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áeó≤ŸG

قÑل  �لعر�¥  aل�صطينيي  ب�أحو�ل   k�Òãc  ΩÓإع’� وو�ص�Fل   åëÑل� مر�cز  –فل   ⁄

 .2003  áæ°S  Ú°ùM ΩGó°U  ≥HÉ°ùdG  ¢ù«FôdG  ΩÉ¶f  •ƒ≤°Sh  OÓÑ∏d  »µjôeC’G  ∫ÓàM’G

غÒ �أن �ملج�QR وعملي�ت �ل≥تل �ملÈجمة و�لتهجÒ �ل≥�رشي �لتي تعرVص له� �لÓجÄون 

�لÓÑد  يف   ºص�عهVأو� على  ب¶Óله�   â≤أل� �’أمريكي،  �’حتÓل  بعد  �لفل�صطينيون 

 ÚÄجÓصتهد�± �ل�� Q�Kم� �أc .¥�يف �لعر ºل وجودهÑ≤ت حول م�صت’Dت�ص�و âصVرaو

�أل∞   40 قر�بة  وجود   ÒKت�أ مدى  حول   k’Dت�ص�و عر�قية  �أطر�±  قÑل  من   Úلفل�صطيني�

aل�صطيني على �لرتcيÑية �ل�صك�نية و�لط�Fفية و�ملذهÑية، يف بلد يزيد تعد�د �صك�ن¬ عن 

25 مليون ن�صمة!. وهو م� يدaع �إ¤ طرì ت�ص�وD’ت عري†صة حول دو�aع ��صتهد�± 

.!á«dhO hCG á«ª«∏bEG äGóæLCÉH ∂dP •ÉÑJQG ióeh ºgÒé¡Jh ¥Gô©dG »«æ«£°ù∏a

و�نطÓق�k من �أهمية �ملوVصو´ �خت�Q ق�صº �ملعلوم�ت و�’أQ�صي∞ مبرcز �لزيتونة �أن 

 Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل� �ملعلوم�ت مل∞  ت≥�Qير  �صل�صلة  �لÊ�ã ع�رش من   √Q�إ�صد� يتن�ول 

�ل≥�صº �’أول، على �ملر�حل �’أو¤ لعملية  �ل†صوء، يف  �لت≥رير  �لعر�¥. ي�صل§ هذ�  يف 

�’قت�ص�دية   ºص�عهVأو� وعن   ،ºأعد�ده� عن   çدëويت �لعر�¥،  �إ¤   Úلفل�صطيني� ÷وء 

 Úلفل�صطيني� ÚÄجÓل� √�Œ ةÑص �صي��صة �◊كوم�ت �لعر�قية �ملتع�قVم� يعرc ،و�’جتم�عية

قÑل �’حتÓل �’أمريكي للعر�¥. ºK يتëدç �لت≥رير عن �لتن¶يم�ت �لفل�صطينية �لتي 

 ÚÄجÓل� Úلتوط âيع �لتي طرحQ�مل�ص� Rص �أبرVتو�جدت على �ل�ص�حة �لعر�قية، ويعر

�’حتÓل  بعد   ÚÄجÓل� �أوVص�´  aيتن�ول  �لت≥رير  من   Ê�ãل�  ºل≥�ص� �أم�  �لعر�¥.  يف 

ل�صي��صة  يعرVص   ºK  ،Òوتهج قتل  ومن   I�مع�ن من  عن¬   Öترت وم�  للعر�¥،  �’أمريكي 

�ملëتل �’أمريكي ومن ºK �◊كومة و�’أحز�ب �لعر�قية Œ�√ �لÓجÚÄ �لفل�صطينيc ،Úم� 

يتëدç �لت≥رير عن flيم�ت �للجوء �لتي �أقيمâ على �◊دود �لعر�قية مع �لدول �لعربية 

�ملج�وIQ، ويمُلë≥ه� ب�مل�ص�عي �لتي بمُذلâ ◊ل مع�ن�I �لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ يف �لعر�¥.
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(2003-1948) á«îjQÉàdG á«Ø∏ÿG : k’hCG

:¥Gô©dG ‘ »æ«£°ù∏ØdG Aƒé∏dG äÉjGóH .1

جمل�ص   Q�وقر  ،1948 �صنة  حرب  �إ¤   Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل� عن   åدي◊� ي≥ود 

77% من �’أV�Qصي  ”�إ�رش�Fيل“ و��صتيFÓه� على   Ω�181 �لذي ن�ص على قي  ºقQ أمن’�

aل�صطيني   Åج’ �أل∞   726 من  ي≥�Qب  مل�   Òتهج عملية   Ècأ� عن   kÓص†a �لفل�صطينية، 

�لدول  ، توRعو� على عدد من 
11949 �صنة  �ملتëدI يف  �ل�صك�Ê لÓأ·  �لتعد�د   Öح�ص

وc�ن  �لعربي.  �’إن≥�ذ  جي�ص  عد�د  يف  جي�صه�   ∑Q�ص� �لتي  �لعر�¥،  ومنه�  �لعربية، 

�لكÒÑ يف  �’أKر   Úل�صطa �صم�ل  1948 يف  �صنة  �لعر�قي خÓل حرب  �÷ي�ص  لوجود 

 øe  ójóëàdG  ¬Lh ≈∏Yh  ,QÉjódG  ∂∏J  øe  øjôé¡ŸG  ™e  ábÓ©∏d  ¤hC’G  •ƒ«ÿG  è°ùf

مدينة حيف� وقر�ه�، حيå عمل �÷ي�ص �لعر�قي على ن≥ل جزء من هوD’ء �ملهجرين �إ¤ 

�لعر�¥، خÓل �◊رب وبعده�.

�لعر�¥  �إ¤  و�صلو�  �لذين   Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل� عدد  ب�أن  �’إح�ص�ء�ت  تفيد 

، وقدQت �ملفوVصية 
2
�صنة 1948 تر�وì م� بKÓK Úة �B’± ن�صمة وخم�صة �B’± ن�صمة

�لعر�¥  �لفل�صطينيÚ يف   ÚÄجÓعدد �ل ،Iدëأ· �ملتÓلت�بعة ل�  ،ÚÄجÓون �لDلعلي� ل�صو�

�صنة 2003 ب` 34 �أل∞ �إ¤ 42 �أل∞3.

�لتëديد  وج¬  وعلى  حيف�،  قرى  من  �لعر�¥  يف  �لفل�صطينيون  �لÓجÄون   Qدëين

 ÚÄجÓص�ت �ل��Qإحدى �لد� ´Rوتو .
4
من çÓK قرى هي: �إجزΩ، وجÑع، وعÚ غز�ل

 Öلن�ص�  Öح�ص  Úل�صطa يف  منه�  قدمو�  �لتي  للمن�ط≤   k�عÑت �لعر�¥  يف   Úلفل�صطيني�

�لت�لية: قرية �إجزΩ 33.2%، وقرية جÑع 27.8%، وقرية عÚ غز�ل 16.3%، �أم� �لن�صÑة 

�لروح�  �لزين�ت ود�لية   Ωو�أ âند وعتليaو�رش IÒو�لط Q�من قرى: �ملز Qدëتنa قية�Ñل�

 Qدëم� تنc ،...صVحو Úوع Iوعرعر ºëلف� Ωو�أ IQو�لطنطو IQ�وخربة �ملن Ω’فرcو

.
5
Úو�لرملة وجن Iوقر�ه�، وحيف� و�ل≥د�ص ون�بل�ص وعك� وغز �a�ت من يÓF�بع†ص �لع
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تولâ وIQ�R �لدa�´ �لعر�قية Qع�ية �لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ بعد و�صولهº �إ¤ �لعر�¥; 

�لعطلة   Iرتa يف kIع�د Ωدîت�صت �لتي ’  �مل≥ر�ت �◊كومية  �صكنهº يف  توRيع   ”ّ  åحي

�ل�صيفية، مãل د�Q �ملعلمÚ و�ملÊ�Ñ �÷�معية، ومع �نته�ء �لعطلة �ل�صيفية c�نو� يوRعون 

 Iرش�Ñب¨د�د و�ل Úتلفة من �لعر�¥ بfl ≥كومة يف من�طëع للÑعلى مع�صكر�ت و�أندية تت

. “تع �لÓجÄون �لفل�صطينيون مبî�ص�ص�ت من �لطع�Ω و�ل¨ذ�ء ب�صكل يومي 
6
و�ملو�صل

Ñc�قي قطع �÷ي�ص �لعر�قي; �إذ c�نو� يمُعتÈون جزء�k من قطع �÷ي�ص يف هذ√ �لن�حية. 

�ل�صوDون   IQ�Rإ¤ و�  ºونهDصو� IQ�إد�  âنت≥ل�  å1950 حي وب≥ي �◊�ل هكذ� حتى �صنة 

 Úلفل�صطيني� ÚÄجÓون �لDمديرية �صو âصمن مديرية خ��صة �صميV جتم�عية و�لعمل’�

.
7
ÅجÓل�صكن �÷م�عي يف �مل� Ω�¶ن ≥aو ºيع �صكنهRأعيد تو� åيف �لعر�¥، حي

وتوR´ �لÓجÄون �لفل�صطينيون يف �لÑد�ية على �صتة جممع�ت يف ب¨د�د، وو�حد يف 

�لÑ�رشI، و�Bخر يف �ملو�صل، وc�ن �لتجمع �’أ�ص��صي لهº يف �لÑد�ية يف مع�صكر �ل�صعيÑة 

 .
8
يف �لÑ�رشI، ليتº ن≥لهa ºيم� بعد �إ¤ ب¨د�د

:Ú«æ«£°ù∏ØdG ÚÄLÓdG √ÉŒ á«bGô©dG äÉeƒµ◊G á°SÉ«°S .2

 ÚÄجÓل�  √�Œ �ملتع�قÑة  �لعر�قية  �◊كوم�ت  �صي��صة  عن   åدي◊� وقÑل  بد�ية 

 - Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل� تعري∞ وc�لة غوç وت�ص¨يل  تن�ول  �لفل�صطينيÚ، ’بد من 

 The United Nations Relief and Works Agency for Palestine �’أونرو� 

Refugees in the Near East - UNRWA لÓجÅ �لفل�صطيني، cي ن�صتطيع �أن ‰يز 

�إذ تعر± �’أونرو�  �لعر�¥.   ،ÚÄجÓتعري∞ �’أونرو� و�لدول �مل†صيفة ل Úلفر¥ م� ب�

�لÓجÅ �لفل�صطيني، و’أغر�Vص عملية، ب�ل�صî�ص �لذي c�ن ي≥يº يف aل�صطÚ خÓل 

حرب  نتيجة  RQق¬  وموQد  بيت¬  a≥د  و�لذي   1948/5/15 حتى   1946/6/1 من   Iلفرت�

 .
91948

هن�∑ مÓح¶ة مهمة ’ بد من �’إ�ص�IQ �إليه�، وهي �أن �لتعري∞ �ÿ��ص ب�’أونرو� 

قد �أخذ �ل�صكل �لع�Ω للم�أ�ص�I �لفل�صطينية، ووVصعه� Vصمن هذ� �’إط�Q دون �أن ي¨و�ص 

 åعند هذ� �◊د، حي n≥Ñي �مل†صيفة ⁄  �لدول  �لتعري∞ لدى  �لتف��صيل، ولكن هذ�  يف 
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�أخذ �صي¨�k �أخرى flتلفة، a≥د عّرaت¬ تلك �لدول تÑع�ÿ k�صو�صي�ته� وعو�مله� �لذ�تية، 

وبهذ� �ختلفâ �◊≥و¥ ب�ختÓ± �لتعري∞ و�ختÓ± �لدول �مل†صيفة aعلى �صÑيل �ملã�ل 

a�إن ح≥و¥ �لÓجÅ �لفل�صطيني يف لÑن�ن تîتل∞ عنه� يف �لعر�¥. a≥†صية �◊≥و¥ �لتي 

يتمتع به� �لÓجÄون هي ق†صية ن�صÑية ق�بلة للت¨يÒ يف �أي وقâ وتفت≥ر �إ¤ �أية �Bلية ق�نونية 

ع�مة بëيå تلتزΩ به� جميع �لدول �مل†صيفة ويف a�cة من�ط≤ �ل�صت�ت �’أمر �لذي تر∑ 

 ºية يف م�ص�ألة تن¶يëجته�د�ت �لفردية و�لعو�مل �مل�صلÓعلى م�رش�عي¬ ل k�ب مفتوح�Ñل�

�لعÓقة م� بÚ �لÓجÚÄ و�لدول �مل†صيفة. وقد c�ن ل¶هوQ من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية 

على �ل�ص�حة �ل�صي��صية �لفل�صطينية �أKر�k مهم�k وح��صم�k يف عدÑK Ω�ت هذ√ �لعÓقة aفي 

ح�ل توترت �لعÓقة م� بÚ من¶مة �لتëرير و�إحدى �لدول �مل†صيفة a�إن ذلك من �ص�أن¬ 

�أن ينعك�ص �صلk�Ñ على هذ√ �لعÓقة، و�’أمãلة على ذلك IÒãc و’ جم�ل ◊�رشه�، ومن 

.10
ÚÄجÓل Ω�قد ◊≤ ب�ملجمو´ �لع k�ëصV�و k�لمX هذ� �ملنطل≤ ‚د �أن

د�أبâ حكومة �لعر�¥ منذ �لÑد�ية على تعري∞ �لÓجÅ �لفل�صطيني ب�أن¬ �لذي دخل 

�إ¤ �’أV�Qصي �لعر�قية و�أق�a Ωيه� منذ �صنة 1948 ول¨�ية �صنة 1950، ووa≤ هذ� �لتعري∞ 

 ÚÄجÓل� �صجل  �إ¤  �إVص�aت¬   ºيت  ⁄ �لت�Qيخ  هذ�  بعد  لÓإق�مة   Ωقد aل�صطيني  �أي  a�إن 

 Ò«¨J  q”  Úæ°S  ™°†ÑH  Ú°ùM  ΩGó°U  »bGô©dG  ¢ù«FôdG  ΩÉ¶f  •ƒ≤°S  πÑbh  .Ú«æ«£°ù∏ØdG

.
�لتعري∞ ليëمل �صفة ’جc Åّل aل�صطيني دخل �لعر�¥ و�أق�a Ωي¬ قÑل �صنة 111958

جدل   Q�ãم R�ل،  وم�  �لعر�¥،  يف   Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل  Êل≥�نو� �لوVصع  c�ن 

 ∑Éæg  »æ«£°ù∏ØdG  OƒLƒdG  òæªa  ,¬LQÉNh  ¥Gô©dG  πNGO  á«æ«£°ù∏ØdG  •É°ShC’G  ‘

�ملتع�قÑة مع  �لعر�قية  تع�مل �◊كوم�ت  ق�نونl و�Vصí طري≥ة   º¶ّين 1948 ⁄ يكن  �صنة 

�لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ. وعلى �لرغº من �إعÓن �◊كومة �لعر�قية �أنه� تمُع�مل �لفل�صطيني 

مع�ملته� �لعر�قي، �إ’ �أنه� c�نâ ت�صدQ �’�صتãن�ء�ت و�لتعديÓت و�لتوVصيë�ت �لتي 

�مل�صت≥Ñلي.   Òو�لتفك �مل�صت≥ر  �لعي�ص  على   IQل≥د� من  و“نع¬  �لفل�صطيني  تكÑل   âن�c

 IQ�ق�نون ينع �لفل�صطيني من �رش�ء �صي Q�من ذلك �أن �’أمر و�صل �إ¤ �إ�صد Öو�’أ�صع

خ��صة �أو خ§ ه�ت∞ منز› �أو حتى Œديد �إج�Q�‡ IR�صة حرaة يف �صنة 1993، وب≥ي 
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�’أمر هكذ� بÚ �أخذ وQّد، aت�IQ ت�صدQ قو�نÚ تعطي �◊≥و¥ وت�صمí ب�لتملك (منزل 

 Iجمل�ص قي�د Qله�. ويف �صنة 2001 �أ�صدÑأخرى ت≥يده� وتك� Qو�حد لل�صكن)، وت�صد

و�لو�جÑ�ت  �◊≥و¥  يف  �لعر�قي  مع�ملة  �لفل�صطيني  aي¬  يع�مل   k�ëصV�و  k�Q�قر  IQوãل�

 Q�قر Qو�صد .íب وتر�صي�îنت� �ل�صي��صية من  �لعلº و�◊≥و¥  م� عد� �÷ن�صية وخدمة 

.
ت†صمن ع≥وبة لكل موX∞ ’ يطÑ≤ هذ� �ل≥ر�Q �لذي يëمل �لرقº 202 ل�صنة 122001

 k�ص†aQ �لعر�قية  �◊كومة   âص†aQ  ،1949/12/8 يف  �’أونرو�  وc�لة  ت�صكيل  ومع 

�لعر�¥  وتعهد  عملي�ته�،  من�ط≤  من  �ل�ص�د�صة  �ملنط≥ة  هو  �لعر�¥  يكون  �أن   kÓم�c

 Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل� �صوDون  على  �لك�مل  لÓإ�رش�±  �إمك�ني�ت¬  a�cة  بوVصع  لÓأونرو� 

�لعر�¥ ’أية تÈع�ت ن≥دية  �مل�ص�عد�ت لهº م≥�بل عدΩ دaع  �لعر�¥، وت≥دa�c Ëة  يف 

 .Úرى �أي عملية توطŒ ومن دون �أن ،ºبجن�صيته Úأونرو�، مع �حتف�® �لفل�صطينيÓل

‡� جعل �’أونرو� ت�ص≥§ جميع �لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ يف �لعر�¥ من ح�ص�به�. وب�لفعل 

قدمâ �◊كومة �لعر�قية a�cة �ÿدم�ت �لتي ت≥دمه� �’أونرو� لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ يف 

من�ط≤ �للجوء �’أخرى، من Qع�ية �صëية �ص�ملة، cم� �أت�حâ �◊كومة �لعر�قية aر�ص 

�لتعليº حيå �صملهº جم�نية �لتعليº مبîتل∞ مر�حل¬ �’بتد�Fية و�لã�نوية و�÷�معية، وقد 

�لتعليº و�نîف�Vص ن�صÑة  �إ¤ aQع ن�صÑة  �لعر�قية  �لت�صهيÓت �مل≥دمة من �◊كومة  �أدت 

.13
ÚÄجÓل� Úأمية ب’�

بعد خروa êل�صطينيي �لعر�¥ من و’ية وc�لة �’أونرو� خ�ص�صâ وIQ�R �ل�صوDون 

 ÚÄجÓل� �صوDون  ملديرية  cميز�نية   Q�دين �أل∞   160 مÑل≠  �لعر�قية  و�لعمل  �’جتم�عية 

 ،k�يومي Ò¨ل�ص لل�صa 50و ،ÒÑل�ص للكa 100 :ر�دaص�ص�ت �’أ�fl âن�cو ،Úلفل�صطيني�

�مليز�نية  ÑK�ت   ÖÑب�ص تن≥�ص   âن�c �لزمن  مع  تزيد  �أن  بدل  �ملî�ص�ص�ت  هذ√  �أن  �إ’ 

 1955  Ω�أعو�  Úب للمديرية  �ملî�ص�صة  �مليز�نية  تزدد   ºلa  ،Úلفل�صطيني� عدد  و�Rدي�د 

�لفل�صطينيÚ يف  �أعد�د  aي¬  R�د  �لذي   âلوق� a≥§، يف   Q�دين �أل∞   50 �صوى  و1973 

هذ√ �لفرتI �أQبعة �أVصع�± ت≥ريk�Ñ من (3,500 �إ¤ 14,000)، ومع ذلك ⁄ يكن جميع 

�لفل�صطينيÚ يف �لعر�¥ م�صمولÚ برع�ية مديرية �صوDون �لÓجa ÚÄ≥د c�ن لهذ√ �ملديرية 
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�رشوطه� يف ت�صجيل �لفل�صطينيÚ مãل: �أن يكون من بلد fiتل �صنة 1948، و�أن يكون 

دخل �لعر�¥ و�أق�a Ωي¬ قÑل �صنة 1958، ول¨رVص ّ⁄ �ل�صمل، �أج�Rت �لوV IQ�Rصºّ �لزوجة 

.
14

�إ¤ Rوجه� �مل�صجل قÑل �صنة 1961، و’ يجوR �لعك�ص �أي Vصºّ �لزوê �إ¤ Rوجت¬

 k�بي�ÑصV ¥�يف �لعر Úلفل�صطيني� ÚÄجÓصع �لVد ب≥ي و≤a ،أم� من �لن�حية �ل≥�نونية�

 Q�قر Qفي �صنة 1961 �صدa ،202 Q�ل≥ر� Qمن وج¬ حتى �صدو Ìcللت�أويل على �أ kÓق�ب

 Iّدد مدëصفر خ��صة وي� ≥F�Kلعر�¥ و� �لفل�صطينيÚ يف   íعملية من º¶26 ين ب`   ºمرق

 ∞F�Xمبع�ملة �لفل�صطيني مع�ملة �لعر�قي يف �لو Q�قر Qحيته�، ويف �صنة 1964 �صدÓص�

 Q�هذ� �ل≥ر Öني مبوجãو�ت، لكن �لفل�صطيني ��صتÓو�لع Öلرو�ت� åكومية من حي◊�

من ح�صول¬ على �متي�ÿ� Rدمة �لت≥�عدية بëجة �أن ذلك قد يدaع¬ للتم�صك ب�لÑ≥�ء يف 

�لعر�¥ و�لتفري§ بë≤ �لعودI، ومنí �لفل�صطيني �ملنتهية خدمت¬ Q�تÖ �صهر و�حد عن 

 ≥F�Kمن و (ÚÄجÓل�) لمةc Öب�صط Q�قر Qل �صنة من خدمت¬، ويف �صنة 1965 �صدc

.
15

�ل�صفر

بعد حرب 1967 ق�Ω �أحمد �◊Ñوبي، وRير �ل�صوDون �’جتم�عية و�لعمل �لعر�قي 

بزي�IQ للمÓجÅ �لتي ي�صكنه� �لفل�صطينيون وه�ل¬ م� Q�أى من �لÑوD�ص �لذي يعي�صون¬، 

وaQع على �إKره� Q�ص�لة ملجل�ص �لوQR�ء �لعر�قي �Bنذ�∑، و�ص∞ aيه� ح�لة �لÑوD�ص �لتي 

 1  Q�قر �لعر�قية  �◊كومة  �تîذت  �إKره�  �لفل�صطينيون. وعلى  �لÓجÄون  �إليه�  و�صل 

بن�ء،  ملو�د  �صل∞  مع   Úللفل�صطيني �أV�Qصي  بتî�صي�ص  تو�صي�ت  تت†صمن   1968 ل�صنة 

.
16

وجرى �إ�صد�Q تعليم�ت خ��صة ب�لفل�صطينيÚ تت†صمن �إع�ن�ت ن≥دية منت¶مة

�ن≥Óب حزب  a≥د ج�ء  �لتو�صية،   Q�إط� يîرê عن  �أن   Q�ل≥ر� لهذ�   Qي≥د  ⁄ لكن 

 Q�يف 1969/8/17 �ل≥ر Qأ�صد� IQوãل� Iيوليو 1968، �إ’ �أن جمل�ص قي�د /Rيف “و åعÑل�

:É¡ªgCG ÉjÉ°†b ¬°üf ‘ èdÉY ,366 ºقQ

 •höûdG áaÉc É¡«a ôaƒàj ,ΩÓ°ùdG áæjóe QGôZ ≈∏Y ¬«Ñ©°T ¬«æµ°S äÉ©ª› AÉ°ûfEG •
 Ω�م�د مبنفعته�  �لفل�صطيني  يتمتع  للدولة  ملك   Qلدو� هذ√  وتÑ≥ى  �ل�صëية، 
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�ل�صل∞   Öوطل و�لÑن�ء،  �’أV�Qصي،  �رش�ء  ل¬   ≥ëي و’  �لعر�¥،  يف   k�موجود

�لتع�ونية و�لع≥�Qية.

يÑ≥ى  �أن  على  و�لت≥�عد،  و�لرتaيع   Úلتعي� عند   Úب�لعر�قي  Úلفل�صطيني�  I�م�ص�و  •
.ºهQ�إ¤ دي� ºب�’إنه�ء يف ح�ل عودته k�م�رشوط

و⁄ ي�صمí لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ مع ذلك ب�لرت�صí ملجل�ص �’إد�IQ حتى �صنة 1971 

.
17

Ω�مدير ع Öيفي حتى من�صXلو� êQب�لتد Úللفل�صطيني íصم� åحي

 Úلفل�صطيني� ÚÄجÓكومة �لعر�قية بن≥لة نوعية يف مع�ملته� ل◊� âويف �صنة 1973 ق�م

�أعلنâ �◊كومة  �إذ  �لتي تن¶º حي�I �لفل�صطينيÚ يف �لعر�¥،  �ل≥�نونية  تن�ولâ �ل�صي≠ 

مع�ملة �لفل�صطيني cمع�ملة �لعر�قي يت�ص�وى مع¬ يف a�cة �◊≥و¥ و�لو�جÑ�ت ب��صتãن�ء 

.
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íب و�لرت�صي�îنت’� ≥ëلة بãن�صية �لعر�قية و�◊≥و¥ �ل�صي��صية �ملتم÷� IR�ح≤ حي

و�صدQ يف �صنة 1980 قر�Q جمل�ص قي�دI �لãوQ IQقº 215، و�لذي يë≤ مبوجÑ¬ “لك 

�لد�خلية   IQ�Rو مو�a≥ة  و�أخذ  �لتدقي≤  بعد  لل�صكن   Q�د د�Fمة  �إق�مة   ºمل≥ي� �لفل�صطيني 

 ºب��ص ºلتي ��صرت�ه� �لفل�صطيني �مل≥ي� Q�مة، على �أن ت�صجيل �لدRÓت �’أمنية �ل�≤a�و�ملو

مو�a≥ة   Q�صت�صد�� �لفل�صطيني  على   Öيوج  Q�قر  Qصد�  1983 �صنة  ويف  �مل�لية.   IQ�Rو

�Bخر حتى Vصمن  لعمل  �نت≥�ل¬  �أو  عمل¬  عند  �ملهني   ÖيQو�لتد للعمل  �لع�مة  �ملوD�ص�صة 

�ل≥ط�´ �ÿ��ص، وهددت �لتعليم�ت cل من يî�لفه� بëمل¬ على م¨�دIQ �لÓÑد ومنع 

دخول¬ م�صت≥kÓÑ. ويف �صنة 1987 �صدQ قر�Q من جمل�ص قي�دI �لãوQ IQقº 936 و�لذي 

�أو  �أو د�Q �صكني¬  �إق�مة د�Fمة “لك قطعة �أVQص �صكني¬   ºللفل�صطيني �مل≥ي ¬Ñمبوج ≥ëي

.
19

قطعة �أVQص QR�عية

لكن يف �صنة 1989 �صدQ قر�Q يوق∞ �لعمل ب�ل≥ر�Q 215 و�ل≥ر�Q 936 ملدI خم�ص 

 23  ºقQ  Q�قر  IQوãل�  Iقي�د جمل�ص  عن   1994/3/7 �صدQ يف   Iملد� نه�ية  �صنو�ت، ويف 

ين�ص على: ”يوق∞ �لعمل ب�ل≥و�نÚ و�ل≥ر�Q�ت �لتي Œيز “لك غÒ �لعر�قي �لع≥�Q �أو 

��صتãم�Q �أمو�ل¬ يف �ل�رشc�ت د�خل �لعر�¥، وcل م� من �ص�أن¬ �لتملك �أو �’�صتãم�Q يف 
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�لفل�صطيني  بتمليك   k�Q�قر �لعر�قي  �لرFي�ص   Qأ�صد�  1997 �صنة  ، ويف 
c�ن“20 �أي وج¬ 

.
21

�◊�مل ل�ص�IQ �◊زب قطعة �أVQص �صكنية

�أQبعة ع≥ود مع�ملة  �أÌc من  �لعر�¥ منذ  �لفل�صطيني �لذي ي≥يº يف  ل  pوم وبهذ� عمُ

�لعر�¥  يف  �لفل�صطينيون   íÑأ�ص�  Q�ل≥ر� وبهذ�   ،Ω�أي� منذ  �لعر�¥  ج�ء  �لذي  �’أجنÑي 

�أ�ص¨ر  لت�أويÓت   kصةVعر  Êل≥�نو�  ºصعهVو  íÑو�أ�ص تع�صفي،  �إجر�ء  ’أي  عرVصة 

�◊�ل  وب≥ي  ه�ت∞،  ولو خ§  “لك  للفل�صطيني   ≥ëي  ’  íÑو�أ�ص موX∞ حكومي، 

.202 Q�ل≥ر� Qهكذ� حتى �صد

لكن ⁄ ي≥دQ للفل�صطينيÚ يف �لعر�¥ �أن يتمتعو� ب�أول �متي�mR ق�نوÊ و�Vصí لهº منذ 

.
22202 Q�ب¨د�د و�ص≥§ معه� �ل≥ر âص≥ط� §≤a Úعد �صنتÑa ،1948 صنة�

ومن �أبرR �◊≥و¥ �لتي “تع به� �لÓجÅ �لفل�صطيني يف �لعر�¥، خÓل �لفرتI �لتي 

:
23

�صâ≤Ñ �حتÓل¬

�إ�صد�Q �◊كومة �لعر�قية هوية تعريفية ب�لفل�صطيني �لÓجÅ لديه�.    .1

�إ�صد�Q وF�K≤ �صفر “كن �لÓجÚÄ من �ل�صفر �إ¤ خ�êQ �لعر�¥.  .2

�إعف�ء �لÓجÚÄ من Q�صوΩ دخول �ملد�Q�ص و�لكلي�ت.  .3

ت�أمÚ �لعêÓ �ملج�Ê ملجمو´ �لفل�صطينيÚ يف �لعر�¥.  .4

�رش± م�ص�عد�ت م�لية لÓجÚÄ، وc�نâ ت≥دQ يف حين¬ ب�◊د �’أدنى ملدخول   .5

�لع�Fلة �لعر�قية، وتوقفâ �◊كومة �لعر�قية عن �رش± هذ√ �’إع�نة aيم� بعد.

.k�جم�ني k�لفل�صطيني �صكن� ÅجÓل� íمن  .6

 ∫ÓàM’G  ≈àM  áÑµædG  øe  ÚÄLÓd  á«fÉµ°ùdG  ´É°VhC’G  Qƒ£J  .3

:¥Gô©∏d »µjôeC’G

�لعر�¥،  �إ¤  ÷�أو�  �لذين   Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل� عدد  ت≥دير  يف   Qمل�ص�د� تîتل∞ 

 ºب�أن عدده ذcر  �Bخر   ºوق�ص ن�صمة،   ±’B� ب�أن عددهº هو خم�صة  ذcر  منه�   ºص�≤a

�أQبعة �B’± ن�صمة، cم� قدQت بعãة �’أ· �ملتëدI �لعدد ب�أQبعة �B’± ن�صمة. و�أي c�ن 
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 Úب م�  م†صطرد  ب�صكل  �Rد�د  قد   ÚÄجÓل� عدد  ب�أن  تفيد  �’إح�ص�ء�ت  a�إن  �لعدد، 

KÓKة �B’± ن�صمة �إ¤ خم�صة �B’± ن�صمة �صنة 1948، و�Qتفع هذ� �لعدد �صنة 1969 

�ملو�صل،  يف  ن�صمة  و335  ب¨د�د،  يف  ن�صمة   13,208  ºمنه  ،Åج’  13,743 �إ¤ 

و200 ن�صمة يف �لÑ�رشI، و�إ¤ 18,095 �صنة 1977; وذلك ح�صÖ �’إح�ص�ء �لر�صمي 

�لذي جرى يف �لعر�24¥.

 .19,184 جمموع¬  مب�  �لعدد   1979 �صنة  يف  �لفل�صطينية  �لتëرير  من¶مة  قدQت 

 ÚÄجÓل� عدد  �أن  �لعر�قية  �لتîطي§   IQ�Rبو �’إح�ص�ء  هيÄة  ذcرت   1986 �صنة  ويف 

 1998 �صنة  �أل∞   30 �إ¤  �لعدد  �أل∞ ’جÅ، وو�صل   27 بل≠  �لعر�¥  �لفل�صطينيÚ يف 

 Úلفل�صطيني� ÚÄجÓعدد �ل Qي≥د Úل�صطيني يف �صنة 2000. يف حa Åو35 �أل∞ ’ج

ح�صÖ �لزي�دI �لطÑيعية لل�صك�ن بنëو 44 �أل∞ �صنة 2003. وح�صÖ ت≥دير �◊كومة 

�لعر�قية a�إن عدد �لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ هو 34 �أل∞ ’جa ;Åيم� قدQت �ملفوVصية �لعلي� 

ل�صوDون �لÓجÚÄ عدد �لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ يف �لعر�¥ ب` 34 �أل∞ �إ¤ 42 �أل∞25.

وŒدQ �’إ�ص�IQ �إ¤ �أن ن�صÑة �لزي�دI �لطÑيعية ت≥دQ بنëو 3.5% وهي ت�ص�ب¬ مãيÓته� 

يف �ملîيم�ت �لفل�صطينية يف �لدول �لعربية �مل†صيفة. وي¶هر �÷دول �لت�› تطوQ جممو´ 

�لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ يف �لعر�26¥.

Oó©dGáæ°ùdG

40001948

13,7421969

16,7261975

19,1841979

23,4611985

36,6311998

40,0002000

44,0002003
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وŒدQ �’إ�ص�IQ هن� �إ¤ �أن هذ√ �’أQق�Ω ’ ت�صمل �أعد�د �لفل�صطينيÚ �لذين دخلو� 

على   ºت�صنيفه يكن  �لعر�¥  يف  �ملتو�جدون  a�لفل�صطينيون   .1958 �صنة  بعد  �لعر�¥ 

:
27

Äa çÓK�ت، وهي c�لت�›

�لفل�صطينيون �لذين دخلو� �لعر�¥ و�أق�مو� aي¬ منذ �صنة 1948 ول¨�ية �صنة 1950،   .1

 ⁄ بë≥و¥  “تعو�  وهوD’ء   ،ÅجÓل �لعر�قي  �لتعري∞   ºعليه  ≥Ñنط� �لذين   ºوه

يتمع به� ب�قي �لفل�صطينيون يف �لعر�¥.

�صفر  بجو�R�ت  هوD’ء  وقد دخل   ،1967 �صنة  بعد  �لذين دخلو�  �لفل�صطينيون   .2

�أQدنية و⁄ يتمتعو� ب�ل�صفة �لتي “تع به� �أولÄك �لذين قدمو� يف �صنة 1948.

 º1991، وه áæ°S ‘ è«∏ÿG çGóMCG ó©H ¥Gô©dG ¤EG Gƒeób øjòdG ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG  .3

.âيف �لكوي Úنو� م≥يم�c مل�رشية �لذين� ≥F�Kمن حملة �لو

:á«bGô©dG áMÉ°ùdG ≈∏Y äóLGƒJ »àdG á«æ«£°ù∏ØdG äÉª«¶æàdG .4

�لتë≤ �لفل�صطينيون يف �لعر�¥ ب�Bلي�ت �لعمل �ل�صي��صي ومفرد�ت¬ يف a�cة �’أم�cن 

�أaر�د   ≥ëلت� �لفل�صطينية   IQوãل�  ¥Óنط� قÑل  م�  مرحلة  aفي   ،ºتو�جده �صهدت  �لتي 

 Úمل�صلم� �’إخو�ن  حرcة  مãل  �لدينية  و�◊رc�ت  �لعرب   Úل≥ومي� بëرcة  �÷�لية 

�’�صرت�cي  �لعربي   åعÑل� حزب   ¥Óنط� وبعد  �ل�صيوعي.  و�◊زب  �لتëرير  وحزب 

�لوج¬  �لعربية، c�ن يãل  �لتëرير  �أ�صم�√ جÑهة   k�ل�صطينيa k�تن¶يم �ل�صلطة �صكل  وتولي¬ 

�لعر�¥  لفل�صطيني  �ل�صي��صي  ب�أن طÑيعة �’نتم�ء  �ل≥ول  �لفل�صطيني يف �◊زب. ويكن 

�لكÒã من �◊رc�ت  �ل�صلطة، وذلك ’أن  �لÑعå وتولي¬  قد ت¨Òت بعد XهوQ حزب 

جو  عن  بعيدين   Úلفل�صطيني� يكن  و⁄  ح¶ره�،   ”ّ  Iموجود  âن�c �لتي  �ل�صي��صية 

�ملÓح≥ة و�’عت≥�ل �أو �ل≥تل يف بع†ص �’أحي�ن نتيجة ’نتم�ء�تهº �ل�صي��صية.

تÑلوQت  �أن  بعد   âن�c ¥�لعر� �ل�صي��صية لÓجÚÄ يف   I�ي◊� �ملهمة يف  �ملرحلة  �أم� 

�◊رcة �ل�صي��صية �لفل�صطينية و�أخذت ط�بع�k خ��ص�k به� “ãل عÈ ت�صكيل من¶مة �لتëرير 
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 ÚÄجÓل� �ص�حة  �صهدت  �ملرحلة  هذ√  aفي  �لفل�صطينية،   IQوãل� و�نطÓقة  �لفل�صطينية 

�لفل�صطينيÚ ت¨k�Ò ملëوk�X يف طÑيعة و�صكل �’نتم�ء �ل�صي��صي ’أبن�ء �÷�لية، و�لتë≥و� 

.
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بك�aة �◊رc�ت �لفل�صطينية وعملو� Vصمن �أطره� �ل�صي��صية و�لع�صكرية

 وقد �صهدت �لعÓق�ت �لفل�صطينية �لعر�قية ح�’ت مد وجزQ عك�صâ نف�صه� على 

حرية �لعمل �ل�صي��صي لÓجÚÄ، وتوRعâ �نتم�ء�تهº �ل�صي��صية يف �لدQجة �’أو¤ على 

حرcة aتí �لتي c�ن ير�أ�صه� ي��رش عرa�ت وحرcة aتí �ملجل�ص �لãوQي �لتي c�ن ير�أ�صه� 

�أبو ن†ص�ل، cم� �لتë≤ �لÓجÄون يف �صفو± �÷Ñهة �ل�صعÑية لتëرير aل�صطÚ، و�÷Ñهة 

�لديوقر�طية، وجÑهة �لتëرير �لفل�صطينية، وجÑهة �لن†ص�ل �ل�صعÑي. ويف مرحلة ’ح≥ة 

�أV�Qصيه� وذلك  �لتن¶يم�ت �لفل�صطينية ب�لتو�جد على  �صمâë �لدولة �لعر�قية لÑع†ص 

يف  ب�لعمل  له�   ì�ل�صم�  Ωبعد �’إب≥�ء  مع  ولكن  له�  Q�صمية   Öمك�ت  íتa خÓل  من 

و�ص§ �÷�لية ب�ل�صكل �لذي c�نâ تريد√ تلك �لتن¶يم�ت. cم� ق�مâ �لدولة �لعر�قية 

ب�ل�صم�ì ◊رcة حم��ص ب�لتو�جد على �أV�Qصيه� ولكن دون �’إعÓن عن ذلك ب�صكل 

Q�صمي وذلك ’عتQ�Ñ�ت �صي��صية خ��صة ب�لدولة وXروaه� �لد�خلية. وaيم� يلي ق�Fمة 

:
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ب�لتن¶يم�ت �لفل�صطينية �لتي تو�جدت على �ل�ص�حة �لعر�قية

�لفل�صطينية،  �◊رc�ت   Ècأ� من  وهي   :íàa  -  »æ«£°ù∏ØdG  »æWƒdG  ôjôëàdG  ácôM  .1

منط≥ة  يف  Q�صمي  م≥ر  له�  وc�ن  �لعر�¥،  aل�صطيني  من   Òãلك� �إليه�  و�نتمى 

 .¥Gô©dG •ƒ≤°S ó©H á«µjôeC’G äGƒ≤dG ¬àªëàbG ,OGó¨ÑH IOGôµdG

QƒãdG ¢ù∏éŸG íàa ácôM…: وهي حرcة �ن�ص≥â عن حرcة aتí بدعº من �لعر�¥،   .2

 ¬Ñمك�ت â≤و�أمُغل ºهذ� �لتن¶ي ÒKرش ت�أ�ëن� (�أبو ن†ص�ل)، �نÑي �لÈن ي≥وده� �ص�c

يف �لعر�¥ على �إKر �نë�ص�Q ت�أييد �لدولة ل¬ ووI�a �أبو ن†ص�ل.

übC’G äGƒb” »æ«£°ù∏ØdG »æWƒdG ôjôëàdG ¢û«L°≈“: ت�صكل من �ل≥و�ت �لفل�صطينية   .3

�إق�مت¬  وبعد   ،1982 �صنة  �’إ�رش�Fيلي يف   ì�جتي’� بعد  لÑن�ن  من   âلتي خرج�

وبعد   .¬aصفو� �لعر�¥ يف  aل�صطينيي  من  عدد   ≥ëلت� �لعر�¥،  ق�صIÒ يف   Iمبد
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�لفل�صطينية  �إ¤ �’أV�Qصي  �أو�صلو ع�د �÷زء �’أÈc من قو�ت �’أق�صى  �تف�قي�ت 

ومن Vصمنهº من �لتë≤ يف �صفو± هذ√ �ل≥و�ت من ’جÄي aل�صطينيي �لعر�¥، 

وب≥ي �’Bن م� ي�صمى ح�لي�k ب`”موDخرI قو�ت �’أق�صى“.

منذ  �لعر�قية  �’أV�Qصي  على  �÷Ñهة  تو�جدت   :Ú£°ù∏a  ôjôëàd  á«Ñ©°ûdG  á¡Ñ÷G  .4

بد�ية �لتو�جد �لفل�صطيني هن�∑، و“يزت عÓقته� بعدΩ �’�صت≥ر�Q مع �◊كومة 

عن  �أaر�ده�  �إبع�د  مع  �Bخر   k�حين  âومنع ب�لتو�جد   k�حين له�   íصم� �إذ  �لعر�قية، 

�لعر�¥.

Ú£°ù∏a ôjôëàd á«WGô≤ÁódG á¡Ñ÷G: وهي �أي†ص�k تو�جدت يف �لعر�¥ Vصمن �ل�صي�¥   .5

مع  وجذب  �صّد   Úب م�  عÓقته�  و“يزت  �لفل�صطينية  �لتن¶يم�ت  لتو�جد   Ω�لع�

.ºهÒأو ت�صف� ºهÑملك�ت ¥Óكومة �لعر�قية و�إغ◊�

�لتëرير  جÑهة  مع  �لعر�قية  �◊كومة  عÓقة   âن�c  :á«æ«£°ù∏ØdG  ôjôëàdG  á¡ÑL  .6

�أن  �إ’  معه�،   ±Óÿ�و  ¥�aلو� دQجة  يف   k�وطÑوه  k�صعود� ت�صهد  �لفل�صطينية 

�لد�Fمة  لÓإق�مة   k�عÑت تطوk�Q ملëوk�X وذلك  �صهدت  �لتëرير  �لعÓقة مع جÑهة 

’أمينه� �لع�Ω �لر�حل �أبو �لعÑ��ص يف �لعر�¥.

 ºت من دع�R�ة �’متيa�ن يتمتع بك�cلدولة و� ºهي تن¶ي :á«Hô©dG ôjôëàdG á¡ÑL  .7

م�دي ومعنوي وحرية �لعمل يف �صفو± �÷�لية.

c :»Ñ©°ûdG ∫É°†ædG á¡ÑL�ن تو�جد هذ� �لتن¶يº بÚ �أaر�د �÷�لية fiدود�k، وذلك   .8

بëكº �أن هذ� �لتن¶يc º�ن من �أ�ص¨ر �لتن¶يم�ت �لفل�صطينية. 

SÉªM - á«eÓ°SE’G áehÉ≤ŸG ácôM¢: وهي حرcة بد�أ ن�ص�طه� على �’أV�Qصي �لعر�قية   .9

.∂dP øY »ª°SôdG ¿ÓYE’G ¿hO ∂dPh ,Ú°ùM ΩGó°U ΩÉ¶f •ƒ≤°S π«Ñb

مع  �÷�لية  �◊رcة ووVصعه� يف  ت�صني∞ هذ√   ≥Ñينط  :»eÓ°SE’G  OÉ¡÷G  ácôM  .10

وVصع حرcة حم��ص.
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�لعر�¥،  يف  و�÷م�هÒي  �لن≥�بي  �لعمل  يف  �لفل�صطينيون  �لÓجÄون   ∑Q�ص� cم� 

 Ωدîن �أنه� تX ل ت�أ�صي�ص وت�صكيل بع†ص �لر�وب§ و�للج�ن و�’–�د�ت، �لتيÓمن خ

�ل≥†صية �لفل�صطينية. وc�نQ â�بطة �أبن�ء aل�صطÚ، �أول Q�بطة �أ�ص�صه� �لفل�صطينيون يف 

.
�لعر�¥ �صنة 1960، وتÑنâ �صع�Q ”ع�Fدون“، و” حله� يف �صنة 301961

 ºK  ،1963 �صنة   Rبر �إذ  �’–�د�ت،   Ωأقد�  Úل�صطa لطلÑة   Ω�لع� �’–�د  يعّد  cم� 

�صنة  ت�أ�ص�ص  �لذي   Úل�صطa لعم�ل   Ω�لع� �’–�د   √Óت  ºK  ،1965 �صنة  ت�صكيل¬  �أعيد 

ºK ،1966 –ول �إ¤ ÷نة  a ،1965�’–�د �لع�Ω للمر�أI �لفل�صطينية يف �لعر�¥، �صنة 

�Bخر  وc�ن   .1970 �صنة  �لفل�صطينية   Iملر�أ� Q�بطة   ºK  1969 �صنة  �لفل�صطينية   Iملر�أ�

Q�بطة   -  Úلفل�صطيني�  Úللمعلم  Ω�لع� ”�’–�د   Qل¶هو� يف  �لفل�صطينية  �’–�د�ت 

”�ملجل�ص   ºص�� علي¬  �أطل≤  م�  �’أQبعة  �’–�د�ت   âو�صكل  .1970 �صنة  �لعر�¥“ 

.
�لعر�¥“31 يف  �لفل�صطينية  لÓ–�د�ت  �ل≥طري 

و�للجنة   ،Úلفل�صطيني�  Úللمهند�ص  Ω�لع� �’–�د  منه�  ن≥�ب�ت   Iعد  âت�صكل cم� 

 ،Úلفل�صطيني� Úللفن�ن Ω�ل و�لزهر�ت، و�’–�د �لع�Ñية �لفل�صطينية، ومن¶مة �’أ�صÑأومل’�

للكت�ب   Ω�لع� و�’–�د   ،
32

Úم�ëمل� ون≥�بة   Úملهند�ص� ون≥�بة  �’أطÑ�ء  ون≥�بة 

.
33

Úفيëو�ل�ص

:ÚWƒàdG ™jQÉ°ûeh ¥Gô©dG ‘ ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG ¿ƒÄLÓdG .5

على  ”�إ�رش�Fيل“  دولة  �إعÓن  مع  �لفل�صطيني   Öل�صع� على   Iمر�Dملو� تتوق∞   ⁄

�’أV�Qصي �لفل�صطينية وطرد �أهله�، بل بد�أ حر�∑ تÑãيâ هذ� �لو�قع �÷ديد من خÓل 

 ºلتي تكفل ذوب�نه� Úيع �لتوطQ�لعديد من م�ص� Èكي�ن عc إل¨�ء �لوجود �لفل�صطيني�

 Q�و��صت≥ر Q�د�خل �ملجتمع�ت �لتي هجرو� �أو �صيهجرون �إليه�، ليكتمل بذلك ��صتمر

�لدولة �لعÈية ومن ºK ��صت≥ر�Q �ملنط≥ة ب�صكل ع�Ω ح�صÑم� يعت≥د �’إ�رش�Fيليون.

�لد�عية   ìقرت� عندم�   ،1911 �صنة  �إ¤   Úلفل�صطيني� ترحيل   Iكرa  Qجذو تعود 

 Êل�صهيو� �ملوD“ر  خÓل   Joshau Bukhmil بوخميل  جو�صو�√   Êل�صهيو� �لرو�صي 
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 Úل�صطa عرب  ترحيل  م�رشو´  �ل�صوي�رشية   Basel ب�Rل  مدينة  ع≥د يف  �لذي  �لع��رش 

�لرتحيل يف  ��صرت�تيجية   ìصوVبو برRت   1930 �صنة  و�لعر�¥. ويف  �صوQي�  �صم�ل  �إ¤ 

aكر �لزعم�ء �’إ�رش�FيليÚ من خÓل خطة و�يزمن Weizman Plan �لتي قدمâ لوQR�ء 

 David يونQديفيد بن جو åت خ��صة. ويف 1937/12/17 بع�Kد�fi ن�ءKأ� Úبريط�ني

Ben Gurion مذcرI �إ¤ �جتم�´ ÷نة �’أعم�ل �ل�صهيونية �ملنع≥د يف بريط�ني� ن��صد 

aيه� �لÈيط�نيÚ �لذين c�نو� ي�صتعمرون �لعر�¥ �مل�ص�عدI على ترحيل �لفل�صطينيÚ �إ¤ 

�لعر�¥، على �أن يتº دaع ع�رشI مÓيÚ جني¬ aل�صطيني م≥�بل �إع�دI توطÚ 100 �أل∞ 

 Iدëيف �لو’ي�ت �ملت ºليهودي �مل≥ي� Òملليون� Ω�م� قc .∑�هن Úل�صطa لة عربية منF�ع

و1948،   1934 �صنتي   Úب حãيãة  مبë�و’ت   Edward Norman نوQم�ن  �إدو�Qد 

 ¥Q�a Kمة  لي�ص  �أن  �أ�ص��ص  ت≥وΩ على  �لعر�¥. وc�نâ خطت¬  �إ¤   Úلفل�صطيني� لرتحيل 

 k�خر من �لع�⁄ �لعربي بن¶ر �ملو�طن �لعربي. م�صتندB� و�لعر�¥، �أو �أي جزء Úل�صطa Úب

�◊†رشية،  �لعن��رش  قوي حتى يف �صفو±   ÒKت�أ ذ�ت   âل�R م�  �لÑدوية  �لع≥لية  �أن  �إ¤ 

وهو م� يعني �أن �لتم�صك �ل�صديد ب�ملك�ن لي�ص من ت≥�ليد �لعرب. وبر�أي �لعديد من 

ن  sط nليو �لعربية  �لدول  �أa†صل  �لعر�¥ هي من  a�إن   ÚيليF�و�’إ�رش Úل¨ربي�  Úلدبلوم��صي�

�لÓجÄون �لفل�صطينيون aيه� ب�صكل د�ºF ونه�Fي، مل�ص�حت¬ �لكIÒÑ، وبعد√ ن�صÑي�k عن 

aل�صطÚ بوIQD �ل�رش�´ و�’حتك�∑. cم� �أن �لعر�¥ يتمتع بÒî�ت وKرو�ت IÒÑc، وهو 

 Úح Iيط�نية يف �ل≥�هرÈون �ل�رش¥ �’أو�ص§ �لDصو� IرF�يف د ÚولDم� خل�ص ل¬ �أحد �مل�صو

”توجد يف �لعر�¥ و�صوQي� مو�Qد a�cية لت¨طية ح�ج�ت عدد من �ل�صك�ن يÑل≠  ق�ل: 

عدI �أVصع�± �ل�صك�ن �◊�ليÚ يف ه�تÚ �لدولتc Úم� �أن �رشعة تطوير �لعر�¥ مرهونة 

بزي�دI عدد �صك�نه�“34.

�لتي طرحâ، م�رشو´   Úلفل�صطيني�  Úيع توطQ�لعديد من م�ص�  Úن من ب�c ل≥د

 Iمنع عود �صÑل  لدQ��صة   1948 �صنة  �أغ�صط�ص  �Bب/  �صكل ÷نة يف  �لذي  بن جوQيون 

 ،ºله �مل†صيفة  �لÑلد�ن  �لفل�صطينيÚ يف   ÚÄجÓل�  Úبتوط  âأو�ص� و�لتي   ،Úلفل�صطيني�

. ويف 
35

�لعر�¥ �لتوطÚ يف  تف†صيل  �ملتëدI، مع  �’أ·  c�صوQي� و�’أQدن مب�ص�عدI من 
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 Úيع �لتوطQ�من م�ص k�ت†صمن عدد k�يط�نية ت≥ريرÈجية �لQ�ÿ� IQ�Rصنة 1955 �أعدت و�

خ��صةk يف �لعر�¥. وذلك ب�لتن�صي≤ مع �ل�صف�IQ �لÈيط�نية يف ب¨د�د وق�صº �لتطوير يف 

�ل�صف�Q�ت  وب≥ية  �’أونرو�  ووc�لة  بÒوت،  يف  �’أو�ص§  �ل�رش¥  يف   Ê�يطÈل�  Öملكت�

 (115625/F / 37) ºقQ âي≥ة �لتي حملKد يف �لوQم� و Öيط�نية يف �ملنط≥ة. وح�صÈل�

a≥د c�ن ينت¶ر مو�a≥ة �لعر�¥ على ��صتيع�ب مليون ’جÅ على مدى ع�رشين �صنة يف 

.
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�مل�صت≥Ñل يف ح�ل ‚�ì �مل�رشو´

 ΩGó°U ¢ù«FôdG ΩÉ¶f •É≤°SEGh ¥Gô©dG ∫ÓàMG â≤Ñ°S áã«ãM »YÉ°ùe ∑Éæg âfÉc Éªc

ح�صÚ بë�صÖ م� �أcدت ’Q� دLaura Drake ∑�Q �ملV�ëرشI يف �÷�معة �’أمريكية 

يف و��صنطن، �لتي بينâ �أن Vص¨وط�k موQ�صâ على �لعر�¥ منذ �صنة c 1993�ن �Bخره� 

�لعر�¥  �أن  �إ’   ،Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل�  Úتوط قÑول  �أجل  من  aرن�صية  م¨ربية  و�ص�طة 

aQ†صه�. cم� �أن تلفزيون �ملع�VQصة �لعر�قية c�ن قد ذcر �أن وaد م�ص�عدي �لكو‚ر�ص 

�’أمريكي �لذي Q�R �لعر�¥ مطلع �صهر �أيلول/ �صÑتمÈ �صنة 1999، و�صلº ن�FQ ÖFي�ص 

�ليهودي يف  �للوبي  Q�ص�لة من جمموعة  �لوقâ ط�Q¥ عزيز  �لعر�قي يف ذلك  �لوQR�ء 

�إ¤ �ل≥Ñول بفكرI توطÚ �لفل�صطينيÚ يف   Úح�ص Ω�ي�ص �صدFيه� �لرa �لكو‚ر�ص دع�

 Ê�لكرد�صت� �لوطني  �’–�د   ºعيR �أن  ”�’نتف�Vصة“  تلفزيون  ون≥ل  �لعر�¥،  جنوب 

�صنو�ت،  منذ   âطرح �أنه�   k�ëصVمو  Iلفكر� هذ√  ي�صتÑعد   ⁄  Ê�Ñط�ل جÓل  �لعر�قي 

�لعر�قية.  cرد�صت�ن  منط≥ة  يف  تطÑي≥ه�   Iمر �أول  �’أمريكية   IQ�إد’�  âقرتح� عندم� 

�أن و�جهâ �حتج�ج�k من �’أcر�د �لذين يî�صون  ولكنه� عدلâ عن هذ� �لر�أي بعد 

ت¨يÒ ديوغر�aية �ملنط≥ة، م�صk�Ò �إ¤ �أن �لو’ي�ت �ملتëدI و”�إ�رش�Fيل“ �قرتحت� بعد ذلك 

.37
منط≥ة �لو�ص§ �لعر�قي
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 ∫Ó`à`M’G  ó`©`H  ¥Gô`©dG  ‘  ¿ƒ«æ«£``°ù∏ØdG  ¿ƒ`Ä`LÓ`dG  :kÉ«fÉ`K

(2009-2003) »µjôeC’G

 √ÉŒ á«bGô©dG ÜGõMC’Gh áeƒµ◊Gh »µjôeC’G ∫ÓàM’G á«°SÉ«°S .1

:Ú«æ«£°ù∏ØdG

 Ωلعمو  I�و�ملع�ن �لفوVصى  من  مرحلة  بد�ية  للعر�¥  �’أمريكي  �’حتÓل  �صكل 

عملي�ت  بت�صجيع   ÖÑوت�ص �لط�Fفية،  و�ل†ص¨�Fن  �’أح≥�د   Q�Kأ� cم�  �لعر�قي،   Öل�صع�

�ل≥تل و�لنهÖ و�’نت≥�Ω، خ�صو�ص�k ‡ن c�نو� من حزب �لÑعå �لعر�قي �أو ‡ن يë�صÑون 

 â– �لع�صكرية  و�ملجموع�ت  �مليلي�صي�ت  تعدد  �إ¤  �أدى  cم�  �ل�ص�ب≤.   Ω�¶لن� على 

 ºص�ت �لع�ص�ب�ت �’إجر�مية... ‡� �أ�صه�Q�‡ ¤إ� âتل∞ �لعن�وين و�’نتم�ء�ت، و�صلfl

.±’B’� ت�Äإ¤ م� Úعدد �ل≥تلى من �لعر�قي íaQ يف

 Úح k�ص�´ �ملرتدية خ�صو�صVون �لفل�صطينيون مبن�أى عن هذ√ �’أوÄجÓو⁄ يكن �ل

�ل�ص�ب≤،   Ω�¶للن  ´�Ñأت�c  ºت�صنيفه �إ¤  �ل�صني،   Öملذه� �أ�صë�ب  من   k�فيF�ط  ºت�صنيفه

وخ�صو�ص�k �’أحز�ب �لفل�صطينية �ل�صي��صية �لتي c�نâ مدعومة من حزب �لÑعa .å≥د 

 Úلفل�صطيني� ÚÄجÓعلى �ل k�ÒÑc k�ÄÑل �’أمريكي ومنذ ◊¶�ت¬ �’أو¤ عÓصكل �’حت�

يف �لعر�¥ “ãل ب�لعديد من �ملم�Q�ص�ت �ل�صلÑية Œ�ههº �صو�ء من قÑل قو�ت �’حتÓل �أو 

�◊كوم�ت �لعر�قية �ملتت�بعة �أو �’أحز�ب و�’أطر�± �لعر�قية �’أخرى.

�ل�ص�ب≤   Ω�¶لن� حلف�ء   ºأنه� على   Úلفل�صطيني� مع  �’حتÓل  قو�ت   âتع�مل a≥د 

�أنو�´  �صتى  �’حتÓل  وم�Q�ص   .38
�’أ�ص��ص هذ�  على   Ωت≥و  ºله مع�ملته�   âن�cو

�Vصطه�د وترويع وقتل و�عت≥�’ت  �’إجر�مية بë≥هº، من  و�’عتد�ء�ت  �’نته�c�ت 

�لعر�¥  دخوله�   Ö≤ع �’أمريكي  �’حتÓل  قو�ت   âوق�م �لهوية.  على  ع�صو�Fية 

ب�أعم�ل   ºF�≤ل� و�عت≥�ل  �أبو�به�،   ºو–طي ب¨د�د  يف  �لفل�صطينية   IQ�ل�صف� مبد�همة 

�أΩ ق�رش. cم�  �ل�صف�IQ، وعدد من  موXفيه� �لذين ��صتمر �عت≥�لهº ’أÌc من �صنة يف 

ق�صفâ �ل≥و�ت �’أمريكية �أÈc جممع للفل�صطينيÚ يف منط≥ة �لÑلدي�ت ب≥ن�بل عن≥ودية 
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�أمÚ ع�Ω جÑهة  �لعÑ��ص)  (�أبو  عÑ��ص  �أحمد  �ل≥و�ت fiمد  و�عت≥لâ هذ√  و�صو�Qيخ، 

.
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�لتëرير �لفل�صطينية، �لذي تويف يف 2004/4/9 يف �ملعت≥Óت �’أمريكية

�’أمcÒي  �’حتÓل  قو�ت   âق�م  2004  Èدي�صم �’أول/  c�نون  �صهر  مطلع  ويف 

 IدQ�ه� ومطF�ة �لوطنية �لفل�صطينية يف �لعر�¥، و�عت≥�ل عدد من �أع†صÄمبد�همة م≥ر �لهي

�لهيÄة  fiتوي�ت  جميع   IQوم�ص�د  ±Óو�إت  Òتدم  ”ّ �إKره�  وعلى  �’Bخرين،  ومÓح≥ة 

و�’عتد�ء على بيâ �لطفل �لفل�صطيني، وجمعية �ملر�أI �لفل�صطينية، وQوVصة وح†ص�نة 

 ≥ëبعد ذلك �صل�صلة من �’عتد�ء�ت �’إجر�مية ب âتو�ل ºK ،ز �◊��صوبcحيف� ومر

.
40

�لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ يف �لعر�¥ من قÑل قو�ت �’حتÓل �’أمريكي

 øjôé¡ŸGh  Iôé¡dG  IQGRh  âdƒJ  ,»µjôeC’G  ∫ÓàM’G  ó«H  OGó¨H  •ƒ≤°S  òæeh

تتعل≤  م�ص�cل  �لفل�صطينيون  وع�نى   ،Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل� عن  �مل�صوDولية  �لعر�قية 

بتجديد بط�قة �’إق�مة �لتي c�نâ تتطلŒ Öديد�c kل KÓKة �أ�صهر، مع م� يرت�a≤ ذلك من 

تع≥يد�ت ومع�ن�I عند مر�جعة �لفل�صطيني ’أية د�FرI حكومية.

 k�وخ�صو�ص �’أمريكي،  �’حتÓل  بعد  �لعر�قية  �◊كوم�ت  عديدون  ويمëُّمل 

عملية  يف   ÒÑc  Öج�ن عن  �مل�صوDولية  �مل�لكي،  ونوQي  �÷عفري   ºإبر�هي� حكومتي 

قÑل  من  �لهوية  �لع�صو�Fية على  �’عت≥�’ت  �لفل�صطيني من خÓل  �لوجود  ��صتهد�± 

وقتل  �ختط�±  يف  �مليلي�صي�ت  مع   Dو�لتو�طو �لد�خلية،   IQ�Rلو ت�بعة  حكومية  قو�ت 

 ΩÓإع’� و�ص�Fل   Èع  ºح≥تهÓم على  و�لتëري†ص  �لفل�صطينية،  �لتجمع�ت  وق�ص∞ 

�ملë��ص�صة  على  �ل≥�Fمة  �◊كوم�ت  هذ√   Iء�Ñع  â–و  .Iرش��Ñم  Òوغ ملتوية  وبطر¥ 

ب�’إ�ص�ع�ت  و�لت�أKر  �’أمن،   Ω�و�نعد  Q�صت≥ر�’�  Ωعد من  Xرو±  ويف  �لط�Fفية، 

وجود  وتهمي�ص  �إل¨�ء  على  ب�لعمل   Iمتنفذ جه�ت   âق�م �ملذهÑي،  و�لتëري†ص 

منه�  و�لتن�صل  �ل�ص�ب≥ة،  �◊كوم�ت  مع   ºبه �ÿ��صة  �’تف�قي�ت  ون≥†ص   Úلفل�صطيني�

ب¬  “تعو�  �لذي   Êل≥�نو� �لو�ص∞   ºتهÑصل� cم�   ،k�Ñغري  k�ي�نc  ºبو�صفه  ºمعه و�لتع�مل 

.41
�ص�ب≥�k بو�صفهº م≥يمÚ د�FمÚ يف �لÓÑد
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 Human يت�ص ووت�ص�Q هيومن ºيف �لعر�¥ �لذين ق�بلته Úلفل�صطيني� º¶صتكى مع��

Rights Watch، خÓل �صهر �أي�Q/ م�يو 2006، من �أن وIQ�R �لد�خلية �لعر�قية “�Q�ص 

�لتمييز بë≥هa ºتنت≥�ص من ح≥وقهº �’إن�ص�نية �’أ�ص��صية. وتر�وì �صوء �ملع�ملة �لذي 

لت�صجيل   ºذه�به عند  م�صيÄة  ل¨ة   Ω�دîصت�� من  �لد�خلية  موXفي  �أيدي  على  يل≥ون¬ 

�إق�متهº �إ¤ ��صتهد�aهº ب�لتعذيÖ. وبë�صÖ هيومن Q�يت�ص ووت�ص يعزو �لفل�صطينيون 

ذلك �إ¤ cون �لوIQ�R و�قعة –â نفوذ a�ص�Fل �صيعية �صي��صية معينة. وق�ل �لÑع†ص �إن 

مع�ن�تهº مع �لوR� IQ�Rد�دت �صوء�k بعد تو› حكومة �÷عفري يف c�نون �لÊ�ã/ ين�ير 

2005. وق�ل �لفل�صطينيون �لذين –دâK �إليهº هيومن Q�يت�ص ووت�ص �إن k�Òãc من �أبن�ء 

.
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جلدتهº ”�ختفو�“ بعد �أن �عت≥لتهº قو�ت �’أمن �لعر�قية

 Öأج�ن�  ºبو�صفه  Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل� مع  �لعر�قية  �لد�خلية   IQ�Rو  âوتع�مل

مديرية  من خÓل  وŒديده�  �’إق�مة   íيQ�ت�ص على  ب�◊�صول   ºتهÑوط�ل  ،Úم≥يم  Òغ

�’إق�مة. و�تهمâ من¶مة هيومن Q�يت�ص ووت�ص وIQ�R �لهجرI و�ملهجرين ب�إXه�Q عد�ء 

 Iلهجر�  IيرRو ع≥دت   ،2005 �أcتوبر  �’أول/  ت�رشين  aفي   ،Úلفل�صطيني�  √�Œ خ��ص 

�لوQR�ء  �أنه� ط�لâÑ جمل�ص  aي¬   âرشح� k�فيëص� k�ر“Dد �÷عفر موÑو�ملهجرين �صهيلة ع

�لفل�صطينية  �’أV�Qصي  �إ¤  �لعر�¥  يف   Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل�  Iب�إع�د �لد�خلية   IQ�Rوو

�لذين   Úلفل�صطيني� طرد  �إ¤  �لد�خلية   IQ�Rو  Qد�Ñت �أن   Öيج”  :âق�ل  åحي �ملëتلة، 

 âÑëن�ص� �أن  بعد   Iغز يف   ºصهVQأ� �إ¤  عر�قية   kجن�صية يëملون  و’  �لعر�¥  �إ¤  ÷�أو� 

�أن مط�لÑته� بطرد �لفل�صطينيÚ من �لعر�¥ ج�ءت   k�أي†ص�  âم� �رشحc .“�يل منهF�إ�رش�

.
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بعد توQطهº يف �لهجم�ت �’إQه�بية

ن≥طة –ول خطIÒ يف  �ص�مر�ء  مدينة  �لع�صكريÚ يف   Úإم�م’� م≥ر   Òتدم و�صكل 

من  للعديد   k�aهد �لفل�صطينيون   íÑأ�ص�  åحي �لعر�¥،  يف   Úلفل�صطيني� ��صتهد�± 

�’أطر�±، منه� لو�ء �لذÖF �لت�بع للدولة �لذي م�Q�ص �لكÒã من �’عتد�ء�ت، �أبرRه� 

.
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�قتΩ�ë �ملجمع�ت �ل�صكنية، و�عت≥�ل �لعديد من �أبن�ء �÷�لية بتهمة �’إQه�ب
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�إ¤ �ملîيم�ت على �◊دود Q�R وaد يãّل �◊كومة  �أن ÷�أ aل�صطينيو �لعر�¥  وبعد 

يكن  م≥رتح�ت:  KÓKة   Úللفل�صطيني  Ωوقد �لوليد،   ºيfl  2007/5/24 يف  �لعر�قية 

 ºم�يتهëب �لعر�قية  �ل�صلط�ت   ºتهت و�أن  ب¨د�د  يف   ºلهR�من �إ¤  يعودو�  �أن   ÚÄجÓل

 Iدëأ· �ملتÓصية �لعلي� لVوينت¶رو� ب�أن تدبر �ملفو ºلهR�أو �أن يعودو� �إ¤ من� ;ºمتهÓو�ص

 k�ÒÑc  k�يمfl �ل�صلط�ت   Åتن�ص �أن  �أو  �لعر�¥;   êQ�خ  ºتوطينه �أمر   ÚÄجÓل� ل�صوDون 

لÓجÚÄ يف حي �لÑلدي�ت بÑ¨د�د ي�صتطيع ��صت†ص�aة 750 ع�Fلة على �’أقل، و�أن –�aظ 

�لعر�قية ’  �أن �◊كومة  �أمن¬. وaQ†ص �لÓجÄون هذ√ �مل≥رتح�ت ’أنهº يعت≥دون  على 

.
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ºصم�ن حم�يتهV ت�صتطيع

 Iلهجر� IQ�Rيل وcو Q�أ�ص�a ¥�لذين خرجو� من �لعر� Úلفل�صطيني� ÚÄجÓأم� عن �ل�

نف�ص  �لÓجÚÄ من خÓل  هوD’ء   Iإع�د� �إ¤  ي�صعى  �لعر�¥  �أن  �إ¤  ن�هي   Òصم� �لعر�قية 

 ،ºله �لعر�قية  �لهوية   Q�إ�صد�  k�أي†ص� وت�صمل   ،Úلعر�قي� على   ≥Ñتط �لتي  �’�صرت�تيجية 

 ê�لعر�¥ –ت� êQ�من خ ºعلى �أن �إع�دته k�م�صدد ،ºل�صن منه� Q�Ñcمل و�Qع�ية �’أQو

ل≥ر�Q جمل�ص �لوQR�ء ح�رش�k. و�أcد �لن�هي �أن¬:

 Úلفل�صطيني�  ºب�إخوته  Ω�هتم’� على  �لعر�قي   Öن�÷� حر�ص   ÖÑب�ص

 ºة حم�يتهëيف م�صل Öيع �لتي ت�صQ�ذ جملة من �مل�ص�îب�ت IQ�Rلو� âرشع�

و��صت≥ر�Qهº د�خل �لعر�¥، و�أÌc من ذلك حيå عمدت �◊كومة �لعر�قية 

�ملو�طن  علي¬  يë�صل   R�متي� ب�أي   ºل�صموله  Òتد�ب جملة  �تî�ذ  �إ¤   k�Òأخ�

�لعر�قي �ملهجر �أو �لن�ìR، حيå يë�صلون (�لع�ÓFت �لفل�صطينية �لن�Rحة) 

معون�ت   k�و�أي†ص  ºعودته بعد   ÚحR�لن�  Öو�تQو �◊كومة  منëة  مÑل≠  على 

.
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م�لية وعينية �أخرى

تنوعQ�‡ â�ص�ت �’أحز�ب �لعر�قية Œ�√ �لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ، وتلونâ مبîتل∞ 

 âجه وومُ �لط�Fفية،  �مليلي�صي�ت  �أيدي  على  �لط�Fفي  �لعن∞  �أعم�ل  وبد�أت  �’ألو�ن. 

 ،“Qبد و”aيل≤  �ملهدي“  ب`”جي�ص  يعر±  م�  ميلي�صي�ت  �إ¤  ب�لتëديد   Ω�ته’� �أ�ص�بع 

ومن�ط≤   ،ºلهR�من من   ºهÒوتهج �لهوية  على  �ل≥تل  ’أعم�ل  �لفل�صطينيون  وتعرVص 

�صكن�هº، وهدΩ م�ص�جدهc .ºم� تعرVصو� �إ¤ �صتى حمÓت �لتنكيل و�لت�صفي�ت.
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ب�ل≥تل،   Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل� تهديد  �ل�صيعية  �مليلي�صي�ت  بع†ص   âص�Q�م cم� 

 Úمن �لفل�صطيني Òãلك� kÓعa د هذ√ �لتهديد�ت، وقد قتلcDيع بي�ن�ت توRتو Èوذلك ع

�إ¤ �لت�رشيë�ت �لتëري†صية �لتي �صدQت عن قي�د�ت بع†ص  ، ب�’إVص�aة 
47

نتيجة ذلك

 Úلفل�صطيني� ÚÄجÓر �لوطني �لعر�قي“ �ل“Dحزب ”�ملو Iأحز�ب; �إذ و�ص∞ بع†ص ق�د’�

يف �لعر�¥ ب�أنهº ي�صكلون ط�بوk�Q خ�م�ص�k وcريه�k للن¶�Ω �ل�ص�ب≤. وذلك cل¬ يف معرVص 

تÈير �’أعم�ل �لعدو�نية �لتي يتعرVص له� �لÓجÄون �لفل�صطينيون، مب� يف ذلك �لعمل 

. cم� aQعâ بع†ص �’أحز�ب �لعر�قية 
48

على طردهº خ�êQ �لÓÑد �إ¤ �◊دود �’أQدنية

�صع�Q�ت مãل: ”�لعر�¥ للعر�قيÚ“ ح�ول �لÑع†ص من خÓله� �أن يåÑ مع�Ê ذ�ت طÑيعية 

 .
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عن�رشية و�نعز�لية!!?

وق�مâ جم�ع�تl م�صلëة ب≥تل �ملÄ�ت من �لفل�صطينيÚ عÒãc È من �لهجم�ت �لتي 

c�دت ت�صíÑ حرب�k مفتوحة، وق�ل �لن�ط≤ ب��صº �ملفوVصية �لعلي� ل�صوDون �لÓجB� ÚÄنذ�∑ 

 ،Úلفل�صطيني�  Èتعت �لعر�قية  �’أطر�±  ”بع†ص  �إن   ،Ron Redmond Qيدموند  Qون 

بو�صفهº من �مل�صلمÚ �ل�صنة، من جملة �أعد�Fه�، Qغº عدΩ م�ص�cQتهº يف �ل�رش�ع�ت 

.
�لد�خلية“50

وطk�≤Ñ ل�صهود عي�ن ق�بلتهº من¶مة هيومن Q�يت�ص ووت�ص، ق�Ω م�صلëون جمهولون 

 IQمب¨�د  ºت�أمره من�صوQ�ت  وبتوRيع  ب¨د�د  من  flتلفة  �أم�cن  يف   Úلفل�صطيني� بتهديد 

�لعر�¥ aوk�Q و�إ’ قتلو�. cم� وRعâ جم�عةl تطل≤ على نف�صه� ��صº ”�رش�ي� يوΩ �◊�ص�ب“ 

من�صوQ�تm على من�Rل �لفل�صطينيÚ يف �أحي�ء �◊رية و�لدوIQ و�لزعفر�نية و�لÑلدي�ت; 

:
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وج�ء aيه� م� يلي

ºلرحمن �لرحي� ˆ� ºب�ص

Q�إنذ� ` Q�إنذ� ` Q�إنذ�

 ÚÑو�ل¨��ص Úو�لوه�بي ÚيÒمع �لتكف Úونة �ملتع�ونÿ� Úإ¤ �لفل�صطيني�

و�لÑعãيÚ �ملو�لÚ ل�صد�Ω، وخ��صةk من ي≥طن حي �لدوIQ منهº. ننذºcQ ب�أنن� 
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 Qوقد �أعذ .Ω�ل 10 �أيÓخ ºو� �ملنط≥ة ب�أنف�صكQإن ⁄ ت¨�د� k�جميع ºcصنطرد�

.Qمن �أنذ

�رش�ي� يوΩ �◊�ص�ب

 ºت�أمره ºلة على هو�تفهK�‡ لF�ص�Q ºعن تل≥يه Úعدد من �لفل�صطيني çوقد –د

.
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مب¨�دIQ ب¨د�د aوk�Q و�إ’ قتلو�

ح�لة  ”يف  ب¨د�د  aل�صطينيي  �أن   k�علن  ÚÄجÓل� ل�صوDون  �لعلي�  �ملفوVصية   âو�رشح

من   Úلفل�صطيني� من  مزيد   Q�رa �إ¤   k�ديDمو ينت�رش  �أن  �لرعÖ يكن  ”هذ�  �صدمة“ و�أن 

 ÚÄجÓص �ل�ص�مي لVملفو� Antonio Guterres ي�صÒأنطونيو غوت� Öتc د≤a .“ب¨د�د

يف �’أ· �ملتëدI �إ¤ �لرFي�ص �لعر�قي جÓل �لط�لÊ�Ñ يوΩ 2006/3/14 معk�È عن  قل≥¬ 

جر�ء ت�ص�عد �لعن∞ Vصد �لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ، وخ��صةk يف Xلfi” uدودية قدIQ قو�ت 

 ÚÄجÓخ��ص ◊م�ية �ل Öعلة“، ودع� �إ¤ �إق�مة مكت�a حم�ية Òaأمن �لعر�قية على تو’�

 .
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�لفل�صطينيÚ من �لعن∞

 âëتتa� ي�ت �لتيF�لف†ص� Èأخرى ع� k’�أ�صك� Úري†ص على �لفل�صطينيëذ �لتîم� �تc

بعد �’حتÓل مãل قن�I ”�لعر�قية“ �لف†ص�Fية �لتي عرVصâ بع†ص �لفل�صطينيÚ على �أ�ص��ص 

 ºتن¶ي يتÑعون  عن��رش   ºو�أنه ب¨د�د،  من  �أم�cن flتلفة  تفجÒ يف  دبرو� عملي�ت   ºأنه�

.
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�ل≥�عدI، وقد بر�أهº �ل≥†ص�ء �لعر�قي aيم� بعد

:»µjôeC’G ∫ÓàM’G ó©H ¥Gô©dG ‘ Ú«æ«£°ù∏ØdG ÚÄLÓdG ´É°VhCG .2

 ∫ÓàM’G â– ¥Gô©dG ‘ ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG É¡d ¢Vô©J »àdG IÉfÉ©ŸG ∫Éµ°TCG .CG

:»µjôeC’G

ل≥د تر∑ �حتÓل �لعر�¥ ومنذ ◊¶�ت¬ �’أو¤ �أKر�k�ÒÑc k على �لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ يف 

�لعر�¥، “ãل ب�لعديد من �’نته�c�ت Œ�ههº، �صو�ء من قÑل قو�ت �’حتÓل �’أمريكي 

�إن�ص�ء flيº �لعودI يف  �أΩ �’أطر�± �لعر�قية �لط�Fفية �’أخرى، ونتيجة مل� ت≥دa Ω≥د ّ” 
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 Úلفل�صطيني� �ل≥دΩ ’�صتيع�ب   Iلكر ن�دي حيف�   Öملع �أV�Qصي  على  �لÑلدي�ت  منط≥ة 

.ºلذين طردو� من من�ط≤ �صكن�ه�

 2006/12/31 ول¨�ية   2003/4/4  ÚH  Ée  â©bh  »àdG  äÉcÉ¡àf’G  ∂∏J  øY  èàfh

دQ��صة  وت¶هر   ،Úلفل�صطيني� من   Úو�ملعت≥ل  Úaطوîو�مل و�÷رحى  �ل≥تلى  ع�رش�ت 

�أجر�ه� �أحمد يو�ص∞، و⁄ يتº �لت�أcد من �صëته�  من م�ص�دQ �أخرى، �أعد�د Vصë�ي� 

 Éªc âfÉc èFÉàædG ¿EÉa ,Qó°üŸG Gòg Ö°ùëHh .∂dòH áª¡àŸG äÉ¡÷Gh Ú«æ«£°ù∏ØdG

:
55

يلي

πà≤dG

áª¡àŸG á¡÷G              

áæ°ùdG      
»µjôeC’G ∫ÓàM’Gá«bGô©dG áeƒµ◊Gá«ØFÉ£dG äÉ°SQÉªŸGá«°VôY´ƒªéŸG

20036-1411

20043-12520

20052214725

2006368210101

´ƒªéŸG14810926157

áÑ°ùædG%8.9%5.1%69.4%16.6

äÉcÉ¡àf’G

áª¡àŸG á¡÷G              

áæ°ùdG      
»µjôeC’G ∫ÓàM’Gá«bGô©dG áeƒµ◊Gá«ØFÉ£dG äÉ°SQÉªŸGá«°VôY´ƒªéŸG

200320-1425

200423246475

200514882468356

200651871,588131739

´ƒªéŸG1081771,881292195

áÑ°ùædG%4.9%8.1%85%1.3
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áeÉY äÉaƒ°ûc

äÉcÉ¡àf’G                

áæ°ùdG       
Òé¡JπàbìôLáªgGóe∫É≤àYG∞£N∞°üb¿Gó≤aójó¡JÖjò©J

200340011--111--2------

200425205219--1----2

200520025319599--4713

20061,21010159338091992923

´ƒªéŸG1,835157675516910012133638

وقّدQت �ل�صÑكة �’أهلية مل�ص�عدa Iل�صطينيي �لعر�¥ يف بي�ن ن�رش√ �ملرcز �’إعÓمي 

تلو� يف �لعر�¥ ب�أÌc من 320 بëلول  �لدو› لل�رش¥ �’أو�ص§ عدد �لفل�صطينيÚ �لذين قمُ

.
مطلع �صنة 562007

وذcر cRري� �’أغ�، FQي�ص د�FرI �صوDون �لÓجÚÄ يف من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية، 

 ،ÒÑc ب�صكل  �Rد�دت  �لعر�¥  يف   Úمل≥يم�  Úلفل�صطيني� علي  �’عتد�ء�ت  ح�صيلة  �أن 

 536 ي≥�Qب  م�   Úلفل�صطيني� من  �لعر�¥  يف  و�ملف≥ودين  �ل≥تلى  عدد   íÑأ�ص�  åيëب

عنه�   º‚ �عتد�ء�ت،   809 �’عتد�ء�ت  عدد  بل≠  aيم�   ،2006 �صنة  خÓل   k�ل�صطينيa

و�إع�قة   ìخرين، وجرB�  22 62، و�ختط�±  و�عت≥�ل   ،k�Ä536 ’ج و��صت�صه�د  �ختف�ء 

.
57 k�ل�صطينيa 140

ويف c 24�نون �لÊ�ã/ ين�ير 2007، بعã‡ åل من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية يف لÑن�ن 

تلو� يف �لعر�¥  �إ¤ من¶مة �لعفو �لدولية ق�Fمة ب�أ�صم�ء Rه�ء a 500ل�صطيني وQد �أنهº قمُ

 Úب �أن¬   ÚÄجÓل� ل�صوDون   Iدëملت� لÓأ·  �لعلي�  �ملفوVصية   âو�رشح  ،2003 �صنة  منذ 

 k�ل�صطينيa 186 د م≥تل م� ’ ي≥ل عنcين�ير 2007 ت�أ /Ê�ãنون �ل�cني�ص�ن/ �إبريل 2004 و

.
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يف ب¨د�د

حول  �’إن�ص�ن  ◊≥و¥  �لزيتونة  مرcز  �أعد√  ت≥رير  �ل≥تلى  عدد  �Qتف�´  يوcDد  و‡� 

�ل≥تل  Vصë�ي�  عدد  �أن  aي¬   Rأبر� �لعر�¥،  يف   Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل�  I�ومع�ن يومي�ت 
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 Iلفرت� aل�صطيني�k خÓل   96 بل≠  �لعر�¥  �لفل�صطينيÚ يف   ÚÄجÓل� �لذي ط�ل  �لط�Fفي 

.
�ملمتدI بc Ú�نون �لÊ�ã/ ين�ير و�Bذ�Q/ م�Q�ص 592007

ب≥يâ �أوVص�´ �لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ يف aرتI ت�صكيل �◊كº على ح�له� و⁄ يطر�أ 

 Òكومة �لعر�قية. غëوي للÓصة �إي�د ع��FQ Iرتa ذلك �’أمر يفcملمو�ص، و Ò¨عليه� ت

بد�أت   åحي �÷عفري،   ºإبر�هي� حكومة   Iرتa يف   ÒÑc  mب�صكل تدهوQت   Qأمو’� �أن 

على  ب¨د�د  ويف   k�عموم �لعر�¥  يف  �لفل�صطيني  �لوجود  Vصد  من¶مة  –ري†ص  حملة 

�إعΩÓ حكومية، وبد�أ منه� م�صل�صل  �أطر�± وو�ص�Fل  aيه�   âcQ�صو�ص، �ص�ÿ� ¬وج

 Qب¶هو �لتëري†ص  حملة  �بتد�أت   .åã÷�ب و�لتمãيل   Öو�لتعذي و�ÿط∞  �لتëري†ص 

ليعرتaو�   Öلتعذي�  Q�KB�  ºعليه بدت  وقد  �لعر�قية،   I�قن على   Úلفل�صطيني� من  �أQبعة 

مب�صوDوليتهº عن تفجÒ حي ”ب¨د�د �÷ديدI“، غÒ �أن¬ يتÚÑ بعد çÓK �صنو�ت ق†صوه� 

يف �ل�صجن �أنهº �أبري�ء. ومن �أبرR عملي�ت �ل≥تل بë≤ �لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ يف �لعر�¥ 

م≥تل ت�صعة منهº وجرì �لع�رش�ت يف هجوΩ على �صو¥ �ÿ†ص�Q يف منط≥ة �لÑلدي�ت يف 

 Öcي م¨�وير �لد�خلية وترR ل ملي�صي�ت دعمته� جمموعة ترتديÑ2006/6/26 من ق

 ÖقيQ وج¬ ح≤ ودون Òو�لن�ص�ء من غ ñعلى �’أطف�ل و�ل�صيو Q�لن� â≤ته�، �أطل�Q�صي�

.
60

Öأو ح�صي�

:¥Gô©dG ‘ Ú«æ«£°ù∏ØdG ÚÄLÓd »LQÉÿGh »∏NGódG Òé¡àdG .Ü

�Vصطر aل�صطينيو �لعر�¥ نتيجة �Vصطه�د �÷ي�ص �’أمريكي و�مليلي�صي�ت �لعر�قية �إ¤ 

�لهرب من �لوVصع �مل�أ�ص�وي �لذي يعي�صون¬، و÷�أو� �إ¤ flيم�ت �أقيمâ على �◊دود 

.Iإ¤ دول متعدد� ºع†ص منهÑدنية، ” ترحيل �لQية و�لعر�قية �’أQلعر�قية �ل�صو�

ويدوQ �◊ديå هن� حول نوعÚ من �لتهجÒ: �لتهجÒ �لد�خلي و�Q�ÿجي.

:»∏NGódG Òé¡àdG .1

�لع�ÓFت  �أعد�د IÒÑc من  �لت�صفية و�لتعذيÖ و�لتهجÒ، غ�دQت  نتيجة ◊مÓت 

�أن ت�صمí دول  �أمkÓ يف  �لفل�صطينية مب� خّ∞ حمل¬ من مت�´، وتوجهو� نëو �◊دود 
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�مليلي�صي�ت  �أيدي  على   íلذب� من   ºله حم�ية  �أV�Qصيه�  بدخول   ºله �لعربي   Q�و÷�

�لعر�قية، ولكن �ملهجرين ل≥و� �أ�صّد �أنو�´ �لعنâ، وب≥و� يف flيم�ت على �◊دود، ’ 

ي�صتطيعون �لعودI �إ¤ �لعر�¥ ’أن �ملوت و�لت�صفية ب�نت¶�Qهº، و’ ي�صتطيعون �لدخول 

�أن�صÅ ’�صتيع�بهº موDقت�k. وتتوR´ �ملîيم�ت   ºيfl من Ìcأ� �أي بلد عربي، وهن�∑  �إ¤ 

:
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�لفل�صطينية يف �لعر�¥ وخ�Qج¬ و�لتي �أن�ص�أت بعد �’حتÓل على �ل�صكل �لت�›

 Iن�دي حيف� لكر Öصي ملعV�Qلدي�ت على �أÑيف منط≥ة �ل √Dإن�ص�و� ”ّ :IOƒ©dG º«fl .CG

منط≥ة  يف   ºصكن�ه� من�ط≤  من  طردو�  �لذين   Úلفل�صطيني� ’�صتيع�ب   Ωل≥د�

�لÑلدي�ت، وّ” �إ�صك�ن نëو 500 ع�Fلة، و�أغل≤ يف منت�ص∞ �صنة 2005.

ó°ûjhôdG º«fl .Ü: ّ” �إن�ص�وD√ د�خل �◊دود �’أQدنية، و�صمي flيº  �إيو�ء 1، وVصº م� 

بÚ خم�صم�Fة و�أل∞ �صî�ص، و�صمâë �◊كومة �’أQدنية بدخول حو�› 400 

من �لفل�صطينيÚ �ملتزوجÚ ب�أQدني�ت. وّ” �إغÓ¥ �ملîيº يف �أو�خر �صنة 2007، 

�لR�Èيل  �إ¤   ºترحيله ”ّ �إ¤ ب¨د�د، و�÷زء �’Bخر  ق�طني¬  �أن ع�د جزء من  بعد 

وcند� و�لو’ي�ت �ملتëدI ونيوRيلند�.

 Úمن �÷ن�صي�ت يف �ملنط≥ة �لو�قعة ب k�عدد ºلي†ص ºيîأن�صىء هذ� �مل� :áeGôµdG º«fl .ê

�◊دود �لعر�قية و�’أQدنية، و�ن†صº �إلي¬ عدد من �لفل�صطينيÚ قÑل �ن†صم�مهº �إ¤ 

flيº �لروي�صد.

يف  �لعر�¥  من   k�ل�صطينيa  89  Òتهج �إKر  على   ºيîمل� هذ�  �أن�صىء   :π«ÑjôW  º«fl  .O

 ºيfl يف   ÚÄجÓل� �أعد�د   âتفعQ� �مل�ص�جد.  تفجÒ�ت  �إKر  على   2006/3/18

طريÑيل �إ¤ 178، وّ” �إغÓق¬ بعد مو�a≥ة �◊كومة �ل�صوQية على دخول ق�طني¬ 

�إ¤ �أV�Qصيه� يف 2006/5/12 لÓإق�مة يف flيº �لهول.

ت�أ�ص�ص هذ� �ملîيº يف �ملãلå �ل�صوQي �لرتcي �لعر�قي من a�fi¶ة   :∫ƒ¡dG º«fl .`g

 âن†صم� �لهول،  قرية  من  و�حد  cيلومرت  م�ص�aة  على  �صوQي�  �صم�ل  �◊�صكة 

�إلي¬ �لع�ÓFت �لتي c�نâ يف flيº طريÑيل ب�’إVص�aة �إ¤ ع�ÓFت �أخرى، وc�ن 
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 k�أي†ص�  k�ل�صطينيa  18  ºلهÑق ��صت≥Ñل  �لهول   ºيfl ن�cو .Úل�صطينيa  304  ºعدده

ن≥لو� �إ¤ cند� ’ح≥�k، وي†صº �ملîيº قر�بة a 400ل�صطيني. و’ يز�ل flيº �لهول 

مفتوح�k حتى ت�Qيخ �إعد�د هذ� �لت≥رير يف ت�رشين �’أول/ �أcتوبر 2009. 

من  ب�ل≥رب  �لعر�قية  �ل�صوQية  �◊دود   Úب �لع�Rلة  �ملنط≥ة  وي≥ع يف   :∞æàdG  º«fl .h

 Úأعد�د من �لفل�صطيني� ≥aز �لتن∞ �◊دودي. �أن�ص�أ يف 2006/5/12 بعد تدcمر

وقرQت   ،ºمنعته �ل�صوQية  �ل�صلط�ت  �أن  �إ’  �لهول   ºيîمب  ¥�ëلت’� �أمل  على 

�إن�ص�ء flيº جديد يف �ملنط≥ة �لع�Rلة. وبل≠ عدد �لÓجa ÚÄي¬ a 354ل�صطيني�k مع 

.k�Äيف �صنة 2009 �إ¤ حو�› 880 ’ج ºتفع عددهQ�نه�ية �صنة 2007. و

ó«dƒdG º«fl .R: �أقيº يف �صëر�ء �’أنQ�Ñ يف ت�رشين �لÊ�ã/ نوaمÈ 2006، ويÑل≠ عدد 

.Åي¬ 1,700 ’جa ÚÄجÓل�

تزد�د  �ملîيم�ت  تلك  يف   Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل� �أعد�د  �أن  �إ¤   IQ�إ�ص’�  QدŒو

وتتن�ق�ص تÑع�k للوVصع �’أمني يف �لعر�¥، ودQجة ��صتهد�± �لÓجÚÄ ب�ÿط∞ و�ل≥تل، 

هذ� من ج�نÖ، و�أم� �÷�نB’� Öخر aهو يتعل≤ بهجرI بع†ص �لÓجÚÄ �إ¤ بع†ص �لدول 

.
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�ل¨ربية

:»LQÉÿG Òé¡àdG .2

�لدول  من  �لعديد  على  �لعر�¥  من  خرجو�  �لذين  �لفل�صطينيون  �لÓجÄون   ´Rتو

 ،ºلتهÑ≤يم� يلي �أ�صم�ء �لدول �لتي ��صتaو�أ�صرت�لي�، و Úصيوية و�’أمريكيت�B’�وبية وQأو’�

:
63

و�أعد�د �لÓجa ÚÄيه�

جمعية  �لÓجÄون  �صكل  وقد   ،Åج’  1,700 حو�›  قÈ�ص  ت�صت†صي∞   :¢UÈb  .CG

 Ωوت≥د  .ºتي ح�صن  fiمود  جÈيل  يرت�أ�صه�  �لتي  �لفل�صطينية،  �’إن�ص�ن  ح≥و¥ 

 ºص�عهVلة، و�أوF�ر�د �لعaعدد �أ Öح�ص k�صهري� k�Ñمرت Úلفل�صطيني� ÚÄجÓص ل�Èق

.k�يÑن�ص Iجيد
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�لتن∞،   ºيfl من  �لعر�¥  من   k�ل�صطينيa  k�Äج’  116 ت�صيلي   âلÑ≤صت��  :»∏«°ûJ  .Ü

توRعو� على çÓK من�ط≤ هي: �ص�نتي�غو �لع��صمة وaيه� �إحدى ع�رشI ع�Fلة، 

ومدينة ’c�لÒ� وaيه� �صÑع ع�ÓFت، ومدينة �ص�ن aليÑي وaيه� Kم�Ê ع�ÓFت. 

و�أ�ص�Q �أحد �لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ �لذين ��صت≥رو� يف ت�صيلي، يف Q�ص�لة �أعده�، 

�إVص�aة   ºله IQص�ص�ت �مل≥ر�îصمن �ملV إ¤ �صعوبة �لعمل و�◊�صول على �ص≥ة�

.êÓلع� Úإ¤ �صعوبة ت�أم�

πjRGÈdG .ê: ��صت†ص�âa �لR�Èيل يف �أيلول/ �صÑتمÈ 2007 م�Fة ’جa Åل�صطيني من 

flيº �لروي�صد.

 ºيfl من   k�ل�صطينيa  28  á«ë°Uh  á«fÉ°ùfEG  ÜÉÑ°SC’  èjhÔdG  âaÉ°†à°SG  :èjhÔdG  .O

�لوليد. وقد غ�دQ هوD’ء �ملîيº يف 2008/12/13.

ójƒ°ùdG .`g: ��صت≥Ñلâ �ل�صويد 157 من �لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ يف �لعر�¥.

Góæ∏°ùjCG .h: ��صت≥Ñلâ �أي�صلند� 29 ’جk�Ä من flيº �لتن∞.

 k�قتDمو k�ذ من �لهند م≥رîل�صطينية، تتa لةF�ة عF�مKÓK ‹�يوجد يف �لهند حو :óæ¡dG .R

له�، Qيãم� يتº قÑولهº يف �إحدى دول �للجوء �’أوQوبية.

Góæc .ì: �أعلنc âند� يف 2008 عن عزمه� ’�صت≥Ñ�ل 14 ع�Fلة aل�صطينية م≥يمة يف 

flيº �لهول.

•. Éjõ«dÉe: ي≥دQ عدد �لع�ÓFت �لفل�صطينية �ل≥�دمة من �لعر�¥ �إ¤ م�ليزي� مب�Fة ع�Fلة، 

يع�نون �أي†ص�k من عدΩ “كنهº من �لعمل، �أو �cت�ص�بهº �◊م�ية �ل≥�نونية هن�∑، 

 ºن≥له ”ّ ºن�ء عدد قليل منهãب��صت k’جمهو ºهÒل م�ص�R’و ،ºو�عت≥ل عدد منه

�أنهº دخلو�  �لتي يع�Ê منه� هوD’ء  �إ¤ �لو’ي�ت �ملتëدI �’أمريكية. و�مل�صكلة 

.IQت �صفر عر�قية مزو�R�د بجوÓÑل�
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…. É«fÉehQ: يف 2009/4/17 �أعلنâ �ملتëدKة ب��صº من¶مة �لهجرI �لدولية جيميني 

ب�ند�ي� Jemini Pandya �أن¬ قد ّ” ن≥ل a 59ل�صطيني�k من flيº �لوليد �إ¤ مرcز 

 èeÉfôH QÉWEG ‘ iôNCG ∫hO ¤EG ó©H Éª«a º¡∏≤f ºà«°S ¬fG âaÉ°VCGh .É«fÉehQ ‘

�إع�دI �لتوطÿ� Ú��ص مبفوVصية �’أ· �ملتëدI ل�صوDون �لÓجÚÄ. ومن �مل≥رQ �أن 

يتº ن≥ل a 1,200ل�صطيني من flيº �لوليد �إ¤ �ملرcز �ملوDقâ يف Qوم�ني� وذلك 

 âأمريكية وبريط�ني�. وق�ل’� Iدëيف �لو’ي�ت �ملت Úلتوط� Iإع�د’ ºيف طري≥ه

 Úي بKÓK ¥�ص 2009، نتيجة �تف�Q�م /Q�ذB� تت�ح¬ يف �صهرa� ” زcب�ند�ي� �إن �ملر

 Iلهجر� �لÓجÚÄ ومن¶مة  ل�صوDون   Iدëملت� �’أ·  �لروم�نية ومفوVصية  �◊كومة 

�لدولية.

 Úلفل�صطيني� ÚÄجÓل� âلÑ≤هن� �إ¤ �أن م� يزيد عن 30 دولة قد ��صت IQ�ى �’إ�ص≤Ñت

وبريط�ني�   Iدëملت� و�لو’ي�ت  وترcي�  وت�صيكي�  وaنلند�  �أ�صرت�لي�  منه�  �أV�Qصيه�،  على 

.
64

وaرن�ص� ونيوRيلند� ودول �أخرى غÒه�

:¥Gô©dG ‘ ¿ƒ≤ÑàŸG ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG ¿ƒÄLÓdG .ê

�لعر�قية  �◊دود  على  �ل�صëر�وية  �ملîيم�ت  يف  �لفل�صطينيون  �لÓجÄون  يعي�ص 

يف  �ل�صëي  �لوVصع   Qوتدهو  Åل�صي� �لÑيÄي  �لوVصع  نتيجة   IQمتدهو �إن�ص�نية   k�ص�عVأو�

ّجل  �صمُ �مل�ص�يف، وقد  للعêÓ يف  �مل��صة  �لعêÓ �ملºFÓ و�◊�جة  �ملîيم�ت وعدΩ توaر 

.
65

عدد من �لوaي�ت يف flيم�ت �لتن∞ و�لوليد و�لهول نتيجة تدهوQ ح�لتهº �ل�صëية

و�رشì مندوب aل�صطÚ لدى �÷�معة �لعربية �ل�صفÒ ح�صÚ م�صطفى عÑد �ÿ�ل≤ 

ب≥ول¬: هº موجودون يف مك�ن  �لعر�¥  �لفل�صطينيÚ يف   ÚÄجÓمل�أ�صوية ل� �’أوVص�´ 

ب�Óÿء ’ توجد بنية –تية، و’ مر�cز �صëية، و’ مي�√ لل�رشب، ’ يوجد �أي �صيء ل¬ 

.
66

عÓقة ب�◊د �’أدنى �ملطلوب للëف�® على cر�مة و�Bدمية �’إن�ص�ن

�إن aQ†ص �◊كومة �لعر�قية �أن يكون �لعر�¥ هو �ملنط≥ة �ل�ص�د�صة من من�ط≤ عملي�ت 

�أخرى  دولية  موD�ص�صة  �أية  �أو  �لوc�لة   ºF�قو Vصمن   ÚÄجÓل� ت�صجيل   Ωوعد �’أونرو�، 
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معنية بهذ� �ملوVصو´; �أوجد VصÑ�بية وعدΩ قدIQ على –ديد ومعرaة �’أعد�د �◊≥ي≥ية 

لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ �لذين تو�جدو� يف �لعر�¥ و�أق�مو� aي¬.

�لعلي�  �ملفوVصية  قÑل  من  fi�ولة   2003 يوليو   /Rو“ �صهر  منت�ص∞  يف  جرت  وقد 

لت�صجيل �لÓجÚÄ يف �لعر�¥، ولكنه� ⁄ تكتمل ب�صÖÑ �ل¶رو± �’أمنية، وبل≠ جممو´ 

م� ” ت�صجيل¬ 23,500 ’جÅ ت≥ريk�Ñ، و’ ي≥ت�رش هذ� �لعدد على �لÓجV ÚÄصمن �لتعري∞ 

�لعر�قي لÓجa Å≥§، بل يتد �إ¤ ت�صجيل a�cة �لفل�صطينيÚ �ملتو�جدين يف �لعر�¥، مب� 

aيهº �لفل�صطينيÚ حملة �÷و�R �’أQدÊ، وحملة �لوF�K≤ �’أخرى على �ختaÓه�، �صو�ء 

.
67

c�نâ تلك �لوF�K≤ لÑن�نية �أΩ �صوQية �أΩ م�رشية �أΩ غÒه�

�أعد�د  قدQت   ÚÄجÓل� ل�صوDون  �لعلي�  �ملفوVصية  ب�أن  تفيد  �أخرى   Qم�ص�د �أن  بيد 

�أولÄك �ملوجودين يف �ملîيم�ت   ºيهa أل∞ مبن�  15 �لفل�صطينيÚ �ملتÚ≤Ñ يف �لعر�¥ ب` 

.
68

�مل≥�مة ب�ل≥رب من �◊دود �ل�صوQية

 Úلفل�صطيني� ÚÄجÓصمية عدد �ل�Q Òإح�ص�ء�ت من¶م�ت دولية و�أخرى غ� Qوت≥د

. بينم� تذcر بع†ص �مل�ص�دQ �أن عدد 
69 k�و 14 �ألفëل �’أمريكي بنÓيف �لعر�¥ بعد �’حت

.
70

±’B� Iل≠ م� ي≥رب من �لع�رشÑلذين ب≥و� يف �لعر�¥ ي� Úلفل�صطيني�

:¥Gô©dG ‘ Ú«æ«£°ù∏ØdG ÚÄLÓdG IÉfÉ©e øe ∞bGƒŸG RôHCG .3

:»bGô©dG ∞bƒŸG .CG

�◊ري�ص على  �لطر±   IQي¶هر يف �صو �أن  �لر�صمي على  �لعر�قي  �ملوق∞  حر�ص 

�لفل�صطينيÚ يف �لعر�¥ وت�أمÚ حم�يتهV ºصد �عتد�ء�ت ”بع†ص �÷م�ع�ت �مل�صلëة“ 

 ÚÑمن �ملر�ق Òãد �لكcDمن هذ� �◊ر�ص �ل¶�هر يو ºلتو�صي∞ �لر�صمي. وب�لرغ� Öح�ص

�أطر�k�a يف �◊كومة �لعر�قية �ص�âcQ وحرVصV âصد �لوجود �لفل�صطيني يف  �أن  على 

�لÓÑد –â ذF�Qع flتلفة مرQن� على بع†صه� يف �صي�¥ هذ� �لت≥رير.
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ويف هذ� �ل�صي�¥ ق�ل �لرFي�ص �لعر�قي جÓل �لط�لÊ�Ñ، يف موD“ر �صë�يف م�صرت∑ 

 Öل�صع�” �إن   ،2009/4/5 يف  ب¨د�د  يف  ع≥د√  عÑ��ص  fiمود  �لفل�صطيني   √Ò¶ن مع 

�لعر�قي c�ن دوم�k وب�لرغº من تع�قÖ �◊كوم�ت �ملîتلفة علي¬، وب�لرغº من ت�صل§ 

 Qويتمّنى �أن يكون ل¬ دو ...k�Ñوق�ل k�Ñلفل�صطيني قل� Öية، مع �ل�صعQت�توcه�ب و�لدQإ’�

ح≥ي≥ي وت�Qيîي لÓإ�صه�Ω يف –≥ي≤ �لهد± �لذي ين�Vصل من �أجل¬ �ل�صعÖ �لفل�صطيني 

�ل≥د�ص  وع��صمته�   Úل�صطa �أVQص  على  �مل�صت≥لة  �لفل�صطينية  �لدولة  �إق�مة  وهو   Ωليو�

.
71

�ل�رشي∞“. و�صّدد على �أن �لعر�¥ ي≥∞ موقف�k �صلk�Ñ وK�بت�k يف هذ� �ملج�ل

cم� دعâ �أحز�ب وتن¶يم�ت �صي��صية عر�قية �◊كومة �إ¤ حم�ية �لفل�صطينيÚ من 

�’أعلى  �ل�صيعي  �ملرجع   Qو�أ�صد  .
72

�لÓÑد من   ºخروجه  Úت�أم �أو  �مل�صلëة،  �مليلي�صي� 

مه�جمة   Ωر– aتوى   ،2006/4/30 يف   Ê�ل�صي�صت� علي  �لع¶مى   ˆ� �Bية  �لعر�¥  يف 

 ºن منه�c حتى من ،Úذو� �لفل�صطينيDأ’ تو� Öوت≥ول: ”يج ºو‡تلك�ته Úلفل�صطيني�

 Q�و�أ�ص .“ºومنع مه�جمته Úبجرية. وعلى �ل�صلط�ت �ملدنية حم�ية �لفل�صطيني k�متهم

 ،Ê�ل�صيعة ت≥يدو� بفتوى �ل�صي�صت� º¶يت�ص ووت�ص �أن مع�Q عن من¶مة هيومن Qت≥رير �صد

 ،Qل م≥تدى �ل�صدãم Úص�a�برج�ل �لدين �ملن §Ñلكن بع†ص �÷م�ع�ت �مل≥�تلة، �لتي ترت

 .
73

⁄ تلتزΩ دوم�k بتلك �لفت�وى

Vصد  �ملوجهة  �لهجم�ت  لوق∞  �لعر�قية  �◊كومة  aعلت¬  م�  �أن  �لت≥رير  وذcر 

�لفل�صطينيÚ يف �لعر�¥ c�ن قليkÓ جد�k. و�أ�ص�Qت �ملن¶مة �إ¤ �أن وIQ�R �لد�خلية �لعر�قية 

 .ºهÑوتعذي  Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل� قتل  �لتع�صفية ويف  �’عت≥�’ت  متوQطة يف  نف�صه� 

�لعر�قية، ملن¶مة هيومن Q�يت�ص ووت�ص، عن  �’أمن  وقد –دç من �حتجزتهº قو�ت 

.
74k�ل�صطينيون –ديدa ºأنه’ Öة و�لتعذيÄب�ملع�ملة �ل�صي ºهa�صتهد��

بزع�مة  �لرFي�صية،  �لعر�قية  �لكردية  �’أحز�ب  ت�رشيë�ت   âبQ�ت†ص �مل≥�بل  ويف 

 ÚÄجÓل� Úحول توط ،Ê�RQ�رد�صت�ن م�صعود بc ºي�ص �إقليFQو Ê�Ñل ط�لÓي�ص جFلر�

 Ê�لكرد�صت� �لوطني  �’–�د  �أcد   åحي cرد�صت�ن.   ºإقلي� يف  �لعر�¥  يف   Úلفل�صطيني�
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 ºإقلي’� م�صوDو›  مع  �لرجوب،  جÈيل   íتa حرcة  يف  �ل≥ي�دي  �أجر�ه�  fi�دK�ت  �أن 

لتوطÚ 20 �أل∞ aل�صطيني يف cرد�صت�ن. لكن �لوaد �لفل�صطيني وم�صوDولÚ يف �◊زب 

�لديوقر�طي �لكرد�صت�Ê ق�لو� �إن �لزي�IQ ”تهد± �إ¤ خدمة �ل≥†ص�ي� �مل�صرتcة وتعزيز 

�’أمن و�ل�صΩÓ يف �ملنط≥ة“. وق�ل �لرجوب يف موD“ر �صë�يف ع≥د√ مع �صكرتÒ �◊زب 

�لديوقر�طي �لكرد�صت�V�a Êصل مÊ�Ò يف �أQبيل �إن ”�صيk�Ä من هذ� ⁄ يرد خÓل ل≥�Fن� 

مع �مل�صوDولÚ �’أcر�د، cم� �أن �لوaد �لفل�صطيني ⁄ ين�ق�ص هذ� �ملوVصو´ ’ مع �لرFي�ص 

 ºيف �إقلي Úلفل�صطيني� Úولي�ص يف �أجندتن� توط Ê�RQ�ي�ص بFو’ مع �لر Ê�Ñل ط�لÓج

 ì�تتa� ة يفÑد ”�لرغcد �لفل�صطيني �أaول �لكردي �إ¤ �أن �لوDمل�صو� Q�رد�صت�ن“. و�أ�صc

fiمود  �لرFي�ص  �إ¤  �لوaد  خÓل  من   Iدعو ”وج¬   Ê�RQ�ب و�أن  cرد�صت�ن“،  يف  ‡ãلية 

 Úعن توط k�Q�Ñأخ� k�Òية �أخQ�Ñل≥نو�ت �’إخ� âص�±: ”تن�قلVو�أ .“ºإقلي’� IQ�ص لزي��Ñع

�ل�صيء ⁄  ب¨د�د وهذ�  �ملرتدية يف  �’أمنية  �’أوVص�´   ÖÑب�ص �لفل�صطينيÚ يف cرد�صت�ن 

يطرì علين�“75.

:»æ«£°ù∏ØdG ∞bƒŸG .Ü

يف Xل �ملع�ن�I �لتي وقعâ على �لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ يف �لعر�¥، بعد �’حتÓل 

 ÚÄجÓص�´ �لVإ’ �أن �أو� .ºصع حل ل≥†صيتهVل�صلطة �لفل�صطينية و� âأمريكي، ح�ول’�

هن�∑ ⁄ تت¨Ò; �إذ ب≥يâ مع�ن�I �لÓجÚÄ �لذين نزحو� �إ¤ �◊دود �لعر�قية �ل�صوQية و�إ¤ 

 .Iدنية م�صتمرQدود �لعر�قية �’أ◊�

وعلى �لرغº من �لوعود �لتي ج�ءت من �÷ه�ت �ملعنية بعودI هوD’ء �لÓجÚÄ �إ¤ 

�أم�cن �صكن�هº يف �لعر�¥، �إ’ �أن �صيk�Ä من ذلك ⁄ يë�صل، بل نمُ≥ل بع†صهº �إ¤ دول 

�أخرى.

ويف هذ� �’إط�Q �جتمع �لرFي�ص �لفل�صطيني fiمود عÑ��ص يف 2006/3/28، خÓل 

�ل≥مة �لعربية يف �ÿرطوΩ، مع FQي�ص �لوaد �لعر�قي �إ¤ �ل≥مة وRير �Q�ÿجية �لعر�قي 

هو�صي�R QيQ�Ñي، و�رشì عÑ��ص ع≥Ö �’جتم�´ ب�أن¬ قد ”تن�ول وVصع �لفل�صطينيÚ يف 
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للوRير   âرشح�”  íصVله�“. و�أو يتعرVصون  �لتي  �ل≥تل و�لتهديد�ت  �لعر�¥ وعملي�ت 

�ل†رشوQي  من  و�أن  �لعر�¥،  �صوى  �إلي¬  يلج�أون  مك�ن   ºله لي�ص  هوD’ء  ب�أن  �لعر�قي 

و�أن  له�،  يتعرVصون  �لتي  و�لتهديد�ت  �’عتد�ء�ت  �لعمل على حفظ حي�تهº ووق∞ 

�◊دود  على   ÚÄجÓل�  Úلفل�صطيني�  Iو�إع�د  ºحم�يته �لعر�قية  �◊كومة   Öو�ج من 

م�  cل  �صتعمل  �أن حكومت¬  �أcد  �لعر�قي  �لوRير  ”�إن  و�أVص�±  �’أQدنية“.   - �لعر�قية 

.
ت�صتطيع ◊م�ية �لفل�صطينيÚ يف �لعر�¥“76

 I�مع�ن ملت�بعة  علي�  ÷نة  بت�صكيل   k�Q�قر  2006/4/10 يف  عÑ��ص  �لرFي�ص   Qو�أ�صد

�لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ يف �لعر�¥، و�إيج�د حل له�. وتر�أ�ص �للجنة cRري� �’أغ�، FQي�ص 

د�FرI �صوDون �لÓجÚÄ يف من¶مة �لتëرير. وتîت�ص �للجنة ب�’ت�ص�ل �لفوQي ب�÷ه�ت 

�◊كومية و�ل�صعÑية ل†صم�ن �أمن �لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ �مل≥يمÚ يف �لعر�¥، مب� يف ذلك 

 I�ع �ملع�نaعن �إيج�د �◊لول �لكفيلة بر kÓص†a ،�لة �’أونرو�cوو ÚÄجÓصية �لع�مة لVملفو�

�لع�ل≥Ú بÚ �◊دود  �أولÄك  �لعر�¥، وبî��صة  �لفل�صطينيÚ �مل≥يمÚ يف   ÚÄجÓعن �ل

.
77

�’أQدنية - �لعر�قية

��صت≥Ñ�ل  على  �ملنط≥ة  دول  هنية  �إ�صم�عيل  برF��صة  �لفل�صطينية  �◊كومة   âãّوح

�أعلن وRير �Q�ÿجية يف  �لفل�صطينيÚ �لف�Qين من �لعر�¥. وخÓل Rي�Qت¬ �إ¤ �صوQية، 

 Úل �لفل�صطيني�Ñ≤ية ب��صتQمن �ل�صلط�ت �ل�صو k�أن¬ تل≥ى وعد� Q�مود �لزهfi تلك �◊كومة

.
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�لع�ل≥Ú على �◊دود �لعر�قية �’أQدنية

 k�ل�صطينيa 250 من Ìcلدولية يف 2006/5/9 بن≥ل �أ� Iمن¶مة �لهجر âوب�لفعل ق�م

�إ¤  �ل�صوQية  �ل�صلط�ت   ºن≥لته  ºK �صوQي�.  �إ¤  �’أQدنية  �لعر�قية  �◊دود  على   Ú≤ع�ل

�أخرى  بعÑوQ جمموعة  �لت�›   Ωليو� �ل�ص`وQية يف  �ل�ص`لط�ت   âëو�ص`م �لهول.   ºيfl

.
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a 37ل�صطيني�k ج�وDو� مÑ��رشkI من ب¨د�د من 

ويف 2007/1/23 ق�ل بي�ن �ص�دQ عن �لن�ط≤ �لر�صمي ب��صº �لرF��صة �لفل�صطينية �إن  

�لرFي�ص عÑ��ص ”�أجرى �ت�ص�’ت عدI مع �مل�صوDولÚ �لعر�قيÚ، لوق∞ جر�ÿ� ºFط∞ 
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�عتد�ء�ته�،  تو��صل  �مليلي�صي�ت  �أن  �إ’   ،Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل�  ≥ëب �لوح�صية  و�ل≥تل 

  .
وcل يوΩ يجري خط∞ وقتل �ملزيد من �أهلن� �لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ يف �لعر�¥“80

ويف 2008/8/1 �أcدت م�ص�دa Qل�صطينية وجود �ت�ص�’ت بÚ �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�◊دود  �إ¤  aرو�  �لذين   ،Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل� م�صكلة  ’إنه�ء  �لعر�قية  و�◊كومة 

Q�صمي   Qم�صد عن  ل  p≤ُونم �لعر�قية.  �مل�صلëة  �مليلي�صي�ت  �عتد�ء�ت  جر�ء  �ل�صوQية، 

 ÚÄجÓية مع �◊كومة �لعر�قية قد تمُف†صي �إ¤ حل م�صكلة �لQ�÷� قول¬ �إن �’ت�ص�’ت

�لفل�صطينيÚ �لع�ل≥Ú يف flيمÚ موDقتÚ علي �◊دود �ل�صوQية �لعر�قية، و“كينهº من 

�لعودI �إ¤ دي�Qهº يف �لعر�¥ �رشيطة �◊�صول على �◊م�ية من �ل�صلط�ت �لعر�قية. وق�ل 

دليل �ل≥�صو�ص، �ل≥�ºF ب�أعم�ل �ل�صف�IQ �لفل�صطينية بÑ¨د�د، يف ت�رشيë�ت �أد¤ به� �إ¤ 

�صÑكة �’أنÑ�ء �’إن�ص�نية - �إيرين Humanitarian News and Analysis-IRIN: ”�إن¬ 

 Iية �لعر�قية �لعودQعلى �◊دود �ل�صو Ú≤لع�ل� Úلفل�صطيني� ÚÄجÓب�إمك�ن �ل íÑقد ي�ص

.
�إ¤ دي�Qهº يف �لعر�¥“81

يف  ب¨د�د،  يف   Ê�Ñلط�ل� جÓل  �لعر�قي  �لرFي�ص   ¬F�≤ل خÓل  عÑ��ص  �لرFي�ص   Èوع

 Úمل≥يم� Úكومة �لعر�قية، على �هتم�مه� ب≥†صية �لفل�صطينيë2009/4/5، عن �صكر√ لل

يف �لعر�¥، ب�عتQ�Ñهº ”جزء�k من �ل�صعÖ �لعر�قي ومن �هتم�Ω �◊كومة �لعر�قية ومن 

.
�أمينة“82 m ب�أيد ºهÈن نعتëأمن �لعر�قي، لذلك ن’�

يف  �أcدت   Iمتعدد aل�صطينية   Qم�ص�د �أن  �لعربي  �ل≥د�ص  �صëيفة  وذcرت 

 ÚÄجÓل� ن≥ل  على  �’إ�رش�±  تتو¤  للجنة  عÑ��ص  �لرFي�ص  ت�صكيل   2009/4/21

�لفل�صطينيÚ على �◊دود �لعر�قية �ل�صوQية �إ¤ �إقليc ºرد�صت�ن، و�إ¤ �ل�صود�ن، وذلك 

بعد �’تف�¥ مع FQي�ص �’إقليº م�صعود ب�Ê�RQ وFQي�ص وQR�ء حكومة �’إقليº نيجaÒ�ن 

ب�Ê�RQ على ت≥دË ت�صهيÓت لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ، وتوa Òaر�ص عمل لهº مب� يîف∞ 

 ºإقلي’ Rي�Qت¬  خÓل  عÑ��ص  �لرFي�ص  �إليه�  تو�صل  تف�هم�ت   Öح�ص وذلك   ،ºمع�ن�ته

 Iكرa عن وجود âKء �لتي –د�Ñأن’� âنف Qرد�صت�ن يف 2009/4/13. �إ’ �أن �مل�ص�دc
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’إع�دI توطÚ �لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ يف cرد�صت�ن، موVصëةk �أن م� ّ” �’تف�¥ علي¬ مع 

�صلط�ت �’إقليº هو توa Òaر�ص عمل لهº هن�∑، a†صkÓ عن ت≥دË �لت�صهيÓت �لدQ��صية 

’أبن�Fهº. و�أوVصí �لن�ط≤ ب��صº حرcة aتí يف ت�رشيí �صëفي ن�رش√ موقع ت�بع للëرcة 

�إVص�aة لوc�لة �’أنÑ�ء �ملëلية - �صم� ب�أن �للجنة �لتي �صكله� عÑ��ص مهمته� دQ��صة و�قع 

�لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ على �◊دود �ل�صوQية �لعر�قية ◊ل م�صكلتهº و�إجFÓهº من هذ√ 

�ملنط≥ة و�إ�صك�نهº يف �أم�cن �أخرى. وق�لâ �مل�ص�دQ ح�صÖ وc�لة �صم� �إن¬ ّ” �’تف�¥ 

 Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل� �إ¤  �لت�صهيÓت  a�cة   Ëت≥د على  �ل�صود�نية   Iو�ل≥ي�د �لوaد   Úب

 ºحّ≤ �لتعلي ºهëت ومنÓة �لت�صهيa�c ºهF�إ¤ �ل�صود�ن و�إعط� ºلوليد ون≥له� ºيfl من

aل�صطيني من   Åج’ ±’B� ت�صعة  ن≥ل  �’تف�¥ على   ”ّ �إن¬   Qمل�ص�د�  âوت�بع و�’إق�مة. 

.
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ºتهÓة مع�مa�c ية �لعر�قية �إ¤ �ل�صود�ن بعد �إجر�ءQدود �ل�صو◊�

 ÚÄجÓل� ب�أوVص�´   k�Xوëمل  k�هتم�م� �لفل�صطينية  �لف�ص�Fل  من  عدد   ¤ rأو� cم� 

�أن هذ�  �إّ’   ،2003 للÓÑد �صنة  �لعر�¥ منذ بد�ية �’حتÓل �’أمريكي  �لفل�صطينيÚ يف 

 .É¡d Gƒ°Vô©J »àdG äGAGóàY’G hCG  º¡JÉfÉ©e øe ó– ,á«∏ªY èFÉàf ¤EG  ODƒj ⁄ ΩÉªàg’G

�◊لول،  ب�إيج�د  و�لوعود  ب�’عتد�ء�ت  �لتنديد  على  �ملو�ق∞   Ìcأ� �قت�رشت  هن�  ومن 

ولكن �لو�قع c�ن م¨�ير�k للتمني�ت.

�أبدت حرcة حم��ص قل≥ه� على �ملع�ن�I �لتي يتعرVص له� aل�صطينيو �لعر�¥، وج�ء 

يف بي�ن له� يف 2005/5/31، ”�إن م� يتعرVص ل¬ �لÓجÄون �لفل�صطينيون من �Vصطه�د 

قو�ت  تعّمد   k�خ�صو�ص و�’أ⁄  �’أ�صى  على   åعÑي �أمر  لهو  �لعر�¥  بÓد  يف  وتنكيل 

 ÚÄجÓل� flيم�ت  Vصد  هجم�ته�  ترcيز  م�صلëة  fiلية  وجه�ت  �’أمريكي  �’حتÓل 

�’حتÓل  بعد  aيه�  �صكنو�  �لتي  �’إيو�ء  من�ط≤  يف  حتى   ºح≥تهÓوم  Úلفل�صطيني�

.
�’أمريكي للعر�¥“84

و�صددت حم��ص يف بي�نه� على ”VرشوIQ حم�ية �لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ يف �لعر�¥ 

�أخرجو�  �لتي  �ملîيم�ت  �إ¤   ºو�إع�دته  ºله �’أمن   Òaوتو  ºصدهV �لهجم�ت  ووق∞ 

. hط�لâÑ �◊رcة �ل�صلطة �لفل�صطينية بتëمل م�صوDوليته� Œ�√ �لفل�صطينيÚ يف 
منه�“85
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�لعر�¥ وبذل �÷هد من �أجل حم�يتهº ومت�بعة هذ� �’أمر مع �÷ه�ت �ملعنية. ون��صدت 

 ºF�ت و�÷ر�c�ل�صعي لوق∞ هذ√ �’نته� Iدëأ�صه� �’أ· �ملت�Q ص�ص�ت �لدولية وعلى�Dملو�

  .
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Úصد �لفل�صطينيV

�’أQدنية  �◊كومة  حم��ص  ◊رcة  �ل�صي��صي   Öملكت� FQي�ص  م�صعل  خ�لد  ودع� 

 Úإ¤ حل م�صكلة �لفل�صطيني� Ê�ãد �ˆ �لÑو�مللك ع ÊدQمل�ن �’أÈيه� و�لa ÚولDو�مل�صو

�لفل�صطيني   Öل�صع� ”ح≤  �أن ذلك من   k�Èدنية، معتQلعر�قية �’أ� �لع�ل≥Ú على �◊دود 

من  نريد  �ل†صفة،  هن�∑ ح�ص�k�Q يف غزI ويف  �أن  ”يكفي   : kÓF�ق و�أVص�±  �أمت¬“،  على 

يزيد  �لعر�¥ ’  �لفل�صطينية يف  �÷�لية  �أن  �إ¤   Q�و�أ�ص �صعÑن�“.  جو� على  uيفر �أن  �لعرب 

عدده� عن �أÌc من خم�صة وKÓKون �أل∞، موcDد�k �أن ”هوD’ء منذ �لع�Ω 1948 يعي�صون 

Vصيوk�a يف �لعر�¥ ’ يتëملون م�صوDولية �أحد، ’ م�صوDولية �لن¶�Ω �ل�ص�ب≤، و’ م�صوDولية 

�أحد“. ودع� م�صعل   Iخذو� بجريرDيو �أن  ينÑ¨ي  �إ‰� هV ºصيو± و’  �لÓح≤،  �لوVصع 

�◊كومة �لعر�قية و�لن¶�Ω �لعر�قي �◊�› و�مل�صوDولa Úي¬ على cل �ل�صعد �أن يëف¶و� 

.
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�أمن �ملو�طن �لفل�صطيني و�أن يë≥نو� دم¬ و�أن ’ يكون عرVصة للع≥وبة و�لتهديد

�إن  �ل�صوQية:  �’أV�Qصي  �إ¤  �لعر�¥  aل�صطينيي  من  عدد  دخول  بعد  م�صعل  وق�ل 

”�◊رcة [حم��ص[ Œري �ت�ص�’ت مع م�صوDولÚ يف �لعر�¥ ومع cل �ملعنيÚ يف �ل�ص�أن 
 Úلمة وجهه� �إ¤ �لفل�صطينيc يف ÖحQهن�∑“، و Úلفل�صطيني� I�لعر�قي، ’إنه�ء مع�ن�

�لعر�قية  �◊دود  من   Úق�دم  ،2006/5/10 يف  �ل�صوQية  �’أV�Qصي  �إ¤  و�صلو�  �لذين 

 ، kÓص �لعر�قية �صو± ‚د له� حVQيف ب¨د�د وب≥ية �’أ ºإخو�نك�” :ÓF�دنية. وت�بع قQأ’�

aلن يîلد لن� جفنl حتى تنتهي مع�ن�تهº، �إخو�نكº يجرون �ت�ص�’ت مع م�صوDولÚ يف 

�لعر�¥ ومع cل �ملعنيÚ يف �ل�ص�أن �لعر�قي وبعون �ˆ تع�¤ �صنت�بع �÷هود حتى تنتهي 

  .
مع�ن�I من ترcتموهº من �إخو�نكº يف ب¨د�د ويف ب≥ية �’أVQص �لعر�قية“88

 Q�يف �لعر�¥ و�أ�ص Úة حم��ص �’عتد�ء�ت �’أمريكية على �لفل�صطينيcحر âم� د�نc

�’أمريكي يف  �أن قو�ت �’حتÓل  �إ¤   Iة يف مدينة غزcر◊� ºب��ص �لن�ط≤  fiمد عزيز 
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�لعر�¥ ق�مâ مبد�همة �لعديد من من�Rل �ملدنيÚ �لفل�صطينيÚ، و�عت≥�ل عدد من �لن�ص�ء 

�لفل�صطينيÚ يف  بع†ص  تعت≥ل  �لذي   âلوق� �ملن�Rل، وذلك يف  بع†ص fiتوي�ت  و�رشقة 

.
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�ل�صجون �لعر�قية

و�تهمâ د�FرI �صوDون �لÓجÚÄ �لت�بعة ◊رcة حم��ص قو�ت �÷ي�ص �’أمcÒي ب�أنه� 

 IÒãc من �لعر�¥ �إ¤ دول Úلفل�صطيني� ÚÄجÓل� Òوتهج ê�على �إخر Iتعمل وبكل قو

منه� cند� و��صرت�لي� و�ل�صعودية، يف �’Œ�√ �ملع�c�ص لفل�صطÚ ومل�صلëة �إح≥�¥ �◊≥و¥ 

 âق�م ”ل≥د   :2006/12/20 يف  �أ�صدQت¬  بي�ن  يف   âa�صVو�أ �لفل�صطينية.   âو�بãو�ل

و’R�لâ ت≥وΩ بعدI �أدو�Q بهد± �إخر�جهº، وتر�وحâ بÚ �ل≥�ص∞ �ملÑ��رش لتجمع�ت 

�لفل�صطينيÚ ب�’أ�صلëة �لã≥يلة وaرVص ح¶ر �لتجول عليه�، و�عت≥�ل من تريد منهº، �أو 

.
�أمر بع†ص �÷ه�ت �مل�صلëة ب�Qتك�ب جر�ºF بë≤ �لفل�صطينيÚ هن�∑...“90

و�أبدت حرcة �÷ه�د �’إ�صÓمي قل≥�k على �لفل�صطينيÚ �مل≥يمÚ يف �لعر�¥، وق�ل 

[يف   Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل� ”�إن  حل�ص  وليد  �’إ�صÓمي  �÷ه�د  حرcة   ºب��ص �لن�ط≤ 

 ºعليه �ملتو��صل  �ل†ص¨§   Èع  ،Iلعود� ح≤  �إل¨�ء  ت�صتهد±  ◊ملة  يتعرVصون  �لعر�¥[ 

وطردهº ومÓح≥تهº ب�لتهديد و�ل≥تل و�’عت≥�ل“. و�أ�ص�Q �إ¤ م� يëدç يف �لعر�¥ من 

عملي�ت قتل لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ ت≥وΩ به� aر¥ موت مدعومة ط�Fفي�k، يمُعّد ”خدمة 

.
91“Iح≤ �لعود Öي يف �إل¨�ء و�صطcÒل∞ �ل�صهيو�أم�ëل�صي��ص�ت �لت

:á«Hô©dG ∞bGƒŸG .ê

�’عتد�ء�ت  نتيجة  �لعر�¥  يف   Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل�  I�مع�ن من   ºلرغ� على 

 ;á«ª°SôdG á«Hô©dG •É°ShC’G πÑb øe Ö°SÉæŸG ΩÉªàg’G ≥∏J ⁄ É¡fCG q’EG ,º¡≤ëH Iôªà°ùŸG

 πªëàH á«bGô©dG äÉ¡÷G áÑdÉ£eh ≥∏≤dG AGóHEG ≈∏Y á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL •É°ûf öüàbÉa

م�صوDولي�ته� وت≥دË �مل�ص�عد�ت لÓجÚÄ. �أم� �لدول �لعربية، aلº تكن �أح�صن ح�’k من 

�÷�معة. aمنهº من قدΩ �لدعº �ملÑ��رش وaتí �أV�Qصي¬ ’أعد�د fiدودI من �لÓجa ،ÚÄيم� 

على  �ملرتتÑة  ب�ملî�طر  ذلك   kÓمعل �أV�Qصي¬،  �إ¤   ÚÄجÓل� �’Bخر دخول  �لÑع†ص  aQ†ص 
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م�صت≥Ñلهº يف �لعر�¥; ومعتk�È �أن �◊كومة �لعر�قية هي �لتي يجÖ �أن تتëمل �مل�صوDولية 

�لك�ملة عن �لÓجc ÚÄونه� �لدولة �مل†صيفة.

�ل�صعÑية  و�ل≥وى  �ملعنية “  يف   �لعر�¥  ” �’أطر�±  �لعربية   �لدول  ج�معة  ن��صدت 

 ºيف   �لعر�¥ �لذين  ” ’ حول له Úلفل�صطيني� ÚÄجÓم�ية ل◊� Òaو�◊كومة �لعر�قية تو

و’ قوI و�إنه�ء مع�ن�تهº “.  وذcرت �÷�معة يف   بي�ن له� يف 2006/12/14 �أنه�  ” تت�بع 

بكل م�ص�عر �ل≥ل≤ �’أخQ�Ñ �لو�QدI حول ��صتهد�± �لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ يف   �لعر�¥ 

بعملي�ت قتل متعمدI من ج�نÖ بع†ص �مل�صلÚë “ ،   وق�لâ �إن  ” هذ√ �لعملي�ت تكرQت 

 .92“ñلعديد من �لن�ص�ء و�’أطف�ل و�ل�صيو� I�يëوهي   تودي   ب

 ،íيÑمد �صfi Òل�صف� Úل�صطa ونDمل�ص�عد للج�معة �لعربية ل�صو� Ω�لع� Úأم’� Öوط�ل

يف cلمت¬ �أم�Ω �÷ل�صة �’aتت�حية للدوIQ �ل�ص�بعة و�ل�صÑعÚ ملوD“ر �مل�رشÚa على �صوDون 

�لفل�صطينيÚ يف �لدول �لعربية �مل†صيفة �لذي بد�أ �أعم�ل¬ يف 2007/1/22 مب≥ر �÷�معة 

 Öو�لتعذي لل≥تل  يتعرVصون  �لذين  �لعر�¥  يف   Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل� بëم�ية  �لعربية، 

 Òaمل�ص�عد�ت و�◊م�ية وتو� Òaتو IQرشوV على k�دcDمو ،Öأو ذن� ÖÑو�لرتويع دون �ص

.
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ºو’أطف�له ºأمن له’�

 Iر مل�ص�عد“Dت¬ يف موcQ�لدوحة بعد م�ص� Qيف 2007/2/7، وهو ي¨�د ،íيÑو�صدد �ص

�أن �ل≥و�ت �’أمريكية �ملëتلة و�◊كومة �لعر�قية تتëمل م�صوDولية  �لفل�صطينيÚ، على 

�صÓمة �أQو�ì و‡تلك�ت �لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ يف �لعر�¥ وa≤ �ل≥و�نÚ �لدولية. وق�ل 

�إن ”لدى �÷�معة �لعربية وF�K≤ و�صوQ تF�≤◊� âÑã≤ �ملفزعة �لتي ت≥�صعر له� �’أبد�ن 

 k�تa’ ،“ÖÑون �لفل�صطينيون بدون �أي �صÄجÓص له� �لVعن �’أعم�ل �لوح�صية �لتي تعر

�إ¤ �أن هوD’ء ⁄ يكونو� يوم�k طرV k�aصد طر±، و�أن م� يجري لهº يî�ل∞ cل �’أعر�± 

.
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و�لت≥�ليد �لعربية و�’إ�صÓمية

 Q�قر م�رشو´  عن  �’أQدنية   Qلد�صتو�  Iريد÷ عربية  دبلوم��صية   Qم�ص�د  âصف�cو

 Úلعرب يف �ل≥مة �لعربية يتعل≤ برتحيل �لفل�صطيني� Iطرح¬ على �ل≥�د Qن من �مل≥ر�c
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�ملتو�جدين عند حدود �لعر�¥ �إ¤ �ل�صود�ن. وين�ص �مل�رشو´ على �لرتحيÖ ب�’تف�قية 

�لتي ّ” توقيعه� بÚ �ل�صود�ن و�÷�نÖ �لفل�صطيني و�ملفوVصية �ل�ص�مية لÓجÚÄ، و�لتي 

حددت ترحيل هوD’ء �إ¤ �ل�صود�ن، لÓإق�مة �ملوDقتة و�لعمل على منëهc º�مل �◊≥و¥ 

و�’متي�R�ت، و�لرتحيÖ ب�ÿطو�ت �لتي ” تنفيذه� حتى �’Bن، خ��صة Rي�IQ وaد من 

من   ÚÄجÓل� لن≥ل  �لعون   Ëت≥د �لعربية  �لدول  من   Öو�لطل �ل�صود�ن،  �إ¤   ÚÄجÓل�

�◊دود �إ¤ �ل�صود�ن، وتكلي∞ �’أمÚ �لع�Ω مت�بعة هذ� �’أمر. وق�لâ م�ص�دQ دبلوم��صية 

عربية �إن �صÖÑ �صÖë م�رشو´ �ل≥ر�Q يعود �إ¤ �عرت�Vص �ل�صود�ن ودول عربية �أخرى، 

’عتQ�Ñ�ت عديدI مف†صلÚ �أن يتº �’أمر ب�صكل ع�دي ب�لتن�صي≤ مع �ملوD�ص�ص�ت �لدولية 

دون ت�رشيع¬ c≥ر�Q يف قمة عربية. وق�لâ هذ√ �مل�ص�دQ �إن Q�أي�k ب�’cتف�ء مب� وQد يف قمة 

دم�ص≤ حول ترحيل �لÓجÚÄ عند �◊دود، c�ن مطروح�c ،kم� ق�لâ هذ√ �مل�ص�دQ �إن 

.
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هن�∑ fl�و± من تكري�ص م� قد يفهº حول Vصي�´ ح≤ �لعودI بهذ√ �لطري≥ة

 ÚÄجÓل�  Iإع�د’ ”�إ�رش�Fيل“  على  �ل†ص¨§   IQرشوV �إ¤  �صوQية   âدع جهته�  من 

flيم�ت  ب�إق�مة   âëصم� �أنه�   Òغ  ،
96

ºصيهV�Qأ� �إ¤  �لعر�¥  من   ÚحR�لن�  Úلفل�صطيني�

لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ د�خل �أV�Qصيه�، cم� �صمâë للÑع†ص منهº بدخول مدنه� بعد 

.Òق�ص âوق

وبعد  �أV�Qصي¬;  بدخول   Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل �لÑد�ية  يف   íي�صم  ºلa �’أQدن،  �أم� 

�حتج�ê �ملفوVصية �لعلي� ل�صوDون �لÓجÚÄ و�أطر�± دولية �أخرى، �صمâë �ل�صلط�ت 

 ºيfl يف   ºصعتهVوو  ،2003/5/1 يف  �’أQدن  بدخول   k�ل�صطينيa  550 لنëو  �’أQدنية 

ب�لدخول،   ºله  íت�صم �أن  وقÑل  لكنه�،   .Úلعر�قي�  ÚÄجÓل �ملî�ص�ص  (�أ)  �لروي�صد 

�’أRمة  �ن≥†ص�ء  �لعر�¥ مبجرد  �إ¤  يعودون  �صو±   ºأنه� ين�ص على  تعهد  بتوقيع  �ألزمت¬ 

Q�يت�ص  هيومن  �أجرته�  �لتي  �مل≥�بÓت  بع†ص   Öص�ëب �’أوVص�´،   Q�و��صت≥ر �◊�لية 

ووت�ص يف flيº �لروي�صد. وبعد �ل�صم�ì للفل�صطينيÚ ب�لتوج¬ �إ¤ flيº �لروي�صد �رشع�ن 

�لتي  �ل≥لة  �أم�  �لعر�¥.  aل�صطينيي   Ω�أم� �◊دود   â≤أغل�a �’أQدنية  �ل�صلط�ت  م� ع�دت 
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�ملنط≥ة  د�خل  �لكر�مة   ºيfl يف   âل¶a ذلك  بعد  �لعر�قية  �◊دود   R�جتي� يف   âë‚

. و�أ�ص�Qت �ملن¶مة �لدولية �إ¤ �أن �صي��ص�ت �ل�صلط�ت �’أQدنية a √�Œل�صطينيي 
97

�لع�Rلة

 âلكر�مة، قد �أدت �إ¤ ت�صتي� ºيfl ¤لروي�صد �إ� ºيfl يه� �’إبع�د �ل≥�رشي منa �لعر�¥، مب�

.
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�صمل �لع�ÓFت

 Úل�صطينيa  ÚÄج’ êروîب ì�ل�صم�  Ωلعر�¥ عد� �أخرى من   Iمر �’أQدن   Öوطل

 .
99

جدد  ÚÄج’ بدخول   íي�صم لن  �أن¬   k�دcDمو �’أQدنية،  �’أV�Qصي  �إ¤  حدود√  من 

 ،2006/3/20 يف  �لعر�¥  �إ¤   QوÑلع� من�aذ   â≤أغل� قد  �’أQدنية  �ل�صلط�ت   âن�cو

 âلعر�قية. وق�ل� aل�صطيني�k عÈو� �◊دود   k�Ä89 ’ج  Iإع�د� �لعر�قي   Öن�÷� منع   Ö≤ع

�لعر�¥ ◊ل  �إ¤  �ملف†صي  �لكر�مة   Èمع  ¥Óإغ� �إ¤  �Vصطر  �’أQدن  �إن  م�ص�دQ حدودية 

�أRمة �لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ �ملوجودين ح�لي�k د�خل �ملنط≥ة �لع�Rلة بÚ �÷�نÚÑ من دون 

.
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م�أوى

و�نت≥د وRير �لد�خلية �’أQدÊ عيد �لف�يز طلÖ من¶مة هيومن Q�يت�ص ووت�ص ◊≥و¥ 

�’إن�ص�ن من �’أQدن aتí حدود√ �أم�Ω �لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ من حملة �لوF�K≤ �لعر�قية 

�ملتو�جدين على �◊دود �’أQدنية �لعر�قية. وح�صÖ �لف�يز a�إن¬ ⁄ ي�صÑ≤ ’أي جهة Q�صمية 

 ºأى �أن ق†صيته�Qو ،ºتهa�ل�صطينيي �لعر�¥ �أو ب�ص�أن ��صت†صa دن ب�ص�أنQت �’أQأن ح�و�

 ÚÄجÓقي �ل�Ñc ºو�لتع�مل معه ،Iدëة �’أ· �ملتÄمن�ق�صت¬ يف هي ºأن تت� Öص�أن دو› يج�

�’أQدن  لي�ص من م�صوDولية  ”�إن¬  �لعر�¥. و�أVص�±  �’أوVص�´ يف   ÖÑب�ص رو�  uج �لذين همُ

�إذ� قذ± على حدود√ ’جÄون �أن ي�صت†صيفهa ،ºعلى �لدولة �لتي c�نو� aيه� �أن تتو¤ 

 ،“ºت�صت†صيفه ÚÄجة �إ¤ ’ج�ëأو �لدول �لتي ب� ÚÄجÓصية �ل�ص�مية لVأو �ملفو� ºأمره�

م�صk�Ò �إ¤ �أن �’أQدن ومبو�Qد√ �ملëدودI ”’ ي�صتطيع ��صت≥Ñ�ل �أي موجة ب�رشية، وب�أي 

.101“ºجن�صي�ته âن�c �ح�ل من �’أحو�ل ومهم

 k�Qوa حدود√   íتa  Iب�إع�د �’أQدن   âÑط�ل ووت�ص  Q�يت�ص  هيومن  من¶مة   âن�cو

�لدو›  �ملجتمع   âãّوح �لعر�¥.  يف  �لعن∞  من  �لف�Qين   Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل�  Ω�أم�
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على ت≥دË �مل�ص�عدI ’إع�دI توطينهº يف بÓد �أخرى يرVصون به�. وق�ل بيل aريليك 

ûJhh ¢ùàjGQ øeƒ«g ‘ ÚÄLÓdG äÉ°SÉ«°S èeÉfôH ôjóe ,Bill Frelick¢, ”يجÖ �أ’ 

 Úمن مع�ملة عر�قي Iق�صو Ìcصطه�د ب�صكل �أV’� ين منQ�لف� Úدن �لفل�صطينيQيع�مل �’أ

.
�Bخرين aرو� من �لعن∞ و�صمí لهº بدخول �’أQدن“102

ويف م≥�بلة مع هيومن Q�يت�ص ووت�ص، ق�ل �أمÚ ع�Ω وIQ�R �لد�خلية �’أQدنية flيمر 

�أبو ج�مو�ص يف 2006/5/4 �إن �’أQدن لن ي¨Ò �صي��صت¬ �ل≥�Vصية مبنع دخول aل�صطينيي 

�لعر�قي. و�أcد �أن �’أQدن يëمل عV k�ÄÑصîم�k من �لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ و�أن¬ لن ي�صت≥Ñل 

.
103

 جديد
x
�أي aل�صطيني

 ،Iلع��رش� �لفل�صطينية  وc�ص∞ ع�ط∞ عدو�ن وRير �صوDون �لÓجÚÄ، يف حكومة 

 k�Äلرتحيل حو�› 280 ’ج ÚÄجÓصية �ل�ص�مية لVدن تو�صل �إ¤ �تف�¥ مع �ملفوQب�أن �’أ

aل�صطيني�k من flيº �لروي�صد على �◊دود �’أQدنية �لعر�قية �إ¤ cند�، وذلك ب�لرغº من 

”هل عجز �’أQدن  �لرa†ص �لفل�صطيني لتلك �ل�صف≥ة. وت�ص�ءل عدو�ن يف ت�رشيí ل¬: 

 .“?k�ل�صطينيa  k�Äج’  280 ��صتيع�ب  عن  عر�قي  �أل∞   600 حو�›   Öصتوع�� �لذي 

و�أVص�±: هل يع≥ل �أن ت�صتوعÑهc ºند� Qغº بعده� �B’± �’أمي�ل عن aل�صطÚ وتعجز 

.
104“?ºلدول �لعربية عن ��صتيع�به�

وعلى �لرغº من �أن بع†ص �لدول �لعربية �ملج�وIQ للعر�¥ c�ن له� �لدوQ �’أبرR يف 

�لتع�مل مع ق†صية �لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ �لن�RحÚ من �لعر�¥، �إ’ �أن �ل�صود�ن تع�مل مع 

هذ√ �ل≥†صية من خÓل ��صتعد�د√ ’�صت≥Ñ�ل عدد منهº، وقد �أ�ص�Qت م�ص�دQ ديÑلوم��صية 

عربية يف 2007/9/28 �إ¤ �إن �لرFي�ص �ل�صود�Ê عمر ح�صن �لÑ�صÒ و�a≤ على ”و�ص�طة“ 

 Úلفل�صطيني� مÄ�ت  ’�صت≥Ñ�ل  م�صعل  خ�لد  حم��ص  ◊رcة  �ل�صي��صي   Öملكت� FQي�ص 

 åبع م�صعل  �أن   ºل وعمُ �لعر�¥،  مع  و�ل�صوQية  �’أQدنية  �◊دود  ج�نÑي  على   Ú≤لع�ل�

 âوق�ل .Úلفل�صطيني� �مل�ص�همة يف حل fiنة  ¬ على  �ل�صود�Ê يë†صّ �لرFي�ص  �إ¤  Q�ص�لة 

 Úمع �ل≥ي�دت Qلت�ص�و� Úإ¤ ح� åعلى ذلك، لكن¬ تري k�Qوa ≥a�و” Òص�Ñإن �ل� Qمل�ص�د�
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 Q�أن م�صت�ص� Qمل�ص�د� âëصVو�أو .“ºأن¬ يز�ود عليه�cي ’ ي¶هر وc دنيةQية و�’أQل�صو�

 ÚولDمل�صو� ”مو�a≥ة“  على  ح�صل  �إ�صم�عيل  عãم�ن  م�صطفى   Ê�ل�صود� �لرFي�ص 

 ºله�Ñ≤صت�’ �لRÓمة  �’إجر�ء�ت  ’تî�ذ  Œري  �’ت�ص�’ت  و�أن   ÚدنيQو�’أ  ÚيQل�صو�

.
105

يف �ل�صود�ن

:IóëàŸG ·C’G ∞bƒe .O

عÈّت �ملفّوVصية �لعلي� ل�صوDون �لÓجÚÄ ب�’أ· �ملتëدI، يف 2006/10/3، عن قل≥ه� 

 ÖÑب�ص aّرو�  من  على  وcذلك  �لعر�¥  يف   Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل�  I�حي على  �لعمي≤ 

 ،Jennifer Pagonis جنيفر ب�جوني�ص âمل†ص�ي≥�ت و�أعم�ل �لعن∞ يف ب¨د�د. وق�ل�

�ملتëّدKة ب��صº �ملفّوVصية يف جني∞ يف ت�رشيm íله�:

ويو�جهون  للëم�ية  يفت≥دون  �لعر�¥  يف   Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل�” �إن 

 k�aهد R�لو�  وم�  �صî�صّية،  هوّية  بط�ق�ت  على  �◊�صول  يف  جدّية  م�ص�cل 

للم†ص�ي≥�ت �مل�صتمرI و�لتهديد و�ÿط∞ و�ل≥تل. و�أ�ص�Qت �إ¤ �أن¬ يف �أو�خر 

من  لعدد  مكتوبة  تهديد�ت  م�صلëون   ºصل�  ،]2006]  ÈتمÑص� �أيلول/  �صهر 

هذ�  من  �ص�ب≤   âوق يف   âّلم �صمُ م�ص�بهة  تهديد�ت   âن�cو  ،Úلفل�صطيني�

�لع�Ω، و�أدت �إ¤ ح�لة من �لذعر بينهº وÒãc منهº ح�ول �لفر�Q نتيجة لتلك 

.
�لتهديد�ت“106

�ملعي�صية  �ل¶رو±  �إR�ء  �ل�صديد  قل≥ه�  عن  �ملفوVصية،  عÈت   ،2007/5/15 ويف 

على   ÚÄجÓل �لوليد   ºيfl يف  �ملوجودين   Úلفل�صطيني� مÄ�ت  يعي�صه�  �لتي  �ل≥��صية، 

عن   âإنرتن’� �صÑكة  على   Iدëملت� �’أ·  �أنÑ�ء  مرcز  ون≥ل  �لعر�قية.  �ل�صوQية  �◊دود 

ب�جوني�ص قوله�: ”�إن ن≥�ص �ملر�a≤ �لطÑية ◊و�› 900 ’جÅ يف �ملîيº ب�’إVص�aة �إ¤ 

 Iرتa ية �لعر�قية من �ملتوقع �أن ت�صوء يفQيم�ت على �◊دود �ل�صوîيف �مل Å1,400 ’ج

�ل�صي∞ ن¶ر�k لدQج�ت �◊ر�IQ �ملرتفعة، ب�’إVص�aة �إ¤ �لعو��ص∞ �لرملية و�لتي ت�صكل 

 ÚÄجÓون �لDصية �صوVيه� مفّوa �ة �لدولية مبK�رت �أن من¶م�ت �’إغcوذ .“ k�يa�صVإ� k�خطر

�أمنية. و�أVص�âa �ملتëدKة  í له� ب�لÑ≥�ء ب�صكل د�ºF يف �ملîيº وذلك ’أ�صÑ�ب  nيمُ�صم  ’
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ب��صº �ملفوVصية ب�أن �لفل�صطينيÚ �لن�RحÚ من ب¨د�د ’ يوجد لهº م�أوى �إ’ flيº �لوليد 

 ÚÄجÓء �ل’Dلهو ì�ل�صم� ”نريد   :âللعي�ص. وق�ل �لتëتية �’أ�ص��صية  للÑنية  يفت≥ر  �لذي 

 ºله  ì�ل�صم� �لدول  aQ†ص  يف  تكمن  �مل�صكلة  ولكن   ،êÓلع� لتل≥ي  �صوQي�  بدخول 

ب�لدخول وتوÒa �لرع�ية �لطÑية لهº. نريد من �صوQي� �أو �أي بلد �Bخر ب��صتيع�بهº حتى 

.
ت�صتوعÑهº دولة �أخرى“107

 ±’B� ةKÓK وëم�أوى لن Òaيف 2008/10/14 دول �لع�⁄ تو Iدëون��صدت �’أ· �ملت

 .Úصنت� على  يزيد  م�  منذ  �لعر�قية  �ل�صëر�ء  يف  �ل�صÑل   ºبه  âت≥طع aل�صطيني   Åج’

�إن م� ي≥رب من ن�ص∞   Iدëأ· �ملتÓلت�بعة ل� ÚÄجÓون �لDصية �لعلي� ل�صوVوت≥ول �ملفو

يëت�جون  �ل�صوQية  �لعر�قية  �◊دود  عند   Úيمfl يف  يعي�صون  �لذين   ÚÄجÓل� هوD’ء 

 çدëإ¤ �لعر�¥. وق�ل �ملت� ºصطه�د يف ح�ل عودتهV’� صون�îية ع�جلة �أو يÑلرع�ية ط

�ملعي�صة  ”Xرو±  �صëفي  موD“ر  Ron Redmond يف  Qدموند  Qون  �ملفوVصية   ºب��ص

ب�ملîيمÚ �◊دوديÚ �صعÑة لل¨�ية وغB� Òمنة وم�صتمرI يف �لتدهوQ. ويو�ج¬ �لÓجÄون 

”تدعو   kÓF�ق و�أQد±   “.º¶منت نëو  على  Qملية  وعو��ص∞  ق��صية   IQ�حر دQج�ت 

�ملفوVصية جمدد�ÿ kطو�ت ع�جلة من �لÑلد�ن �لتي يكنه� �إع�دI �لتوطÚ يف �صتى �أنë�ء 

.
�لع�⁄“108
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á“ÉN

تر�a≤ �لوجود �لفل�صطيني يف �لعر�¥ مع نكÑة �صنة 1948; �إذ بد�أ ب†صعة �B’± من 

�لÓجÚÄ ب�لتو�aد �إ¤ �لÓÑد. ع��ص �لفل�صطينيون –Q âع�ية �لدولة �لعر�قية خk�aÓ لÑ�قي 

 Úلفل�صطيني� ÚÄجÓوت�ص¨يل �ل çلة غو�cو âن�c åمن�ط≤ �للجوء �لفل�صطيني، حي

 ÚÄجÓل� Qع�ية  �’أمر،  بد�ية  �لعر�قية،   ´�aلد�  IQ�Rو  âتول  .ºونهDصو�  IQ�إد� تتو¤ 

يف   Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل� �صوDون   IرF�د  ºإق�مته�  Öترتي  âتول  ºK ومن   ،Úلفل�صطيني�

وIQ�R �ل�صوDون �’جتم�عية و�لعمل.

وبوD�ص  �ملعي�صية،  Vصي≤  من  �ملتع�قÑة  �◊كوم�ت  Xل  يف  �لعر�¥  aل�صطينيو  ع�نى 

يف   ºإق�مته’ �لن�Xمة   Úل≥و�ن�  Qصدو�  âÑc�و �لتي   ºو�ملر��صي و�’�صتãن�ء�ت  �ل�صكن، 

 .Úملع�ملة مع �لعر�قي� åمن حي ºد وم�ص�و�تهÓÑل�

�’أحز�ب،  �ل�صي��صة وت�صكيل  �لعر�¥ يف ميد�ن  �لفل�صطينيون يف  �لÓجÄون  ن�ص§ 

�لعر�¥  �لÓجÄون. وعمل  aيه�  تو�جد  �لتي  �لعربية  �ل�ص�ح�ت  ب�قي   Q�وذلك على غر

مع   Öيتن��ص ب�صكل  �لفل�صطيني  �ل�صي��صي  �لعمل   Ω�أم� �ملج�ل   ì�ص�aإ� على  �لر�صمي 

توجه�ت¬ ومب� يîدΩ طري≥ة تع�طي¬ مع �ل≥†صية �لفل�صطينية بو�صفه� ق†صية قومية مرcزية.

من   ،2003  áæ°S  Ú°ùM  ΩGó°U  ¢ù«FôdG  ΩÉ¶f  •ƒ≤°S  ó©H  ,¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG  ≈fÉY

ت�صنيفهc ºمتع�ونÚ مع �لن¶�Ω �ل�ص�ب≤، وترتÖ على ذلك �لكÒã من عملي�ت �’عت≥�ل 

لتÑد�أ a�صول  �لعر�¥  �لهجرI من  �إ¤   ºمنه Òãلك� و�لتنكيل و�ÿط∞ و�ل≥تل، ‡� دaع 

 .Q�يم�ت �للجوء �ل≥�رشي �◊دودية مع دول �÷وfl يف I�من �ملع�ن Iجديد

⁄ تر¥n �ملو�ق∞ �لفل�صطينية و�لعربية و�لدولية �إ¤ م�صتوى مع�ن�a Iل�صطينيي �لعر�¥ 

 k�Qمرو و�لف�ص�Fل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مو�ق∞  �مت�Rت  هن�  ومن   .ºق†صيته  IQوخطو

 Ê�إن�ص� Öصع �ل≥†صية يف جمرد ق�لVو�قت�رشت على و Òب�ملو�ق∞ �لعربية و�لدولية ب�لت≥�ص

يهد± �إ¤ تîفي∞ �ملع�ن�I �أو ترحيله� موDقت�k دون ت≥دË حلول جذQية.
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 k�ÒÑc k’Dت�ص�و �’أمريكي  �لعر�¥ بعد �’حتÓل  aل�صطينيي   Òوتهج I�مع�ن âطرح

حول �أجند�ت خفية ت�صعى �إ¤ aرVص حلول ل≥†صية �لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ من خÓل 

�إع�دI توطينهº يف مه�جر جديدI يÑدوDون aيه� حي�I بعيد�k عن تع≥يد�ت �ل≥†صية وحدود 

?Iملل∞ ح≤ �لعود kوهو م� ي�صكل �إنه�ء ،Úل�صطa ºدهÓب
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¢ûeGƒ¡dG

 ÚÄجÓل �لديوغر�aية  �ÿ�ص�F�ص  حول  �صëفي  بي�ن  �لفل�صطيني،  لÓإح�ص�ء  �ملرcزي   R�ه÷�  1

�لفل�صطينيÚ ”مبن��صÑة �ليوΩ �لع�ملي لÓجÚÄ“، حزير�ن/ يونيو 2008، �ن¶ر:

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/refugee2008.pdf 

2 �لÓجÄون �لفل�صطينيون يف �لعر�¥.. مع�ن�I متو��صلة، �ملوD�ص�صة �لفل�صطينية ◊≥و¥ �’إن�ص�ن - �ص�هد، 

�لعر�¥، بÒوت،  �لفل�صطينيÚ يف   ÚÄجÓل� �لع�جل ◊م�ية  للتëر∑  �لع�ملي   Ω�لع� �لر�أي  �إ¤   Iرcمذ

http://www.pahrw.org/Default.asp?ContentID=31&menuID=9 :2005/5/25، �ن¶ر

،“ د�FرI �صوDون  p¬ل ن�ص∞ قرن و⁄ تنتÑيف �لعر�¥ بد�أت ق Úلفل�صطيني� ÚÄجÓل� I�مة، ”م�أ�صÓ3 �صعيد �ص

�لÓجÚÄ، من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية، 2007/2/21، �ن¶ر:

  http://www.plord.org/wsh/iraq/pictures/saidpaper.htm#_ftnref10

4 �ص�د¥ �أبو �ل�صعود، ”�لÓجÄون �لفل�صطينيون يف �لعر�¥ وQحلة �لåëÑ عن من�يف جديدI،“ مرcز 

�ل≥د�ص للدQ��ص�ت �ل�صي��صية، 2009/5/23، �ن¶ر:

http://www.alqudscenter.org/uploads/std_23-5-2009.pdf

 ∫ÓàM’G ó©H Ée ¤EG 1948 ΩÉY áÑµædG øe “IójóL ≥FÉ≤M” :¥Gô©dG ‘ ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG ¿ƒÄLÓdG ،مدfi 5 عز �لدين

µjôeC’G« 2003، �لطÑعة �’أو¤، (دم�ص≤: مرcز �ل¨د �لعربي للدQ��ص�ت، 2007) �ص 23-22.

�لعربية ◊≥و¥  �للجنة   ºب��ص  çدëملت� من�´،  �أعد√  �لعر�¥،“ ت≥رير  ”�لفل�صطينيون يف  من�´،   ºãهي  6

�’إن�ص�ن، �إKر Rي�IQ للعر�¥ من 10 �إ¤ 17 حزير�ن/ يونيو 2003، موقع �للجنة �لعربية ◊≥و¥ �’إن�ص�ن، 

http://www.achr.nu/rep12.htm :ي�ص 2003/6/24، �ن¶رQ�ب

 - �’إن�ص�ن  �لفل�صطينية ◊≥و¥  �÷معية  و�مل�Bل“،  �لو�قع  �لعر�¥:  ”�لفل�صطينيون يف  7 ط�Q¥ حّمود، 

Q��صد، �ن¶ر:

http://www.pal-monitor.org/Portal/modules.php?name=News&file=article&sid=206

“.Iعن من�يف جديد åëÑحلة �لQون �لفل�صطينيون يف �لعر�¥ وÄجÓ8 �ص�د¥ �أبو �ل�صعود، ”�ل
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“.Iعن من�يف جديد åëÑحلة �لQون �لفل�صطينيون يف �لعر�¥ وÄجÓ10 �ص�د¥ �أبو �ل�صعود، ”�ل
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13 �لÓجÄون �لفل�صطينيون يف �لعر�¥.. مع�ن�I متو��صلة، موD�ص�صة �ص�هد. 

14 ط�Q¥ حّمود، مرجع �ص�ب≤.
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