(، )9,501 – 19,500(، )19,501 – 47,500(، )+47,501(

التوزيع الجغرافي للعينة وأطرها

اسم المخيم
اإلطار )مجموع سكان 

المخيم(
مجموع 
العينة

اإلناث من 
العينة

الذكور من 
العينة

الرقم التسلسلي

األقصىاألدنى

20,500562828156دير البلح

62,00025812912957314النصيرات

108,000258129129315572جباليا

68,000258129129573830خانيونس

82,0002581291298311088الشاطئ

24,00025812912910891346المغازي

1,100126613471358شعفاط

1,000126613591370بيت جبرين )العزة(

9,00052262613711422نور شمس

6,40052262614231474عقبة جبر

16,00080404014751554جنين

10,50080404015551634األمعري

15,90080404016351714عسكر

23,60064323217151778بالطة

2,000126617791790سوف

7,00020101017911810الطالبية

25,000136686818111946إربد

24,000136686819472082جرش )غزة(

51,00028214114120832364عمان الجديد )الوحدات(

53,00028214114123652646ماركة )حطين(

6002512.512.526472671مار إلياس

8,50072363626722743شاتيال

19,500142717127442885برج الشمالي

27,50020410210228863089الرشيدية

666,1003,08915451,545المجموع

ل الالجئين المسّجلين في كل مخيم.
ّ
العينة متناسبة نسبيًا؛ حيث أنها تمث
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النشاط الميداني

زيارة المخيمات المدرجة في العينة؛. 1

االختيار العشوائي للعائالت كنقطة بداية لتكون أول من يتم مسحه؛. 2

يجب أن تكون العائالت الالحقة المستهدفة للمسح بعيدة بقدر ثالث عائالت عن سابقاتها؛. 3

اختيار فرد واحد من كل أسرة يزيد عمره/ا عن 18 عام؛. 4

يجب اختيار فرد ذكر للمسح في حالة العائلة التي عدد أفرادها فردي )فرد واحد، ثالثة أفراد، خمسة أفراد..الخ(، ويجب اختيار . 5

أنثى للمسح في حالة العائلة التي عدد أفرادها زوجي )فردين، أربعة أفراد...الخ(، وذلك للحصول على توزيع متساو بحسب الجنس.

استخدام "جدول األرقام العشوائية" الختيار الشخص في حال وجود أكثر من فرد أعمارهم فوق ال18 عاما في نفس العائلة ومن . 6

ذات الجنس؛

استخدام "جدول أرقام عشوائية" آخر منفصل للذكور واإلناث؛. 7

عمل قائمة بأفراد العائلة بأسمائهم األولى وبحسب الترتيب األبجدي.. 8

طاقم البحث الميداني التابع لمركز بديل في قطاع غزة أثناء تلقيه تدريبًا عمليًا على مهارات تعبئة نماذج االستبيان. آذار 2015 )تصوير: بديل(
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الملحق )4.2(

جــــداول الـنـتـائـــــــــج

الجدول )4.2(: العينة حسب المنطقة

النسبةالتكرار/عدد االستماراتالمنطقة

%144246.8قطاع غزة

%47515.4الضفة الغربية

%76124.7األردن

%40513.1لبنان

%3083100.0المجموع

الجدول )4.3(: العينة حسب المخيم

النسبةالتكرار/عدد االستماراتالمنطقة

%591.9دير البلح

%2498.1النصيرات

%43414.1جباليا

%2738.9خانيونس

%33010.7الشاطئ

%973.1المغازي

%60.2شعفاط

%60.2بيت جبرين )العزة(

%652.1نور شمس

%461.5عقبة جبر

%1073.5جنين

%702.3األمعري

%1073.5عسكر

%682.2بالطة

%110.4سوف

%200.7الطالبية

%1444.7إربد

%1384.5جرش )غزة(

%2207.1عمان الجديد )الوحدات(

%2287.4ماركة )حطين(

%50.2مار إلياس

%732.4شاتيال

%1685.5برج الشمالي

%1585.1الرشيدية

%3083100.0المجموع
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الجدول )4.4(: عدد الذكور 18 عاما فاكبر في كل عائلة بحسب المنطقة

العدد
المنطقة/البلد

المجموع
لبناناألردنالضفة الغربيةقطاع غزة

01.5%5.3%1.8%21.0%4.7%

134.4%31.8%34.9%40.6%34.9%

226.1%21.3%24.7%13.9%23.4%

321.2%19.4%22.5%12.6%20.1%

49.7%15.2%10.3%5.9%10.2%

54.3%5.5%4.7%3.2%4.4%

6+2.7%1.7%1.1%2.7%2.1%

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

الجدول )4.5(: عدد اإلناث 18 عاما فاكبر في كل عائلة بحسب المنطقة

العدد
المنطقة/البلد

المجموع
لبناناألردنالضفة الغربيةقطاع غزة

00.3%0.2%0.3%11.6%1.8%

132.4%33.7%31.1%46.9%34.2%

229.9%24.2%27.1%18.0%26.8%

320.7%18.1%21.7%13.3%19.6%

411.2%12.2%12.4%6.4%11.0%

53.6%6.9%5.9%2.2%4.5%

6+1.9%5.7%1.5%1.5%2.1%

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0 المجموع 

الجدول )4.6(: توزيع العينة بحسب الجنس

الجنس
المنطقة/البلد

المجموع
لبناناألردنالضفة الغربيةقطاع غزة

%49.9%49.1%49.7%50.7%50.0الذكور

%50.1%50.9%50.3%49.3%50.0اإلناث

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0 المجموع 

الجدول )4.7(: توزيع العينة بحسب وضعية اللجوء

وضعية اللجوء
المنطقة/البلد

المجموع
لبناناألردنالضفة الغربيةقطاع غزة

%96.0%99.8%89.4%97.9%97.8الجئ مسّجل

%4.0%0.2%10.6%2.1%2.2الجئ غير مسّجل

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

الجدول )4.8(: نسبة توزيع الالجئين ممن هّجروا ثانويًا بعد األعوام 1948 و1967

الجواب
المنطقة/البلد

المجموع
لبناناألردنالضفة الغربيةقطاع غزة

%12.2%48.6%9.2%7.0%5.2نعم

%87.8%51.4%90.8%93.0%94.8ال

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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الجدول )4.9(: نسبة توزيع الالجئين ممن هّجروا ثانويًا بعد األعوام 1948 و1967، بحسب تكرار حالة التهجير الثانوي

التكرار
المنطقة/البلد

المجموع
لبناناألردنالضفة الغربيةقطاع غزة

%51.8%24.5%87.7%89.7%69.7مرة واحدة

%12.9%9.0%12.3%10.3%25.0مرتان

%35.3%66.5  %5.3أكثر من مرتين

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

ل
ّ

الجدول )4.10(: نسبة توزيع الالجئين بحسب نوع وثيقة السفر والتنق

نوع الوثيقة
المنطقة/البلد

المجموع
لبناناألردنالضفة الغربيةقطاع غزة

%24.7%96.0%6.2%9.9%19.4وثيقة سفر خاصة بالالجئين

%71.2%3.2%93.3%66.5%80.2جواز سفر الدولة المضيفة

جواز سفر أجنبي )غير 
الدولة المضيفة(

0.4%1.9%0.3%0.5%0.6%

%3.4%0.2%0.3%21.7 %0.0بدون وثيقة سفر

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

الجدول )4.11(: نسبة توزيع الالجئين بحسب نوع اإلعالة

نوع اإلعالة
المنطقة/البلد

المجموع
لبناناألردنالضفة الغربيةقطاع غزة

%33.5%34.7%42.0%32.9%28.9ُمعيل

%18.4%16.1%25.0%23.9%13.8معيل ثانوي

%48.1%49.3%33.0%43.2%57.3ُمعال

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

الجدول )4.12(: نسبة توزيع الالجئين بحسب المستوى التعليمي

مستوى التعليم
المنطقة/البلد

المجموع
لبناناألردنالضفة الغربيةقطاع غزة

م
ّ
%5.6%11.9%5.7%6.4%3.5غير متعل

%21.3%59.0%12.6%25.6%13.8إبتدائي أو إعدادي

%29.0%13.6%27.1%36.7%31.9ثانوي

%42.9%15.3%53.5%30.3%49.2دبلوما أو بكالوريوس

%1.2%0.2%1.2%1.1%1.6ماجستير أو دكتوراة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

الجدول )4.13(: نسبة توزيع الالجئين بحسب العمالة

نوع العمل
المنطقة/البلد

المجموع
لبناناألردنالضفة الغربيةقطاع غزة

%44.3%46.8%57.0%45.2%36.5عامل

%14.8%12.4%10.6%19.7%16.2عاطل عن العمل

%26.0%32.9%19.8%24.1%28.0رب/ـة منزل

%13.3%7.7%9.6%10.1%17.9طالب أو متطوع

%1.5%0.2%2.9%0.8%1.4أخرى

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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الجدول )4.14(: نسبة توزيع الالجئين بحسب مستوى المعرفة لما تعنيه "حماية الالجئين الفلسطينيين" بموجب معايير القانون 
الدولي.

مدى المعرفة
المنطقة/البلد

المجموع
لبناناألردنالضفة الغربيةقطاع غزة

%6.6%8.9%12.4%3.2%4.1معرفة كاملة

%62.5%43.2%63.3%60.2%68.2معرفة جزئية

%30.9%47.9%24.3%36.7%27.7معرفة منعدمة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

الحماية  توفير  عن  مسؤولة  التالية  االطراف/الهيئات  كانت  اذا  فيما  تصوراتهم  بحسب  الالجئين  توزيع  نسبة   :)4.15( الجدول 
لالجئين الفلسطينيين بحسب المعايير الدولية

الجوابالجهة/الهيئة
المنطقة/البلد

المجموع
لبناناألردنالضفة الغربيةقطاع غزة

منظمة التحرير 
الفلسطينية

%79.1%68.6%62.8%76.9%91.4نعم

%16.0%27.5%28.6%15.9%6.2ال

%4.8%4.0%8.5%7.0%2.4ال أعرف

%0.0%0.0  %0.0%0.2 %0.0ال أعرف هذه الهيئة/الجهة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

الدولة المضيفة

%82.5%61.2%86.0%87.6%85.0نعم

%11.9%33.8%7.0%6.1%10.3ال

%5.1%4.7%6.7%5.9%4.0ال أعرف

%0.5%0.2%0.4%0.4%0.6ال أعرف هذه الهيئة/الجهة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

المفوضية العليا 
لشؤون الالجئين

%49.1%66.1%42.2%44.5%49.4نعم

%11.8%17.1%16.7%16.7%6.1ال

%18.5%9.4%36.3%24.1%9.9ال أعرف

%20.6%7.4%4.9%14.8%34.6ال أعرف هذه الهيئة/الجهة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

لجنة التوفيق 
الدولية حول 

فلسطين

%32.3%54.3%13.0%18.6%40.9نعم

%9.9%15.8%8.4%14.6%7.6ال

%14.4%14.8%14.3%29.0%9.5ال أعرف

%43.3%15.1%64.3%37.8%42.0ال أعرف هذه الهيئة/الجهة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

األونروا

%80.9%90.1%74.4%87.9%79.5نعم

%13.8%7.4%13.4%8.1%17.6ال

%4.8%1.7%11.0%3.2%2.8ال أعرف

%0.6%0.7%1.2%0.8%0.1ال أعرف هذه الهيئة/الجهة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

الصليب األحمر 
الدولي

%68.1%46.5%54.7%56.1%85.2نعم

%15.8%30.9%20.5%27.4%5.2ال

%12.9%14.6%21.3%14.8%7.4ال أعرف

%3.2%7.9%3.5%1.7%2.3ال أعرف هذه الهيئة/الجهة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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لجان الخدمات 
الشعبية

%41.0%60.0%52.2%45.0%28.5نعم

%41.7%27.9%30.0%36.4%53.5ال

%15.3%11.4%16.4%17.1%15.2ال أعرف

%2.0%0.7%1.4%1.5%2.8ال أعرف هذه الهيئة/الجهة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

مجلس األمم 
المتحدة لحقوق 

اإلنسان

%67.0%77.5%56.3%53.9%74.0نعم

%12.8%9.2%17.8%23.5%7.6ال

%15.9%11.6%21.8%19.5%12.8ال أعرف

%4.4%1.7%4.1%3.2%5.6ال أعرف هذه الهيئة/الجهة

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

الجدول )4.16(: نسبة توزيع الالجئين بحسب تصوراتهم لفجوات الحماية التالية بحسب المنطقة.

فجوات الحماية

المنطقة/البلد

المجموع
قطاع غزة

الضفة 
الغربية

لبناناألردن

انعدام أو نقص المساعدات اإلنسانية ) المقدمة من قبل الدولة 
المضيفة أو المؤسسات الدولية(

86.1%72.4%77.4%86.9%82.0%

التمييز الرسمي ما بين فئات الالجئين الفلسطينيين انفسهم )من قبل 
الدولة المضيفة أو المؤسسات(

42.8%50.5%59.4%48.4%48.8%

التمييز الرسمي ما بين الالجئين الفلسطينيين والالجئين غير 
الفلسطينيين )من قبل الدولة المضيفة أو المؤسسات(

6.8%28.0%57.7%62.5%30.0%

%44.4%67.4%37.1%39.0%43.7التمييز على المستوى القانوني )من قبل دولة اللجوء المضيفة(

%10.6%40.3%7.0%13.3%3.2التمييز على أساس الدين )من قبل دولة اللجوء المضيفة(

التمييز على مستوى الجندر )من قبل الدولة المضيفة أو المؤسسات 
الدولية(

34.0%33.7%23.0%28.9%30.6%

التمييز على أساس الجنسية/االصل القومي )من قبل دولة اللجوء 
المضيفة(

11.7%24.8%48.5%65.3%29.9%

التمييز على أساس سياسي )من قبل الدولة المضيفة أو المؤسسات 
الدولية(

89.2%50.6%62.8%47.3%71.3%

القيود المفروضة على حقوق تغيير مكان السكن )من قبل دولة اللجوء 
المضيفة(

5.2%5.1%9.3%44.3%11.3%

%18.1%55.8%9.9%7.6%15.3المنع من مغادرة دولة اللجوء )من قبل دولة اللجوء المضيفة(

المنع من الدخول إلى دول أخرى )من قبل دولة أخرى غير دولة اللجوء 
المضيفة/األولى(

35.3%16.1%17.0%64.4%31.7%

%15.0%50.4%27.2%3.6%2.3الحرمان من حقوق التملك )من قبل دولة اللجوء المضيفة(

%15.7%48.3%28.7%6.1%2.8الحرمان من تأسيس أعمال تجارية خاصة )من قبل دولة اللجوء المضيفة(

الالمساواة في االستفادة من فرص العمل )من قبل الدولة المضيفة أو 
المؤسسات الدولية(

69.0%46.6%77.4%59.5%66.4%

%26.7%36.0%36.7%27.1%18.8الحرمان من حق لم شمل العائلة )من قبل الدولة المضيفة أو دولة أخرى(

%29.9%71.6%23.8%33.5%20.2النقص في الخدمات العاّمة )من قبل دولة اللجوء المضيفة(

%43.2%75.7%25.8%68.4%34.9النقص في توافر الحماية الشخصية داخل المخيمات )بشكل عام(

%26.4%46.9%36.4%18.3%18.0خطر االعتقال التعّسفي )من قبل دولة اللجوء المضيفة(

عدم االعتراف/اإلقرار بوضعية اللجوء )من قبل الدولة المضيفة أو 
المؤسسات الدولية(

6.0%23.8%17.9%83.7%21.9%

%16.8%68.6%20.7%6.6%3.5عدم منح وثائق السفر )من قبل دولة اللجوء المضيفة(

%23.4%55.3%30.7%9.3%15.2خطر التعرض للتعذيب )من قبل أجهزة حكومية(
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الجدول )4.19(: نسبة توزيع فجوات الحماية )الفجوة االولى األعلى تأثيرًا بحسب المنطقة(.

فجوات الحماية

المنطقة/البلد

المجموع 
قطاع غزة

الضفة 
الغربية

لبناناألردن

انعدام أو نقص المساعدات اإلنسانية )من قبل الدولة المضيفة 
أو المؤسسات الدولية(

47.5%55.4%30.8%37.6%43.1%

التمييز الرسمي ما بين فئات الالجئين الفلسطينيين انفسهم 
)من قبل الدولة المضيفة أو المؤسسات(

3.1%2.3%2.9%2.7%2.9%

التمييز الرسمي ما بين الالجئين الفلسطينيين والالجئين غير 
الفلسطينيين )من قبل الدولة المضيفة أو المؤسسات(

0.1%0.7%3.2%5.7%1.7%

%3.6%1.7%4.1%2.3%4.2التمييز على المستوى القانوني )من قبل دولة اللجوء المضيفة(

%0.3%0.5%0.3%0.2%0.3التمييز على أساس الدين )من قبل دولة اللجوء المضيفة(

التمييز على مستوى الجندر )من قبل الدولة المضيفة أو 
المؤسسات الدولية(

1.0%1.8%2.5%0.2%1.4%

التمييز على أساس الجنسية/االصل القومي )من قبل دولة 
اللجوء المضيفة(

0.5%0.2%3.0%2.0%1.3%

التمييز على أساس سياسي )من قبل الدولة المضيفة أو 
المؤسسات الدولية(

12.5%9.5%13.4%2.2%10.9%

القيود المفروضة على حقوق تغيير مكان السكن )من قبل دولة 
اللجوء المضيفة(

0.2%0.2%0.7%1.2%0.5%

%1.3%3.7 %0.0%0.9%1.3المنع من مغادرة دولة اللجوء )من قبل دولة اللجوء المضيفة(

المنع من الدخول إلى دول أخرى )من قبل دولة أخرى غير دولة 
اللجوء المضيفة/األولى(

3.3%0.7%0.3%3.2%2.1%

%2.9%1.5%10.8%0.2 %0.0الحرمان من حقوق التملك )من قبل دولة اللجوء المضيفة(

الحرمان من تأسيس أعمال تجارية خاصة )من قبل دولة اللجوء 
المضيفة(

0.0% 0.0% 7%.1.7%0.4%

الالمساواة في االستفادة من فرص العمل )من قبل الدولة 
المضيفة أو المؤسسات الدولية(

11.5%8.1%5.3%13.6%9.7%

الحرمان من حق لم شمل العائلة )من قبل الدولة المضيفة أو 
دولة اخرى(

2.0%3.5%9.1%0.5%3.8%

%2.6%11.1%1.8%1.8%0.8النقص في الخدمات العاّمة )من قبل دولة اللجوء المضيفة(

النقص في توافر الحماية الشخصية داخل المخيمات )بشكل 
عام(

7.5%5.8%4.7%4.2%6.1%

%1.8%0.0%2.1%0.9%2.4خطر االعتقال التعّسفي )من قبل دولة اللجوء المضيفة(

عدم االعتراف/اإلقرار بوضعية اللجوء )من قبل الدولة المضيفة 
أو المؤسسات الدولية(

0.6%5.1%0.9%4.5%1.8%

%0.5%1.5%0.9 %0.0%0.1عدم منح وثائق السفر )من قبل دولة اللجوء المضيفة(

%1.3%0.5%2.6%0.2%1.2خطر التعرض للتعذيب )من قبل أجهزة حكومية(

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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الجدول )4.20(: نسبة توزيع فجوات الحماية )الفجوة الثانية األعلى تأثيرًا بحسب المنطقة(.

فجوات الحماية

المنطقة/البلد

المجموع  قطاع 
غزة

الضفة 
الغربية

لبناناألردن

انعدام أو نقص المساعدات اإلنسانية )من قبل الدولة المضيفة 
أو المؤسسات الدولية(

10.0%5.0%6.4%16.6%9.3%

التمييز الرسمي ما بين فئات الالجئين الفلسطينيين انفسهم 
)من قبل الدولة المضيفة أو المؤسسات(

9.0%5.9%4.3%4.2%6.8%

التمييز الرسمي ما بين الالجئين الفلسطينيين والالجئين غير 
الفلسطينيين )من قبل الدولة المضيفة أو المؤسسات(

0.3%2.5%6.2%11.6%3.6%

%7.2%5.2%4.6%7.2%9.1التمييز على المستوى القانوني )من قبل دولة اللجوء المضيفة(

%0.4%1.0%0.4%1.0%0.1التمييز على أساس الدين )من قبل دولة اللجوء المضيفة(

التمييز على مستوى الجندر )من قبل الدولة المضيفة أو 
المؤسسات الدولية(

4.8%3.0%1.8%1.0%3.3%

التمييز على أساس الجنسية/االصل القومي )من قبل دولة 
اللجوء المضيفة(

0.9%1.7%5.0%5.4%2.7%

التمييز على أساس سياسي )من قبل الدولة المضيفة أو 
المؤسسات الدولية(

29.1%11.9%17.2%2.0%20.1%

القيود المفروضة على حقوق تغيير مكان السكن )من قبل دولة 
اللجوء المضيفة(

0.3%0.5%0.8%1.0%0.5%

%2.1%4.5%1.7%0.7%2.0المنع من مغادرة دولة اللجوء )من قبل دولة اللجوء المضيفة(

المنع من الدخول إلى دول أخرى )من قبل دولة أخرى غير دولة 
اللجوء المضيفة/األولى(

3.8%4.2%0.3%4.5%3.1%

%0.9%2.0%2.2.%2%0.1الحرمان من حقوق التملك )من قبل دولة اللجوء المضيفة(

الحرمان من تأسيس أعمال تجارية خاصة )من قبل دولة اللجوء 
المضيفة(

0.1%0.7%9.6%3.5%3.0%

الالمساواة في االستفادة من فرص العمل )من قبل الدولة 
المضيفة أو المؤسسات الدولية(

14.4%18.3%15.5%7.2%14.2%

الحرمان من حق لم شمل العائلة )من قبل الدولة المضيفة أو 
دولة اخرى(

2.6%9.4%4.1%2.2%3.9%

%3.5%7.9%2.6%6.2%1.9النقص في الخدمات العاّمة )من قبل دولة اللجوء المضيفة(

النقص في توافر الحماية الشخصية داخل المخيمات )من قبل 
دولة اللجوء المضيفة(

6.8%15.3%3.9%5.0%7.0%

%4.0%0.2%8.9%1.5%3.1خطر االعتقال التعّسفي )من قبل دولة اللجوء المضيفة(

عدم االعتراف/اإلقرار بوضعية اللجوء )من قبل الدولة المضيفة 
أو المؤسسات الدولية(

0.8%4.5%0.7%12.1%2.8%

%0.8%1.5%1.7 %0.0%0.3عدم منح وثائق السفر )من قبل دولة اللجوء المضيفة(

%1.0%1.5%2.0%0.2%0.6خطر التعرض للتعذيب )من قبل أجهزة حكومية(

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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الجدول )4.21(: نسبة توزيع فجوات الحماية الرئيسية )الفجوة الثالثة األعلى تأثيرًا بحسب المنطقة(.

فجوات الحماية

المنطقة/البلد

المجموع  قطاع 
غزة

الضفة 
الغربية

لبناناألردن

انعدام أو نقص المساعدات اإلنسانية )من قبل الدولة المضيفة 
أو المؤسسات الدولية(

12.1%6.1%4.6%5.2%8.5%

التمييز الرسمي ما بين فئات الالجئين الفلسطينيين المختلفة 
)من قبل الدولة المضيفة أو المؤسسات(

3.7%1.6%8.2%2.2%4.4%

التمييز الرسمي ما بين الالجئين الفلسطينيين والالجئين غير 
الفلسطينيين )من قبل الدولة المضيفة أو المؤسسات(

0.4%0.8%4.2%4.5%2.0%

%5.4%5.7%2.4%2.4%7.7التمييز على المستوى القانوني )من قبل دولة اللجوء المضيفة(

%0.4%1.5%0.3%0.5%0.2التمييز على أساس الدين )من قبل دولة اللجوء المضيفة(

التمييز على مستوى الجندر )من قبل الدولة المضيفة أو 
المؤسسات الدولية(

3.2%2.9%0.7%1.7%2.3%

التمييز على أساس الجنسية/االصل القومي )من قبل دولة 
اللجوء المضيفة(

0.8%1.3%2.9%7.9%2.4%

التمييز على أساس سياسي )من قبل الدولة المضيفة أو 
المؤسسات الدولية(

19.4%2.9%8.9%1.5%12.2%

القيود المفروضة على حقوق تغيير مكان السكن )من قبل دولة 
اللجوء المضيفة(

0.4%0.0% 4%.1.7%0.5%

%2.1%5.7 %0.0 %0.0%2.7المنع من مغادرة دولة اللجوء )من قبل دولة اللجوء المضيفة(

المنع من الدخول إلى دول أخرى )من قبل دولة أخرى غير دولة 
اللجوء المضيفة/األولى(

4.9%1.1%0.3%4.2%3.1%

%1.1%4.0%2.4 %0.0 %0.0الحرمان من حقوق التملك )من قبل دولة اللجوء المضيفة(

الحرمان من تأسيس أعمال تجارية خاصة )من قبل دولة اللجوء 
المضيفة(

0.3%0.3%3.3%5.0%1.7%

الالمساواة في االستفادة من فرص العمل )من قبل الدولة 
المضيفة أو المؤسسات الدولية(

22.7%12.0%18.4%6.0%17.9%

الحرمان من حق لم شمل العائلة )من قبل الدولة المضيفة أو 
دولة اخرى(

3.2%4.0%2.5%2.2%3.0%

%4.9%7.4%6.1%6.4%3.2النقص في الخدمات العاّمة )من قبل دولة اللجوء المضيفة(

النقص في توافر الحماية الشخصية داخل المخيمات )بشكل 
عام(

7.7%38.8%4.1%6.9%10.6%

%4.6%1.2%9.3%7.7%2.2خطر االعتقال التعّسفي )من قبل دولة اللجوء المضيفة(

عدم االعتراف/اإلقرار بوضعية اللجوء )من قبل الدولة المضيفة 
أو المؤسسات الدولية(

1.3%5.9%3.4%15.1%4.3%

%4.1%5.7%10.4%1.1%1.0عدم منح وثائق السفر )من قبل دولة اللجوء المضيفة(

%4.4%4.5%7.4%4.3%2.8خطر التعرض للتعذيب )من قبل أجهزة حكومية(

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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الجدول )4.22(: رأي الالجئين حول فاعلية أطراف/ هيئات مختارة في التدخل لدى الدولة المضّيفة من أجل تسهيل الحصول على 
وثائق سفر وتنقل.

المنطقة/البلد

المؤسسات األهليةاللجان الشعبيةاألونروامنظمة التحريرالدولة المضيفة

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

NANA11.3%24.9%10.0%17.0%3.4%21.2%3.9%22.8%قطاع غزة

NANA56.4%17.5%29.3%15.4%12.9%21.9%12.4%13.3%الضفة الغربية

NANA0.4%3.6%0.4%2.5%0.3%1.6%0.5%17.3%األردن

NANA12.6%23.2%19.6%20.3%7.9%17.8%21.1%21.6%لبنان

NANA15.7%18.2%11.9%13.6%4.7%16.0%6.6%19.8%المجموع

الجدول )4.23(: رأي الالجئين حول فاعلية أطراف/ هيئات مختارة في التدخل لدى الدولة المضّيفة من أجل الحد من جميع أشكال 
التمييز ضدهم.

المنطقة/البلد

المؤسسات األهليةاللجان الشعبيةاألونروامنظمة التحريرالدولة المضيفة

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

%20.5%2.7%19.3%4.9%12.1%21.2%33.7%24.1%0.0%100.0قطاع غزة

%19.2%20.9%23.9%24.9%22.9%46.0%21.5%67.1%50.0%50.0الضفة الغربية

NANA0.3%3.3%1.2%15.0%1.2%11.2%0.7%11.4%األردن

NANA16.6%11.9%49.6%9.1%7.9%6.9%11.4%6.9%لبنان

%16.3%6.1%16.4%7.4%14.1%23.8%21.4%23.8%25.0%75.0المجموع

الجدول )4.24(: رأي الالجئين حول فاعلية أطراف/ هيئات مختارة في التدخل لدى الدولة المضّيفة من أجل ضمان حصول الالجئين 
على الخدمات العامة واالستفادة منها.

المنطقة/البلد

المؤسسات األهليةاللجان الشعبيةاألونروامنظمة التحريرالدولة المضيفة

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

%16.4%2.9%14.1%2.2%12.4%6.3%18.7%63.9%13.0%37.9قطاع غزة

%13.3%13.8%17.8%14.2%12.9%23.9%18.4%59.9%6.3%86.6الضفة الغربية

%15.4%0.3%2.2%0.0%2.6%0.0%19.7%2.6%25.8%17.4األردن

%22.9%7.5%10.9%4.0%20.7%10.4%21.0%14.1%17.5%9.9لبنان

%16.5%4.5%11.3%3.7%11.2%8.0%19.2%41.6%15.7%36.6المجموع

الجدول )4.25(: رأي الالجئين حول فاعلية أطراف/ هيئات مختارة في التدخل لدى الدولة المضّيفة من أجل تسهيل عملية جمع 
شمل العائالت المشتتة.

المنطقة/البلد

المؤسسات األهليةاللجان الشعبيةاألونروامنظمة التحريرالدولة المضيفة

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

%24.7%5.9%17.6%3.4%13.3%3.8%18.8%15.9%29.3%40.7قطاع غزة

%17.1%17.9%18.4%18.0%16.2%25.9%17.7%57.7%10.9%73.9الضفة الغربية

%21.1%1.2%5.4%0.0%2.6%0.0%4.1%0.5%21.5%19.6األردن

%15.6%21.3%16.5%7.7%22.5%19.5%26.1%18.4%26.7%13.1لبنان

%21.4%8.6%14.6%5.4%12.3%8.3%15.9%18.9%24.2%36.9المجموع
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الجدول )4.26(: رأي الالجئين حول فاعلية أطراف/ هيئات مختارة في التدخل لدى الدولة المضّيفة في مجال توفير المساعدات 
القانونية أمام محاكمها.

المنطقة/البلد

المؤسسات األهليةاللجان الشعبيةاألونروامنظمة التحريرالدولة المضيفة

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

%24.7%5.9%17.6%3.4%13.3%3.8%18.8%15.9%29.3%40.7قطاع غزة

%17.1%17.9%18.4%18.0%16.2%25.9%17.7%57.7%10.9%73.9الضفة الغربية

%21.1%1.2%5.4%0.0%2.6%0.0%4.1%0.5%21.5%19.6األردن

%15.6%21.3%16.5%7.7%22.5%19.5%26.1%18.4%26.7%13.1لبنان

%21.4%8.6%14.6%5.4%12.3%8.3%15.9%18.9%24.2%36.9المجموع

في  األمن  توفير  أجل  من  المضّيفة  الدولة  لدى  التدخل  في  مختارة  هيئات  أطراف/  فاعلية  حول  الالجئين  رأي   :)4.27( الجدول 
المخيمات.

المنطقة/البلد

المؤسسات األهليةاللجان الشعبيةاألونروامنظمة التحريرالدولة المضيفة

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

%16.2%2.7%41.8%25.8%10.4%5.2%14.3%8.2%30.0%60.4قطاع غزة

%16.7%27.0%24.9%44.3%12.3%28.2%17.5%61.9%10.5%83.5الضفة الغربية

%4.2%0.0%15.4%1.3%3.8%0.5%4.6%0.4%8.7%84.3األردن

%27.2%18.6%36.6%28.0%26.0%18.3%37.2%39.5%22.9%19.7لبنان

%14.8%7.9%32.0%22.9%11.1%9.3%15.4%18.6%20.8%64.6المجموع

الجدول )4.28(: رأي الالجئين حول فاعلية أطراف/ هيئات مختارة في التدخل لدى الدولة المضّيفة من أجل توفير أو تغطية النقص 
في المساعدات اإلنسانية.

المنطقة/البلد

المؤسسات األهليةاللجان الشعبيةاألونروامنظمة التحريرالدولة المضيفة

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

%49.2%11.7%49.7%17.1%9.8%87.1%29.3%40.1%30.1%43.7قطاع غزة

%21.8%33.0%25.9%45.4%14.9%67.2%17.3%58.6%12.3%80.3الضفة الغربية

%45.2%3.4%40.1%1.2%33.6%17.7%11.5%0.9%26.0%33.0األردن

%4.0%16.1%5.9%6.9%5.7%35.3%5.2%11.1%5.7%5.2لبنان

%38.0%13.5%37.9%16.2%16.0%60.0%19.9%29.4%23.1%41.7المجموع

الجدول )4.29(: رأي الالجئين حول فاعلية أطراف/ هيئات مختارة في التدخل لدى الدولة المضّيفة لضمان عدم اإلعادة القسرية 
أثناء موجات التهجير الثانوي.

المنطقة/البلد

المؤسسات األهليةاللجان الشعبيةاألونروامنظمة التحريرالدولة المضيفة

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

NANA25.9%30.9%27.5%11.2%9.2%13.4%6.0%19.1%قطاع غزة

%9.3%21.1%11.4%17.5%13.9%34.7%13.3%49.2%12.2%26.5الضفة الغربية

NANA11.7%29.4%1.4%5.7%0.7%3.3%4.9%24.7%األردن

%25.4%43.0%29.7%39.7%29.7%44.6%33.6%42.8%37.8%29.7لبنان

%19.8%12.9%12.7%12.3%12.6%24.4%28.2%28.2%32.9%29.1المجموع
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أساس  على  لقضيتهم  دائمة  حلول  إيجاد  على  العمل  في  مختارة  هيئات  أطراف/  فاعلية  حول  الالجئين  رأي   :)4.30( الجدول 
القانون الدولي بما في ذلك القرار 194.

المنطقة/البلد

المؤسسات األهليةاللجان الشعبيةاألونروامنظمة التحريرالدولة المضيفة

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

تأثير كبير 
تأثير 
هامشي

%25.4%25.1%24.1%24.3%10.3%51.3%19.4%69.2%0.0%100.0قطاع غزة

%9.7%30.2%12.3%24.3%14.6%48.8%13.7%70.7%10.4%50.0الضفة الغربية

%24.3%7.5%3.7%0.4%11.8%0.9%33.0%25.9%0.0%0.0األردن

%14.7%20.2%19.9%19.7%21.8%23.1%24.6%33.7%18.3%40.9لبنان

%21.3%20.9%16.7%17.8%12.9%34.7%22.6%54.1%16.7%42.6المجموع

التي  الخدمات  معايير  تصميم  في  الفلسطينيون  الالجئون  يشارك  التالية:  العبارة  على  الالجئين  موافقة  مدى   :)4.31( الجدول 
تقدمها األونروا.

الجواب
المنطقة/البلد

المجموع 
لبناناألردنالضفة الغربيةقطاع غزة

%20.5%10.4%25.5%26.4%18.8ال أوافق بشدة

%31.1%16.4%52.4%11.0%30.6ال أوافق

%32.4%49.3%8.0%44.0%36.7أوافق

%9.1%21.4%1.1%9.7%9.8أوافق بشدة

%6.8%2.5%13.0%8.9%4.1ال أعلم

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

الجدول )4.32(: مدى موافقة الالجئين على العبارة التالية: يشارك الالجئون الفلسطينيون في تحديد طرق وأساليب وآليات تنفيذ 
الخدمات التي تقدمها األونروا.

الجواب
المنطقة/البلد

المجموع 
لبناناألردنالضفة الغربيةقطاع غزة

%19.3%11.2%24.2%26.7%16.6ال أوافق بشدة

%37.0%41.1%54.4%16.5%33.3ال أوافق

%29.6%32.7%7.4%42.2%36.3أوافق

%8.1%12.2%4.2%5.1%10.0أوافق بشدة

%6.1%2.7%9.9%9.5%3.8ال أعلم

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

الجدول )4.33(: مدى موافقة الالجئين على العبارة التالية: يشارك الالجئون الفلسطينيون في تنفيذ برامج خدمات األونروا.

الجواب
المنطقة/البلد

المجموع 
لبناناألردنالضفة الغربيةقطاع غزة

%19.6%19.9%23.1%23.9%16.2ال أوافق بشدة

%34.1%44.0%54.9%11.2%27.9ال أوافق

%27.1%22.4%8.1%45.2%32.6أوافق

%9.1%7.5%1.7%11.8%12.6أوافق بشدة

%10.1%6.2%12.1%7.8%10.8ال أعلم

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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الجدول )4.34(: مدى موافقة الالجئين على العبارة التالية: يشارك الالجئون الفلسطينيون في تقييم الخدمات التي تقدمها األونروا.

الجواب
المنطقة/البلد

المجموع 
لبناناألردنالضفة الغربيةقطاع غزة

%23.0%37.3%23.8%23.0%18.7ال أوافق بشدة
%31.4%27.4%55.5%13.5%25.8ال أوافق
%25.9%16.4%8.7%44.6%31.5أوافق

%10.0%12.2%1.2%11.0%13.7أوافق بشدة
%9.6%6.7%10.9%7.8%10.4ال أعلم

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

ل لدى الالجئين الفلسطينيين للتوصل إلى حل عادٍل ودائم لقضيتهم ) الخيار االول(.
ّ

الجدول )4.35(: السبيل/المسار المفض

ل
ّ

السبيل/المسار المفض
المنطقة/البلد

المجموع 
لبناناألردنالضفة الغربيةقطاع غزة

%5.4%5.0%0.4%15.1%5.1إعادة تفعيل لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين
%13.6%15.4%3.3%32.5%12.4توسيع والية وصالحيات وكالة الغوث )األونروا(

%17.1%16.4%17.5%18.3%16.7فرض عقوبات على إسرائيل ِمن ِقَبل مجلس األمن
وّجه لمحكمة الجنايات الدولية

ّ
%12.6%15.6%6.6%8.5%16.3الت

%5.6%7.4%8.3%4.2%4.2عقد مؤتمر دولي
%3.8%3.2%2.8%3.0%4.8نهج المفاوضات )الحالي(

مة التحرير الفلسطينية
ّ
%12.8%10.9%7.1%1.7%20.1إعادة هيكلة وتشكيل منظ

)BDS( 8.1%12.7%6.0%2.5%9.8دعم الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل%
%17.9%13.4%37.6%14.2%9.8توظيف أشكال مقاومة أخرى

%3.0 %0.0%10.5 %0.0%0.8غير ذلك
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

ل لدى الالجئين الفلسطينيين للتوصل إلى حل عادٍل ودائم لقضيتهم )الخيار الثاني(.
ّ

الجدول )4.36(: السبيل/المسار المفض

ل
ّ

السبيل/المسار المفض
المنطقة/البلد

المجموع 
لبناناألردنالضفة الغربيةقطاع غزة

%3.1%1.2%0.1%3.2%5.2إعادة تفعيل لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين
%6.2%14.4%3.8%7.4%4.8توسيع والية وصالحيات وكالة الغوث )األونروا(

%20.0%17.4%15.3%21.7%22.7فرض عقوبات على إسرائيل ِمن ِقَبل مجلس األمن
وّجه لمحكمة الجنايات الدولية

ّ
%16.9%11.7%7.4%16.8%23.5الت

%7.8%7.0%6.7%15.5%6.1عقد مؤتمر دولي
%8.5%5.0%9.1%11.5%8.2نهج المفاوضات )الحالي(

مة التحرير الفلسطينية
ّ
%11.3%14.7%9.6%11.3%11.2إعادة هيكلة وتشكيل منظ

)BDS( 19.7%16.7%37.2%11.0%14.2دعم الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل%
%5.8%11.9%8.4%1.7%4.1توظيف أشكال مقاومة أخرى

%0.6 %0.0%2.4 %0.0 %0.0غير ذلك
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

ل لدى الالجئين الفلسطينيين للتوصل إلى حل عادٍل ودائم لقضيتهم )الخيار الثالث(.
ّ

الجدول )4.37(: السبيل/المسار المفض

ل
ّ

السبيل/المسار المفض
المنطقة/البلد

المجموع 
لبناناألردنالضفة الغربيةقطاع غزة

%2.8%4.2%0.4%3.6%3.4إعادة تفعيل لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين
%5.1%18.4%3.7%3.4%2.7توسيع والية وصالحيات وكالة الغوث )األونروا(

%13.7%13.6%10.5%11.0%16.2فرض عقوبات على إسرائيل ِمن ِقَبل مجلس األمن
وّجه لمحكمة الجنايات الدولية

ّ
%12.9%16.6%8.9%8.9%15.2الت

%2.9%5.7%3.0%4.0%1.6عقد مؤتمر دولي
%3.9%3.7%2.2%7.6%3.6نهج المفاوضات )الحالي(

مة التحرير الفلسطينية
ّ
%15.2%11.7%20.5%16.8%12.8إعادة هيكلة وتشكيل منظ

)BDS( 23.4%9.7%15.2%32.1%28.8دعم الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل%
%18.1%16.4%27.9%12.5%15.2توظيف أشكال مقاومة أخرى

%2.2 %0.0%7.6 %0.0%0.6غير ذلك
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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الملحق )4.3(

االسـتـبـيـــان

RQ00: رقم االستمارة:                          
RQ02: اسم المخّيم:                                  

RQ01: الدولة/ المنطقة:                                

RQ04: مجموع أفراد األسرة اإلناث 18 سنة فأكثر          RQ03: مجموع أفراد األسرة الذكور 18 سنة فأكثر             

 /       /2015التاريخ:5RQ0: اسم الباحث:

 /      /2015التاريخ:RQ06: اسم المنسق:

  /      /2015التاريخ:RQ07: اسم المدخل:

نموذج اختيار الفرد من األسرة

احصر أفراد األسرة من الفئة العمرية المطلوبة 18 فأكثر والجنس المطلوب

االختيارالترتيب حسب الحروف األبجديةالعمرأسماء األفراد

ترتيب الحروف األبجدية

يوهنملكقفغعظطضصشسزرذدخحجثتبأ

الجدول العشوائي للذكور

1234567891011121314151617181920عدد األفراد الذكور 18 سنة فأكثر في األسرة

11234451624913131551211188رقم الفرد الذي وقع عليه االختيار

الجدول العشوائي لإلناث

1234567891011121314151617181920عدد األفراد اإلناث 18 سنة فأكثر في األسرة

11234451624913131551211188رقم الفرد الذي وقع عليه االختيار



178

الخلفية االجتماعية

S01أنثى. 2ذكــر. 1الجنــس

S02)العمـــر )18 سنة فأكثر

S03حالة اللجوء
الجئ/ة مسّجل/ة. 1

الجئ/ة غير مسّجل/ة. 2

S04
هل تعرضت لتهجير الحق بعد اللجوء 

االول )بعد عام 1948 او 1967(
ال )انتقل الى السؤالS06 (. 2نعم . 1

S05 عدد مّرات التهجير
مّرة واحدة . 1

مّرتين. 2
أكثر من مّرتين. 3

S06نوع وثيقة السفر
وثيقة لجوء. 1

جواز سفر دولة اللجوء. 2

جواز سفر أجنبي )غير دولة اللجوء(. 3

بدون وثائق سفر. 4

S07واقع االعالة
معيل رئيسي. 1

معيل ثانوي. 2
غير معيل )ُمعال(. 3

S08التحصيل العلمي

غير متعلم/ة. 1

ابتدائي أو إعدادي. 2

ثانوي . 3

دبلوم متوسط أو بكالوريوس. 4

ماجستير أو دكتوراه. 5

S09العمل

مشتغل . 1

عاطل عن العمل. 2

التفّرغ ألعمال المنزل. 3

طالب متفرغ/متدرب. 4

آخر/ حدد ............... 5

حماية الالجئين

RP01
هل تعرف ماذا يشمل مفهوم "حماية الالجئين 

الفلسطينيين" بحسب المعايير الدولة؟

نعم معرفة كاملة. 1

نعم معرفة جزئية. 2

ال اعرف. 3

RP02

حسب معرفتك، أي من الجهات 
فة/مسؤولة عن توفير 

ّ
التالية مكل

الحماية لالجئين الفلسطينيين 
حسب المعايير الدولية؟

 1.    نعم   2    . ال      3.      ال أعرف    
4.    ال أعرف عن هذه الجهة

االجابة

منظمة التحرير الفلسطينية . 1

دولة اللجوء )الدولة المضيفة(. 2

3 .)UNHCR( المفوضية الّسامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

4 .)UNCCP(  لجنة االمم المتحدة للتوفيق حول فلسطين

وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينين )االونروا(. 5

6 .)ICRC( منظمة الصليب األحمر الدولية

اللجنة الشعبية في المخيم. 7

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة. 8



179

ـع
بــ

ـرا
 ال

ـل
ص

فـ
الـ

RP03 الحماية مجاالت  من  عددا  ادناه  القائمة  تشمل 
توفيرها،  المكلفة  االطراف/الهيئات  على  التي 
سأقوم بقراءة مجال الحماية عليك من اجل تحديد 
او  الحماية  في  انعداما  او  نقصا  تواجه  كنت  اذا 
تعاني/ن من الحرمان والقيود في أي منها بحسب 
تأثير  مدى  السؤال/االجابة  وكذلك يشمل  الحال. 
الشخصي/ )التأثير  حياتك  على  النقص  هذا 

في  الالجئين  على  يؤثر  كان  اذا  وما  الفردي(، 
منطقتك - "دولة اللجوء"

مجال الحماية

 أ: 
هل تواجه/ين أي من هذه 
النواقص في الحماية في 
حياتك بشكل شخصي 
كالجيء/ة في مخيم 

ــــــــــــــــــــ؟

نعم )انتقل للمجالين . 1
)ب( و)ج((

ال )انتقل للمجال )ج((. 2

 ب: 
اذا نعم، الى اي مدى 

تؤثر هذه القضايا على 
سير حياتك كالجئ/ة 
في مخيم ــــــــــــــــــــ؟

يؤثر بشكل كبير/. 1
متوسط

يؤثر ولكن بشكل . 2
قليل

 ج:
الى اي مدى تؤثر هذه 

القضايا على حياة الالجئين 
بشكل عام في دولة اللجوء؟

يؤثر بشكل كبير/ . 1
متوسط

يؤثر ولكن بشكل . 2
قليل

ال يؤثر       4. ال أعرف. 3

)دولة 1. اإلنسانية  المساعدات  نقص  أو  انعدام 
اللجوء/أجسام دولية مسؤولة(

التمييز الرسمي بين فئات الالجئين الفلسطينيين 2.
للحكومة/  تابعة   / حكومية  )جهات  انفسهم 

أجسام دولية مسؤولة(

الفلسطينيين 3. الالجئين  بين  الرسمي  التمييز 
والجئين آخرين غير فلسطينيين )جهات حكومية 

/ أجسام دولية مسؤولة( 

التمييز على المستوى القانوني )في قوانين دولة 4.
اللجوء(

التمييز على خلفية دينية )دولة اللجوء(5.

االجتماعي 6. النوع  اساس  على  الرسمي  التمييز 
الدولية  األجسام  اللجوء/  )دولة  الجندري 

المسؤولة(

)دولة 7. القومية   او  الجنسية  خلفية  على  التمييز 
اللجوء(

السياسي 8. واالنتماء  الراي  اساس  على  التمييز 
)دولة اللجوء/أجسام دولية مسؤولة(

دولة 9. في  اإلقامة  مكان  تغيير  حق  على  القيود 
اللجوء )دولة اللجوء(

الحرمان من مغادرة دولة اللجوء )دولة اللجوء(10.

دولة 11. )غير  أخرى  دولة  إلى  الدخول  من  الحرمان 
اللجوء(

الحرمان من امتالك العقارات )دولة اللجوء(12.

الحرمان من تأسيس مشروع خاص )دولة اللجوء(13.

)دولة 14. العمل  الالمساواة في االستفادة من فرص 
اللجوء/األجسام الدولية المسؤولة(

الحرمان من لم شمل األسرة )سواء في دولة اللجوء 15.
او غير دولة اللجوء التي يوجد فيها أفراد األسرة 

األخرين(

)دولة 16. العامة  الحكومية  الخدمات  في  النقص 
اللجوء(

المخيم 17. في  الشخصي  األمن  توافر  في  النقص 
)بشكل عام(

عّسفي )دولة اللجوء(18.
ّ
خطر االعتقال الت

عدم االعتراف بوضعك/ي كالجئ/ة )دولة اللجوء/ 19.
األجسام الدولية المسؤولة(

الحرمان من حيازة وثائق سفر )دولة اللجوء(20.

خطر التعرض للتعذيب )جهات حكومية / تابعة 21.
للحكومة(
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RP04 من الجدول أعاله، ما هي أكثر النواقص في مجاالت الحماية
تأثيرًا على حياتك الشخصية، اختر/اختاري حتى ثالث 

اجابات من األكثر تأثيرا إلى األقل(

)سجل رقم المجال كما في الجدول السابق من 21(

نقص الحماية االشد تأثيرا )درجة أولى(

نقص الحماية االشد تأثيرا )درجة ثانية(

نقص الحماية االشد تأثيرا )درجة ثالثة(

RP05 كيف تقّيم دور الجهات المختارة التالية في معالجة قضايا
الحماية المذكورة في دولة اللجوء؟ 

نوع التدخل لتوفير مجال الحماية

 1. دور فعال    2. دور محدود    3. ال دور   
 4. ال اعرف     5. ال ينطبق

 أ. 
دولة اللجوء

 ب. 
مة 

ّ
منظ

التحرير 
الفلسطينية 

 ج. 
وكالة الغوث 

)األونروا(

 د. 
اللجنة 

الشعبية في 
المخيم

هـ. 
مات 

ّ
المنظ

غير 
الحكومية

جوء لتسهيل الحصول على وثائق سفر1.
ّ
التّدخل لدى دولة الل

.2
جوء لرفع التمييز على أشكاله، إن 

ّ
التّدخل لدى دولة الل

ُوجد )التمييز على اساس: جندري، ديني، قومي، االنتماء 
السياسي، فرص عمل...(

التّدخل لضمان تلقي الخدمات الحكومية في دولة اللجوء3.

التدخل لضمان لم شمل االسرة4.

.5
توفير المساعدة القانونية أمام القضاء في دولة اللجوء )في 

حاالت التعّرض لالعتقال، التعذيب...(

توفير األمن في المخّيم6.

توفير أو سد نقص المساعدات االنسانية7.

في السؤالين التاليين، نحتاج إلى إجابتكم/ن عن وضع الالجئين الفلسطينيين بشكل عام وليس فقط عن دولة اللجوء التي تعيشون فيها

التدخل لدى الدولة المستقبلة لضمان عدم رد )او إعادة( 8.
انوي 

ّ
الالجئين خالل موجات التهجير الث

 دائم لالجئين وفق القوانين الدولية 9.
ّ

العمل على إيجاد حل
بما فيها قرار 194 )بشكل عام(

PR06 من وجهة نظرك، ما هي أهم ثالث
سبل/ إجراءات/مسارات لتحقيق الحل 

الّدائم؟

)بناء على القرارات الدولية بما فيها 
قرار 194(

ى ثالثة أجوبة فقط 
ّ
)اختر/ اختاري حت

من القائمة على اليسار من 1-9(

إعادة تفعيل لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين . 1
)UNCCP(

توسيع والية وصالحيات وكالة الغوث )األونروا(. 2

فرض عقوبات على إسرائيل ِمن ِقَبل مجلس األمن. 3

وّجه لمحكمة الجنايات الدولية. 4
ّ
الت

عقد مؤتمر دولي. 5

نهج المفاوضات )الحالي(. 6

مة التحرير الفلسطينية. 7
ّ
إعادة هيكلة وتشكيل منظ

دعم الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب . 8
)BDS( االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها

توظيف أشكال مقاومة أخرى. 9

أخرى/)التفصيل(... 10

الخيار األول

الخيار الثاني

الخيار الثالث
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RP07
ما رأيك في العبارات اآلتية: 

 1. ال أوافق بشدة
 2. ال أوافق
 3. موافق

 4. موافق بشدة 
5. ال أعرف

1. يشارك الالجئون الفلسطينيون في تصميم معايير تقديم الخدمات لالجئين )طبيعة 
الخدمات المطلوبة، المؤهلين للحصول على الخدمات، ...(

2. يشارك الالجئون الفلسطينيون في تحديد آليات وطرق ووسائل تنفيذ/ تقديم الخدمات 
المقدمة من االونروا لالجئين 

3. يشارك الالجئون الفلسطينيون في جهود متابعة تنفيذ تقديم الخدمات لالجئين )دقة 
االلتزام بالتنفيذ حسب ما تم التخطيط له وحسب اآلليات المرسومة(

4. يشارك الالجئون الفلسطينيون في تقييم الخدمات المقدمة من االونروا لالجئين )تقييم 
مدى استمرار الحاجة للخدمات وجدواها...(

RP08
مالحظات إضافية: 
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يتمتع مركز بديل بوضع إستشاري لدى املجلس اإلقتصادي واإلجتامعي التابع لألمم املتحدة

“]...[ الخلفية التي ينطلق منها المسح الذي يجريه مركز بديل لالجئين والمهجرين الفلسطينيين كل عامين كمساهمة 

الدقيق  تناوله  عن   فضاًل  القائم،  للواقع  موثوقة  شاملة  نظرة  وتوفير  الوضع،  فهم  في  تساعدنا  بثمن،  تقدر  ال  قّيمة 

ر 
ّ
للجذور العميقة لمحنة الالجئين الفلسطينيين. إن حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون تعكس حالة كئيبة يتعذ

تبريرها جراء فشل المجتمع الدولي في إيجاد حٍل عادل ودائم لقضيتهم، وفي الوقت الحالي، فشله في إلزام إسرائيل، 

الدولي، والتي من شأنها أن تشمل الكف عن توسيع  القانون  على أقل تعديل، بتحّمل مسؤولياتها األساسية بموجب 

المستعمرات في الضفة الغربية والقدس. ينبغي ألي شخص يهتم بالعدالة العالمية أن يقرأ هذا المسح بإعجاب، وكذلك 

ال غنى عن استخدامه من قبل العاملين في مجال مناصرة نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه بوصفه موردًا.”
ريتشارد فولك
بروفيسور في القانون الدولي، شغل سابقا منصب مقرر األمم المتحدة الخاص بشأن حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة.

بديل  مركز  التزام  على  يؤكد  الفلسطينيين  والمهجرين  الالجئين  يستهدف  الذي  “المسح”  هذا  من  الثامن  “اإلصدار 

المتين بالقانون الدولي وبحقوق اإلنسان كنهٍج يبني على قواعده الحل العادل والدائم لقضية ثلثي الشعب الفلسطيني 

من الالجئين المشتتين في دول العالم المختلفة.

القرار السياسيين ممن  الدوليين وصناع  المانحين  الفائدة القصوى من هذا اإلصدار من “المسح” يمكن أن تعود على 

أن  وحيث  احتياجاتهم.  وما هي  المصلحة  وأصحاب  المساعدات  من  المستفيدين  آراء  بالحسبان  يأخذون  أنهم  يّدعون 

اإلدراك يقود السلوك، فإن القيمة المضافة لهذا اإلصدار من “المسح” تكمن في النتائج التي توصل إليه استطالع الرأي 

الذي أجراه مركز بديل في أوساط الالجئين الفلسيطنيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية واألردن ولبنان )باإلضافة 

إلى استطالع عينة من الالجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا الموجودين حاليًا في األردن ولبنان(.”
ريكاردو بوكو
بروفيسور في علم االجتماع السياسي، معهد الدراسات العليا، جنيف.

“من الالفت للنظر كيف استطاع “المسح” الذي أجراه مركز بديل التداخل بشكل واضح مع القانون الدولي، مؤكدًا على 

موقف مركز بديل المتواصل منذ زمن بعيد بأن األطر القانونية تلعب دورًا حاسمًا في حل الصراع المستمر منذ عقود ما 

بين إسرائيل والشعب الفلسطيني. يشير “المسح” إلى أن العديد من الجهود التي بذلت للتوصل إلى السالم على قاعدة 

“اكتشاف أرضية مشتركة” قد فشلت فشاًل ذريعًا، وجاءت بعواقب دموّية. وأظهر المسح بشكل واضح ال يقبل التأويل 

القانونية،  بالالعدالة   السالم  المشاركين في عملية صنع  اعتراف  الجهود هو عدم  وراء فشل تلك  الرئيس  السبب  بأن 

واالجتماعية، واالقتصادية الظاهرة على نحو جلي، االمر الذي يكشف بدوره عن النهج الحالي لصنع السالم المجرد من 

المبادئ على نحو كبير، والذي يتجاهل أبسط قواعد القانون الدولي في التعامل مع الصراع.”

جيف هاندميكر
محاضر في القانون وحقوق اإلنسان والتنمية، المعهد الدولي للدراسات االجتماعية، جامعة إيراسموس- روتردام. وباحث فخري في كلية 
القانون، جامعة فيتفاترزراند.
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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 

مواثيق  تتضمنه  ما  أن  بديل  مركز  يؤمن  خاصة. 

ل أداة نضالية 
ّ
حقوق اإلنسان الدولية من قواعد تشك

يمكن توظيفها لتحقيق األهداف الوطنية من جهة، 

 
ّ

كل في  ورؤيته  وعالقاته،  فلسفته،  يحّدد  وإطارًا 

ة المستويات من جهة ثانية. 
ّ
المراحل وعلى كاف

 1998 عام  الثاني  كانون  في  بديل  مركز  تأسس 

بناءًا على توصيات أصدرتها سلسلة من المؤتمرات 

الشعبية انعقدت في فلسطين التاريخية والمنافي. 

بديل مؤسسة مرخصة ومسجلة رسميًا لدى السلطة 

لالجئين  ملك  قانونيًا  وهي  الفلسطينية،  الوطنية 

الممثلين بجمعيتها العامة التي تتشكل من نشطاء 

العمل الجماهيري في فلسطين.

المجلس  لدى  استشاري  بوضع  بديل  مركز  ع 
ّ
يتمت

المتحدة،  لألمم  التابع  واالجتماعي  االقتصادي 

العليا  المفوضية  مع  اإلطار  شراكة  إتفاقية  وعضو 

اإلنسان  منظمات حقوق  وهو عضو مجلس  لالجئين، 

الفلسطينية، والشبكة العالمية لالجئين والمهّجرين 

األهليـة  المنظمـات  وشـبـكـة  الفـلسـطيـنـيـيـن، 

األرض  عن  الدفاع  مبادرة  وائتالف  الفلسطينية، 

وتحالف  السوري،  والجوالن  فلسطين  في  المحتلة 

حق العودة إلى فلسطين، واالئتالف العالمي لحقوق 

العالمي  والمجلس  الطفل،  حقوق  وشبكة  السكن، 

للتنسيق  األوروبية  واللجنة  الطوعية،  للمنظمات 

بشأن فلسطين.

الالجـئــون والـمـهـّجــرون 

الـفـلـسـطـيـنـيــون

الـمـســح الـشـامـــل

2015 - 2013

اإلصدار الثامن
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