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تقدمي

اأ�سل  فمن  العامل.  يف  الجئني  ق�سية  واأكب  اأقدم  هي  الفل�سطينيني  الالجئني  ق�سية  اإن   

 ،2010 �سنة  بداية  مع  الفل�سطيني  ال�سعب  جمموع  تقديرات  هم  فل�سطيني  مليون   10.9

70% من ال�سعب الفل�سطيني(. لذلك ال يكتمل اأي  7.5 مليون الجئ )اأي  هناك حوايل 

الفل�سطيني؛ هذه  الالجئ  معاناة  الفل�سطيني دون احلديث عن  ال�سعب  معاناة  حديث عن 

اإىل  العودة  يف  وحقهم  حلمهم  حتقيق  انتظار  يف  يوميًا  املاليني  هوؤالء  يعي�سها  التي  املعاناة 

اأر�سهم ومدنهم وقراهم.

�ص هذا الكتاب، ال�ساد�ص من �سل�سلة “اأول�ست اإن�سانًا؟”، لتناول معاناة الالجئ  �سّ  وقد خمُ

الفل�سطيني باأبعادها املختلفة، بدءاً من نكبة 1948 وحق الفل�سطيني يف اأر�سه، مروراً مبعاناة 

الالجئني يف دول ال�ستات وداخل فل�سطني التاريخية، وتوزّعهم؛ ثم اجلانب القانوين؛ وانتهاًء 

مبحاوالت التوطني واأحقية حق العودة، حيث اأثبت الالجئون على مر ال�سنني ورغم ق�ساوة 

الظروف، مت�ّسكهم الدائم به واإ�رشارهم عليه.

 وق�سية الالجئني ق�سية وا�سحة من حيث اأبعادها القانونية واالإن�سانية وال�رشعية، اإذ اأنها 

جت�ّسد مطالبه بحق طبيعي وغري خمتلف عليه، وهو حق االإن�سان يف العي�ص يف بيته واأر�سه؛ 

اأو تعّر�ص  اإذا كان قد ا�سطّر ملغادرتهما مكرهًا،  اإليهما متى �ساء، خا�سة  العودة  وحقه يف 

للمذابح والتهجري. فلماذا يحرم الفل�سطينيون من حقهم الطبيعي طوال اأكرث من �ستني عامًا 

متوا�ساًل؟ وملاذا يبقى العامل �ساكتًا اإزاء الرف�ص االإ�رشائيلي لهذا احلق وحماولته عبثًا التهّرب من 

م�سوؤوليته وجريته التاريخية، بينما يجلب االحتالل اإىل اأر�ص فل�سطني ع�رشات االآالف من 

املهاجرين اليهود �سنويًا حتت م�سّمى حقهم يف “العودة”!؟. 

 اإّن حق الالجئني الفل�سطينيني يف العودة هو حّق اإن�ساين مقّد�ص وقانوين، وهو حّق فردي 

وجماعي، كما اأّنه حقٌّ ممكن التنفيذ عندما ت�سدق النوايا ويتّم تفعيل االإرادات.
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مقدمة

لاّلجئني  غزة  خميم  يف  تقيم  التي  الالجئة  الفل�سطينية  املراأة  ق�سةمُ  تختزل  قد 

قرب مدينة جر�ص )�سمايل االأردن( يف و�سع بائ�ص وفقر �سديد، حكايَة ماليني 

االأردين خالل زيارة  للعاهل  �سوؤال  ترّد على  اإذ فاجاأت اجلميع وهي  الالجئني، 

اأن  فاأو�سحت  لها كهدية ملكية؛  تقديه  يتعلق بحاجتها وما يكن  فيما  منزلها، 

قريتي  اإىل  “اأعدين  قالت:  طلبها،  عن  �سئلت  وعندما  فقط،  واحداً  طلبًا  لديها 

.
ومنزل اأهلي يف فل�سطني”1

فعلى الرغم من �سوء اأو�ساعهم وت�ستتهم يف بالد العامل الأكرث من �ستني عامًا، 

مل يزل الالجئون الفل�سطينيون متم�سكني بحقهم ورغبتهم يف العودة اإىل بالدهم، 

التي هّجرهم منها االحتالل االإ�رشائيلي منذ بدايته وحتى اليوم مبمار�ساته القمعّية 

املختلفة.
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وهذا الكتاب، هو حكاية اللجوء واملعاناة منذ اخلروج االأول، وحكاية ال�سب 

واالأمل بالعودة رغم طول االنتظار، الأن الوطن بالن�سبة لالجىء هو “هناك”، حيث 

مفتاحه، وحيث  اأعطاه  الذي  الباب  اأو جّده، وحيث  اأبوه  له  الذي و�سفه  املنزل 

اجلميع يتكلم هذه اللهجة التي عّلمته اإياها اأّمه، ويغّنون االأهازيج ذاتها واالألعاب 

ذاتها، وحيث االأهل الذين �ساروا اليوم موزعني على بقاع االأر�ص جميعًا. وهو 

“هناك”، حيث لن تزحزحه عن رغبته وحّقه بالعودة اإليه اأية جن�سيات اأو اإغراءات 
اأخرى.
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مذكرات الجئ

قال والدي: “املهّم اأال تن�صى”

قال يل ]والدي[: “...وخرجنا يا ولدي يف الليل، اأخواك التواأم واحد على كتف اأمك 

وواحد يف ح�سنها، �سقط اأحدهما وهي ال تدري من �سدة الذعر واخلوف، م�ست اأكرث من 

مائة مرت عندما عرفت اأن ابنها لي�ص على كتفها، فعادت اأدراجها حتت النار لتبحث عنه وجتده 

يف ح�سن حجر...”.

ابنها  �رشير  على  هجمت  واملغادرة  الهجرة  معمعة  و�سط  الن�ساء  اإحدى   ...“ يل:  وقال 

النائم، وبداًل من اأن حتمله وتهرب حملت املخدة ظنًا منها اأنها حتمل طفلها النائم، ومل تعرف 

اأنها حتمل املخدة اإال بعدما �سارت على ال�سفة االأخرى من النهر. وذاك يوم، وهذا يوم”.

وقال: “... كنت يف نحو اخلام�سة والع�رشين من عمري عندما خرجنا من بئر ال�سبع، اجته 

بنا جّدك يرحمه اهلل اإىل جبل يقع غربي مادبا يطل على الغور االأردين ومن راأ�ص اجلبل وقت 

الغروب باإمكانك، حتى االآن، اأن ترى اأ�سواء القد�ص، وحتتنا مبا�رشة حدثت معركة الكرامة، 

ومنذ 1948 وحتى اليوم ونحن اأحيانًا نذهب اإىل راأ�ص اجلبل لنحدق يف اأ�سواء القد�ص...”.

ومتعلقاتهم  متاعهم  يف  يحملونها  التي  الفل�سطينيني  الالجئني  مفاتيح   ...“ وقال: 

القدية... هذه املفاتيح لي�ست اأ�سطورة... لو كانت اأ�سطورة ل�سدئت، ولكنها حتى االآن، 

وبعد �ستني عامًا من تراجيديا التهجري واللجوء ما زالت تلمع حتت �سم�ص كل �سباح”.

وقال: “... املهم اأال تن�سى”.

من مذكرات يو�سف اأبو لوز، جريدة اخلليج، االإمارات، 2008/5/23.
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اأوالً: حّق الفل�سطيني يف اأر�سه

وزير خارجيتها  اأر�سلها  ر�سمية  ر�سالة  البيطانية، من خالل  احلكومة  اأعطت 

اللورد اآرثر جيم�ص بلفور Arthur James Balfour اإىل الزعيم ال�سهيوين اللورد 

“وطن  قيام  بدعم   ،1917/11/2 بتاريخ  وعداً   Lord Rothschild روت�سيلد 

اأيلول/  .وقد اأكملت بريطانيا احتاللها لفل�سطني يف 
قومي يهودي يف فل�سطني”2

�سبتمب 1918، وقامت بتحديد احلدود اجلغرافية املتعارف عليها حديثًا لفل�سطني 

.
بالتن�سيق مع اال�ستعمار الفرن�سي، يف الفرتة  31923-1920

فل�سطني،  اإىل  امل�ستوطنني  اليهود  هجرة  عمليات  ن�سطت  التاريخ  ذلك  ومنذ 

لال�ستيالء على االأرا�سي وبناء امل�ستوطنات. فبعد اأن كان جمموع ما يلكه اليهود 

من اأر�ص فل�سطني يف �سنة 1918 ال يزيد عن 240 األف دومن )ما ن�سبته 1.56%( من 
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اإجمايل اأر�ص فل�سطني، �سار جمموع م�ساحة االأرا�سي التي �سيطر عليها امل�ستوطنون 

مليون   1.8 حوايل  البيطاين  والدعم  والر�سوة  اخلداع  اأ�ساليب  مبختلف  ال�سهاينة 

؛ وكل ذلك حتت اإ�رشاف اال�ستعمار البيطاين ورعايته.
دومن يف �سنة 41948

قبل  كانت  فل�سطني  اأن  مقولة  اإ�ساعة  اإىل  اأواًل  االإ�رشائيلية  الدعاية  جلاأت  وقد 

هجرتهم اإليها وا�ستيطانهم فيها اأر�سًا قاحلة ال حياة فيها )اأر�ص بال �سعب(؛ لكن 

جذور ال�سعب الفل�سطيني موغلة القدم يف هذه االأر�ص. وتعّد مدينة اأريحا من اأقدم 

املدن يف العامل، حيث يرجع بناوؤها اإىل حوايل �سنة 8000 ق.م. و�سنة 2500 ق.م.، 

رفت البالد با�سمهم. وكانوا  هاجر الكنعانيون من جزيرة العرب اإىل فل�سطني وعمُ

قد اأن�ساأوا مع حلول �سنة 2000 ق.م. مئتي مدينة وقرية تقريبًا، منها: مدن �سكيم 

)نابل�ص وبالطة(، وبي�سان، وع�سقالن، وعكا، وحيفا، واخلليل، واأ�سدود، وعاقر، 

اإبراهيم  النبي  قدوم  اأن  بالذكر،  اجلدير  ومن  وبيت حلم... وغريها.  ال�سبع،  وبئر 

عليه ال�سالم اإىل فل�سطني كان حوايل �سنة 1900 ق.م.، وتعرتف التوراة باأنها كانت 

.
اآنذاك اأر�سًا عامرة وكانت ت�سميتها “اأر�ص كنعان”5

تعر�ست فل�سطني منذ القدمي لكثري من الغزوات، وكانت اأر�سها م�رشحًا لكثري 

من احلروب، ولكنها على الرغم من كل ذلك، ظّلت كنعانية عربية حتى �سنة 1000 

قرون  اأربعة  نحو  كلها(  )ولي�ص  فل�سطني  من  اأجزاء  اإ�رشائيل  بنو  وحكم   .
6
ق.م.

)1000 ق.م. – 586 ق.م.( وزال حكمهم كما زال حكم غريهم من االأ�سوريني 

اأر�سه،  م�ستقراً يف  فل�سطني  �سعب  والرومان؛ وظّل  واالإغريق  والفراعنة  والفر�ص 

قبل بني اإ�رشائيل ويف اأثناء وجودهم وبعد خروجهم. وهو ال�سعب نف�سه الذي اأ�سلم 

وتعّربت لغته، وظّل موجوداً طوال الـ 4,500 عام التي م�ست. 
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اأن�سال  من  هم  القرويني،  وخا�سة  فل�سطني  اأهل  عامة  باأن  املوؤرخون  ويقول 

)“البل�ست”  البحر  �سعوب  من  اإليهم  ان�سّم  ومن  القدية،  وال�سعوب  الكنعانيني 

اإثر  البالد  يف  ا�ستقروا  الذين  وامل�سلمني  العرب  من  اأو  الفل�سطينيون(،  اأو   PLST

التي  ال�سليبي  احلكم  فرتة  وبا�ستثناء   .
7
15هـ/ 636م �سنة  االإ�سالمي  العربي  الفتح 

امتدت نحو 90 عامًا )1099-1187( بقيت فل�سطني منذ تاريخ ذلك الفتح بالداً 

 .
عربيًة تابعة للحكم االإ�سالمي حتى �سنة 81918

اأن  مقولة  فاأ�ساعت  الكاذبة،  االإدعاءات  اإىل  االإ�رشائيلية  الدعاية  جلاأت  كما 

لليهود  اأرا�سيهم  باعوا  الالجئني  واأن  باإرادتهم،  بالدهم  غادروا  الفل�سطينيني 

امل�ستوطنني؛ بهدف ت�سليل الراأي العام وتزييف احلقائق املتعلقة بذلك.

وقد ظهر الحقًا كذب الدعاية االإ�رشائيلية وزيف اإ�ساعاتهم بخ�سو�ص فل�سطني، 

خا�سة بعد اأن اأ�سبحت م�سكلة الالجئني الفل�سطينيني م�سموعة يف املحافل الدولية، 

وتكررت القرارات الدولية التي تدعو �سلطات االحتالل لتنفيذ حّق العودة، وبدا 

ال�سنني  الرغم من  اإىل ديارهم على  العودة  اإ�رشار الالجئني على ممار�سة حّقهم يف 

وال�سغوطات. 

انتدابها على فل�سطني، الذي جاء  ا�ست�سدرت بريطانيا قرار   1922/7/24 ففي 

فيه: “تكون الدولة املنتدبة م�سوؤولة عن و�سع البالد ]فل�سطني[ يف اأحوال �سيا�سية 

. مما يعني باأن �سلطات 
واإدارية واقت�سادية ت�سمن اإن�ساء الوطن القومي اليهودي”9

القانونية  والتدابري  االإجراءات  باتخاذ  وملتزمة  معنية  كانت  البيطاين  االنتداب 

واالإدارية التي ت�ساعد اليهود على الهجرة اإىل فل�سطني وا�ستيطان اأرا�سيها، متهيداً 

الإقامة وطنهم القومي عليها.
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كان عدد اليهود يف فل�سطني �سنة 1800 نحو خم�سة اآالف، و�سنة 1876 كان 

عددهم ال يزيد عن 14 األفًا. ومن �سنة 1882 اأخذت الهجرة اليهودية طابعًا اأكرث 

“احلركة  ن�سوء  وبعد  اأوروبا،  يف  اليهودية”  “امل�سكلة  ت�ساعد  مع  وتنظيمًا  كثافة 

ال�سهيونية العاملية”؛ لكن عدد اليهود يف فل�سطني �سنة 1918 مل يتجاوز 55 األفًا، 

اأي نحو 8% فقط من ال�سكان. وبدعم االحتالل والقهر البيطاين، متكن اليهود 

من زيادة عددهم اإىل 650 األفًا �سنة 1948، اأي نحو 31.7% من ال�سكان؛ اأي اأنهم 

اإن�ساء كيانهم، وهو ما دفع الع�سابات ال�سهيونية الرتكاب  ظّلوا اأقلية حتى حلظة 

املذابح واملجازر وعمليات التطهري العرقي لتهجري ال�سعب الفل�سطيني من اأر�سه، 

مما اأدى لن�سوء م�سكلة الالجئني.

اأدرك امل�رشوع ال�سهيوين اأنه ال ي�ستطيع 

الفل�سطينيني،  تهجري  دون  الدولة  اإقامة 

 Jewish اليهودية  الوكالة  ف�سكلت 

 1937 �سنة  يف   Agency for Israel

 Population ال�سكان”  ترحيل  “جلنة 
Transfer Committee وكانت مهمتها 

للحفاظ  الفل�سطينيني  املواطنني  “ترحيل 
وتعّج  ]اإ�رشائيل[”.  الدولة  يهودية  على 

الوثائق  االأر�سيفات ال�سهيونية بالكثري من 

لقادة  واأقوال  وكتابات  وقرارات  خلطط 

تهجري  اإىل  دعوا  �سهيونيني  ومفكرين 

كنا  اأنف�سهم،  الفل�سطينيني  اأعني  واأمام 

ي�سكنون،  كانوا  حيث  وقراهم  اأر�سهم  منتلك 

جيل  نحن  اأجدادهم...  ي�سكن  كان  وحيث 

امل�ستعمرين، ومن دون اخلوذة احلديدية وبرميل 

البارود، ملا كان باإمكاننا زراعة اأي �سجرة، اأو 

بناء اأي منزل.

     مو�سيه دايان، وزير الدفاع االإ�رشائيلي ال�سابق، يف: 

 Benjamin Beit Hallahmi, Original Sins:
 Reflections on the History of Zionism and

 Israel (New York: Olive Branch Press,

1993).
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الفل�سطينيني وربطوا حتقيق اإقامة الدولة اليهودية يف فل�سطني مبقدار جناح ال�سهيونية 

مرور  بعد  ولكن  �رشية  الوثائق يف حينه  هذه  كانت  وقد  الفل�سطينيني.  تهجري  يف 

العقود مّت ك�سفها للباحثني. وكذلك قامت العديد من املوؤ�س�سات االإ�رشائيلية بن�رش 

فيها  يك�سفون  والذين  ال�سهيونيني،  القادة  و“يوميات”  “مذكرات”  من  الكثري 

هريتزل ثيودور  كتب  البداية  ومنذ  الفل�سطينيني.  طرد  اإىل  الداعية  مواقفهم  عن 

 Theodor Herzl موؤ�س�ص املنظمة ال�سهيونية العاملية: “يجب اأن تتم عمليتي طرد 

 Yosef الفل�سطينيني والتخل�ص منهم بحذر و�رشية بالغة”. كما كتب يو�سف ويتز

يكون  اأن  “يجب  ال�سكان:  ترحيل  جلنة  وع�سو  اال�ستيطان  عن  امل�سوؤول   Weitz

البلد، لذا  ال�سعبني معًا يف هذا  لي�ص هناك جمال الأن يعي�ص  اأنه  اأذهاننا  وا�سحًا يف 

فاإن احلل الوحيد يكمن يف اأن تكون فل�سطني خالية من العرب، ولي�ص هناك من 

ما  وهذا  املجاورة”.  الدول  اإىل  جميعًا  طردهم  �سوى  املخطط  هذا  لتنفيذ  طريقة 

اأثبته الباحث اليهودي بني موري�ص Benny Morris، من خالل وثيقة موؤرخة يف 

العمليات  ب�سبب  كان  للفل�سطينيني  اجلماعي  “الرحيل  باأن  تو�سح   ،1948/6/30

العدائية اليهودية املبا�رشة، على التجمعات العربية، وانعكا�سات هذه العمليات على 

.
التجمعات العربية االأخرى”10

باأر�سهم وقاوموا االحتالل منذ حماوالته  الفل�سطينيون  ومع ذلك، فقد مت�سك 

االأوىل. ففي �سنة 1886، خا�ص الفالحون الفل�سطينيون �سدامات �سّد امل�ستوطنني 

واأن�سطة  ال�سدامات  اخل�سرية. وتكررت  منطقة  اأرا�سيهم يف  �سيطروا على  الذين 

االحتجاج واالعرتا�ص بكافة الو�سائل املمكنة. ومن مظاهر اعرتا�ص الفل�سطينيني 

القد�ص  من وجهاء  وفد  قام  االإحاللية،  امل�ستوطنني  ممار�سات  على  ر�ساهم  وعدم 
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اأين ذهبوا؟

يف نهاية �سنة 1947، اختفى جرياين من العرب. حدث ذلك يف ال�ستاء. واختفاوؤهم مل يمُْحِدث �سدمة. 

اإذ جرى كل �سيء بهدوء ومن دون اإثارة. كنوع من التبخر. ول�ست على ثقة اإن كنت راأيتهم يحزمون 

اأمتعتهم ويذهبون. ولكنني اأتذكر جيداً دير يا�سني... اأذكر، اأننا جل�سنا يف ال�سف، وراأينا الدخان يت�ساعد 

من دير يا�سني... اأين اختفوا؟... وهذا هو �سبب هو�سي بجمع اخلرائط االنتدابية، لتحديد مواقع القرى 

اأر�ص  اأر�ص عاجزة.  اأر�ص عاقر.  االأر�ص من دونهم  اأن  اإح�سا�سي  فقد كان  املختفية.  املهدومة واحلياة 

اأخفت �سعبًا بكامله. 

حاييم هنغبي Haim Hanegbi، كاتب اإ�رشائيلي

احلقيقة اأنهم مل يتبخروا. مل يحملوا حقائبهم. مل يتح لهم اأن ي�سحوا دموعهم على املالأ. مل يذهبوا 

طوعًا، بل اقتيدوا اإىل العراء الدويل، واأ�سبحوا الجئني.

وتخفي �سهادة حاييم هنغبي م�سهد الرحيل، الأن الوثائق االإ�رشائيلية، التي كانت �رشية لفرتة طويلة، 

تر�سم ال�سورة الكاملة. وقد جتراأ �سهيوين، عن�رشي وموؤرخ من موجة املوؤرخني اجلدد على ف�سح الكذبة 

التاريخية االأوىل، قال:“الفل�سطينيون مل يبيعوا اأر�سهم، نحن طردناهم منها، عب تنفيذ خّطة دالت” )بني 

موري�ص(. 

والهاغاناه على  االأرغون  قوات  ت  انق�سّ يا�سني.  دير  اأغفله حاييم؟ هوجمت  الذي  امل�سهد  ماذا يف 

القرية )120 مقاتاًل( ودعا املكب الن�ساء واالأطفال وال�سيوخ اإىل مغادرة بيوتهم وااللتجاء اإىل �سفح اجلبل. 

بعد ذلك نفذ اليهود مذبحة يف القرية، من دون متييز... وحملوا ق�سمًا من االأ�رشى على �سيارات، وطافوا 

بها يف �سوارع القد�ص، يف “موكب ن�رش” و�سط هتافات اجلماهري اليهودية. 

مل يذهبوا �رشاً، كما قال حاييم، الأن نهاية امل�سهد كما جاء يف الن�سو�ص: “بعد ا�ستعرا�ص هوؤالء يف 

القد�ص، اأعيدوا اإىل قريتهم وقتلوا...” وهكذا ا�ستطاعت العبقرية االإ�رشائيلية قتل وذبح 245 فل�سطينيًا.

ن�رشي ال�سايغ، النكبة يف الذكرى 61، جريدة ال�صفري، بريوت، 2009/5/15.
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1890 باالحتجاج على مت�رشف القد�ص ر�ساد با�سا، ب�سبب حماباته  اأيار/ مايو  يف 

ال�سدر  اإىل  عري�سة  القد�ص  وجهاء  قدم   1891/6/24 ويف  ال�سهاينة.  امل�ستوطنني 

اإىل  الرو�ص  اليهود  هجرة  منع  فيها  طلبوا  العثماين،  الوزراء(  )رئي�ص  االأعظم 

 .
11

فل�سطني

فل�سطني؛  يف  اليهودي  لال�ستيطان  رف�سهم  عن  بالتعبري  الفل�سطينيون  ا�ستمر 

اأحيانًا باالحتجاج لل�سلطات الر�سمية واأحيانًا اأخرى من خالل ال�سدامات. وكان 

امل�ستوطنون ال�سهاينة يار�سون نفوذهم، واأخرياً ا�ستخدموا هذا النفوذ عب حزب 

االحتاد والرتقي الذي �سيطر على الدولة العثمانية. 

ومن خالل الِر�َسى والتزوير والطرق امللتوية، متكن اليهود من ا�ستمالك م�ساحات 

يتلكون  اليهود  كان   1918 �سنة  العثمانية  الدولة  نهاية  ومع  االأرا�سي؛  من  كبرية 

حوايل 420 األف دومن من اأر�ص فل�سطني، ا�سرتوها من مالك اإقطاعيني لبنانيني اأو 

فل�سطينيني ن�سارى اأو عب املزاد العلني الذي كانت تبيع فيه الدولة العثمانية اأرا�سي 

.
12

الفالحني العاجزين عن دفع ال�رشائب امل�ستحقة

قيام  لتنفيذ  وا�سحة  النية  بدت   ،)1948-1918( البيطاين  االحتالل  وخالل 

دولة االحتالل اليهودي على اأر�ص فل�سطني. ومتّكن اليهود خالل هذه الفرتة من 

اال�ستيالء على حوايل 1.38 مليون دومن من االأرا�سي، اأي حوايل 5.1% من اإجمايل 

الأرا�سي  بريطانية  منح حكومية  معظمها جاء عن طريق  فل�سطني،  اأر�ص  م�ساحة 

فل�سطني االأمريية )اأرا�سي الدولة(، اأو عن طريق مالك اإقطاعيني كبار غري فل�سطينيني 

مقيمني يف اخلارج ومنعوا عمليًا ور�سميًا من الدخول اإليها. فمثاًل، منح املندوب 
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 Herbert Samuel �سموئيل  هربرت   ،)1925-1920( فل�سطني  اإىل  البيطاين 

)يهودي �سهيوين( 175 األف دومن من اأخ�سب اأرا�سي فل�سطني ال�ساحلية بني حيفا 

وقي�سارية لليهود، وتكررت هباته ال�سخمة على االأرا�سي ال�ساحلية االأخرى ويف 

اليهود  عليه  ما ح�سل  يتجاوز جمموع  مل  لكن  امليت.  البحر  �ساحل  النقب وعلى 

من  الرغم  على  فل�سطني  اأر�ص  من   %1 ن�سبة   1948 �سنة  حتى  فل�سطني  اأبناء  من 

اأن  حيث  الفقراء؛  وخا�سة  الفل�سطينيني  للفالحني  املتكرر  واإغرائهم  �سغوطاتهم 

الفل�سطينيني كانوا قد تنبهوا ملا حتيكه املوؤامرة ال�سهيونية وتكاتفوا ملنع اليهود من 

. وقد تعر�ص ال�سعب الفل�سطيني 
13

احل�سول على اأرا�سيهم مهما ا�ستدت الظروف

تزايد �سعوبة  اأ�سهمت يف  اإدارية ظاملة،  اإجراءات وقوانني جمحفة، وممار�سات  اإىل 

اأو�ساع النا�ص املالية، اإ�سافة اإىل عمليات اإرهاب وقتل جماعية وفردية وتدمري منازل 

وقرى وعمليات تخويف وحرب نف�سية منظمة، اأدت جميعها اإىل طرد ال�سكان 

اأن  اأر�سهم. كما  لليهود على  االأ�سليني من ديارهم، مف�سحة املجال الإقامة وطن 

الع�رشين،  القرن  من  االأربعينيات  اأواخر  يبداأ يف  مل  لفل�سطني  ال�سهيوين  االحتالل 

بل قبل ذلك مبراحل؛ واإن كانت تلك الفرتة حتديداً �سهدت ذروة عمليات الطرد 

والتهجري مبختلف االأ�ساليب واأب�سعها.
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مذّكرات الجئ

يوم �صقطت القرية

يوم �سقطت “املفتخرة” كان يل من العمر ع�رش �سنوات ومل يقدر يل �رشف امل�ساركة يف الدفاع عنها، لكني 

مهما حييت �ستبقى مطبوعة يف ذاكرتي �سور رجال القرية وهم يت�سقون االأ�سلحة القليلة والقدية للدفاع عنها 

واأذكر وجوه  الثقيلة.  والر�سا�سات  والدبابات  باملدفعية  املعززة  ال�سهيونية  الع�سابات  من  مواجهة جحافل  يف 

ال�سهداء الذين �سقطوا يف معركة الدفاع عنها. ورغم اأن القرية قد حميت من قبل “اإ�رشائيل” عن اخلريطة اإال اأنني 

اأمتنى اأن اأعيد بناء كل ما تهدم، بكل التفا�سيل ال�سغرية.

   من ذكريات احلاج اأحمد مو�سى طه اأبو مو�سى من قرية املفتخرة ق�ساء �سفد )خميم احل�سينية(، اخلليج، 2008/5/14.
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ثانياً: النكبة والطرد

القرار  �سدر  االأمريكية  املتحدة  الواليات  من  وبدعم   ،1947/11/29 بتاريخ 

الدويل رقم 181، الذي يق�سي بتق�سيم فل�سطني اإىل دولتني: االأوىل يهودية، تقوم 

على 54.7% من االأر�ص، وي�سكن فيها 498 األف م�ستوطن يهودي و497 األف 

عربي فل�سطيني. والثانية عربية، تقوم على نحو 44.8% من االأر�ص ي�سكن فيها 

 .
14

725 األف فل�سطيني و10 اآالف م�ستوطن يهودي

الفل�سطينيون  يلك  القومية،  ثنائية  دولة  اإىل  اليهودية  الدولة  تتحول  ال  وحتى 

ب�سبب ارتفاع ن�سبة تكاثرهم ال�سكاين، اأن ي�سبحوا اأغلبية فيها خالل �سنوات؛ فقد 

كانت خطط تهجريهم جاهزة لدى الع�سابات ال�سهيونية التي جعلت من �سدور 
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القوات  ان�سحاب  بعد  تعاظمت  اإرهابية،  عمليات  “ل�سل�سلة  منطلقًا   181 القرار 

. وت�ساعدت وترية 
البيطانية من فل�سطني، التي مّهدت اإىل ن�سوب حرب 1948”15

اأقدمت  اإىل حرب �ساملة  اأن حتّولت  اإىل  امل�سلحة،  ال�سهيونية  الع�سابات  هجمات 

، وتدمري 478 قرية من اأ�سل 585 يف 
16

خاللها على اقرتاف 34 مذبحة على االأقل

االأرا�سي املحتلة �سنة 1948، وتهجري �سكان 531 قرية؛ مما اأدى اإىل ت�رشيد اأكرث من 

ّجروا  804 اآالف فل�سطيني خارج ما ي�سمى اليوم “اإ�رشائيل”، و30 األف اآخرين همُ

 .
من دورهم اإىل مناطق اأخرى غريها �سمن االأرا�سي املحتلة �سنة 171948

ومل تكتِف الع�سابات ال�سهيونية باال�ستيالء على االأرا�سي التي خ�س�سها قرار 

التق�سيم، واإمنا احتلت اأرا�ٍص اأكرث من املناطق املخ�س�سة للدولة العربية، وهّجرت 

اأهلها منها. واأظهرت االإح�ساءات باأن “ثلث الالجئني... جاءوا من املناطق التي 

و�سعها قرار التق�سيم من �سمن الدولة اليهودية، اأما الثلثان الباقيان فقد جاءوا من 

. نقول هذا الكالم 
االأرا�سي التي و�سعها قرار التق�سيم من �سمن الدولة العربية”18

الأن معاناة االإن�سان تبداأ منذ اليوم االأول الإرغامه على ترك اأر�سه ووطنه، وكلما 

الالجئني، وازدادت  ازداد عدد  اأهلها،  اإفراغها من  مّت  التي  االأر�ص  ازدادت رقعة 

م�ساحة املعاناة االإن�سانية املرتتبة على هذا التهجري. 

لي�ست هذه احلقائق الوحيدة التي حدثت الأهل فل�سطني، واإمنا ورد غريها الكثري 

يف تقرير الو�سيط الدويل ال�سويدي الكونت برنادوت Count Bernadotte، الذي 

االأمر   ،United Nations املتحدة  االأمم  عام  اأمني  اإىل   ،1948/9/16 بتاريخ  قدمه 

الذي دفع ع�سابة �سترين Stern االإرهابية ال�سهيونية الرتكاب جرية اغتياله بتاريخ 



23

والتطهري  االإبادة  وجرائم  املجازر  حجم  من  بع�سًا  ك�سف  الأنه   ،
191948/9/17

العرقي التي قامت بها قوات االحتالل �سّد ال�سعب الفل�سطيني االآمن. 

ومن بني “حمارق الهولوكو�ست الفل�سطينية” نذكر “حمرقة” الطرية التي وردت 

يف اأر�سيف لالأمم املتحدة، رقمه DAG - 13\3.3.1:10، و�سهد عليها اأكرث من 15 

حوايل  باعتقال   1948/7/25 بتاريخ  االحتالل  جنود  قام  حيث  و�ساهدة،  �ساهداً 

60-80 �سخ�سًا ما بني رجل وامراأة وفتى، كلهم من كبار ال�سن والعجزة وبع�سهم 

اأعمى. حيث اأح�رش بع�ص اجلنود غالونات مملوءة بالبنزين، وبداأوا ب�سكبها عليهم 

ي�رشخون  االأهايل  فيما  الر�سا�ص؛  عليهم  يطلقون  اأخذوا  ثم  النار  فيهم  واأ�سعلوا 

وي�ستغيثون، واجلنود يراقبونهم وهم ي�سحكون، وكانت النتيجة اأن مّت حرق وقتل 

ليلة  وقعت  التي  ال�سهرية،  يا�سني  دير  جمزرة  كذلك  ومنها   .
20

�سخ�سًا  55 حوايل 

 .
21

ِبَح نحو 250 فل�سطينيًا عربيًا، من امل�سلمني وامل�سيحيني 1948/4/10، حني ذمُ

ال�سعب  االإ�رشائيلية بحق  )املجازر  ال�سل�سلة  اخلام�ص من هذه  اجلزء  تناول  وقد 

الفل�سطيني( اأبرز هذه املجازر بالتف�سيل. لكن ال�سوؤال... هل يعقل اأن تقدم جماعة 

اأن تكرر املاأ�ساة نف�سها وب�سورة تفوق  اإنها تعر�ست اإىل هولوك�ست، على  تقول 

الو�سف واخليال، على �سعب ال ذنب له وال جريرة؟. 

�سيطرة،  فقدان  حلظة  يف  جرت  وكاأنها  املمار�سات  هذه  اإىل  يمُنظر  ال  وحتى 

مدّبرة  اأفعال  فهي  االإ�رشائيليني،  اجلنود  بداخل  الكامن  الوح�ص  عقال  وانفالت 

 Menachem جاءت يف �سياق خمطط و�سعته قيادة هذا اجلي�ص؛ اعرتف مناحيم بيغن

Begin رئي�ص منظمة االأرجون Irgun، يف معر�ص “االإ�سادة والتقدير” مبا قامت 
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به جمموعات من الع�سابات ال�سهيونية، قائاًل: “�سيطر الرعب على عرب اأرا�سي 

اإ�رشائيل... ابتداًء لي�ص ب�سبب ما حدث لدير يا�سني فح�سب، بل ملا حيك حول دير 

.
يا�سني من دعاية �ساعدتنا على اأن ن�سق طريقنا اإىل معارك اأخرى يف امليدان”22

بيوتهم  ودمرت  االآمنني،  املدنيني  قتل  ال�سهيونية  الع�سابات  ا�ستهدفت  لقد 

وممتلكاتهم ورّوعت االأهايل، وهّجرتهم واأفرغت االأر�ص الفل�سطينية من �سكانها 

 .
ال�رشعيني، لكي توهم العامل بزعم مقولتهم، “اأر�ص بال �سعب ل�سعب بال اأر�ص”23

وقد �سهد خباء جلنة التوفيق الدولية Conciliation Commission على هول 

حيث  واأر�سهم،  الفل�سطينيني  بحق  ال�سهيونية  الع�سابات  ارتكبتها  التي  الكارثة 

االأرا�سي  ثلثي  من  واأكرث  التاريخية،  فل�سطني  م�ساحة  من   %80 نحو  باأن  قّدروا 

�سغط  حتت  الفل�سطينيون  العرب  اأهلها  هجرها  عربية،  اأرا�ٍص  هي  فيها  املزروعة 

.
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اأعمال االإرهاب والعنف

التي  الفل�سطينية  االأرا�سي  �سمن  بقوا  الذين  الفل�سطينيني  عدد  باأن  عرفنا  ولو 

، الأدركنا خطورة الروح العدوانية 
25

احتلت �سنة 1948، مل يتجاوز 156 األف ن�سمة

ال�سهيونية على االأمن وال�سلم الدوليني. 

 1948 �سنة  ديارهم  من  اقتمُلعوا  الذين  الفل�سطينيني  اأعداد  التايل  اجلدول  ويبني 

وتقديراتها ل�سنة 2009 بح�سب ق�ساء قراهم االأ�سلية يف فل�سطني.
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جدول رقم )1(: اأعداد املهّجرين �صنة 1948 بح�صب االأق�صية

وتقديرات تعدادهم �صنة 262009

عدد القرى املهجرةالق�صاء
عدد املهّجرين

�سنة 2009�سنة 1948 

3047,038399,618عكا

6497,405827,518الرملة

3119,602166,531بي�سان

8890,507768,915بئر ال�سبع

4679,947679,201غزة

59121,1961,029,637حيفا

1622,991195,323اخلليل 

25123,2271,046,892يافا

3997,950832,147القد�ص

64,00534,025جنني

58,74674,303النا�رشة

7852,248443,880�سفد

2628,872245,286طبيا

1811,33393,724طولكرم

531805,0676,837,000املجموع
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اأين ذهبوا؟

“اأواًل: لقد هربوا...”؟ 
االأرقام امل�ستقاة من اأر�سيف وزارة احلرب اال�رشائيلية هي التالية: 

55% من جمموع حاالت الهجرة كانت بفعل عمليات ع�سكرية �سهيونية. 

15% نتيجة عمليات منظمتي االأرغون وليحي ]ال�سهيونيتني[. 

2% الأوامر الطرد املبا�رش. 

1% عن احلرب النف�سية. 

مبا�رشة.  االإ�رشائيليون  �سببها  التهجري  اأعمال  من   %73 اإىل  االإجمالية  الن�سبة  ت�سل 

اأن  يبقى  الرعب.  ب�سبب  اأر�سهم  تركوا  املهجرين  من   %22 اأن  اإىل  الوثائق  وت�سري 

الفل�سطيني مل يرتك اأر�سه ا�ستجابة لنداء القيادات العربية، اإال بن�سبة 5%، فقط.

“ثانياً: مل يقاتلوا اأبداً... اتكلوا على اجليو�ش العربية. باعوا اأر�صهم بال�صالمة...”؟
لي�ص بو�سع �سطور قليلة اأن ت�رشد ماأ�ساة قتال �سار، و�سهداء ظّلوا حتى ما بعد نزفهم، 

يقاتلون. ومل تكن اجليو�ص العربية يف وارد هذه املعارك: واحدة تكفي: 

معركة راأ�ص العني، بقيادة ح�سن �سالمة. اأ�سيب القائد وكانت االإ�سابة قاتلة، اأفتى 

االأطباء مبوته. كانت الطائرات االإ�رشائيلية تق�سف والقوات الفل�سطينية امل�سلحة تدافع، 

وال�ساحل  اجلنوب  من  طرق  مفرتق  على  تقع  الأنها  ا�سرتاتيجية،  قلعة  �سقطت  اأن  اإىل 

ومدن املثلث. اإ�سافة اىل مرور خّط �سكك احلديد بجانبها. كان ح�سن �سالمة يوت. 

العني.  راأ�ص  ا�سرتجاع  �سالمة  منه  وطلب  حمزة.  ح�رش  �سبح.  حمزة  ا�ستدعوا  قال: 

على  تراهن  اأنت  فيما  فاعل،  اأنك  تطمئني  اأن  اإياك  املطلوبة.  القوات  واأح�رش  اذهب 

موتي، فيكون موتي بطاقة هرب للجميع. اأق�سم حمزة ونفذ ق�سمه. فجمع القوات من 

اأمكنة كثرية، و�سن هجومًا على راأ�ص العني، وكان هجومًا حا�سمًا وقويًا بثالثمئة مقاتل. 

ان�سحب  اأكرث...  تقدم  اللد...  من  املقاتلون  تقدم  �ساعات.  ثالث  املعركة  ا�ستمرت 

اجلي�ص اال�رشائيلي حاماًل قتاله وجرحاه... وعاد حمزة ليب�رش �سالمة يف امل�ست�سفى باأنه 

ا�سرتجع راأ�ص العني... فاأهداه ح�سن �سالمة م�سد�سه اخلا�ص... واأ�سلم الروح. )كتاب 

اللد ـ ا�سبري منري(. 

ن�رشي ال�سايغ، النكبة يف الذكرى 61، ال�صفري، 2009/5/15.
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وبعد نكبة �سنة 1948، �سّجل تاريخ الالجئني الفل�سطينيني �سل�سلة هجرات من 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة بحثًا عن لقمة العي�ص، ف�سهدت اخلم�سينيات وال�ستينيات 

حركة هجرة اإىل االأردن ومن االأردن نحو اخلليج. وب�سبب حرب حزيران/ يونيو 

االأردن  اإىل  ال�سفة والقطاع  للهجرة من  فل�سطيني  األف   330 1967، ا�سطر نحو 

وم�رش. وبعد انتهاء احلرب، جرت حركة هجرة جديدة، بدوافع اقت�سادية واأمنية 

 .
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من ال�سفة والقطاع اإىل االأردن واخلليج وغريها

عانى الفل�سطينيون يف املهاجر من اأ�سكال معاناة خمتلفة، فتاأّثر الفل�سطينيون يف 

االأردن بانعكا�سات احلرب بني املقاومة الفل�سطينية واجلي�ص االأردين 1971-1970، 

وعانى الفل�سطينيون يف لبنان من ال�رشاعات املحلّية، ومن احلرب االأهلية 1975-

االآالف  وا�سطر ع�رشات  والطائفية،  االإ�رشائيلية  واملذابح  الهجمات  1990، ومن 

منهم للهجرة اإىل اأوروبا واخلليج وغريها. وعانى الفل�سطينيون يف الكويت من اآثار 

االحتالل العراقي للكويت وحرب اخلليج وما تبع ذلك من �سيا�سات جتاههم بعد 

اأثناء االحتالل  األف منهم للهجرة يف   200 اإذ ا�سطر نحو  عودة احلكم الكويتي، 

. كما 
28

العراقي، وا�سطر نحو 200 األف اآخرين للهجرة بعد االن�سحاب العراقي

عانى ع�رشات االآالف من الفل�سطينيني على احلدود الليبية بعد توقيع اتفاق اأو�سلو، 

وعانى ع�رشات االآالف االآخرين من املقيمني يف العراق بعد االحتالل االأمريكي 

له �سنة 2003.

ومل يكن الذين بقوا داخل “اإ�رشائيل” اأقل معاناة ممن مّت تهجريهم، فقد �ساهدوا 

باأّم اأعينهم كيف �سعى االحتالل لتدمري كافة املعامل العربية وطم�سها، ومنع العديد 
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منهم من العودة اإىل قراهم التي اأ�سبحت مناطق مغلقة. وظّل الفل�سطينيون داخل 

“اإ�رشائيل” حتت احلكم الع�سكري حتى �سنة 1966، ومّت التعامل معهم كاأنهم وجدوا 
“خطاأ” يف “دولة اإ�رشائيل”؛ التي قامت مب�سادرة اأرا�سيهم بذرائع وحجج خمتلفة، 
كان اأبرزها القوانني والت�رشيعات اجلائرة. ففي �سنة 1950 مّت اإ�سدار قانون “و�سع 

اليد” الذي مّت مبوجبه و�سع يد �سلطات االحتالل على االأرا�سي يف حالة الطوارئ، 

ويف ال�سنة نف�سها �سدر قانون “�سلطة التطوير والتح�سني” الذي اأدى اإىل ال�سيطرة 

موؤ�س�سات  بناء  اأو  العامة  وال�ساحات  الطرق  �سق  بذريعة  الالجئني  اأمالك  على 

حكومة وغريه. ويف ال�سنة نف�سها اأي�سًا �سدر قانون “اأمالك الغائبني”، مّت مبوجبه 

نقل اأمالك الفل�سطينيني، الذين مل ت�سمح لهم �سلطات االحتالل بالعودة، اإىل الكيان 

امل�سادرة مع  الفل�سطينيني  اأرا�سي  ن�سبة  امل�ستوطنني. وقدرت  اإىل  االإ�رشائيلي ومنه 

نهاية القرن الع�رشين باأكرث من 90% من اأرا�سي دولة االحتالل. وانخف�ص معدل 

 .
ملكية الفرد الفل�سطيني من 19 دومنًا للفرد �سنة 1945 اإىل 0.84 دومنًا �سنة 291981

الديوقراطية واحل�سارة يف  بلد  اأنه  نف�سه على  االإ�رشائيلي  الكيان  ي�سور  ويف حني 

وال�سيا�سية  القانونية  امل�ستويات  كافة  على  عن�رشيًا  متييزاً  يار�ص  االأو�سط،  ال�رشق 

يعرفون  من  وهم  الداخل،  يف  بقوا  ممن  الفل�سطينيني  �سّد  واالجتماعية  وال�سعبية 

اليوم بـ“عرب اإ�رشائيل” اأو “فل�سطينيي 1948”. وقد تناول الكتاب االأول من هذه 

48 منوذجا” هذا  فل�سطينيو  “اإ�رشائيل”:  )1(: عن�رشية  اإن�سانًا؟  “اأول�ست  ال�سل�سلة 

 .
30

التمييز بكافة اأ�سكاله

كما اأخ�سع االحتالل الفل�سطينيني اإىل معايري مزدوجة يف جمال اجلن�سية، ففي حني 

اأجازت قوانينه الأي يهودي يف العامل مهما كانت جن�سيته القدوم اإىل “اإ�رشائيل”، 
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واكت�ساب جن�سيتها، واالإقامة فيها؛ وذلك بح�سب قانون العودة االإ�رشائيلي ال�سادر 

�سنة 1950؛ حرمت اأي فل�سطيني مل يكن متواجداً يف “اإ�رشائيل” من حّق العودة مع 

.
31

اأنه قد اأخرج من اأر�سه بالقوة وحتت ظروف احلرب

اإىل وطنه وداره؛  الفل�سطيني  احليلولة دون عودة  الت�رشيعات يف  اأ�سهمت هذه 

ومبوازاتها كانت التوجهات وامل�ساريع ال�سهيونية التي تدعو اإىل “دفع” الفل�سطينيني 

نحو الهجرة من “اإ�رشائيل”، كما كلفت حكومة االحتالل �رشكات خا�سة لت�سجيع 

 .
ال�سباب الفل�سطيني للهجرة، “طلبًا للعمل”32

وما تزال ال�سلطات االإ�رشائيلية حتى اليوم ت�سدر القرارات والقوانني العن�رشية 

ومتار�ص �سيا�سة الرتان�سفري العلنية جتاه الفل�سطينيني، خا�سة يف �رشقي القد�ص والنقب 

واالأغوار، حيث تخّطط ل�سلب هذه املناطق بكاملها من اأهلها؛ وكذلك يف العديد 

من قرى ال�سفة الغربية لبناء اجلدار، حيث بلغ عدد املهّجرين منذ بدء بناء اجلدار 

 .
33

وحتى حزيران/ يونيو 2008 حوايل 28 األف فرد
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اخلروج االأول: 1948
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ثالثاً: توّزع الالجئني

يجري   ،
34

الفل�سطيني ال�سعب  اأع�سار  �سبعة  نحو  عمومًا  الالجئون  ي�سّكل 

ت�سنيفهم على خم�سة قطاعات رئي�سة، هي:

روا يف �سنة 1948 من ديارهم، وينق�سم هذا  جِّ القطاع االأول: الالجئون الذين همُ

القطاع اإىل ق�سمني اأ�سا�سيني؛ االأول: هم الذين يتلقون امل�ساعدة الدولية من وكالة 

االأمم املتحدة الإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�رشق االأدنى  )االأونروا( 

 United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees

والثاين:  “م�سجلني”.  عليهم  يطلق  ما  اأو   ،in the Near East (UNRWA)

الذين ال يتلقون امل�ساعدة من الوكالة، وهم اأقل عدداً وي�سنفون “غري م�سجلني”.
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القطاع الثاين: الالجئون الفل�سطينيون الذين هّجروا من بيوتهم للمرة االأوىل بعد 

حرب 1967، من االأرا�سي الفل�سطينية التي احتمُّلت يف تلك ال�سنة، ويطلق عليهم 

ا�سم “نازحني”.

القطاع الثالث: ي�سمل الالجئني الفل�سطينيني من غري الجئي �سنة 1948 اأو 1967، 

ممن يتواجدون خارج االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة �سنة 1967، وهم غري القادرين 

اأو  الطرد،  اأو  العائالت  �سمل  مّل  اإلغاء  اأو  االإقامة  �سحب  ب�سبب  اإليها  العودة  على 

اخلوف من العقوبة واال�سطهاد يف حال العودة.

وهما:  املحتلة،  فل�سطني  داخل  املهجرين  في�سمالن  االأخريين،  القطاعني  اأما 

قامت  التي  الفل�سطينية  املناطق  بقوا يف  ممن  “الداخليني”  املهجرين  الرابع:  القطاع 

قراهم  اإىل  العودة  من  نف�سه  الوقت  يف  ومنعوا   1948 �سنة  يف  “اإ�رشائيل”  عليها 

املحتلة  املناطق  داخل  املهجرين يف  اخلام�ش:  والقطاع  احلرب.  انتهاء  بعد  ومدنهم 

. مع التاأكيد هنا جمدداً على اأن كل فل�سطيني اقتلع من داره اأو منع من 
�سنة 351967

العودة اإليها اأو حرم من ممار�سة �سيادته الوطنية عليها، هو الجئ عانى وما زال يعاين 

من تبعات هذا االقتالع واالحتالل الذي �رشد الفل�سطيني اإىل املنايف، وكل ما ترّتب 

على هذا التيه من ظلم وماآ�ٍص، عانى منها االآباء ويعاين منها االأبناء وي�ستمر يف جتّرع 

مرارتها االأحفاد، جياًل بعد جيل... اإىل اأن يعود �ساحب الدار اإىل داره، واملت�رشد 

من منافيه اإىل بيت اآبائه واأجداده. 

اأما بخ�سو�ص توزيع الالجئني الفل�سطينيني، فترتّكز الغالبية يف الدول املجاورة 

وخا�سة االأردن، اإذ يقّدر عدد الفل�سطينيني املتواجدين يف االأردن يف نهاية �سنة 2008 
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حوايل 3.24 مليون ن�سمة، ي�سكلون ما ن�سبته 29.8% من ال�سكان الفل�سطينيني يف 

العامل، وغالبيتهم العظمى حتمل اجلن�سية االأردنية. اأما باقي الفل�سطينيني املقيمني يف 

وي�سكلون  ن�سمة،  مليون   1.78 بحوايل  عددهم  فيقدر  االأخرى،  العربية  الدول 

لبنان،  يف  معظمهم  يرتكز  العامل،  يف  الفل�سطينيني  جمموع  من   %16.3 ن�سبته  ما 

االأجنبية  الدول  الفل�سطينيني يف  باقي  اأما  العربي.  و�سورية، وم�رش، ودول اخلليج 

من جمموع   %5.7 ن�سبته  ما  وي�سكلون  ن�سمة،  األف   618 بحوايل  عددهم  فيقدر 

واأمريكا  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  معظمهم  يرتكز  العامل،  يف  الفل�سطينيني 

 .
36

الالتينية وكندا وبريطانيا وباقي دول االحتاد االأوروبي

ويبني اجلدول التايل تقديرات عدد ال�سكان الفل�سطينيني يف العامل ح�سب االإقامة 

يف منت�سف �سنة 2008؛ مع مالحظة اأن هذا اجلدول يعطي تقديرات متحفظة هي 

اأقل من غريها من التقديرات، �سواء كان ذلك لعدد الفل�سطينيني اأو لعدد الالجئني.
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جدول رقم (2(: عدد ال�صكان الفل�صطينيني يف العامل ح�صب االإقامة يف منت�صف �صنة 372008

مكان االإقامة
اإجمايل الفل�صطينيني

منت�صف 2008

% من اإجمايل 
ال�صكان

عدد املقيمني 

اأ�صاًل
كافة الالجئني

الالجئني 

غريامل�صجلني

الالجئني امل�صجلني 

)االأونروا(

الالجئني امل�صجلني

املقيمني يف املخيمات

الالجئني امل�صجلني املقيمني 

خارج املخيمات

ن�صبة الالجئني الإجمايل 

الالجئني الفل�صطينيني

ن�صبة الالجئني الإجمايل 

ال�صعب الفل�صطيني

االأرا�سي املحتلة 1948 

3.3%5%12.3924,959340,188340,188%1,265,147“اإ�رشائيل”

10.6%16%13.7316,2861,090,9321,090,932499,231591,701%1,407,218قطاع غزة

8.4%12.5%20.51,252,146857,92086,777771,143195,770575,373%2,110,066ال�سفة الغربية

22.3%33.5%46.62,493,3912,289,040426,9651,862,075695,0011,167,074%4,782,431فل�صطني التاريخية

22.6%34%30.2778,2132,324,623357,2091,967,414339,6681,627,746%3,102,836االأردن

4.3%6.5%4.629,422441,87519,882421,993224,194197,799%471,296لبنان

5.4%8%5.627,520549,61782,200467,417126,453340,964%577,137�سورية

0.5%0.8%0.611,03353,69553,695%64,728م�رش

32.8%49.3%41846,1873,369,809512,9852,856,824690,3152,166,509%4,215,996دول اجلوار

اململكة العربية 

ال�سعودية
364,568%3.5-364,568364,568%5.3%3.5

0.4%0.7%0.54,41345,60445,604%50,017الكويت

1.4%2%140,086140,086-1.4%140,086دول اخلليج االأخرى

1.0%1.4%98,56498,564-1%98,564العراق وليبيا

0.1%0.1%7,3567,356-0.1%7,356الدول العربية االأخرى

الواليات املتحدة 

االأمريكية
270,131%2.640,519229,611229,611%3.4%2.2

2.8%4.3%3.351,597292,386292,386%343,983باقي دول العامل

املجموع

10,273,132%1003,436,1086,837,0242,118,1254,718,8991,385,3163,333,583%100%66.6

%100%33.4%66.6%20.6%45.9%13.5%32.4
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الدقة  اإىل  عام  ب�سكل  الفل�سطينيني  واملهّجرين  الالجئني  ت�سجيل  نظم  تفتقر 

واالنتظام اأو الدورية. ويف حني يعّد نظام الت�سجيل اخلا�ص بوكالة الغوث الدولية 

نف�سه  الوقت  يعاين يف  اأنه  اإاّل  املجال،  انتظامًا و�سمولية يف هذا  االأنظمة  اأكرث  من 

اأنه مقت�رش على الالجئني الفل�سطينيني يف مناطق عمل  الكثري من الثغرات، حيث 

الوكالة )لبنان واالأردن و�سورية وال�سفة الغربية وقطاع غزة(، كما اأنه ي�ستثني العديد 

من الالجئني داخل مناطق عمله ممن نالوا جن�سية بلدان اللجوء اأو ممن هّجروا بعد 

1948، اأو ممن مل يختاروا ت�سجيل ا�سمهم يف الوكالة )حيث اأن الت�سجيل اختياري(. 

فمثاًل، يف حني ت�سري التقديرات الر�سمية اإىل وجود حوايل 3.24 مليون فل�سطيني 

يف االأردن، ت�سري تقديرات االأونروا اإىل 1.98 مليون الجئ بينهم، رمبا لكون غالبية 

معظمهم  اأن  من  الرغم  على  االأردنية؛  اجلن�سية  يحملون  االأردن  يف  الفل�سطينيني 

ينطبق  وبالتايل ممن  االحتالل،  ب�سبب رف�ص  فل�سطني  اإىل  العودة  قادرين على  غري 

عليهم حّق العودة والتعوي�ص. وقيا�سًا، ت�سري تقديرات االأونروا اأن عدد الالجئني 

الفل�سطينيني امل�سجلني لديها حتى 2009/9/30 يقّدر بحوايل 4.74 مليون؛ يف حني 

ت�سري تقديرات اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني ل�سنة 2009 اإىل وجود حوايل 

5.63 مليون فل�سطيني خارج فل�سطني )الجئني م�سجلني اأو غري م�سجلني، يف دول 

يقيمون يف   1948 �سنة  املحتلة  االأر�ص  من الجئي  مليون  اجلوار وغريها(، و1.8 

ر فل�سطيني يقيمون  هجَّ ال�سفة الغربية وقطاع غزة؛ باالإ�سافة اإىل نحو 150 األف ممُ

يف االأر�ص املحتلة �سنة 1948 نف�سها. اأي اأن العدد االإجمايل لالجئني الفل�سطينيني 

هو بحدود 7.58 مليون فل�سطيني وهو ما ي�ساوي نحو 69.7% من التعداد الكلي 

.
لل�سعب الفل�سطيني البالغ حوايل 10.9 مليون يف نهاية �سنة 382009
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ببع�ص جتّمعاتهم، وغياب تعريف وا�سح لهم، وت�ستتهم يف خمتلف البقاع اجلغرافية، 

ومعي�ستهم حتت اأنظمة حكم خمتلفة تتعامل باأ�سكال متباينة معهم اإح�سائيًا و�سيا�سيًا 

واجتماعيًا واقت�ساديًا.

الالجئني  لتواجد  الرئي�سية  االأماكن  من  عدد  على  عامة  نظرة  نلقي  يلي  وفيما 

الغربية،  وال�سفة  “اإ�رشائيل”،   1948 �سنة  املحتلة  االأرا�سي  وهي:  الفل�سطينيني، 

وقطاع غزة، واالأردن، و�سورية، ولبنان، والعراق، وم�رش.

1.االأرا�صي املحتلة �صنة 1948 “اإ�رسائيل”:

تعاين هذه الفئة من الالجئني من قلة احلديث عنها �سواًء من الناحية القانونية اأم 

االإعالمية وال�سيا�سية. فبعد حرب 1948، جلاأ بع�ص الفل�سطينيني من القرى املدمرة 

اإىل قرى ومدن جماورة ريثما تهداأ االأحوال ليعودوا اإليها، ومل يغادروا فل�سطني. ولكن 

جيل النكبة االأول وجيلها الرابع

اأخذت ال�سورة يف خميم رفح لالجئني �سمال قطاع غزة.

ثغرات  وجود  اأ�سباب  وترجع 

قطاعات  من  العديد  حول  معلوماتية 

الالجئني الفل�سطينيني، اإىل عدم وجود 

ح�رش  على  قادر  فاعل  ت�سجيل  نظام 

ت�سجيالت وكالة  اأن  اأعدادهم، حيث 

الغوث الدولية ال تغطي �سوى %63.5 

منهم تقريبًا. وقد اأ�سهم يف هذا النق�ص 

�سل�سلة الهجرات املتكررة التي عا�سها 

الفل�سطينيون، وعدم و�سول الوكاالت 

املحيطة  الظروف  اأو  اإليهم،  الدولية 
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ِنع هوؤالء من العودة اإىل قراهم  بعد انتهاء احلرب واإعالن قوات االحتالل كيانها، ممُ

االأ�سلية واأعلنت هذه القرى “مناطق ع�سكرية مغلقة” ينع الدخول اإليها.

كما اتفقت �سلطات االحتالل مع االأونروا على وقف م�ساعدات االأخرية لهوؤالء 

�سلطات  وحاولت  الفل�سطينيني.  الالجئني  �سجالت  من  و�سطبهم  “النازحني”، 
االإ�رشائيلي،  الكيان  ويف  االأخرى  العربية  املجتمعات  يف  هوؤالء  “دمج”  االحتالل 

اأية تقديرات  اأ�سهم هذا االإجراء يف غياب  وجعلهم ين�سون حقهم يف العودة. وقد 

دقيقة لعدد هوؤالء الالجئني “النازحني” اليوم، والذي ترتاوح تقديراته بني 150 و350 

. وقد و�سفهم الباحث اليهودي هليل كوهني 
39

األف ن�سمة )تقديرات نهاية 2009( 

Hillel Cohen باأنهم “الغائبون احلا�رشون”، يف اإ�سارة اإىل ما مار�سته دولة االحتالل 

من م�سادرة الأرا�سيهم وقراهم حتت غطاء “قانون اأمالك الغائبني” الذي �سّنته �سنة 

1950، اإىل جانب قوانني اأخرى مثل قانون اأمالك الدولة )1951(، وقانون ا�ستمالك 

القوانني  من  وغريها   ،...)1960( “اإ�رشائيل”  اأر�ص  وقانون   ،)1953( االأرا�سي 

التي �سادرت مبوجبها اأرا�سي الالجئني الفل�سطينيني. وتقّدر م�ساحة االأرا�سي التي 

�سادرها االحتالل بفعل هذه القوانني بحوايل 93% من اأرا�سي “دولته”. وما زال 

قراهم  اإىل  العودة  يف  بحقهم  متم�ّسكني   1948 عرب  من  الفل�سطينيون  الالجئون 

.
40

االأ�سلية، وينّظمون �سنويًا يف ذكرى النكبة م�سريات اإىل هذه القرى

وبينما ين�ص قانون “العودة” االإ�رشائيلي على حق اأي يهودي يف اأي مكان يف 

العامل يف القدوم اإىل فل�سطني “اإ�رشائيل”، ونيل اجلن�سية اليهودية، وا�ستمالك اأرا�سي 

اأرا�سيهم حتى  اإىل  فيها؛ متنع �سلطات االحتالل الالجئني الفل�سطينيني من العودة 
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تتفّن  منها. كما  اأميال  ب�سعة  بعد  م على  وهمُ

�سلطات االحتالل القانونية يف التحايل على 

الفل�سطينيني  ال�سمل” يف حاالت  “مل  قانون 

بتعديل  املطاف  بها  وانتهى  “�سكانها”،  من 

عن�رشي يف متوز/ يوليو 2003، ين�ص �رشاحة 

�سمل  مّل  طريق  عن  املواطنة  منح  عدم  على 

هوؤالء  اأن  اأي   ،1948 لفل�سطينيي  العائالت 

ممنوعون حتى من جلب اأزواجهم وزوجاتهم 

لالإقامة معهم.

هذه  فتعاين  املعي�سية،  املعاناة  اأما يف جمال 

التفرقة  ممار�سات  من  الالجئني  من  الفئة 

امل�ستويات،  جميع  على  االإ�رشائيلية  العن�رشية 

هذه  واالقت�سادية؛  واالجتماعية  القانونية 

ت�رشيحات  يف  اأي�سًا  تبز  التي  العن�رشية 

ويف  االإ�رشائيليني،  الدين  ورجال  امل�سوؤولني 

واال�سطهاد.  والتمييز  الرتان�سفري  �سيا�سات 

ال�سل�سلة  هذه  من  االأول  الكتاب  ل  ف�سّ وقد 

“اإ�رشائيل”:  عن�رشية   :)1( اإن�سانًا؟  “اأول�ست 
فل�سطينيو 48 منوذجًا” يف تناول هذه املعاناة 

وتف�سيالتها.

يدها  االحتالل  �سلطات  و�سعت 

اأهلها  َهّجرت  التي  القرى  معظم  على 

الذين  اأولئك  1948، ومنعت حتى  يف 

التجاأوا اإىل مدن وقرى قريبة من العودة 

اإليها بعد اأن هداأت االأحوال. واأعلنت 

�سلطات االحتالل هذه القرى “مناطق 

اإليها؛  الدخول  يحظر  ع�سكرية” 

ي�سادر  االحتالل  �سار  ف�سيئًا،  و�سيئًا 

القوانني  هذه االأرا�سي عب �سل�سلة من 

االأرا�سي  م�ساحة  وتقّدر  اجلائرة. 

هذه  بفعل  االحتالل  “امتلكها”  التي 

القوانني وامل�سادرات بحوايل 93% من 

اأرا�سي “دولته”.
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2.ال�صفة الغربية:

يقّدر عدد الالجئني الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية مع نهاية �سنة 2009 بحوايل 

749 األفًا، اأي حوايل  30.2% من اإجمايل عدد �سكان ال�سفة الغربية املقدر عددهم 

. ويعي�ص حوايل ربع الالجئني يف املخيمات الر�سمية، بينما 
41

بـ 2.48 مليون ن�سمة

انتقلت االأغلبية اإىل مدن ال�سفة وقراها.

يوجد يف ال�سفة الغربية 19 خميمًا، هي: بالطة، وطولكرم، وجنني، وع�سكر، 

والفوار،  �سم�ص،  ونور  والعروب،  وقلنديا،  واجللزون،  و�سعفاط،  والدهي�سة، 

والفارعة، وخميم رقم 1، وعقبة جب، وعايدة، ودير عمار، وعني ال�سلطان، وبيت 

 .
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جبين، واالأمعري

وال تقع جميع خميمات ال�سفة الغربية حتت �سيطرة احلكم الذاتي الفل�سطيني، 

حيث يخ�سع اثنان منها ل�سلطة االحتالل التامة )�سعفاط، وقلنديا( واأربعة الإ�رشاف 

م�سرتك من قبل االحتالل و�سلطة احلكم الذاتي )دير عمار، واجللزون، والفوار، 

ال�سفة، هي حتت  مناطق  املخيمات، كما جميع  فاإن هذه  وفعليًا،   .
43  

والعروب(

االحتالل الذي يتوغل فيها متى اأراد، ويار�ص فيها العديد من االنتهاكات واجلرائم. 

3.قطاع غزة:

و�سل حوايل 200 األف الجئ اإىل قطاع غزة �سنة 1948، الذي كان يقطنه اآنذاك 

80 األف ن�سمة فقط، مما �سّكل عبئًا ثقياًل على هذا القطاع ال�سيق الذي تبلغ م�ساحته 

. واليوم، مع نهاية �سنة 2009، يقّدر عدد الالجئني الفل�سطينيني يف قطاع 
2
363 كم

غزة بـ 1.11 مليون الجئ بح�سب �سجالت االأونروا. اأما بح�سب تقديرات اجلهاز 



43

املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، فيقدر عددهم بحوايل 1.05 مليون الجئ، وبذلك 

ي�سكلون ن�سبة تقارب 69.5% من اإجمايل �سكان القطاع املقدر عددهم بحوايل 

.
44

 1.51مليون ن�سمة

ثمانية  يبلغ عددها  التي  القطاع  الالجئني يف خميمات  ن�سف  من  اأكرث  ويعي�ص 

وهي: جباليا، وخان يون�ص، ورفح، والبيج، وال�ساطئ، واملغازي، والن�سريات، 

ودير البلح.

اأكرثها على  اإن مل يكن  �سكانية،  العامل كثافة  مناطق  اأكرث  ويعّد قطاع غزة من 

االإطالق، وترتفع هذه الكثافة حتديداً يف خميمات الالجئني، فمثاًل يعي�ص اأكرث من 

؛ مما 
45

82 األف الجئ يف خميم ال�ساطئ الذي تقل م�ساحته عن كيلومرت مربع واحد

يعك�ص مزيداً من املعاناة على كافة جوانب حياة الالجئني ال�سعبة.

4.االأردن:

يف  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  خارج  الفل�سطينيني  من  االأكب  العدد  يعي�ص 

االأردن، على بعد اأقل من مئة كيلومرت عن قراهم ومدنهم االأ�سلية داخل االأرا�سي 

الفل�سطينية املحتلة؛ ويقدر عدد ال�سكان الفل�سطينيني يف االأردن نهاية �سنة 2009 

الفل�سطيني.  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  بح�سب  ن�سمة،  مليون   3.24 بحوايل 

وبح�سب اإح�ساءات االأونروا فاإن عدد الالجئني الفل�سطينيني امل�سجلني لديها يف 

االأردن بلغ حوايل 1.98 مليون الجئ مع نهاية �سنة 2009؛ يعي�ص حوايل %17.2 

. وهناك عدد كبري من الفل�سطينيني يف االأردن غري م�سجلني 
46

منهم يف املخيمات

كالجئني الأ�سباب خمتلفة، حيث اإن كثرياً من الفل�سطينيني القادرين على االعتماد 
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يف  املخيمات  �سكان  من   %13 اأن  كما  اأنف�سهم،  ي�سجلوا  مل  ماديًا  اأنف�سهم  على 

االأردن غري م�سجلني لدى وكالة الغوث، وحوايل 95% من الفل�سطينيني املقيمني 

يف  الفل�سطينيني  الالجئني  فاإن  لهذا،   .
47

االأردنية اجلن�سية  يحملون  االأردن  يف 

اأف�سل الالجئني حااًل من حيث متتعهم باحلقوق االقت�سادية  االأردن هم ن�سبيًا من 

التي  املجاالت  بع�ص  اأي�سًا يف  يعانون  كانوا  واإن  ال�سيا�سية،  واملدنية  واالجتماعية 

�سناأتي على ذكرها الحقًا يف الف�سل الرابع.

يوجد يف االأردن ع�رشة خميمات ر�سمية تديرها االأونروا، وهي: البقعة، وخميم 

عّمان اجلديد )الوحدات(، وماركا، وجبل احل�سني، واإربد، واحل�سن، والزرقاء، 

و�سوف، وجر�ص، والطالبية. كما اأن هناك ثالثة اأحياء يف عّمان والزرقاء وماأدبا، 

 .
ر�سمية”48 “غري  خميمات  االأونروا  وتعّدها  خميمات،  االأردنية  احلكومة  تعّدها 

واملناطق  واملخيمات،  االأحياء  هذه  يف  الفل�سطينيني  ال�سّكان  جمموع  وي�سّكل 

املجاورة للمخيمات حوايل 65% من جمموع الالجئني الفل�سطينيني يف االأردن. 

5.�صورية:

يرجع معظم الجئي فل�سطني الذين و�سلوا اإىل �سورية نتيجة نكبة �سنة 1948 اإىل 

. ويبلغ 
49

اجلزء ال�سمايل من فل�سطني، وخ�سو�سًا ق�ساء �سفد ومدينتي حيفا ويافا

عدد ال�سكان الفل�سطينيني امل�سجلني لدى االأونروا كالجئني بتاريخ 2009/12/31 

واملقيمني يف �سورية 472,109 ن�سمة، يعي�ص حوايل 27.1% منهم يف املخيمات. 

وتعرتف االأونروا بع�رشة خميمات ر�سمية يف �سورية، هي: النريب، وخان دانون، 

و�سبينه، وحماه، وخان ال�سيخ، ودرعا، وحم�ص، ودرعا )طوارئ(، وقب ال�ست، 

وجرمانا؛ يف حني هناك ثالثة خميمات ال تعرتف بها وهي: الريموك والالذقية وعني 
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. وت�ستاأثر دم�سق بحوايل 67% من جمموع الالجئني الفل�سطينني يف �سورية، 
50

التل

االأونروا ال  اأن  األف الجئ(، مع   144 )اأكرث من  الريموك  غالبيتهم يف خميم  يقطن 

تعرتف به كمخيم.

اإىل  هجروا  الذين  الفل�سطينيني  اأعاله  املذكورة  الالجئني  تقديرات  ت�سمل  وال 

اأحداث  )اإثر  و1970  للجوالن(  “اإ�رشائيل”  احتالل  )عند   1967 �سنتي  �سورية 

 .
51

اأيلول/ �سبتمب 1970 يف االأردن(، الأن معظمهم غري م�سجلني يف قيود الوكالة

الثمانينيات، عندما اجتاحت  اإىل �سورية يف  لبنان  الفل�سطينيني من  اآالف  كما جلاأ 

.
52

“اإ�رشائيل” لبنان وخالل احلرب االأهلية اللبنانية 

6.لبنان:
تراوح عدد الالجئني الفل�سطينيني الذين نزحوا اإىل لبنان بعد نكبة فل�سطني ما 

وجتمعًا  خميمًا   45 من  اأكرث  على  توزيعهم  جرى   ،
53

األف  130 اإىل  األف   100 بني 

�سكنيًا، بقي منها اليوم 12 خميمًا ر�سميًا تديرها االأونروا، هي )عني احللوة، واملية 

والر�سيدية،  والب�ص،  والبداوي،  البارد،  ونهر  الباجنة،  وبرج  و�ساتيال،  ومية، 

وبرج ال�سمايل، وويفل، و�سبية، ومار اليا�ص(؛ و13 جتمعًا غري ر�سمي ال تعرتف 

اأخرى  خميمات  ثالثة  وكانت  تذكر.  خدمات  اأية  لها  تقدم  وال  االأونروا  بها 

تعّر�ست للتدمري خالل �سنوات احلرب اللبنانية 1975-1977 دون اأن يعاد بناوؤها 

البا�سا  لبنان، وخميما الدكوانة وج�رش  النبطية يف جنوب  اأو ا�ستبدالها، وهي: خميم 

يف بريوت. كما دّمرت امليلي�سيات اللبنانية خميم تل الزعرت وارتكبت جمزرة ذهب 

بعلبك  اإخالء خميم غورو يف  مّت  الفل�سطينيني. وقد  الالجئني  االآالف من  �سحيتها 

. وجرى تدمري خميم 
54

منذ �سنوات عديدة، ونقل �سكانه اإىل خميم الر�سيدية يف �سور
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نهر البارد خالل �سنة 2007 جراء مواجهات م�سلحة بني جمموعة “فتح االإ�سالم” 

واجلي�ص اللبناين.

امل�سجلني لدى االأونروا كالجئني مقيمني يف  الفل�سطينيني  ال�سكان  وبلغ عدد 

يف  منهم   %53.2 حوايل  يعي�ص   ،2009/12/31 بتاريخ  ن�سمة   425,640 لبنان 

. ويعّد الالجئون الفل�سطينيون يف لبنان من اأكرث فئات الالجئني معاناة 
55

املخيمات

على كافة ال�سعد؛ القانونية، واملعي�سية، وال�سحية، واالجتماعية، واالقت�سادية.

7.العراق:

�ساحنات  نقلوا يف  فل�سطيني،  اآالف  اأربعة  النكبة حوايل  اإثر  العراق  اإىل  تهجر 

مبا  العراقي،  اجلي�ص  خم�س�سات  �سمن  بدايًة  خم�س�ساتهم  وكانت  العراقي،  اجلي�ص 

مثلث  قرى  من  العراق  يف  الفل�سطينيون  الالجئون  وينحدر  والغذاء.  الطعام  فيها 

الكرمل. وعند تاأ�سي�ص االأونروا �سمح لها بالعمل يف العراق، لكن منعت بعد عدة 

العراق  يف  الالجئني  اأ�سماء  �سقطت  وبالتايل  العراقية،  احلكومة  من  بطلب  اأ�سهر 

واأعدادهم من �سجالت الوكالة. وقد اأ�ّس�ص العراق مديرية ل�سوؤون الالجئني، لكن 

وميزانيات  بامتيازات  يتمتعون  فتارًة  يتاأرجح،  ظّل  الفل�سطينيني  الالجئني  و�سع 

القوانني  تتغري  العراقيني، وتارًة  اأمور حياتهم وتعاملهم مثل  ت�سّهل  جّيدة وقوانني 

 .
56

اأو تعّدل اأو ترفع

بعد االحتالل االأمريكي للعراق �سنة 2003، تعر�ص الفل�سطينيون اإىل عمليات 

تهديد وقتل وخطف وت�رشيد ق�رشي من قبل بع�ص امليلي�سيات، مما اأدى اإىل هروب 

اأم  اأو خارجه،  العديد من االأ�رش من بيوتهم اإىل مناطق خمتلفة، �سواء داخل العراق 
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تتوفر  واليوم، ال  املجاورة.  الدول  مع  العراقية  احلدود  موؤقتة على  داخل خميمات 

االعتماد  ر�سمية يكن  غري  اأو  ر�سمية  م�سادر  من  اإح�سائية  بيانات  وال  معلومات 

عليها. ويف الوقت نف�سه هناك فرق بني عدد الفل�سطينيني وعدد الالجئني منهم، 

بالتايل فاإنه ي�سعب احلديث عن موؤ�رشات مقبولة عن اأعدادهم وتوزيعهم اجلغرايف 

وخ�سائ�سهم ال�سكانية واالجتماعية. كما اأن و�سع هوؤالء الالجئني ال ياثله و�سع 

.
57

للفل�سطينيني يف اأي بلد اآخر من جهة املعاناة منذ االحتالل االأمريكي العراق

 United Nations وح�سب اإح�سائيات مفو�سية االأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني

High Commissioner for Refugees (UNHCR) فقد بلغ عدد الالجئني يف 

العراق �سنة 2003، بعيد االحتالل، ما بني 35-40 األف ن�سمة. وح�سب معلومات 

فاإن   2008 اآذار/ مار�ص  الفل�سطينية يف  التحرير  الالجئني يف منظمة  �سوؤون  دائرة 

 .
58

عدد الالجئني الفل�سطينيني الذين ما زالوا يف العراق يقّدر بنحو 15 األف الجئ

كما يقيم املئات من الالجئني الفل�سطينيني يف العراق على احلدود العراقية ال�سورية 

والعراقية االأردنية، يف خميمات تفتقر اإىل اأدنى املتطلبات احلياتية االأ�سا�سية، اأبرزها 

خميم الوليد الذي يقيم فيه حوايل 1,700 الجئ، وخميم التنف الذي يقيم فيه 880 

 .
59

الجئ

8.م�رس:

و�سل الالجئون الفل�سطينيون اإىل م�رش خالل ثالث فرتات: كانت االأوىل ب�سبب 

نكبة �سنة 1948، والثانية اإثر العدوان الثالثي على م�رش يف �سنة 1956، واأما الثالثة 

ر جمموع الالجئني يف م�رش حينها  فكانت بعد نك�سة حزيران/ يونيو 1967، وقد قدِّ

. اأن�ساأت احلكومة امل�رشية لهم خميمات موؤقتة، ثم جرى تفكيكها 
60

بنحو 90 األف
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اإىل  يتحولون  منهم  املي�سورين  الذي جعل  االأمر  الطوارئ،  حالة  من  االنتهاء  بعد 

احلدود  من  القريب  غزة  قطاع  اإىل  املتبقية  الغالبية  انتقلت  بينما  واالأرياف،  املدن 

.
61

امل�رشية داخل فل�سطني

مل ت�سمح احلكومة امل�رشية لوكالة غوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني بالعمل 

على اأرا�سيها، واكتفت مبنح الالجئني اإليها وثائق �سفر موؤقتة تتطلب التجديد، مما 

اأ�سهم يف جعلهم يعي�سون حالة من عدم اال�ستقرار، ت�ساف اإىل االأو�ساع املعي�سية 

القا�سية عمومًا. هذه االأ�سباب، اإ�سافة اإىل طبيعة النظام ال�سيا�سي يف م�رش، اأ�سهمت 

يف نق�ص يف املعلومات املتوافرة عن اأعداد الالجئني الفل�سطينيني يف م�رش، اأو اأماكن 

.
62

تواجدهم اأو ظروفهم احلياتية. وقد قّدر عددهم �سنة 2008 بحوايل 65 األفًا
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لالجئني  ملتعلقات  �سور 

وعر�سها  توثيقها  مّت  فل�سطينيني، 

ويحر�ص  املعار�ص.  اأحد  يف 

ون�رش  توثيق  على  الالجئون 

من  كنوع  املتعلقات  هذه  مثل 

بالهوية. التم�ّسك 

االأوىل  ال�سورة  يف  وتبدو 

مع  مطرزة  فل�سطينية  اأثواب 

حيث  �ساحباتها،  قرى  اأ�سماء 

باختالف  التطريزات  تختلف 

الثانية  ال�سورة  ويف  القرى؛ 

ويف  لفل�سطني.  �سور  جمموعة 

معهم  حملها  مفاتيح  الثالثة  

فل�سطني؛  يف  لبيوتهم  الالجئون 

من  جمموعة  الرابعة  ال�سورة  ويف 

االنتداب  ل�سلطة  البيدية  الطوابع 

ال�سورة  ويف  فل�سطني؛  يف 

قرية  من  �سالة  �سجادة  اخلام�سة 

ال�ساد�سة  ال�سورة  ويف  الدامون؛ 

يف  غزة؛  من  مطرزة  فالحية  قّبعة 

ال�سابعة  ال�سورة  يف  تبدو  حني 

بع�ص االأدوات الفالحية، واأوعية 

معهم  اأ�سحابها  حملها  �سغرية 

“رمل  فيها:  االأ�سلية،  قراهم  من 

من  غار  و“ورق  الدامون”،  من 

عكا”. من  و“رمل   اجلليل”، 
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رابعاً: معاناة الالجئني الفل�سطينيني يف 

اأماكن اللجوء وال�ستات

يتفاوت و�سع الالجئني الفل�سطينيني من بلد اإىل اآخر، معي�سيًا وقانونيًا؛ وهم 

كما ذكرنا �سابقًا يرتكزون ب�سكل اأ�سا�سي يف اأربعة جتّمعات رئي�سية هي: ال�سفة 

الغربية وقطاع غزة، واالأردن، ولبنان، و�سورية؛ ثم العراق وم�رش؛ وباقي الدول 

العربية واالأجنبية.

ويالقي املهتمون بال�ساأن الفل�سطيني و�سوؤون الالجئني عدة �سعوبات يف اإيجاد 

معلومات حمّدثة عن اأو�ساع الالجئني ب�سكل عام واأماكن تواجدهم وظروفهم، 
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يف ظّل حالة الت�ستت التي يعي�سونها وغياب مرجعية جامعة لهم، وحالة ال�سعف 

والف�ساد التي ت�سود منظمة التحرير الفل�سطينية التي يفرت�ص اأن تكون هذه املرجعية.

التي  املعاناة  مدى  موجزة  بلمحة  ولو  لتبنّي  كافية  املتوافرة  املعلومات  اأن  اإال 

االحتالل  ب�سبب  فل�سطني  من  تهجريهم  منذ  الفل�سطيني  ال�سعب  اأبناء  يعي�سها 

من  يتوفر  مبا  املختلفة،  بجوانبها  املعاناة  هذه  الف�سل  هذا  و�سيتناول  االإ�رشائيلي. 

معلومات وحاالت.

1.اجلانب القانوين:

الالجئني  معاناة  اأوجه  من  العديد  لتف�سري  مدخاًل  القانوين  اجلانب  يعّد 

الفل�سطينيني، واختالفها باختالف اأماكن تواجدهم. فلقد مّت التعامل مع الالجئني 

الفل�سطينيني بقوانني خمتلفة بح�سب دول اللجوء، ولعب هذه العامل دوراً اأكب يف 

الدول التي مل ت�سمح حكوماتها بعمل االأونروا على اأرا�سيها )العراق وم�رش وليبيا( 

مما اأوجد حالة من عدم اال�ستقرار لدى الالجئني بتغري القوانني. 

كما من الواجب يف هذا املجال التعّر�ص لالجئني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، 

ومنازلهم  قراهم  اإىل  العودة  من  ممنوعون  هم  ممن  “اإ�رشائيل”  داخل  و“النازحني” 

من  “اإ�رشائيل”  داخل  الفل�سطينيون  يعانيه  ما  بالتف�سيل  تعّر�سنا  قد  وكنا  االأ�سلية. 

اأما يف   ،
63

ال�سل�سلة من هذه  االأول  اجلزء  القانوين يف  امل�ستوى  على  متييز عن�رشي 

االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة فال يكن احلديث عن جانب قانوين طاملا اأن االحتالل 

فيها خمتلف  القوة، ويار�ص  املطلقة بحكم  ل�سلطته  االأرا�سي  يزال يخ�سع هذه  ما 

االنتهاكات بدون رقيب.
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وباالنتقال اإىل الالجئني خارج فل�سطني التاريخية، يمُعّد الالجئون الفل�سطينيون 

يف لبنان والعراق وم�رش من اأكرث الالجئني معاناة يف هذا اجلانب، يف حني تقت�رش 

معاناة الالجئني يف �سورية واالأردن يف هذا املجال على فئات حمدودة من الالجئني 

الذين قدموا الحقًا اأو يف ظروف ا�ستثنائية.

با�ستثناء  االأردنية  باجلن�سية  الفل�سطينيني  الالجئني  معظم  يتمّتع  االأردن،  ففي 

جوازات  على  يح�سلون  واالأخريون  غزة؛  من  اأ�سولهم  الجئ  األف   100 حوايل 

وحقوقها  الكاملة  االأردنية  املواطنة  على  للح�سول  توؤهلهم  ال  موؤقتة  اأردنية  �سفر 

واأبرزها التوظيف يف احلكومة. وي�سكن ربع هذه الفئة )حوايل 25 األف الجئ( يف 

. اأما باقي الالجئني فهم كما ذكرنا يحملون اجلن�سية االأردنية، 
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جر�ص )خميم غزة(

وكان امللك االأردين عبد اهلل االأول اأ�سدر �سنة 1950 قراراً ينح جميع الفل�سطينيني 

اإىل االأردن.  الغربية  ال�سفة  اأردنية مبوجب قرار �سم  املقيمني يف االأردن جوازات 

من  اإخوانهم  مقابل  الفل�سطينيون  بع�ص  ي�ست�سعره  الذي  التمييز  بع�ص  وبا�ستثناء 

اأ�سول �رشق اأردنية، فاإن الالجئني هناك يتمتعون بكامل حقوق املواطنة )التملك، 

الفل�سطينيني يف  الالجئني  بقية  ييزهم عن  مبا  ال�سيا�سية(  امل�ساركة  ال�سفر،  العمل، 

.
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دول اللجوء االأخرى

ويف �سورية، ي�سنف الالجئون قانونيًا بح�سب اأوقات اللجوء بحيث يق�سمون 

اإىل اأربع فئات، هي:

1. الجئو �صنة 1948: وهم الق�سم االأكب من الالجئني، وت�رشف على �سوؤونهم 

دائرة حكومية اأن�سئت خ�سي�سًا لتنظيم �سوؤونهم. وي�ساوي القانون 260 
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ل�سنة 1956 بني الالجئني من هذه الفئة واملواطنني ال�سوريني يف جميع 

املجاالت؛ الوظيفية، واملهنية، والعلمية، با�ستثناء االنتخابات والرت�سيح 

لع�سوية جمل�ص ال�سعب، مع االحتفاظ باجلن�سية الفل�سطينية. وي�سار اإليهم 

دومًا بعبارة: “من هم يف حكم ال�سوريني”.

با�ستثناء ما  االأوىل  الفئة  ينطبق على  ما  1956: وينطبق عليهم  2. الجئو �صنة 

يخ�ص دخول �سوق العمل اإذ ال ي�ستطيعون دخوله اإال من خالل التعاقد 

ب�سفة موؤقتة، وبالتايل فهم ال ي�ستطيعون التدّرج يف وظائف حكومية وال 

يخ�سعون للخدمة االإلزامية. واجلدير ذكره اأن الالجئني من هاتني الفئتني 

م�سجلون لدى وكالة االأونروا.

3. الجئو �صنة 1967: ويق�سم هوؤالء اإىل فئتني، االأوىل ممن ا�ستطاعوا الت�سجيل 

�سنة  الجئي  من  ال�سابقة  الفئة  كما  يعاملون  وبالتايل  االأونروا  قيود  يف 

1956؛ والثانية تتكون من غري امل�سجلني يف الوكالة وهم يعاملون معاملة 

اإن  العربي  اأو معاملة  ال�سفر امل�رشية،  اإذا كانوا من حملة وثائق  االأجنبي 

هذه  على  ويتوجب  املوؤقتة.  االأردنية  ال�سفر  جوازات  حملة  من  كانوا 

الفئة جتديد جوازاتهم، ويواجهون بع�ص التعقيدات يف اأمورهم املعي�سية 

خا�سة جلهة العمل.

4. الجئو �صنة 1970: وهذه الفئة هي االأكرث معاناة، واأو�ساعها القانونية االأكرث 

تعقيداً؛ اإذ اإن غالبية الالجئني من هذه الفئة ال يتلكون وثائق بعد انتهاء 

مفعول جوازاتهم االأردنية اأو عدم جتديد وثائق �سفرهم امل�رشية )الواجب 
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جتديدها �سنويًا(. وهوؤالء ال ي�ستطيعون الدخول اإىل �سوق العمل ب�سكل 

للتعامل  الوا�سحة  القوانني  ال�سفر، مع غياب  ي�ستطيعون  منتظم كما ال 

 .
66

معهم

وجود  اإىل  لبنان  يف  الفل�سطينون  الالجئون  يفتقد  واالأردن،  �سورية  وبخالف 

اآليات قانونية �سليمة الإدارة �سوؤونهم، ويعانون من التهمي�ص والتمييز، حيث اإنهم 

اأكرث من �سبعني مهنة مبا فيها معظم املهن االأ�سا�سية  العمل يف  ممنوعون قانونيًا من 

كالطب واملحاماة والهند�سة وال�سيدلة وغريها )مّت التخفيف جزئيًا من هذه القيود 

العمل طراد حمادة يف2005/6/7، كما �سدرت  وزير  اأ�سدرها  التي  املذّكرة  يف 

مذّكرة الحقة يف �سباط/فباير 2010 متنح ا�ستثناءات لاّلجئني الفل�سطينيني املولودين 

اأّنهم ممنوعون  (. كما 
67

على االأرا�سي اللبنانية؛ بانتظار البوادر االإيجابية لتطبيقها

من التملك العقاري؛ على الرغم من مطالبة العديد من منظمات حقوق االإن�سان 

يعي�ص  ت�سميته،  �سئتم  اإن  “الكوخ”،  هذا  يف 

الفل�سطيني علي الهنداوي )84 عامًا( منذ اأكرث من ثالثني 

بّدا  كفر  بلدة  يف  الفل�سطينيني  لالجئني  جتّمع  يف  عامًا 

جنوب لبنان، وال تعرتف االأونروا بهذه التجمعات “غري 

من  اإعانات  اأو  خدمات  بالتايل  تتلقى  ال  التي  الر�سمية”، 

الالجئني  اأكرث  التجمعات من  اأية جهة. ويعّد �ساكنو هذه 

معاناة.

.2009/5/21 )اإيرين(،  االإن�سانية  االأنباء  �سبكة 
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اللبنانية  ال�سلطات  الفل�سطينيني. وتتحجج  االأ�سا�سية لالجئني  بتاأمني هذه احلقوق 

يف معاملتها هذه بذريعة “اإبعاد �سبح التوطني”، على الرغم من اأن الفل�سطينيني يف 

لبنان اأكدوا باأنف�سهم عدم رغبتهم يف التوطني ورف�سهم له الأن العودة اإىل فل�سطني 

كانت و�ستبقى اأملهم وغايتهم. وي�ستثنى الالجئون الفل�سطينيون يف لبنان من القوانني 

“جن�سية”  اأو حتى االأجانب، ب�سبب كونهم ال يحملون  العرب  تنّظم معاملة  التي 

باملعنى القانوين. ويعّرف الالجئون الفل�سطينيون يف لبنان اأنف�سهم ببطاقات �سادرة 

عن املديرية العامة الإدارة �سوؤون الالجئني، ويق�سمون قانونيًا اإىل ثالث فئات:

1. من مّت اإح�ساوؤهم بعد النكبة مبا�رشة، و�سجلت قيودهم يف وزارة الداخلية، 

وهم بالتايل يلكون “اإقامة �رشعية” يف لبنان ومعفيون من “واجب” اإثبات 

�سفر  وثيقة  على  يح�سلون  باملغادرة  رغبوا  حال  ويف  لبنان،  يف  وجودهم 

خا�سة بهم. 

اأو�ساع  ت�سوية  االأوىل ولكن جرت  الفئة  االإح�ساءات يف  ت�سملهم  2. من مل 

على  هوؤالء  ويح�سل  1962؛  ل�سنة   309 للمر�سوم  وفقًا  لبنان  يف  اإقامتهم 

جواز مرور ليتمكنوا من ال�سفر.

اأيلول/   اأحداث  بعد  اأو   1967 حرب  بعد  لبنان  يف  لالإقامة  ا�سطروا  من   .3

من  مّت حتريرهم  اأو  الفل�سطينيني  الفدائيني  مع  قدموا  من  اأو   ،1970 �سبتمب 

على  القدرة  يفقدون  اإذ  معاناة  االأكرث  هم  وهوؤالء  االإ�رشائيلية،  ال�سجون 

التحرك خارج لبنان ويعانون اأمنيًا خالل حتركاتهم داخله، الأنهم يفتقدون 

اأوالدهم لها وعدم  الثبوتية؛ وما ي�ستتبع ذلك من فقدان  للوثائق واالأوراق 
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قدرتهم على العمل اأو الت�سجيل يف املدار�ص 

يحاولون  ما  وغالبًا  اإلخ،  اال�ست�سفاء...  اأو 

احل�سول على اأوراق ثبوتية مزورة لال�ستفادة 

من خدمات االأونروا، اأو ي�سجلون اأوالدهم 

.
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على اأ�سماء اأقارب لهم

فاقدي  الفل�سطينيني  الالجئني  عدد  ويقدر 

اآالف  خم�سة  بحوايل  لبنان  يف  الثبوتية  االأوراق 

اللبنانية  الدولة  اأن  من  الرغم  وعلى  فل�سطيني69، 

موؤقتة  اأوراق  ا�ست�سدار  على  موؤخراً  العمل  بداأت 

حمرومني  �سيظّلون  فاإنهم  الالجئني،  من  الفئة  لهذه 

الالجئني  وجميع  هم  اأ�سا�سية،  حقوق  عدة  من 

العمل  حقوق  طليعتها  ويف  لبنان،  يف  الفل�سطنيني 

والتملك.

اأحد  يف  عالقة  فل�سطينية  طفلة 

العراقية،  احلدود  على  املخيمات 

باللغة  عليها  كتب  الفتة  حتمل 

االنكليزية:

ال�صحراء” اأموت يف  “اأنا 

اأن  ويف العراق، ا�سرتطت احلكومة العراقية �سمن تعريف الالجئ الفل�سطيني 

؛ وعلى الرغم من اإعالن 
يكون دخل االأرا�سي العراقية واأقام فيها قبل �سنة 701958

ت�سدر  كانت  اأنها  اإال  العراقي،  معاملتها  الفل�سطيني  تمُعامل  اأنها  العراقية  احلكومة 

من  ومتنعه  الفل�سطيني  تكّبل  كانت  التي  والتو�سيحات  والتعديالت  اال�ستثناءات 

القدرة على العي�ص امل�ستقر والتفكري امل�ستقبلي. واالأ�سعب من ذلك اأن االأمر و�سل 

اأو  منزيل  اأو خّط هاتف  �سيارة خا�سة  �رشاء  الفل�سطيني من  ينع  قانون  اإ�سدار  اإىل 

حتى جتديد اإجازة ممار�سة حرفة يف �سنة 1993. وبقي االأمر هكذا بني اأخذ ورّد، 
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فتارًة ت�سدر قوانني تعطي احلقوق وت�سمح بالتملك )منزل واحد لل�سكن(، وتارًة 

ت�سدر اأخرى تقّيدها وتكّبلها. ويف �سنة 2001 اأ�سدر جمل�ص قيادة الثورة العراقية 

قراراً وا�سحًا يعامل فيه الفل�سطيني معاملة العراقي يف احلقوق والواجبات ما عدا 

اجلن�سية وخدمة العلم واحلقوق ال�سيا�سية من انتخاب وتر�سيح. و�سدر قرار ت�سمن 

؛ 
712001 ل�سنة   202 الرقم  يحمل  الذي  القرار  هذا  يطّبق  لكل موظف ال  عقوبة 

وكان العراق حينها حتت احل�سار الدويل. وبعد �سنتني، ح�سل االحتالل االأمريكي 

للعراق، ومعه انهارت كافة معامل احلياة االجتماعية وال�سيا�سية والقانونية مبا فيها 

العراق  يف  الفل�سطينيون  الالجئون  ويعاين  الفل�سطينيني.  بالالجئني  املتعلقة  تلك 

اليوم –اأو ما تبقى منهم بعد موجات العنف التي ا�ستهدفتهم- من عدم اال�ستقرار 

والغمو�ص لناحية القوانني التي تنظم اأمورهم.

اأنه مع اجتاه االأمور يف العراق اإىل اال�ستقرار  ومما يجدر ذكره يف هذا املجال، 

 2008/11/4 بتاريخ  قراراً  امل�ستحدثة  العراقية  احلكومة  اأ�سدرت  فقد  الن�سبي، 

بتطبيق قانون اللجوء ال�سيا�سي ل�سنة 1971 على الالجئني الفل�سطينيني، مما يخ�سع 

ويوكل  الع�سكرية،  واال�ستخبارات  االأمن  مديريتي  لرقابة  الفل�سطينيني  الالجئني 

مهمة تعيني حمل اإقامة الالجئ، واإ�سدار االأمر باإبعاده اأو حماكمته اإذا اأخّل باأمن الدولة 

اأو م�ساحلها ال�سيا�سية، واملوافقة على مغادرته، لوزير الداخلية. اأما اإذا جتاوزت مدة 

 .
72

القانون رئي�ص اجلمهورية وفق هذا  موافقة  اإىل  يحتاج  فهو  ال�سهر  الغياب عن 

كما اأ�سدرت احلكومة قراراً بتاريخ 2008/11/26 منحت مبوجبه اجلن�سية العراقية 

؛ واأعلنت يف ني�سان/ اأبريل 2009 اأنها 
73

الأبناء الفل�سطينيني املتزوجني من عراقيات
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تعمل على ا�سرتاتيجية الإعادة من ا�سطر منهم للمغادرة وترتيب اأو�ساعهم املعي�سية 

.
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والقانونية ب�سكل الئق

املعلومات  غياب  لناحية  الو�سع  وت�سابه  واالأ�سباب،  الظروف  اختالف  ومع 

الفل�سطينيني  الالجئني  فاإن  امل�رشية،  احلكومة  رف�ص  ب�سبب  الوكالة  تواجد  وعدم 

يف م�رش يعي�سون حالة من عدم اال�ستقرار من الناحية القانونية، تنعك�ص �سلبًا على 

اأو�ساعهم االجتماعية واالقت�سادية.

تعطيهم  “ال  م�رشية  �سفر  وثائق  اإليها  الالجئني  مبنح  امل�رشية  احلكومة  وتكتفي 

، االأمر الذي اأ�سهم –بق�سد اأو غري ق�سد- يف تقليل اأعداد 
حّق االإقامة يف م�رش”75

الجئي م�رش. ويق�سم الالجئون الفل�سطينيون يف م�رش اإىل فئات، جميعهم من حملة 

الوثائق، تتفاوت من حيث �رشورة جتديدها. فهناك الفئات )اأ( و)ب( وهم الجئو 

�سنوات،  خم�ص  كل  اإقاماتهم  اأذوناتهم/  جتديد  عليهم  يتوجب  ممن   1948 �سنة 

ومثلهم من هم �سمن الفئة )ج( ممن قدموا خالل حرب 1956؛ يف حني ي�سنف 

 3-1 كل  اأذوناتهم  وجتدد  و)هـ(  )د(  فئتي  حتت   1967 حرب  خالل  القادمون 

�سنوات؛ مع االإ�سارة اإىل اأن عملية جتديد االأذونات هي عملية مكلفة ومقلقة اإذ اأنها 

مرهونة مبوافقة اجلهات االأمنية املخت�سة كل مرة. ويحرم الفل�سطينيون من العودة 

اإىل االأرا�سي امل�رشية عند تغّيبهم لفرتة تزيد عن �ستة اأ�سهر، اإال يف حال قّدموا اإثبات 

عمل اأو درا�سة يف اخلارج. كما مّت ا�ستثناء امل�رشيات املتزوجات من فل�سطينيني من 

.
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قانون منح املراأة امل�رشية املتزوجة من اأجنبي اجلن�سية امل�رشية الأوالدها

الفل�سطينيون يف م�رش مبراحل عديدة،  مّر  فلقد  االأخرى،  للقوانني  بالن�سبة  اأما 

وكانت معاملتهم تتغري ِبَتغريرُّ النظام والظروف ال�سيا�سية؛ فعانوا بداية عند قدومهم 
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من الت�سييقات والظروف املعي�سية ال�سعبة، ثم حت�سنت اأو�ساعهم يف عهد الرئي�ص 

جمال عبد النا�رش؛ لتعود وترتاجع يف عهد ال�سادات، ويعاد ت�سنيفهم كاالأجانب 

يف حقوق العلم والعمل والتمّلك...اإلخ. وما تزال القوانني هي ذاتها التي ت�رشي 

حتى اليوم، مع االإ�سارة اإىل اأن هذا التمييز ال يكاد يظهر على امل�ستوى ال�سعبي ملا 

يظّل موجوداً  اأنه  اإال  الفل�سطينيني؛  تعاطف وتعاون مع  امل�رشي من  ال�سعب  يبديه 

يف القوانني وعامل طرد �سلبي للفل�سطينيني الالجئني يف م�رش، خا�سة فيما يتعلق 

عر�سة  قانونيًا  الفل�سطيني  العامل  يجعل  اأنه  كما  اجلامعي؛  التعليم وحتديداً  بكلفة 

لال�ستغالل واالإجحاف خا�سة يف االأجور، يف بلد يعاين حتى مواطنيها من �سوء 

.
77

الظروف االقت�سادية، ون�سبة فقر وبطالة مرتفعة ن�سبيًا

اأو  االأخرى  العربية  الدول  لاّلجئني يف  القانوين  الو�سع  اإىل  باالنتقال  وختامًا، 

يحملون  االأجنبية  الدول  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  معظم  فاإن  االأجنبية،  الدول 

جن�سيات هذه الدول، وبالتايل يتمتعون بكافة حقوق املواطنة؛ اأما يف الدول العربية 

العربي  )املغرب  اإفريقيا  و�سمال  ليبيا  يف  الالجئني  يخ�ص  فيما  املعلومات  فتغيب 

وحتديداً تون�ص واجلزائر(، حيث يوجد االآالف من الفل�سطينيني.

 ويف دول اخلليج العربي، حيث مئات االآالف ممن ذهبوا طلبًا للرزق، يعامل 

مقررات  على  حتفظت  الدول  هذه  كانت  حيث  االأجانب  معاملة  الفل�سطينيون 

اجلامعة العربية وحتديداً بروتوكول الدار البي�ساء )1964( الذي يدعو اإىل م�ساواة 

الالجئني الفل�سطينيني باملواطنني. وحتى وقت قريب، مل يكن يحق للفل�سطينيني، 

با�سمهم  خا�سة  �رشكة  اأو  جتارة  يوؤ�س�سوا  اأو  عقاراً  يتملكوا  اأن  باالأجانب،  اأ�سوة 

ا�ستفاد  االأخرية  ال�سنوات  يف  االقت�سادية  التطورات  مع  لكن  اخلليج؛  بلدان  يف 
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اخلليج  بلدان  بع�ص  بالتملك يف  �سمحت  التي  اجلديدة  القوانني  الفل�سطينيون من 

كالكويت واالإمارات.

2. اجلانب االأمني والق�صائي:

يبز هذا اجلانب من املعاناة حتديداً عند الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان، والعراق، 

وداخل االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة مبا فيها �سنة 1948 “اإ�رشائيل”؛ كما برز �سابقًا 

الفل�سطينيني عر�سة ملختلف  الالجئني  يثبت كون  مما  والكويت،  ليبيا  من  يف كل 

الظروف والتقلبات واالأهواء ال�سيا�سية، ويدفعون ب�سبب جرية مل يقرتفوها وهي 

االحتالل االإ�رشائيلي الأر�سهم، ثمنًا غاليًا ي�سل يف العديد من االأوقات اإىل دمائهم. 

الالجئني  لدى  باالأمن  ال�سعور  انعدام  عن  احلديث  البديهي  من  كان  واإذا 

لتوغالت  عر�سة  دائمًا  هم  ممن  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينيني 

االحتالل واجتياحاته واقتحاماته مبا يرافقها من عمليات قتل وا�ستهداف للمدنيني، 

�سبيهة  معاناة  احلديث عن  املوؤ�سف  من  فاإنه  تع�سفية وجماعية؛  اعتقال  وعمليات 

–واإن بدرجة اأقل- لاّلجئني يف دول عربية جماورة، يفرت�ص اأن ت�سّكل بيئة حا�سنة 
لاّلجئني، ال اأن تزيد من معاناتهم.

ففي لبنان، يعاين الفل�سطينيون من فقدان ال�سعور باالأمن واحلماية، منذ جميئهم؛ 

حيث كانوا يتبعون يف فرتاتهم االأوىل ملكتب خمابرات اجلي�ص اللبناين )املكتب الثاين( 

الذي يدير كل اأمورهم مبا�رشة، ويفر�ص عليهم رقابة �سارمة ت�سل الأب�سط االأمور 

لبنان  اإىل  التحرير  منظمة  قدوم  عند  و�سعهم  حت�سن  من  الرغم  وعلى   .
78

املعي�سية

مطلع ال�سبعينيات، حيث فر�ست املنظمة نفوذها يف عدد من املناطق اللبنانية؛ فاإن 
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امليلي�سيات  وحتديداً  اللبناين،  ال�سعب  فئات  بع�ص  لدى  فعل عك�سي  رد  ولّد  هذا 

اللبنانية املتحاربة يف تلك الفرتة من احلرب االأهلية، فكان الالجئون يف املخيمات 

�سحية التجاذبات ال�سيا�سية واالأمنية املختلفة يف احلرب االأهلية، وا�ست�سهد االآالف 

من الالجئني ب�سبب هجمات امليلي�سيات اللبنانية على املخيمات وب�سبب االجتياح 

)1985(؛  وح�سارها  املخيمات  بحرب  الحقًا  عرف  وما   )1982( االإ�رشائيلي 

العني،  وراأ�ص  وال�سواكري،  والداعوق،  و�ساتيال،  الزعرت،  تل  خميمات  ودمرت 

واأبيد بع�سها ب�سكل تام؛ ودمر جزئيًا العديد من املخيمات االأخرى مثل الر�سيدية 

والبج ال�سمايل وبرج الباجنة واملية ومية. وما زالت بع�ص اآثار هذا التدمري باقية 

حتى اليوم، ب�سبب منع احلكومة اللبنانية اإدخال مواد البناء على املخيمات مما ينع 

من  العديد  ي�سطر  مما  املخيمات  ي�سود  الذي  املدقع  الفقر  وب�سبب  تاأهيلها،  اإعادة 

الالجئني اإىل ال�سكن يف منازل مت�رشرة، واأحيانًا مت�رشرة ب�سكل بالغ. كما تعّر�ص 

الفل�سطينيون يف لبنان اإىل جمازر عدة اأبرزها جمزرة �سبا و�ساتيال وجمزرة تل الزعرت، 

وكالهما مل يحدد العدد الدقيق ل�سهدائهما ب�سبب كرثته، ويقّدر بثالثة اآالف يف 

كل منهما، اأي ما جمموعه �ستة اآالف �سهيد، ي�ساف اإليهم االآالف ممن ا�ست�سهدوا 

يف حوادث اخلطف واحلواجز خالل احلرب املدنية اأو يف ح�سار املخيمات الذي 

ت�سبب بانت�سار االأمرا�ص واجلوع، حيث ا�سطر الالجئون اإىل اأكل الع�سب وحلم 

.
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القطط للبقاء اأحياء

يزال  ما  لبنان،  من  الفل�سطينيني  املقاتلني  وترحيل  االأهلية  احلرب  نهاية  ومع 

الالجئون الفل�سطينيون يف لبنان يعانون من فقدان االإح�سا�ص باالأمن، وي�رشون على 

التم�سك ب�سالحهم داخل املخيمات؛ اإذ ي�سعرون اأنهم ما زالوا م�ستهدفني واأن الدولة 
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ال تتمكن من حمايتهم. وجدير ذكره هنا اأنه حتى اليوم يرف�ص الالجئون الفل�سطينيون 

تواجد اجلي�ص اللبناين داخل املخيمات ب�سبب �سعورهم بعدم الثقة جتاه الدولة اللبنانية 

وخوفهم من تكرار ما عانوه يف املا�سي من جمازر، خا�سة مع ما يعي�سونه من اأو�ساع 

�سعبة يف ظّل حرمانهم من اأغلب حقوقهم االقت�سادية واالجتماعية. 

االأمني  التمييز  من  الفل�سطينيون  االأفراد  ي�ستكي  الفردي،  ال�سعيد  وعلى 

اأية متثيل لهم يحميهم. وبرز هذا يف اأحداث نهر البارد  والق�سائي يف ظّل غياب 

�سيف 2007 والتي كان �سحيتها خميم نهر البارد و�ساكنيه، حيث ت�رشر 80% من 

توقيف  مّت  اأو�ساع غري الئقة. وقد  ال�سكان يف  بالغ، وت�رشد غالبية  ب�سكل  املخيم 

مئات ال�سباب الفل�سطينيني خالل هذه االأحداث واحتجازهم لدى الق�ساء اللبناين 

بانتظار حماكمتهم؛ مع العلم اأن غالبية الفل�سطينيني املوقوفني هم ممن احتجزوا تع�سفًا 

الفل�سطينيون املحتجزون عادًة  فقط ب�سبب كونهم فل�سطينيني من املخيم. ويعاين 

اأحيانًا �سنوات؛ كما كان  الق�ساء، والتي قد ت�ستغرق  اإىل  من املماطلة يف تقديهم 

احلال مع الفل�سطيني يو�سف �سعبان الذي ق�سى 16 عامًا يف ال�سجن، بتهمة ق�سية 

 .
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اعتقل اجلناة احلقيقيون لها، ومتت حماكمتهم يف االأردن قبل خروجه ب�سنوات!

ال�سك  عالمات  اإليهم  وتوجه  به،  مبالغ  اأمني  بتحفظ  الفل�سطينيون  ويعامل 

واالتهام والريبة؛ وت�ساعدت هذه املوجة بعد اأحداث نهر البارد. كما حتاط بع�ص 

املخيمات الفل�سطينية باأطواق اأمنية من قبل اجلي�ص اللبناين، تتحكم بعملية اخلروج 

الفاقدين  الفل�سطينيني  الالجئني  لدى  املعاناة  هذه  وتتفاقم  اإليها.  والدخول  منها 

الأوراقهم الثبوتية ممن ي�سبحون �سجناء داخل املخيم، خوفًا من التعر�ص لالعتقال 

عند خروجهم منه اأو خوفًا من عدم متكنهم من العودة اإليه جمدداً. 



64

ويف العراق، يعي�ص الفل�سطينيون حالة من انعدام االأمن منذ االحتالل االأمريكي 

له �سنة 2003، حيث تعّر�سوا للعديد من اأعمال القتل والنهب وال�سلب التي عّمت 

وتعر�سوا  انت�رشت،  التي  الطائفية  العنف  اأعمال  موجة  �سحية  كانوا  كما  البالد. 

املجازر  من  منهم  جنا  من  وعاد  ال�سيعية،  امليلي�سيات  قبل  من  املتعمد  لال�ستهداف 

اإىل ال�سكن يف اخليام جمدداً، اأو طلب الهجرة بحثًا عن االأمن. ويعي�ص اليوم اآالف 

قا�سية  باأو�ساع  العراق، يف خميمات حدودية  الفل�سطينيني ممن كانوا يف  الالجئني 

، يف ظّل غياب اأي جهة م�سوؤولة عنهم، وا�ستهدافهم على اأ�سا�ص ت�سنيفهم 
81ً

جدا

. وقد ا�ستكى 
اأنهم من “اأ�سحاب املذهب ال�سني” اأو من “اأتباع النظام ال�سابق”82

 Human معظم الفل�سطينيني يف العراق الذين قابلتهم منظمة هيومن رايت�ص ووت�ص

العراقية  الداخلية  وزارة  اأن  من   ،2006 مايو  اأيار/  �سهر  Rights Watch، خالل 

�سوء  وتراوح  االأ�سا�سية.  االإن�سانية  حقوقهم  من  فتنتق�ص  بحقهم  التمييز  متار�ص 

عند  م�سيئة  لغة  ا�ستخدام  من  الداخلية  موظفي  اأيدي  على  يلقونه  الذي  املعاملة 

ذهابهم لت�سجيل اإقامتهم اإىل ا�ستهدافهم بالتعذيب؛ كما ذكر بع�سهم للمنظمة اأن 

.
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كثرياً من اأبناء جلدتهم “اختفوا” بعد اأن اعتقلتهم قوات االأمن العراقية

ومن املعاناة التي تعّر�ص لها الالجئون الفل�سطينيون �سابقًا يف هذا املجال، ما 

عاناه الالجئون الفل�سطينيون يف ليبيا يف اأيلول/ �سبتمب 1995، عندما اأعلن الرئي�ص 

الليبي معّمر القذايف عزمه على طردهم جميعًا بحجة “اأن يثبت للعامل باأن اتفاقية 

)غزة - اأريحا( التي جرى توقيعها بني الفل�سطينيني واالإ�رشائيليني، هي كذبة، ومل 

يقدر عدد  حينها، كان  الالجئني”!.  اأو عودة  للفل�سطينيني  �سالمًا وال دولة  حتقق 

الالجئني الفل�سطينيني يف ليبيا بـ 30 األف الجئ، وجرى فعاًل جتميعهم يف خميمات 
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بقي من  البحر.  �ساحنات وطردوا عن طريق  نقلوا يف  ثم  على احلدود مع م�رش، 

املطرودين ب�سعة مئات ال يجدون دولة ت�ستقبلهم، وال حتى الدول التي جلاأوا اإليها 

اأ�سموه  الليبية  امل�رشية  احلدود  على  لهم  خميمًا  فاأقاموا   ،1948 نكبة  منذ  االأول  جلوءهم 

اأوفدتها  احلقائق  لتق�سي  جلنة  وكتبت  ماأ�ساوية،  ظروف  يف  فيه  عا�سوا  العودة”،  “خميم 
املنظمة امل�رشية حلقوق االإن�سان اأن “الو�سع يف املخيم ينذر بكارثة اإن�سانية... واأن هوؤالء 

االأبرياء يدفعون ثمن خالفات لي�سوا طرفًا فيها وقرارات مل يت�ساور يف �ساأنها معهم اأحد”. 

ويف 1997/6/14، دعت اأمانة املوؤمتر ال�سعبي الليبية من تبقى من الفل�سطينيني العالقني، 

 .
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للعودة اإىل ليبيا

ويف الكويت، عانى الالجئون الفل�سطينيون �سيا�سيًا واقت�ساديًا واأمنيًا اإثر احتالل 

العراق للكويت يف 1990/8/2، واإثر اإعالن رئي�ص منظمة التحرير الفل�سطينية يا�رش 

عرفات موقفًا موؤيداً للعراق؛ على الرغم من اأن الفل�سطينيني املقيمني يف الكويت 

الفّعال  الدور  من  الرغم  وعلى  العراقي،  االحتالل  العظمى  غالبيتهم  عار�ست 

الذي لعبه الفل�سطينيون يف نه�سة الكويت. وقد كان عدد الالجئني الفل�سطينيني 

املقيمني يف الكويت حينها حوايل 430 األف الجئ، غالبيتهم من املتعلمني واملهنيني 

املهرة ورجال االأعمال؛ انخف�ص اإىل حوايل 37 األف الجئ، حيث ت�رشدت غالبية 

.
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الالجئني اإىل منايف جديدة اأو عادوا اإىل بلد جلوئهم االأول

الفئات  بلدان جلوئهم هم من  بتعدد  الفل�سطينيني  الالجئني  فاإن  وب�سكل عام، 

يحميهم  ر�سمي  ممثل  غياب  ظّل  يف  والق�سائي،  االأمني  املجال  يف  عر�سة  االأكرث 

)�سفارة(، وا�ستثنائهم املتعّمد من مظّلة احلماية التي توفرها هيئة االأمم املتحدة ل�سوؤون 

ئت وكالة االأونروا على اأ�سا�سها. الالجئني، والطبيعة اخلدماتية البحتة التي اأمُن�سِ
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1. تل الزعرت 1976

3. العراق 2003 )م�ستمر(

لي�ش للنكبة تاريخ واحد

1

3
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2

45

2. خان يون�ص 2001

4. نهر البارد 2007

5. غزة 2009
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3. اجلانب ال�صيا�صي:

يكاد يكون جانب املعاناة هذا هو اجلانب الوحيد الذي يت�سابه عند الالجئني 

الفل�سطينيني باختالف اأماكن تواجدهم، مبن فيهم اأولئك الذين متكنوا من احل�سول 

على جن�سيات بلدان اأخرى. فالالجئون الفل�سطينيون يفتقدون للمرجعية ال�سيا�سية 

الفاعلة، يف ظّل غياب اأو تغييب دور منظمة التحرير الفل�سطينية يف هذا املجال؛ 

داخل  الفل�سطيني  لل�سعب  والوحيد  ال�رشعي  املمّثل  لتكون  تاأ�ّس�ست  التي  وهي 

فل�سطني وخارجها. ويوؤدي غياب املرجعية ال�سيا�سية اإىل غياب اأي طرح لق�سايا 

وهموم الالجئني، وحقوقهم، ويف طليعتها حّقي العودة والتعوي�ص.

كما ينعك�ص هذا الغياب على جتمعات الالجئني يف اأماكن اإقامتهم، اإذ ال يوجد 

اأية جهة اأو مرجعية �سيا�سية تدافع عن حقوقهم اأو تطالب بها. 

وعلى �سعيد التمثيل، يفتقر ال�سعب الفل�سطيني اإىل اآلية متثيل حقيقية خا�سًة يف 

اإذ ال يلك فل�سطينيو ال�ستات طريقًا اإىل �سنع القرار الفل�سطيني، مما  االنتخابات، 

يجعل التمثيل ال�سيا�سي الفل�سطيني مقت�رشاً على فل�سطيني الداخل؛ مع االنتباه اإىل 

كون االأخريين حتت االحتالل، مما يفقد اأية �رشعية متثيلية حقيقية كاملة ملن يار�سون 

املفاو�سات با�سم ال�سعب الفل�سطيني اأو على حقوقهم مبا فيها حّق العودة.

4. اجلانب االجتماعي واملعي�صي:

اإذا ما اأردنا تف�سيل الواقع االجتماعي لاّلجئني الفل�سطينيني، �سرت�سم لنا معاناتهم 

يف عدة نواٍح اأ�سا�سية، لعل اأولها واأهمها افتقادهم لل�سكن املالئم، وما يتبع ذلك 
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املعاناة  تاأتي  ثم  من م�ساكل اجتماعية و�سحية؛ 

االقت�سادية وما ي�ستتبعها اأي�سًا، ثم الواقع ال�سحي 

والتعليمي وما يت�سم به من �سعوبات. 

واليوم، وبعد اأكرث من �ستني عامًا على تاريخ 

الالجئني  اأغلبية جتمعات  تفتقد  االأول،  جلوئهم 

حيث  من  �سواء  املالئم،  لل�سكن  الفل�سطينيني 

اأم  مياه(  )كهرباء، �رشف �سحي،  التحتية  البنية 

االكتظاظ  )م�سكلة  الالزمة  امل�ساحة  اأم  التهوئة 

كالطرقات  االأ�سا�سية  املرافق  اأم  ال�سكني(، 

م�ساحات  غياب  ال�سيقة،  )الطرقات  واملالعب 
اأخذت ال�سورة يف ت�رشين االأول/ اأكتوبر 2005

املدنية،  الالجئون بكافة احلقوق  االأردن حيث يحظى  االأطفال(. حتى يف  للعب 

الفقر  ن�سب  اأن  للدرا�سات  الرنويجي   Fafo فافو  معهد  اأجراها  درا�سة  اأظهرت 

والبطالة ترتفع يف املخيمات بني الالجئني الفل�سطينيني يف االأردن، عنها يف باقي 

مب�سكالت  ارتبطت  املخيمات،  يف  امل�ساكل  هذه  مثل  تركيز  مع  واأنه  املناطق؛ 

تردي  ظّل  يف  خا�سة  واجلرية،  واالكتئاب  والياأ�ص  كاالزدحام  اأكب  اجتماعية 

.
86

الظروف ال�سكنية والبنية التحتية يف املخيمات

ينعدم  ال�سحي يف معظم املخيمات، حيث  ال�رشف  ويف �سورية، تبز م�سكلة 

وجود هذه ال�سبكات متامًا يف بع�ص االأحياء. كما اأن معظم امل�ساكن يف املخيمات 

بدائية وبحاجة لالإ�سالح اأو التطوير، وتعاين من نق�ص يف التهوئة الالزمة مما يوؤثر 

“ابت�صامة” يف خميم الدهي�صة لالجئني 
الفل�صطينيني يف ال�صفة الغربية
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. ولعل الو�سع ال�سكني يف خميم النريب هو االأ�سواأ بني 
87

�سلبًا على �سحة الالجئني

كافة.  �سورية  يف  واأمنًا  �سحًة  االأدنى  م�ساكنه  بع�ص  تعد  حيث  �سورية،  خميمات 

واملخيم الذي اأقيم يف ثكنات ع�سكرية مهجورة، يعاين ب�سبب االإن�ساءات الرديئة 

ومن  ال�ستاء،  متجّمدة يف  وبرودة  ال�سيف  م�ستعرة يف  من حرارة  تطور،  مل  التي 

االأزقة  و�سيق  االأطفال  لعب  اأماكن  غياب  ومن  القوار�ص؛  وتكاثر  املياه  ت�رشب 

. ويف خميم الرمل، 
88

اأغلبها ات�ساعًا عن ذراعي طفل ب�سكل وا�سح حيث ال يزيد 

حتتاج معظم امل�ساكن للتاأهيل ب�سبب ن�سب الرطوبة والتاآكل العالية الناجتة عن قرب 

. ومن اجلدير ذكره يف اإطار معاناة الالجئني يف �سورية، ما عاناه 
89

املخيم من البحر

�سكان خميم جرمانا يف الثمانينيات، حني اأجبت اأكرث من 700 اأ�رشة من املخيم على 

 .
90

االنتقال خارجه ب�سبب “�سّق طرقات جديدة” داخل املخيم!

املوحلة،  ال�سوارع  بني  والفقر  البوؤ�ص  ينت�رش  لبنان،  الباجنة يف  برج  ويف خميم 

 4×4 م�ساحتها  واحدة  حجرة  يف  ينامون  فرداً   13 اأن  حتى  ب�ساكنيه  يكتظ  فيما 

اأمتار. ويف اإجمايل م�ساحة املخيم التي تقارب 500 مرت طواًل و400 مرت عر�سًا، 

التو�سع خارج  من  املمنوعون  الفل�سطينيني،  الالجئني  من  االآالف  ع�رشات  يعي�ص 

هذه امل�ساحة التي فر�ص عليهم البقاء فيها منذ تاريخ جلوئهم االأول. 

اأما �سمال لبنان، فقد اكتّظ خميم البداوي الذي ي�ستوعب حوايل 16 األف الجئ، 

ب�سعف عدد �سكانه تقريبًا اإثر اأحداث خميم نهر البارد املجاور، و�سكن النازحون 

التحتية ومرافق املخيم  البنية  التجارية، وعانت  يف املدار�ص وال�سوارع واملحالت 

اإال مركز  باأكمله مل يكن يتواجد فيه مثاًل  �سغطًا غري م�سبوق، خا�سة واأن املخيم 
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رعاية �سحية واحد. كما اأن العديد من م�ساكن املخيم مل تزل هي ذاتها “امل�ساكن 

املوؤقتة” التي بنيت ل�ساكنيها عند و�سولهم، �سقوفها من األواح “الزينكو” املعدنية، 

وتت�رشب املياه اإليها �سيفًا �ستاًء؛ اأو ترتفع فيها ن�سبة الرطوبة ب�سكل �سديد، اأو حتى 

.
91

يت�ساقط الطوب على �ساكنيها

ويعد الو�سع ال�سكني لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان االأكرث �سوءاً ب�سبب عاملني 

رئي�سيني؛ االأول حرمان الفل�سطينيني من حّقهم بتملك امل�سكن، والثاين، قرارات 

للمخيم  االأفقي  التو�سع  ينع  املخيم، حيث  داخل  البناء  بخ�سو�ص  اللبنانية  الدولة 

عدد  ت�ساعف  من  الرغم  )على   1948 �سنة  منحت  التي  االأوىل  احلدود  خارج 

اإىل  البناء  مواد  اإدخال  وينع  مرات(؛  اأربع  اليوم  التاريخ حتى  ذلك  منذ  الالجئني 

املخيم مما ينع ترميم العديد من م�ساكن املخيم التي دمرت خالل احلرب االأهلية 

اللبنانية. ففي خميم الر�سيدية، دمر اأكرث من 600 م�سكن ي�سكنها اآالف الالجئني، 

ومل تتمكن وكالة االأونروا من تاأهيلها ب�سبب احلظر الذي تفر�سه احلكومة اللبنانية 

؛ ومثله يف خميم برج الباجنة وبرج ال�سمايل و�ساتيال واملية 
92

على دخول مواد البناء

.
93

ومية

كما يعاين �سكان املخيمات يف لبنان من ظروف �سحية بيئية بالغة ال�سوء؛ ففي خميم 

�ساتيال تنت�رش الرطوبة ويعاين ال�سكان من ازدحام امل�ساكن ومن غياب البنية التحتية 

الالزمة من مياه وكهرباء و�رشف �سحي، وي�رشب �سكان املخيم املياه من م�سادر 

. ويف خميم الب�ّص، ما يزال الالجئون ي�سكنون يف م�ساكن خر�سانية 
94

ال يعتمد عليها

وترتبط  البناء.  مواد  ب�سبب حظر دخول  تاأهيلها  يتم  باأنف�سهم ومل  بع�سهم  اأن�ساأها 
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60% فقط من منازل املخيم الذي ي�سكنه اأكرث من ع�رشة اآالف الجئ ب�سبكة ال�رشف 

. ويف خميم ويفل )اجلليل( تفتقر معظم امل�ساكن اإىل �سوء النهار 
95

ال�سحي غري املكتملة

، كما تتدىل اأ�رشطة الكهرباء اأمام اأبواب منازل املخيمات وفوقها ب�سكل 
96

والتهوئة

خطري جداً، ويف كثري من االأحيان ت�ستعل اأو ت�سقط يف ال�سارع، خا�سّة عند ا�ستداد 

املطر. وهذه الظاهرة تعاين منها كافة املخيمات يف لبنان بال ا�ستثناء.

تفاقم  ال�سحي،  ال�رشف  يف  م�ساكل  من  الفل�سطينية  املخيمات  معظم  تعاين 

من املعاناة الناجتة عن �سوء البنية التحتية و�سيق االأزقة، وع�سوائية البناء، وغياب 

النظافة؛ مما يوؤدي اإىل العديد من امل�ساكل البيئية وال�سحية.

وال�سور املرفقة هي من خميم برج الباجنة يف لبنان.

اجلمعية الفل�سطينية حلقوق االإن�سان )را�سد(، 2010/2/19.

توريب ـ تارا�شت�سالاو تا�ساردلل ةنوتيزلا زكرم
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اأما يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، فقد �سّعد االحتالل االإ�رشائيلي منذ اندالع 

انتفا�سة االأق�سى يف اأيلول/ �سبتمب 2000 من توغالته واعتداءاته، وكانت املخيمات 

اأحد اأكرث املناطق ا�ستهدافًا ملا لها من دور ن�سايل بارز؛ خا�سة يف املخيمات القريبة 

لعمليات  م�ستمراً  هدفًا  ت�سكل  فهي  االإ�رشائيلية،  واملع�سكرات  امل�ستوطنات  من 

التوغل والق�سف، كما هو احلال يف خميمات رفح وخان يون�ص يف القطاع، وخميم 

ويتعر�ص  ال�سفة.  يف  وجنني  وطولكرم  جبين  وبيت  عايدة  وخميمات   )1( رقم 

الالجئون اإىل عمليات االإ�سابة والقتل وتدمري املمتلكات. 

ففي خميم رفح مثاًل، اأح�ست االأونروا 1,728 منزاًل مّت تدمريها جراء العمليات 

الع�سكرية لالحتالل منذ اأيلول/ �سبتمب 2001 حتى اآذار/ مار�ص 2005؛ وتوؤوي 

اأ�سبحوا  األف فرداً   17 يقارب  اأي ما  3,337 عائلة  االأونروا  املنازل بح�سب  هذه 

االإ�رشائيلية  ال�سلطات  دمرت  اأي�سًا،  غزة  ال�ساطئ، يف  . ويف خميم 
97

م�رشدين فعليًا 

. ويف خميم 
98

اأكرث من األفي م�سكن �سنة 1971 “لتو�سيع الطرقات الأ�سباب اأمنية”!

اأيلول/ �سبتمب  خان يون�ص، اأح�ست االأونروا 750 منزاًل مّت تدمريها خالل الفرتة 

2001 - اآذار/ مار�ص 2005، وبقيت العديد من االأ�رش التي كانت ت�سكن فيها بدون 

ماأوى ب�سبب عدم وجود ميزانيات لدى االأونروا الإعادة بناء هذه املنازل. 

2002 جمزرة  اأبريل  ني�سان/  االحتالل يف  قوات  ارتكبت  الغربية،  ال�سفة  ويف 

من  العديد  بارتكاب  فيها  قامت  التي  ذاتها  الفرتة  وهي  خميم جنني؛  �سكان  بحق 

املجازر واأعمال القتل والتدمري يف خميمات اأخرى يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، 

.
99

مّت احلديث عنها بالتف�سيل اأكرث يف الكتاب ال�سابق من هذه ال�سل�سلة )املجازر(
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اأ�سف اإىل ما �سبق اأن منازل خميمات ال�سفة الغربية وقطاع غزة تعاين من عدة 

يبز  جمدداً  وهنا  التحتية؛  البنى  وتوافر  واملوا�سفات  البناء  �سعيد  على  م�ساكل 

االزدحام وعدم اأهلية �سبكات ال�رشف ال�سحي واملياه كم�سكلتني رئي�ستني. وتعاين 

31% من منازل املخيمات يف ال�سفة الغربية و19% من منازل املخيمات يف قطاع 

 .
100

غزة من عدم االت�سال ب�سبكات ال�رشف ال�سحي

اأكرث  القطاع، هي من  املخيمات يف  فقطاع غزة وحتديداً  �سابقًا،  وكما ذكرنا 

من  اأكرث  ي�سكن  حيث  الن�سريات،  خميم  ويف  العامل.  يف  كثافة  ال�سكنية  املناطق 

ال�سحي ومياه  ال�رشف  تتدفق مياه   )2009 اإح�سائيات  األف الجئ )بح�سب   63

مما  الزراعية،  االأرا�سي  ويف  والطرق،  املمرات  يف  مفتوحة  قنوات  يف  ال�رشب 

ي�سكل خطراً �سحيًا بالغًا؛ وكذلك االأمر يف خميم البيج )32 األف الجئ( وخميم 

املغازي )24 األف الجئ(، حيث ال توجد �سبكات �رشف �سحي وجتري املياه يف 

.
101

قنوات مفتوحة ت�سكل بيئة خ�سبة لنمو اجلراثيم

خطرية  وبيئية  �سحية  م�سكالت  ي�ستتبعه  ال�سحي  ال�رشف  �سبكات  غياب  اإن 

اأبرزها تلوث املياه وانت�سار االأمرا�ص. مثلها م�ساكل االكتظاظ وانعدام التهوئة مّما 

ال تقت�رش تبعاتها على اجلوانب ال�سحية بل ت�ستتبع العديد من اجلوانب االجتماعية 

كانعدام اخل�سو�سية والكاآبة. 

متامًا  العروب  يفتقد خميم  الغربية، حيث  ال�سفة  االأمر يف خميمات  وال يختلف 

اإح�سائيات  بح�سب  وي�سكنه   1950 �سنة  املخيم  )اأن�سئ  ال�سحي  ال�رشف  ل�سبكة 

.
102

2008 حوايل 11 األف ن�سمة(
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“منزل ال ي�سلح لل�سكن”، هكذا باخت�سار 
و�سع  االن�سان  حلقوق  �ساهد  موؤ�س�سة  ت�سف 

الالجئني  خميمات  يف  املنازل  من  العديد 

لهذا  املرفقة  وال�سورة  لبنان.  يف  الفل�سطينيني 

املنزل املاأهول لي�ست اإال “منوذجًا”.

االإن�سان  حلقوق  الفل�سطينية  املوؤ�س�سة 

)�ساهد(، 2008/6/29.

االإ�رشائيلية  اال�ستهدافات  ظّل  يف 

العائالت  معظم  وعجز  املتكّررة، 

ترميم  اأو  تاأهيل  اإعادة  عن  الفل�سطينية 

املادية  ظروفها  ب�سبب  امل�سابة  منازلها 

اأو  امل�سابة  املنازل  من  العديد  ال�سعبة، جتد 

املدمرة ب�سكل جزئي ماأهولة ب�ساكنيها من 

الالجئني يف خميمات غزة وال�سفة الغربية.

و ال�سورة ملبنًى “�سكني” يف خميم رفح 

جنوبي قطاع غزة.
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، وكذلك خميم رقم )1(، حيث 
103

ويعاين خميم عايدة من ازدحام �سكاين �سديد

�سيق  ب�سبب  النوافذ  عب  النعو�ص  حمل  اإىل  اجلنازات  اأثناء  يف  ال�سكان  ي�سطر 

.اأما يف خميم ع�سكر، وحيث االزدحام اأي�سًا م�سكلة، ا�سطر �سكان املخيم 
104

االأزقة!

اإىل تو�سيع املخيم باأنف�سهم �سنة 1964 ب�سبب فقدان االأونروا ملثل هذه ال�سالحية. 

“ع�سكر اجلديدة” غري  اإىل كون التو�سعة اجلديدة التي تعرف با�سم  وقد اأدى هذا 

التي  االأ�سا�سية  واملرافق  للخدمات  تفتقد  وبالتايل  االأونروا،  قبل  من  بها  معرتف 

.
105

توفرها االأونروا عادة للمخيمات

ويف خميم �سعفاط �سمايل القد�ص، اأخذ كثري من الالجئني بالعودة للمخيم بعد 

اأن غادروه �سابقًا، يف حماولة للحفاظ على هويتهم املقد�سية ب�سبب بناء “اإ�رشائيل” 

جلدار الف�سل العن�رشي، وب�سبب الت�سعيد االإ�رشائيلي امل�ستمر يف جمال تهويد القد�ص 

وحرمان ال�سكان من هوياتهم املقد�سية. ويف حني ت�سري تقديرات االأونروا اإىل اأن 

باأن  تقّر  نف�سها  االأونروا  فاإن  األف الجئ،   11-10 يرتاوح بني  املخيم  �سكان  عدد 

ما  عودة  املا�سية  االأخرية  ال�سنوات  �سهدت  اإذ  الواقع،  عن  بعيدة  التقديرات  هذه 

يزيد عن اأربعة اآالف الجئ، لتجنب فقدان حقوقهم كمقيمني يف القد�ص. واأدى 

هذا االزدحام اإىل جتاهل العديد من قواعد البناء، حيث يتم بناء ثالثة واأربعة طوابق 

على اأ�س�ص اأقيمت لتحمل طابق واحد اأو طابقني، ب�سبب منع االحتالل املخيم من 

. كما كان �سكان املخيم من �سحايا جدار الف�سل العن�رشي الذي 
106

التو�سع االأفقي

تقيمه �سلطات االحتالل يف ال�سفة الغربية، حيث هدمت ع�رشات املنازل “ل�سالح 

القد�ص  مدينة  عن  تدريجيًا  املخيم  لعزل  االحتالل  ي�سعى  فيما   ،
اجلدار”107 م�سار 
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وحرمان اأهله من هوياتهم املقد�سية. والأن �سكان املخيم يحمل معظمهم الهويات 

اأية خدمات لهم. ويعتمد املخيم  “االإ�رشائيلية”، فاإن االأونروا بالكاد تقدم  الزرقاء 

على ما يتوافر يف مدينة القد�ص من م�ست�سفيات ومدار�ص وجامعات، مما جعل حياة 

 .
108

الالجئني فيه �سعبة للغاية مع بناء اجلدار الفا�سل الذي عزلهم عن مدينتهم

وكل ما ذكرناه اأعاله هو من معاناة الالجئني احلا�رشة، ال املا�سية، والتي �سب 

عليها الالجئون كثرياً باعتبار اأنها موؤقتة، حيث توزعوا يف بادئ االأمر على اخليام 

؛ وكان الع�رشات من 
109

واالأبنية املهجورة والثكنات، بل واأحيانًا يف زرائب البقر

الالجئني ي�سكنون يف امللجاأ الواحد اأو الغرفة الواحدة، ويعتمدون ال�ستائر اخلفيفة 

كفوا�سل ويت�ساركون املراحي�ص القليلة املتوافرة، يف بيئة غابت فيها اأدنى متطلبات 

اخل�سو�سية للعائالت واالأفراد.

عاناها  التي  االأليمة  االأحداث  اإىل  اإ�سافة  ال�سعبة،  املعي�سية  الظروف  هذه 

النكبة  عن  ف�ساًل  والعراق،  وليبيا،  والكويت،  لبنان،  حرب  )مثاًل  الفل�سطينيون 

االأوىل مع بداية االحتالل(، اأدت اإىل انت�سار ظاهرة الهجرة بني الفل�سطينيني. وكما 

ذكرنا يف الف�سل الثالث، فاإن الفل�سطينيني اليوم يتوزعون على معظم بلدان العامل، 

اأنحاء  خمتلف  بني  العائالت  من  العديد  و�سّتت  االجتماعي  ن�سيجهم  اأ�سعف  مما 

الكرة االأر�سية. ولقد عانى االآالف يف النكبة من انقطاع ات�سالهم بعائالتهم؛ االأم 

عن اأوالدها، واالأبناء عن اأهلهم اأو اأ�سقائهم، وبع�ص هذه الروابط مل يتمكن ذووها 

العامل  الفل�سطينية رحاب كنعان م�ساعر  اأثارت ق�سة  اليوم. وقد  اإعادتها حتى  من 

باأ�رشه، ومت تداولها على االإنرتنت ملا انطوت عليه من بعد اإن�ساين. فرحاب كانت 
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بنظر اأهايل خميم �سبا و�ساتيال اإحدى �سحايا املجزرة، كما باقي اأفراد عائلتها الـ 54 

ذات  ميمنة  ابنتها  برتبية  جريانها  وتكّفل  املجزرة.  يف  جميعًا  ا�ست�سهدوا  والذين 

ال�سهداء.  �سمن  ميمنة  ابنتها  كانت  فقد  رحاب  بنظر  اأما  حينها؛  �سنوات  الثمان 

تقراأ  التلفاز  على  �سورة رحاب  اجلريان  اأحد  �ساهد  عامًا،  ع�رشين  من  اأكرث  وبعد 

�سعراً، فاأخب ابنتها التي مل ت�سّدق نف�سها من فرحتها؛ ومت ترتيب ات�سال هاتفي بني 

االأم وابنتها، دون اأن تعرف االأم ذلك، على قناة اأبو ظبي الف�سائية، وكانت حلظات 

 .
110

يبكي لها احلجر؛ حيث كانت ميمنة حينها قد كبت وتزوجت

ويف ق�سة م�سابهة لكن مل تعرف لها خامتة مفرحة حتى اليوم، ن�رشت جريدة 

القد�ص العربي يف 2005/8/3 ق�سة ومنا�سدة الفل�سطيني اإميل �رش�سور )59 عامًا( 

املقيم يف الرنويج والذي مل يزل حتى اليوم يبحث عن عمه املفقود يف �سفد �سنة 

اأحد  اإميل اعتقدت بوفاة العّم واأقاموا له عزاء حينها؛ لكن  1948. وكانت عائلة 

االأمل  اأحيا  مما  الزمن،  من  عقدين  منذ  التقاه  اأنه   2000 �سنة  اأخبهم  القرية  اأهايل 

جمدداً. وقد ق�سد اإميل االأرا�سي الفل�سطينية خ�سي�سًا ملالقاة عمه، وفاًء لوالده الذي 

2005 مبوا�سلة البحث عن عمهم املفقود  اأوالده قبل وفاته يف مطلع �سنة  اأو�سي 

.
111

وعن ذريته؛ وحتى اليوم مل يجده

وحتى العائالت التي هي على ات�سال فيما بينها، تعاين من الت�ستت اجلغرايف، 

ِرَف  فاالأهل يف بلد واالأوالد كل منهم يف بلد، مما يغّيب بعداً اإن�سانيًا مهمًا الأفراٍد عمُ

عنهم عمق الروابط االجتماعية واأهميتها بالن�سبة اإليهم.

قيود  من  �سطبهم  الأجل  امل�سجلني  الالجئني  احلكومات هجرة  بع�ص  وت�ستغّل 

�سجالتها، وبالتايل ترف�ص جتديد وثائق �سفرهم يف حماولة منها لرفع �سفة الالجئ 
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بعد حترير اجلنوب اللبناين �سنة 2000، متكن العديد 

اأهلهم  روؤية  من  لبنان  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  من 

ال�سنوات.  فراق دام ع�رشات  بعد  وذويهم الأول مرة 

ويف هذه “الزيارات” احلدودية، يتبادل الالجئون مع 

كما   ،” اأمكن-  -ما  “بال�رشاخ  االأحاديث  اأقربائهم 

يبدو يف ال�سورة االأوىل؛ حلني ما يتمكن املحظوظون 

منهم من الو�سول اإىل نقطة قريبة ت�سمح لهم بتوا�سل 

مبا�رش -كما يف ال�سورة الثانية.

زيارة  يف  الر�سيدية  خميم  من  لالجئني  وال�سور 

حدودية.

املوؤ�س�سة الفل�سطينية حلقوق االإن�سان )�ساهد(.

عنهم، مع اأنهم يرتبطون باأوا�رش قرابة ون�سب مع �سكان املخيمات واأماكن جلوئهم 

االأوىل.

عندما  للعراق،  االأمريكي  االحتالل  مع  جمدداً  الت�سّتت  م�سكلة  برزت  وقد 

دروب  اإىل  املعاناة  وحملتهم  الفل�سطينيني،  الالجئني  من  االآالف  ع�رشات  ت�رّشد 

منها  عرف  واأجنبيًا،  عربيًا  بلداً   15 من  اأكرث  على  فتفرقوا  وال�ستات،  املنايف 

الجئ(،   800( وال�سويد  الجئ(،   1,600( قب�ص  و�سورية،  االأردن  جانب  اإىل 

والبازيل )140 الجئًا(، وت�سيلي )130 الجئًا(، واأي�سلندا )50 الجئًا(، واأ�سرتاليا 

)150 الجئًا(، و�سوي�رشا )25 الجئًا(، والهند )80 الجئًا(، وماليزيا )30 الجئًا(، 
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الرنويج  اإىل كل من  منهم  اأعداد غري معروفة  وفرن�سا )عائلة واحدة(. وقد جلاأت 

؛ يف حني بقي ع�رشات االآالف منهم يف خيام على 
112

والدامنارك وكندا وهولندا

احلدود العراقية ال�سورية واالأردنية، ينتظرون قبواًل اإىل مكان ما، ورحلة جديدة من 

الت�رّشد. 

واإىل جانب البعد االإن�ساين ملعاناة الالجئني الفل�سطينيني يف العراق، فقد اأثارت 

من  امللف  لهذا  املراقبني  خماوف  متفرقة  دول  اإىل  حمدودة  باأعداد  ترحيلهم  م�ساألة 

توزيع الالجئني الفل�سطينيني على الدول الغربية، وتوطينهم هناك، وجعله منوذجًا 

؛ يف الوقت الذي تغلق فيه البلدان 
113

لتطبيقه على نطاق اأو�سع حلّل ق�سية الالجئني

العربية املجاورة لفل�سطني يف وجوههم، وت�ستنكف اجلهات الر�سمية والدولية عن 

املطالبة بحّقهم يف العودة والتعوي�ص.

5.اجلانب ال�صحي:

االأمرا�ص،  بينهم  تنت�رش  حيث  ال�سحي  اجلانب  لت�سمل  الالجئني  معاناة  متتد 

واأكرثها ب�سبب الظروف القا�سية التي يعي�سون فيها ونق�ص البنى التحتية الالزمة، 

وكذلك ب�سبب عدم توّفر مرافق الرعاية ال�سحية بال�سكل الكايف. واأحيانًا، توؤدي 

هذه االأ�سباب اإىل حاالت طوارئ �سحية جماعية كما حدث مثاًل يف خميم رقم )1( 

يف ال�سفة الغربية �سيف 1998، حيث عولج مئات الالجئني من حالة اإ�سهال مزمنة 

ت�سببت بها م�سادر املياه امللوثة، وا�ستدعى عالجهم حالة طوارئ من قبل االأونروا 

.
114

والهيئات ال�سحية االأخرى يف ال�سفة الغربية ا�ستمرت اأيامًا وليال متوا�سلة
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ويف لبنان، يعاين الالجئون ب�سكل عام من ترّدي اأو�ساعهم ال�سحية ومن نق�ص 

العامة  ال�سحية  اخلدمات  يف  الالجئني  �سمل  وعدم  االأونروا،  توؤمنها  التي  املرافق 

ال�سحة  منظمة  تعّد  مثاًل. ويف حني  �سورية واالأردن  الدولة بخالف  تقدمها  التي 

العاملية اأن احلد االأدنى هو توفري �رشير واحد لكل األف مري�ص، اإال اأن معدل ما تقّدمه 

وتعمل   .
115

�سخ�ص اآالف  اأربعة  لكل  واحد  �رشير  هو  لبنان  لالجئني يف  االأونروا 

. وقد 
116

بع�ص املراكز ال�سحية يف املخيمات مبعدل معاينة 200-300 مري�ص يوميًا

يح�سل  التي  املعاينة  مدة  معدل  اأن  �ساهد  موؤ�س�سة  اأجرتها  ميدانية  درا�سة  اأظهرت 

عليها املري�ص يف عيادات االأونروا هو بني 2-3 دقائق فقط!. واأفاد اأكرث من %42 

يف  اإهمال  نتيجة  جراحية  لعملية  خ�سعوا  اأنهم  ذاتها  الدرا�سة  يف  امل�ستطلعني  من 

وال�سكري  الدم  اأمرا�ص �سغط  تكرث  االأونروا؛ يف حني  قبل  املر�ص من  ت�سخي�ص 

داخل  ال�سيئة  املعي�سية  الظروف  ب�سبب  النف�سية  واالأمرا�ص  القلب  واأمرا�ص 

ال�سل واجلرب والقمل واالإ�سهال  املعدية مثل  االأمرا�ص  تنت�رش  . كما 
117

املخيمات

. ويف خميم ماراليا�ص، تتف�سى االأمرا�ص املزمنة 
118

بني االأطفال يف خميم برج الباجنة

الرغم  وعلى   .
119

وال�سكري وال�رشطان  ال�سغط  خا�سة  وملحوظة،  عالية  بن�سب 

من الظروف االقت�سادية ال�سعبة لالجئني، ال ت�سهم االأونروا يف عالج العديد من 

االأمرا�ص اأو يف تكاليف االأدوية اأو عالج االأمرا�ص املزمنة اإال بن�سب قليلة، فمثاًل ال 

تغطي تكاليف غ�سل الكلى اأو تبديل الدم ملر�سى التال�سيميا، وتغطي ن�سبة �سئيلة 

للحاالت  و$500  املتو�سطة  للحاالت   $250( املفتوح  القلب  عملية  تكاليف  من 

.
120

املعدومة، تكلفة العملية ال تقل عن 5 اآالف دوالر(
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الروتينية  التحاليل  على  االأونروا  مراكز  توّفرها  التي  املخبية  التحاليل  وتقت�رش 

ما يكون على  املخيمات وغالبًا  تتوفر يف جميع  فاإنها ال  واالأ�سا�سية، وحتى هذه 

الالجئني املر�سى الذهاب اإىل خميم اآخر الإجراء الفحو�سات. فمثاًل ال يتوفر الت�سوير 

ال�سعاعي يف عيادة البداوي، وعلى املري�ص الذهاب اإىل خميم نهر البارد )قبل تدمريه( 

 ،X-Ray الإجرائه، مع العلم اأن الت�سوير يف عيادة خميم البارد كان يقت�رش فقط على

اأما الت�سوير ال�سوتي Echo وت�سوير الرنني املغناطي�سي MRI وCT SCAN ...اإلخ، 

التي  القلب والدماغ، والتحاليل  االأونروا، ومثلها تخطيط  فهي غري موجودة يف 

تتطلب الزرع، وحتاليل الهرمونات والغدد، فهي غري موجودة اأبداً وتكلفتها غالية 

.
121ً

جدا

اأ�سف اإىل كل ما �سبق وجود ن�سبة ال باأ�ص بها من اأ�سحاب االإعاقات، خا�سة 

ب�سبب احلرب اللبنانية؛ ويف حني تغيب االأرقام الدقيقة لكافة املخيمات والالجئني 

يف لبنان، فاإن ن�سبة املعوقني يف خميم البداوي هي حوايل 2% من جمموع ال�سكان، 

مرافق  اأو  رعاية  اأو  خدمات  من  حتتاجه  ما  لها  يتوفر  وال  جداً  مهم�سة  فئة  وهي 

.
122

خا�سة

ويف خميمات �سورية، وعلى الرغم من تقدمي احلكومة ال�سورية للخدمات ال�سحية 

والتعليمية لالجئني، اإال اأن العديد من املخيمات تعاين يف املجال ال�سحي، اإما من ناحية 

بمُعِدها عن مناطق اخلدمات اأو املدن؛ اأو من حيث انت�سار االأمرا�ص الناجتة عن غياب 

البنية التحتية الالزمة و�سبكة ال�رشف ال�سحي، وعدم توافر �رشوط ال�سكن املطلوبة 

من تهوئة و�سم�ص يف هذه املخيمات. كما تنت�رش بني الالجئني الفل�سطينيني يف �سورية 

عدة اأمرا�ص وراثية تتفاقم ب�سبب انت�سار الزواج بني االأقارب، حيث ي�سعب الزواج 

.
123

خارج االأ�رشة املمتدة على الكثريين ب�سبب �سوء اأو�ساعهم املادية
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للدرا�سة  يذهبون  �رشيعًا.  يكبون  املخيمات  اأطفال 

مع  كثرياً  تت�سابه  عندهم  العمل  واأماكن  “اأحيانًا”. 
ال�سالمة  احتياطات  تنعدم  املكانني  ففي  اللعب،  اأماكن 

بكل خماطرها  املحيطة  البيئة  مع  الطفل  ويتكيف  الالزمة 

يبحث  املكانني،  ويف  فيها.  ال�رشر  ح�سول  واحتماالت 

الطفل عن بع�ص االأمل.

الفقر،  ب�سبب  العمل  اإىل  االأطفال  من  العديد  ويلجاأ 

وكذلك ب�سبب ال�سعوبة التي يواجهها اآباوؤهم يف احل�سول 

الت�رشب  ن�سب  ترتفع  لبنان،  خميمات  ويف  عمل.  على 

“اجليل  من  بت�سجيع  االأطفال  عمالة  ون�سب  املدر�سي 

عماًل  يجد  ومل  التعليمية  م�سريته  اأكمل  الذي  االأكب” 

ينا�سب موؤهالته اإذ متنع القوانني اللبنانية عمل الفل�سطينيني 

يف اأكرث من 72 مهنة )اأبرزها الطب والهند�سة واملحاماة(. 

ال�سنوات  يف  اأحوالهم  تتح�سن  اأن  الفل�سطينيون  وياأمل 

القادمة، مع اإ�سدار تعديل قانوين جديد يف �سباط/فباير 

2010 ينح ا�ستثناءات للمولودين منهم يف لبنان. 

اأماكن العمل، اأماكن اللعب
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6. اجلانب االقت�صادي:

اإىل  االأونروا  �سجالت  وت�سري  �سديد،  فقر  الالجئني يف  من  االأ�رش  اآالف  تعي�ص 

�سنة  نهاية  مع  االأردن  �سديدة يف  ع�رش  م�سجلني كحاالت  األف الجئ   51 حوايل 

الغربية،  ال�سفة  األف يف  �سورية، و35  األف يف  لبنان، و34  األف يف  2009، و51 

على  احلاالت  لهذه  املئوية  الن�سبة  احت�سبنا  ما  واإذا  غزة124.  قطاع  يف  و 94األف 

اإجمايل امل�سجلني لدى االأونروا يف هذه املناطق، جندها 2.6% يف االأردن، و%12 

يف لبنان، و7.2% يف �سورية، و4.5% يف ال�سفة الغربية، و8.5% يف قطاع غزة؛ 

مما ي�سري جمدداً اإىل تفّرد الجئي لبنان من حيث معاناتهم حتى اأن ن�سبة حاالت الع�رش 

ال�سديدة بينهم مرتفعة اأكرث من الن�سبة ذاتها يف قطاع غزة )مع التحفظ دائمًا على 

اأرقام االأونروا، اإال اأنها ذات داللة كموؤ�رشات عامة(. 

وجتدر االإ�سارة هنا اإىل اأن الالجئني امل�سجلني كحاالت ع�رش �سديدة هو مفهوم 

اأو يعتمدون عليها متامًا كما  يتلقون معونات غذائية،  الذين  م�ستقل عن الالجئني 

لبنان. وت�سري  الالجئني خا�سة يف قطاع غزة ويف  اأ�رش  العديد من  هو احلال لدى 

االإح�سائيات اأن الالجئني ب�سكل عام هم من الفئات االأكرث فقراً يف بيئاتهم. 

ففي االأردن، بلغت ن�سبة حاالت الفقر ال�سديد يف املخيمات 7%125، يف حني 

خّط  حتت  املخيمات  يف  العائالت  جممل  من   %31 اأن  اإىل  الفافو  درا�سة  اأ�سارت 

الواقع ال�سعب ملخيمات  الفافو عدة موؤ�رشات تعك�ص  اأوردت درا�سة  الفقر. وقد 

ن�سب  وارتفاع  االأ�رشة  حجم  كب  طليعتها  يف  االأردن،  يف  الفل�سطينيني  الالجئني 

االإعالة وارتفاع عدد االأ�رش التي تراأ�سها امراأة، حيث اأن هذه االأ�رش تكون اأكرث عر�سة 

وارتفاع  كاالأردن،  املحافظة  املجتمعات  واالقت�سادية يف  االجتماعية  لل�سعوبات 
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اقت�ساديًا  ن�سيطون  الفقر و23% ممن هم  االأ�رش حتت خّط  الفقر )31% من  ن�سب 

يعي�سون حتت خّط الفقر(، والبطالة )13% من ال�سكان الن�سيطني اقت�ساديًا( التي 

ترتفع خا�سة بني الذكور يف الفئة 15-24 عامًا لت�سل اإىل 16%. كما اأ�سافت اأن 

95% من العائالت لي�ص لديهم ادخارات يف البنك، و55% ال ت�ستطيع �رشاء مالب�ص 

جديدة، و77% ال ي�ستطيعون اأكل اللحوم ثالث مرات يف االأ�سبوع 126.

ل اأغلبية اأ�رش الالجئني على االأونروا بالكامل، بو�سفها امل�سدر  ويف لبنان، تمُعوِّ

، على الرغم من تراجع 
127

الوحيد للتعليم وال�سحة واالإغاثة واخلدمات االجتماعية

من  ويفاقم  االأ�سا�سية.  الالجئني  حاجات  توفري  عن  وق�سورها  االأونروا  خدمات 

اأزمة الالجئني االقت�سادية حرمانهم من حّق العمل يف معظم املهن، مما يجعل ن�سب 

البطالة بينهم مرتفعة جداً؛ ويجعلهم يف حال متكنوا من احل�سول على عمل ما، 

اللبنانية  ال�سلطات  وت�سمح  العمل.  اأ�سحاب  لتع�سف  عر�سة  قانوين،  غري  ب�سكل 

بعمل الفل�سطينيني يف مهن حمدودة جداً، وتلزم اأ�سحاب عملهم بدفع ر�سوم اأ�سوة 

بر�سوم العمال االأجانب وباحل�سول على تراخي�ص والت�سجيل بال�سمان االجتماعي 

اأيٍّ من  الفل�سطينيني اال�ستفادة من  للعمال  اأن يحق  ال�سمان من دون  )دفع ر�سوم 

خدماته(؛ ومع كل هذا، تت�سدد ال�سلطات اللبنانية يف منح هذه الرتاخي�ص، فلقد 

 500 حوايل  و2000   1992 �سنتي  بني  لفل�سطينيني  املمنوحة  الرتاخي�ص  عدد  بلغ 

. وقد اأفادت 
128

ترخي�ص من اأ�سل 50 األف ترخي�ص ممنوح الأجانب يف الفرتة ذاتها

اإح�ساءات االأونروا اأن 60% من الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان يعي�سون حتت عتبة 

.
129

الفقر، واأن 36% منهم ال يتمكنون من احل�سول على اأي مورد رزق
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)جر�ص(  غزة  خميم  من  الجئون  اأطفال 

مبوقدة  التدفئة  يحاولون  االأردن  �سمال 

ب�سيطة �سنعوها من احلطب. وتعي�ص غالبية 

ال  �سهري  مبدخول  املخيم  يف  العائالت 

تردي  من  الالجئون  ويعاين   .$40 يتجاوز 

الظروف  ومن  للمخيم،  التحتية  البنية 

يفتقد  كما  القا�سية.  املحيطة  ال�سحراوية 

لالأوراق  املخيم  هذا  يف  الالجئني  معظم 

عدة  من  حمرومون  فاإنهم  وبالتايل  الثبوتية، 

حقوق اأ�سا�سية كالعمل والتمّلك والتنّقل. 

قطاع  يف  االأطفال  من  جمموعة 

من  بالقرب  درا�ستهم  ي�ستكملون  غزة 

العدوان  بفعل  تدمرت  التي  مدر�ستهم 

االإ�رشائيلي على القطاع.

ن�سبة  ارتفاع  اإىل  االإح�سائيات  وت�سري 

الالجئني  بني  االأمية  ن�سبة  وانخفا�ص  التعليم 

الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينيني  بباقي  مقارنة 

وقطاع غزة.
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وال تتوافر اإح�سائيات عن باقي دول اللجوء، با�ستثناء ال�سفة الغربية وقطاع غزة 

الفقراء  اإجمايل عدد  47.5% من  ي�سكلون  الالجئني  اأن  اإىل  اأ�سارت درا�سة  حيث 

ترتفع  كما  ؛ 
130

الداخل( يف  الفل�سطيني  ال�سعب  من   %40.6 بكونهم  )مقارنة 

22% بني غري  اأو�ساط الالجئني مقابل  30.6% يف  اإىل  لت�سل  البطالة  بينهم ن�سب 

.
131

الالجئني

7. اجلانب التعليمي:

يعّد التعليم اأحد اجلوانب القليلة امل�رشقة يف حياة الالجئني، واإن كان ال يخلو 

من املعاناة. ويظهر هذا اجلانب مت�سك الالجئني بالتعليم وحر�سهم عليه على الرغم 

 .
132

من ظروفهم ال�سعبة

ففي ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ترتفع معدالت التعليم بني الالجئني مقابل بقية 

، على الرغم من ارتفاع معدالت الفقر والبطالة، وعلى 
133

اأفراد ال�سعب الفل�سطيني

�ص  الرغم من ممار�سات االحتالل امل�ستمرة التي ت�ستهدف قطاع التعليم. و�سيمَُخ�سّ

والطالب  التعليم  قطاع  معاناة  عن  للحديث  ال�سل�سلة  هذه  من  التا�سع  اجلزء 

الفل�سطينيني حتت االحتالل االإ�رشائيلي. 

الذين  الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  املقيمني  الالجئني  بني  االأمية  ن�سبة  وتبلغ 

6.4% بني غري  مقابل   ،2008 �سنة  5.4% يف  نحو  فاأكرث  عامًا   15 اأعمارهم  تبلغ 

.اأما يف باقي دول اللجوء، فيقّدر معدل االأمية بني الالجئني الفل�سطينيني 
134

الالجئني

يف خميمات االأردن بنحو 17.6%، ويف خميمات �سورية 16.5%، ولبنان %25.5، 

.
وذلك يف �سنة 1352006
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التعليمية  املرافق  نق�ص يف  اللجوء من  االأونروا يف معظم دول  وتعاين مدار�ص 

قلة  ومن  واملختبات،  احلا�سوب  كاأجهزة  احلديثة  التجهيزات  خا�سة  الالزمة، 

االأن�سطة الالمنهجية. كما تعاين معظمها من االكتظاظ، حيث يرتاوح عدد الطالب 

وعلى  اأكرث.  اأو   45 اإىل  اأحيانًا  لي�سل  طالب،  و40   30 بني  الواحد  ال�سف  داخل 

اإىل وجود  ت�سري  الدرا�سات  معظم  اأن  اإال  الدقيقة،  االإح�سائيات  غياب  من  الرغم 

ظاهرة الت�رشب املدر�سي بني اأطفال الالجئني، خ�سو�سًا يف املخيمات الفقرية يف 

�سورية ويف لبنان ب�سبب �سوء االأو�ساع االجتماعية واالقت�سادية. كما ت�سود حالة 

من االإحباط لدى الطالب الالجئني يف لبنان ب�سبب معرفتهم باأنهم عند تخرجهم 

املذكورة  والقوانني  الظروف  ب�سبب  العمل  على  قادرين  يكونوا  لن  وتخ�س�سهم 

�سابقًا.

مناهج  يف  هو  املجال  هذا  يف  الالجئني  يواجه  الذي  االأكب  التحدي  لكن 

متعمد؛  تغييب  فل�سطني، وهو  تاريخ وجغرافيا  مادتي  عنها  تغيب  التي  االأونروا، 

.
136

كما تغيب البامج الثقافية والتوعوية املتعلقة بفل�سطني

اأما عن اجلهة امل�رشقة يف هذا القطاع، في�سغل العديد من الالجئني الفل�سطينيني 

كمدراء  رفيعة  اأكاديية  منا�سب  فيها  مبا  واالأردن،  �سورية  يف  مهمة  منا�سب 

جامعات. كما لعب الفل�سطينيون دوراً بارزاً يف اقت�سادات الدول التي جلاأوا اإليها، 

)يو�سف  البارزين  االأعمال  رجال  بينهم  فكان  لبنان،  يف  خ�سو�سًا  دورهم  وبرز 

بيد�ص ورفعت النمر وتوفيق غرغور وريون عودة(، واملهند�سني املاهرين )كمال 

ال�سباغ و�سعيد خوري(، واملثقفني واالأكادييني  العلمي وح�سيب  ال�ساعر وزهري 

النابغني )اآل �سايغ، واآل اخلالدي، واآل مقد�سي(. 
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يف خميمات الالجئني قوا�سم كثرية م�سرتكة تعّب عن 

اأبرزها  ولعّل  وهويّتهم،  باأر�سهم  الفل�سطينيني  مت�ّسك 

االأ�سكال  بكافة  ت�رشخ  التي  ال�سيقة  االأزقة  جدران 

والعودة حّق. فل�سطني وطننا  املمكنة:  واالألوان 

الالجئني،  وذكريات  اآمال  اجلدران  ر�سوم  وتعك�ص 

والعلم  فل�سطني،  خريطة  انت�ساراً:  اأكرثها  ومن 

واالأبي�ص  واالأحمر  االأخ�رش  واألوانه  الفل�سطيني 

الفل�سطينية  الذاكرة  ت�سكن  ومدن  واأماكن  واالأ�سود، 

كالقد�ص ويافا وحيفا وعكا والنا�رشة وغريها، باالإ�سافة 

البيارات  واأي�سًا  امل�ساجد واالأ�سوار واملنارات  قباب  اإىل 

امللّثم  والفدائي  حنظلة  و�سخ�سية  والكوفية  واملفاتيح 

وال�سالح.
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خام�ساً: الالجئون الفل�سطينيون والقانون 

الدويل

بالالجئني،  يتعّلق  ما  وخ�سو�سًا  الدويل  بالقانون  واملعنيون  املخت�سون  يجمع 

مبن فيهم املنظمات الدولية واحلقوقية، على ق�سور القانون الدويل جتاه الالجئني 

الدولية  واملواثيق  لالتفاقيات  التعريفية  البنود  من  عمداً  وا�ستثنائهم  الفل�سطينيني، 

الالجئني  لو�سع  الدولية  االتفاقية  طليعتها  ويف  عام،  ب�سكل  بالالجئني  اخلا�سة 

Convention Relating to the Status of Refugees )1951( والبوتوكول 

 ،)1967( UN Refugee Protocol اخلا�ص بالالجئني ال�سادر عن االأمم املتحدة

حيث تن�ّص على ا�ستثناء “االأ�سخا�ص الذين يتمتعون بحماية اأو م�ساعدة من هيئات 
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اأو وكاالت تابعة لالأمم املتحدة غري مفو�سية االأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني”، وهذا 

ال ينطبق اإال على الالجئني الفل�سطينيني والوكالة الدولية لغوث وت�سغيل الالجئني 

الفل�سطينيني يف ال�رشق االأدنى )االأونروا(؛ مع �رشورة االإ�سارة هنا اإىل اأن االأونروا 

الفل�سطينيني حمرومون من احلماية؛ وهو  فاإن الالجئني  اإغاثة، وبالتايل  هي منظمة 

االأمر الذي بدت انعاكا�ساته وا�سحة يف زيادة معاناة الالجئني الفل�سطينيني يف دول 

ال�ستات ويف فل�سطني املحتلة، كما مّت التطرق اإليها يف الف�سول ال�سابقة.

بندين  حتت  الدويل  القانون  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  و�سع  تف�سيل  ويكن 

والتعوي�ص؛  العودة  حّق  هو  والثاين  الالجئني،  تعريف  هو  االأول  رئي�سيني: 

و�سنتناولهما يف هذا الف�سل تباعًا.

1. تعريف الالجئني:

تعّرف االتفاقية الدولية لو�سع الالجئني، الالجئ باأنه كل �سخ�ص يوجد خارج 

بلد جن�سيته، ب�سبب خوف له ما يبره من التعر�ص ال�سطهاده الأ�سباب ترجع لدينه 

وال  ال�سيا�سية،  اآرائه  اأو  معينة  اجتماعية  فئة  لع�سوية  انتمائه  اأو  عرقه  اأو  جن�سه  اأو 

ي�ستطيع اأو ال يريد ب�سبب ذلك التخّوف اأن ي�ستظّل بحماية دولته، اأو كل �سخ�ص 

اإقامته املعتادة ب�سبب تلك الظروف، وال  ال يتمتع بجن�سيته، ويوجد خارج دولة 

ي�ستطيع اأو ال يرغب ب�سبب هذا التخوف اأن يعود اإىل تلك الدولة.

ويزيد من تعقيد م�ساألة تعريف الالجئ الفل�سطيني حتديداً، اأربع �سمات رئي�سية 

لق�سيتهم:

92
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1. اأنها ق�سية كانت عند والدتها تتعلق مبئات االآالف من الالجئني، اأما اليوم 

فاإنها تتعلق باملاليني املنت�رشين حول العامل.

2. اأن الالجئ عادة يطلب االإقامة الدائمة يف الدولة امل�سيفة بدافع خوف ذاتي 

اأكرث  فمن  الفل�سطينيون  الالجئون  اأما  دولته،  اإىل  بالعودة  يرغب  ما  وقلياًل 

اإال  بالدهم  يرتكوا  ومل  بتنفيذه،  ومطالبة  العودة  يف  بحقهم  مت�سكًا  االأفراد 

قرى  وم�سح  منازل  وتفجري  جمازر  من  اجل�سيمة  ال�سهاينة  ممار�سات  ب�سبب 

باأكملها.

3. اأن ق�سية الالجئني الفل�سطينيني ال تقت�رش باملعنى التقني للكلمة على الالجئني، 

بعد  وديارهم  اأرا�سيهم  من  واملهجرين  النازحني  من  كبرياً  عدد  ت�سمل  بل 

يف  اليوم  حتى  متعن  االإ�رشائيلي  االحتالل  �سلطات  تزال  ما  حيث   ،1948

املواطنة  يحملون  ممن  حتى  اأرا�سيهم،  من  الفل�سطينيني  لتهجري  �سيا�ساتها 

االإ�رشائيلية داخل اخلط االأخ�رش. 

4. اأنها ق�سية حتمل اإىل جانب بعدها االإن�ساين بعداً �سيا�سيًا مهمًا، يكاد يطغى؛ 

الت�سوية، يف حال كان هناك  ملفات  اأ�سعب  الالجئني  ي�سّكل ملف  حيث 

الهاج�ص  من  خوفًا  لعودتهم  القاطع  االحتالل  رف�ص  ظّل  يف  ت�سوية، 

اأثبت  �ستة  اأبو  �سلمان  الدكتور  الباحث  اأن  من  الرغم  على  الديوغرايف؛ 

بالدالئل احل�سية اأن عودتهم ممكنة عمليًا، اليوم، واإىل اأماكن �سكنهم االأ�سلية.

وتطرح هذه االإ�سكاليات االأربعة الرئي�سية نف�سها عند مناق�سة اأي تعريف حايل 

بحت  اإجرائي  تعريف  هو  مثاًل  االأونروا  فتعريف  الفل�سطينيني،  لالجئني  موجود 
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كان  �سخ�ص  “كل  اأنه  الفل�سطيني  الالجئ  يعّرف  اإذ  منهم،  كبرياً  ق�سمًا  ي�ستثني 

م�سكنه العادي يف فل�سطني ل�سنتني �سبقتا نزاع 1948، والذي نتيجته خ�رش منزله 

التي تقدم االأونروا فيها  البلدان  اإىل واحد من   1948 وو�سائل عي�سه وجلاأ يف �سنة 

خدماتها، وين�سحب هذا التعريف واأهلية تلقي امل�ساعدة على اأوالده واأحفاده”.

ل�سوؤون  الوطنية  الدائرة  تتبناه  والذي  الفل�سطيني،  الوطني  امليثاق  تعريف  اأما 

“املواطنون  يلي:  مبا  الالجئني  فيعّرف  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  يف  الالجئني 

العرب الذين كانوا يقيمون اإقامة عادية يف فل�سطني �سنة 1947، �سواء من اأمُخرج منها 

اأو بقي فيها، وكل من ولد الأب عربي فل�سطيني بعد هذا التاريخ داخل فل�سطني اأو 

خارجها، هو فل�سطيني”. ويحاول التعريف بهذا، االلتفاف على م�ساألة الالجئني 

الفل�سطينيني الذين تركوا فل�سطني اأو طردوا منها بعد 1948 وحتى اليوم، ممن ي�سعى 

االحتالل ال�سهيوين عب التحايل على م�سطلحات القانون الدويل اإىل ا�ستثنائهم من 

تعريف الالجئني بو�سفهم “نازحني”، حلرمانهم من حّقني اأ�سا�سيني هما احلق يف 

العودة واحلق يف التعوي�ص، اأو على االأقل لتجزيء ملفات الالجئني الفل�سطينيني.

واملحافل  الت�سوية  مفاو�سات  الالجئني خا�سة يف  تعريف  م�ساألة  اأهمية  وتبز 

الدولية، حيث اإن اأي تفريط اأو ا�ستثناء يعني حرمان فئة من ال�سعب الفل�سطيني من 

حّق اأ�سا�سي؛ وهو ما ح�سل مثاًل يف موؤمتر اأوتاوا 1992 عندما قّدم رئي�ص اجلانب 

التعريف  مع  يتطابق  تعريفًا  امل�سرتك  االأردين   - الفل�سطيني  الوفد  يف  الفل�سطيني 

الفل�سطينيني  كل  هم  الفل�سطينيون  “الالجئون  وهو  “الغائبني”،  لفئة  االإ�رشائيلي 

وذرياتهم الذين طردوا ِمن اأو اأمُجِبوا على ترك بيوتهم يف الفرتة املمتدة من ت�رشين 
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الثاين/ نوفمب 1947 م )قرار التق�سيم( اإىل كانون الثاين/ يناير 1949 )هدنة رود�ص 

االإ�رشائيلية  لل�سيطرة  اخلا�سعة  املنطقة  من   )Rhodes Armistice Agreement

)اأي داخل اخلط االأخ�رش(”.

 تعريف الجئ

االإ�سم: الجئ 

تاريخ امليالد: 1948

امل�سكن: عايدة

اجلد: فل�سطيني

عايدة  خميم  يف  جدارية 

لاّلجئني يف ال�سفة الغربية

هذا  يف  دقة  االأكرث  الفل�سطيني  لالجئ  �ستة  اأبو  �سلمان  الدكتور  تعريف  ولعّل 

فل�سطيني )غري يهودي( طرد  “كل  باأنه  الفل�سطيني  املجال، حيث يعرف الالجئ 

من حمل اإقامته الطبيعية يف فل�سطني �سنة 1948 اأو بعدها، اأو خرج منها الأي �سبب 

كان ومل ت�سمح له اإ�رشائيل بالعودة اإىل موطنه ال�سابق. ويبقى الالجئ حمتفظًا بهذه 

ال�سفة اإىل اأن يعود هو اأو ن�سله اإىل موطنه االأ�سلي”، مع التحّفظ على حتديد �سنة 

. ولعل من 
137

1947 حيث اإن االأعمال العدائية لليهود وال�سهاينة بداأت قبل ذلك

الباحثة جنوى ح�ساوي بخ�سو�ص  ما ذكرته  اقتبا�ص  ال�سياق،  املفيد يف ختام هذا 

هذه امل�ساألة اأي�سًا لدّقته يف ال�سمولية، حيث ت�سري اإىل �رشورة “اعتبار كل فل�سطيني، 
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وكل  االحتالل،  وقت  االأ�سباب  من  ل�سبب  موجوداً  يكن  مل  اأو  فل�سطني،  غادر 

فل�سطيني ولد خارج فل�سطني وال ي�ستطيع العودة اإىل دياره ب�سبب املنع االإ�رشائيلي، 

معنيًا بحق العودة، بغ�ص النظر عن ت�سنيفه القانوين حتت فئة الجئ اأو نازح، طاملا 

مواثيق حقوق  مبقت�سى  املكّر�ص  العودة  حّق  تطبيق  الت�سنيف  هذا  من  الهدف  اأن 

 .
االإن�سان لكل فرد”138

2. حّق العودة والتعوي�ش:

ارتبط مفهوم الالجئ الفل�سطيني منذ النكبة بحّق العودة، وهو دليل على ما يثله 

هذا احلق بالن�سبة للفل�سطيني. اأما التعوي�ص فهو واإن كان اأقل بروزاً، لكنه اأي�سًا حّق 

اأ�سا�سي للفل�سطينيني، وهو بخالف ما يظن البع�ص اأو ي�سعى البع�ص لتكري�سه، فهو 

، عند تطبيقه، حّق العودة؛ وكل منهما حّق  ال ي�سقط بتطبيق حّق العودة وال يمُ�ْسـِقطمُ

قائم م�ستقل بذاته.

ويعود ال�سبب يف كون حّق العودة االأبرز جلانب بعده ال�سيا�سي، حيث ترف�ص 

ال�سكانية يف  الرتكيبة  ملا يثله من هاج�ص خطر ديوغرايف على  “اإ�رشائيل” تطبيقه 
لكيانها  يهوديّة  من  اإليه  ت�سعى  ما  يهدد  االأخ�رش،  اخلط  داخل  وخا�سة  فل�سطني 

االحتاليل.

  United Nations General Assembly وين�ص قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة

رقم 194 ال�سادر يف 1948/12/11، على “وجوب ال�سماح بالعودة يف اأقرب وقت 

ممكن لالجئني الراغبني يف العودة اإىل ديارهم والعي�ص ب�سالم مع جريانهم، ووجوب 

دفع تعوي�سات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة اإىل ديارهم وعن كل مفقود 
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اأو م�ساب ب�رشر، عندما يكون من الواجب وفقًا ملبادئ القانون اأن يعو�ص عن ذلك 

الفقدان اأو ال�رشر من قبل احلكومات اأو ال�سلطات امل�سوؤولة”.

“جلنة  ت�سكيل  اإىل  الدعوة  ذاته  القرار  ت�سمن  فقد  التبا�ص،  اأي  اإزالة  والأجل 

يف  ب�سوي�رشا،  لوزان  يف  لها  موؤمتراً  اللجنة  هذه  عقدت  وقد  وم�ساحلة”.  توفيق 

تاأكد  Lausanne Protocol، حيث  “بروتوكول لوزان”  نتج عنه   ،1949/4/26

“وجوب عودة الالجئني وحقهم يف الت�رشف باأموالهم واأمالكهم، وحّق تعوي�ص 
من ال يرغب بالعودة”؛ وقد وّقعت “اإ�رشائيل” على هذا البوتوكول، الأنه كان يثل 

ِبلت  �رشط االأمم املتحدة لقبول ع�سويتها يف املنظمة الدولية. وبعد اأن مّت لها ذلك، وقمُ

ع�سويتها يف منظمة االأمم املتحدة )United Nations )UN، تراجعت عن التزامها 

جتاه بروتوكول لوزان، وتنّكرت ملقررات اللجنة ورف�ست تنفيذ �رشوطها139.

:
140

وت�سمل مناق�سة التعوي�ص، الق�سايا الثالثة التالية

1. حق الالجئني غري الراغبني بالعودة بالتعوي�ص عن قيمة اأمالكهم.

الذين  الأولئك  باالأموال  حلقت  التي  اخل�سارة  عن  لالأفراد  التعوي�ص  حق   .2

نتيجة  فاتتهم  التي  املكا�سب  عن  تعوي�سهم  وكذلك  ا�سرتدادها،  يختارون 

اال�ستيالء عليها، وعما اأ�سابهم من �رشر ب�سبب االبتعاد عن االأر�ص وفقدان 

اال�ستقالل؛ وبالن�سبة الأولئك الذين يختارون عدم ا�سرتداد اأمالكهم يجب اأن 

يعو�سوا باالإ�سافة اإىل قيمة هذه االأمالك عن املكا�سب التي فاتتهم. ويف كال 

احلالتني، يجب اأن يوؤخذ بعني االعتبار كاأ�سا�ص الحت�ساب االأرباح واملنافع 

التي فاتتهم، ا�ستخدام اليهود لها كموارد خا�سة بهم بعد اال�ستيالء عليها.
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النف�سي، حيث ال�رشر الهائل  3. احلق بالتعوي�ص عن االأ�رشار املعنوية واالأذى 

من  ممنوعني  فيها  عا�سوا  الت�رشد  من  قرن  ن�سف  على  يزيد  ما  معاناة  جراء 

العودة اإىل بالدهم وحمرومني من العديد من حقوقهم االأ�سا�سية.

اأما حّق العودة، فريتبط حتديده اأي�سًا بثالثة بنود رئي�سية، وهي:

1. طبيعة هذا احلق: حيث اإنه حّق ذو طبيعة مدنية، ويف الوقت نف�سه ذو طبيعة 

�سيا�سية )املمتلكات واالأر�ص + املواطنة(.

2. املكان الذي اإليه العودة: وهو فل�سطني، وحتديداً املكان الذي هجروا منه؛ 

فالعودة اإىل غزة لي�ست “العودة” بالن�سبة للمهجرين من حيفا مثاًل...اإلخ. 

وعليه، فاإن كافة احللول التي تقرتح عودة الالجئني الفل�سطينيني اأو بع�سهم 

ّق حّق  ِ اإىل ال�سفة والقطاع ال اإىل قراهم االأ�سلية داخل اخلط االأخ�رش، ال حتمُ

العودة.

مذكرات الجئ

“عودة” ينتظر العودة

يحكي احلاج عودة وهو يحمل اأوراق امللكية اخلا�سة باأر�سه ومنزله القدمي: 

لن اأن�سى ذلك اليوم الذي جتمع فيه كل اأهايل القرية يف طريق واحد عند �ساحة 

البئر متجهني اإىل الغرب حيث �ساحل البحر كان الوقت قبل غروب ال�سم�ص وال�ستاء 

قد طرق االأبواب، اأخذنا بال�سري ونحن ننظر وراءنا اإىل القرية نلوح باأيدينا وقلوبنا 

فيها؛ حجارتها  ما  احلبيبة، بكل  قريتنا  اللقاء  اإىل  الوداع،  اأ�سواتنا يف  تبكي رافعني 

نخيلها واأ�سجارها، اإىل الرتاب وداعًا، اإىل املنازل التي حتمل رائحة والدتي التي ال 

تزال كلماتها عالقة يف ذاكرتي“اللقا يوم اللقا يا بلدنا”.

احلاج عودة عدوان )93 عامًا( الجئ من قرية بربرة، اخلليج، 2008/5/9.
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بعداً  اكت�سب  باالأ�سا�ص، لكنه  العودة حّق فردي  3. �ساحب هذا احلق: فحق 

جماعيًا الأنه يخت�ص بق�سية �سعب باأكمله. وبالتايل فاإن حّق التنازل عنه هو 

اأي�سًا حّق فردي لكل الجئ، ولي�ص بيد ال�سيا�سيني. 

وترى املواثيق الدولية اأن العودة هي “من احلقوق الفردية، واالأ�سا�سية للفرد”، 

على  تفر�ص  اأن  يكن  التي  القا�سية  العقوبات  اأنواع  اأ�سد  منها  حرمانه  ي�سكل  اإذ 

 UN املتحدة  لالأمم  التابع  واالجتماعي  االقت�سادي  املجل�ص  اأو�سى  وقد  االإن�سان. 

دولية  منظمة  باإن�ساء   ،1946/6/21 يف   ،Economic and Social Council

العاملي  االإعالن  ت�سمن  وقد  االأ�سلية.  دولتهم  اإىل  الالجئني  عودة  تاأمني  مهمتها 

 13 املادة  Universal Declaration of Human Rights يف  االإن�سان  حلقوق 

العودة  له  يحق  كما  بلده  ذلك  يف  مبا  بالد  اأية  يغادر  اأن  فرد  لكل  “يحق  اأنه  منه 

اأي  ال�سكان، حيث يحظر على  يعزز مكانة هذا احلق عدم م�رشوعية طرد  اإليه”. 

االأربعة  معاهدات جنيف  اأن  خ�سو�سًا  �سيطرتها”،  واقع حتت  �سعب  “طرد  دولة 

اأو طرد لل�سكان املحليني، �سواء  “اأي نقل  اأي�سًا  Geneva Conventions منعت 

 .
اإىل اأرا�سي �سلطة االحتالل اأو اإىل اأية دولة اأخرى”141

لي�ص هذا فح�سب، بل اإن عدداً من االتفاقيات امللزمة، مثل العهد الدويل اخلا�ص 

 International Covenant on والثقافية  واالجتماعية  االقت�سادية  باحلقوق 

باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  والعهد   Economic, Social and Cultural Rights

 ،International Covenant on Civil and Political Rights املدنية وال�سيا�سية

ت  دعت اإىل �سمان حقوق االإن�سان وحرياته، ومن �سمنها حّقه يف العودة. وقد ن�سّ
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املادة 12 من العهد اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية على اأنه “لكل فرد يقيم ب�سفة 

اإقامته  اأن يختار مكان  اإقليم دولة ما، احلق يف حرية االنتقال، ويف  قانونية �سمن 

�سمن هذا االإقليم”. ويف داللة اأكرث حتديداً، جرى التاأكيد على عدم جواز “حرمان 

. كما يجب التاأكيد اأن حّق 
اأحد، ب�سكل تع�سفي، من حّق الدخول اإىل بالده”142

العودة ووجوب التعوي�ص لي�سا قراراً �سيا�سيًا اأو اتفاقًا، بل حقٌّ وواجب ال ي�سقطان 

لالأمم  العامة  �سيا�سي طارئ. وقد كررت اجلمعية  اأي حدث  يغريهما  بالتقادم وال 

املتحدة تاأكيدها على تنفيذ القرار 194 )حق العودة ووجوب التعوي�ص( اأكرث من 

135 مرة خالل خم�سني عامًا، اعتباراً من تاريخ �سدوره يف 1948/12/11. ويف 

العودة  اأن  فيه  اأكدت  الذي   3236 القرار رقم  اأ�سدرت االأمم املتحدة   ،1974 �سنة 

حّق من احلقوق “غري القابلة للت�رشف”، وحّثت الدول على تقدمي الدعم لل�سعب 

.
143

الفل�سطيني مبا يف ذلك ال�سالح، من اأجل احل�سول على حقوقه
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جياًل بعد جيل: يتوارثون الثقافة والن�صال 

الأبنائهم  توريثه  على  الالجئون  حر�ص  ما  اأول  من  الفل�سطينية  ال�سعبية  االأهازيج  كانت 

واأحفادهم، كجزء من البالد والهوية. وتظهر ال�سور )قديًا وحديثًا( ال�سباب الفل�سطيني يوؤدي 

الدبكة وهي الرق�سة ال�سعبية الفل�سطينية. 

الرتاث  �سور  اأهم  اإحدى  الدبكة  وتعتب 

اأدائها  خالل  االأيادي  وت�ستبك  الفل�سطيني. 

وت�رشب  والت�سامن؛  الوحدة  على  كدليل 

االأرجل باالأر�ص داللة على العنفوان والرجولة. 

االنتماء  عمق  عن  تعّب  اأغاٍن  الدبكة  وترافق 

مبختلف  اأحبوها  التي  الفل�سطينية،  لالأر�ص 

ال�سفر  من  بالعائد  الرتحيب  وفيها  املنا�سبات 

وفيها االأعرا�ص واالحتفاالت واالأعياد ال�سنوية 

والفخر واحلما�سة. وتختلف الدبكة باختالف 

املنا�سبات والقرى، لكنها بعد االحتالل اأخذت 

اأ�سكال الن�سال. ورغم غزو ثقافات  �سكاًل من 

للثقافة  وعاملية  عربية  خمتلفة  وفنون  خمتلفة 

االحتالل  حماوالت  ذلك  يف  مبا  الفل�سطينية، 

بكل  الفل�سطينية  الهوية  طم�ص  االإ�رشائيلي 

ا�ستمراريتها  على  الدبكة  حافظت  تعبرياتها، 

يخلو  يكاد  فال  املنا�سبات  كل  يف  وح�سورها 

عر�ص فل�سطيني تقريبًا منها، حتى يف املهاجر. 

اأنا�سيد  على  اليوم  الفل�سطينيون  و“يدبك” 

وطنية ون�سالية، تعب عن معاناتهم وعن حبهم 

لفل�سطني ورغبتهم بالعودة اإليها.
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�ساد�ساً: بني حلم العودة وم�ساريع التوطني

بالرغم من م�ساعفة عدد اليهود منذ �سنة 1948 وم�ساعفة عدد الفل�سطينيني وما 

الي�سري  من  يزل  مل  املختلطة،  الرئي�سية  املدن  يف  خا�سة  ازدحام،  حالة  من  عنه  ن�ساأ 

ا�ستمالكها،  اإعادة  وترتيب  االأرا�سي،  اأ�سول  ومعرفة  ال�سكاين  االنت�سار  ا�ستجالء 

بنهريو  ملبادئ  املتحدة  االأمم  اعتماد  وبعد  والهر�سك،  البو�سنة  جتربة  بعد  خ�سو�سًا 

التي  واملمتلكات  االأرا�سي  ا�ستمالك  اإعادة  عملية  لتنظيم   Pinheiro Principles

.
144

فقدها اأهلها بالعنف اأو االحتالل الع�سكري وامل�سادرة

لكن �سلطات االحتالل ترف�ص منذ النكبة، ولغاية يومنا احلا�رش، االعرتاف بحق 

الالجئني يف العودة اإىل ديارهم، كما ترف�ص ال�سماح لهم مبمار�سة هذا احلق، وتختلق 
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لذلك �ستى االأعذار واملبرات. ففي �سنة 1948، رف�ص وزير اخلارجية االإ�رشائيلي 

الالجئني  الإعادة  فل�سطني،  يف  املتحدة  االأمم  و�سيط  برنادوت،  الكونت  طلب 

�سنة  ويف  “اإ�رشائيل”.  حدود  خارج  الالجئون  يوّطن  باأن  وطالب  الفل�سطينيني، 

 Moshe Sharett مو�سيه �ساريت  “اإ�رشائيل”  اأثناء زيارة وزير خارجية  1956 يف 

للواليات املتحدة ا�سرتط اأن يتم توطني الالجئني الفل�سطينيني يف البالد التي جلاأوا 

. وقّدم عدد غري قليل من امل�سوؤولني االإ�رشائيليني م�ساريع لتوطني الالجئني، 
145

اإليها

 ،Yigal Allon األون  Levi Eshkol، ومناحيم بيغن، ويغال  اأ�سكول  مثل: ليفي 

 Shlomo و�سلومو غازيت ،Yitzhak Shamir ومو�سيه �ساريت، واإ�سحق �سامري

Gazit، واأبا اإيبان Abba Eban، ومو�سي ديان Moshe Dayan. وقد اأعلن رئي�ص 

احلكومة االإ�رشائيلية ال�سابق اإيهود باراك Ehud Barak يف متوز/ يوليو 2000، قبيل 

ذهابه ملباحثات كامب ديفيد Camp David اأن “اإ�رشائيل لن تقبل اأبداً حّق العودة 

االإ�رشائيلية  اخلارجية  وزيرة  حّثت   2006 اأيلول/�سبتمب  ويف   .
146”194 والقرار 

ت�سيبي ليفني Tzipi Livni العامل على اإقناع الفل�سطينيني باأن حل م�سكلة الالجئني 

الفل�سطينيني “لي�ص داخل حدود اإ�رشائيل”، م�سيفة اأن احلل باأن “تكون كل دولة 

احلل لالجئيها: اأن تكون اإ�رشائيل وطنًا لاّلجئني اليهود من �ستى اأنحاء العامل”، اأما 

الفل�سطنيني اأ�سحاب االأر�ص، فقد طلبت منهم الكّف عن ال�سعي اإىل حقوقهم يف 

. كل هذه املواقف توؤكد �سعي القيادات االإ�رشائيلية لتكري�ص 
147

“وطن االآخرين”!
يهودية “دولتهم”، وال�سعي للتخل�ص من العرب الفل�سطينيني الذين بقوا يف ديارهم 

البامج  قراءة  عند  يتاأكد  ذاته  واالأمر  اليوم(.  )“اإ�رشائيل”  االأخ�رش  اخلط  داخل 

هناك  حيث  وكاديا،  والليكود  العمل  الكبى،  االإ�رشائيلية  لالأحزاب  االنتخابية 
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الذي متثله  املوقف  اأي�سًا مع  يتماثل  الالجئني؛  التطابق جتاه ق�سية  اإىل  اأقرب  ت�سابه 

“النخبة الثقافية” االإ�رشائيلية من الكّتاب وال�سحفيني. واأ�سا�ص هذا املوقف “الطابع 
اأية مراجعة  اليهودي لدولة اإ�رشائيل” والرتويج ال�ستحالة عودة الالجئني، وجتاهل 

تاريخية تثبت امل�سوؤولية ال�سهيونية واعتماد حرب 1967 عو�سًا عن 1948 كنقطة 

.
148

بداية ال�رشاع، حيث ينتهي حق العودة –ان �سيتّم القبول به

وتراوحت تقديرات عدد م�ساريع التوطني املقرتحة اأو املطروحة، ب�سكل كامل اأو 

.ولعّل اأقدم هذه املقرتحات على ال�سعيد 
149

جزئي، منذ 1948 بني 40-50 م�رشوعًا

 McGee الدويل م�رشوع وزير اخلارجية االأمريكي ل�سوؤون ال�رشق االأو�سط ماك غي

 Gordon Clapp سنة 1949، وم�رشوع بعثة االأمم املتحدة برئا�سة غوردون كالب�

جون�ستون  م�رشوع  ثّم   ،)1951(  Blandford بالندفورد  وم�رشوع   ،)1949(

Johnston لتوطني الفل�سطينيني على ال�سفة ال�رشقية لنهر االأردن )1955-1953(، 

 Hammarskjold 1957(، وم�رشوع همر�سولد( Humphrey وم�رشوع همفري

 Ros-Lehtinen 1997(، وم�رشوع روزل�ستاين( Arzt ودرا�سة اآرزت ،)1959(

اخلارجية  لوزارة  اأمريكية؛ كما كان هناك مقرتح  )2006(؛ ومعظمها مقرتحات 

البيطانية �سنة 1955 يق�سي با�ستيعاب مليون الجئ يف العراق تدريجيًا؛ ومقرتح 

للدبلوما�سي الكندي مارك بريون Mark Perron �سنة 1993 اأ�سماه “�رشق اأو�سط 

 .
جديد من دون الجئني”150

فتتعّمد  االإ�رشائيلية،  العربية  اأو  االإ�رشائيلية  الفل�سطينية  املفاو�سات  اإطار  يف  اأما 

اإىل  املفاو�سات  وت�سند  الالجئني،  ق�سية  طرح  اأو  ذكر  عدم  االحتالل  �سلطات 
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ًا ي�سمن حّق  القرارات الدولية 242 و338، ال القرار 181، واالأوىل ال حتتوي ن�سّ

عودة الالجئني، اأو يعطيهم حتى حّق االختيار احلّر يف تقرير ما اإذا كانوا يرغبون 

والتعوي�ص،  العودة  حّق  يف  املفاو�سني  من  العديد  يتهاون  كما  ال!.  اأم  بالعودة 

ويقبلون ال�سغوط لتاأجيل طرحه؛ بل اإن بع�سهم لالأ�سف وافق يف وثائق �رشية على 

التفريط به والقبول بالتوطني، مثل مبادرة جنيف Geneva Initiative التي وقعها 

عدد من ال�سخ�سيات الفل�سطينية املقربة من عرفات يف 2003/10/12، والتي �سعت 

دائم  اإقامة  مكان  حتقيق  ملجرد  كالجئ”  الفل�سطيني  الالجئ  و�سعية  “اإنهاء  اإىل 

لالجئني؛ بل جعلت هذا مبثابة تطبيق لكافة القرارات الدولية، التي تدعو اإىل عودة 

الالجئني وحّل م�سكلتهم، مثل القرار 194 و242 واملبادرة العربية. كما دعت اإىل 

اإ�سدار قرار من جمل�ص االأمن Security Council واجلمعية العامة يف االأمم املتحدة 

“يتبنيان االتفاقية ويلغيان قرارات االأمم املتحدة ال�سابقة”؛ واأي�سًا الر�سالة ال�رشية التي 
اأريل  “اإ�رشائيل”  وزراء  رئي�ص  اإىل  عبا�ص  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ص  قدمها 

اأنه “على اقتناع تام باأن حّق عودة الالجئني  �سارون Ariel Sharon، وجاء فيها 

الفل�سطينيني اإىل ديارهم التي �رشدوا منها يف نكبة ال�سنة امل�سوؤومة 1948 لي�ص واقعيًا 

واأنه لي�ص باالإمكان حتقيقه”، م�سيفًا اأنه “مدرك متامًا باأن عدداً قلياًل من الالجئني 

؛ مع الت�سديد جمدداً اأن حّق العودة 
يكنهم العودة اإىل بيوتهم يف الدولة العبية”151

وحق التعوي�ص هما من احلقوق الفردية التي ال يكن املفاو�سة عليها، بل ال ت�سقط 

قانونيًا بتنازالت ال�سيا�سيني.

يفقدوا  مل  النكبة،  على  عامًا  �ستني  من  اأكرث   
ّ
م�سي وبعد  فاإنهم  الالجئون،  اأما 

االأمل بالعودة، ومل يفقدوا كذلك الهمة يف العمل لتحقيق حّقهم هذا. ولقد بدا هذا 
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االأجيال  فنجد  الرتبية،  يف  خا�سة 

الثانية والثالثة من الالجئني تعّرف 

نف�سها باأنها من قرية وق�ساء “كذا 

وكذا” يف فل�سطني، وحتر�ص على 

الفل�سطينية  هويتها  عن  التعبري 

والتم�سك مبا تي�رّش نقله من الرتاث 

 ،1948/5/15 ويعّد  الفل�سطيني. 

التق�سيم،  قرار  �سدور  ذكرى 

يحييها  للنكبة،  �سنوية  ذكرى 

بالفعالّيات حول  �سنويًا  الالجئون 

تاأكيد  مّت  امل�ستمر،  االإ�رشائيلي  النفي  من  الرغم  على 

منازلهم  اإىل  الفل�سطينيني  لالجئني  فعليًا  العودة  اإمكانية 

وقراهم االأ�سلية، من قبل عدد من الباحثني وعدة مرات، 

مع ال�رشح با�ستعمال اخلرائط احلالية لفل�سطني. ومل يجروؤ 

اأحٌد من الباحثني واالأكادييني االإ�رشائيليني على مناق�سة 

هذا الطرح العلمي اأو يتمكن من دح�سه.

 Al Majdal a quarterly magazine of Badil

 Resource Center for Palestinian Residency and

 Refugee Rights, Badil, Issue No. 27 (Autumn

2005).

العامل موؤّكدين على هذا احلّق.

وتبز يف هذا املجال املبادرات االأهلية وجتّمعات الفل�سطينيني يف اخلارج، مثل 

موؤمتر فل�سطينيو اأوروبا، الذي ينظمه مركز العودة الفل�سطيني يف لندن، بانتظام منذ 

�سنة 2003، ويح�رشه اآالف الفل�سطينيني ممن يحملون اجلن�سيات وبطاقات املواطنة 

االأوروبية، ولكن ي�رّشون رغم ذلك على هويتهم وحقهم يف العودة: “ال وطن اإال 

فل�سطني”.

التهجري  فمنذ  الفل�سطينيني،  اإ�رشار  على  بجديدة  لي�ست  املبادرات  هذه  مثل 

االأول، جرى تداول عّدة اأفكار تدعو اإىل قيام الالجئني برحالت جماعية للعودة 

“هجرة  اإىل القرى والبلدات التي هّجروا منها. فدعت الفكرة االأوىل اإىل اإطالق 
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ما  الالجئني  من  العظمى  الغالبية  الأن  نظراً  احلدود،  عب  البية  بالطريق  العودة” 

كبرية  اأعداد  فعاًل  حاولت  وقد  لـ“اإ�رشائيل”.  املجاورة  الدول  يف  يقيمون  يزالون 

لكن  وعيالهم،  اأهاليهم  لعودة  متهيداً  النكبة،  بعيد  العودة  وال�سباب  الرجال  من 

القوات ال�سهيونية امل�سلحة طّبقت بحّقهم �سيا�سة “اأطلق الر�سا�ص بنّية القتل �سّد 

الفل�سطينيني املت�سللني بغية العودة اإىل بيوتهم )...( حتى قمُّدر عدد الالجئني الذين 

، اأثناء 
قتلتهم القوات االإ�رشائيلية بني االأعوام 1948 و1956 نحو 5000 الجئ”152

حماولتهم العودة اإىل دورهم وممتلكاتهم. 

وقد وّقع الالجئون على وثائق ال�رشف العائلية، وعقدوا املوؤمترات املناطقية يف 

بحق  مت�ّسكهم  فيها  يعلنون  وال�ستات؛  اللجوء  ودول  فل�سطني  يف  املناطق  خمتلف 

اإن�سانية  زاوية  من  ق�سيتهم  اإىل  النظر  ورف�ص  التوطني،  م�ساريع  ورف�ص  العودة 

وح�سب، واإمنا هي �سيا�سية بالدرجة االأوىل؛ ويعلنون رف�سهم ال�سفقات ال�سيا�سية 

ويطالبون  واحدة؛  ق�سية  وخارجها  املخيمات  داخل  الالجئني  ق�سية  واعتبار 

“اإ�رشائيل” باالعتذار عن معاناة الالجئني، واالعرتاف بحقهم يف العودة اإىل ديارهم 
الغوث  وكالة  على  االإبقاء  الدويل  املجتمع  يطالبون  كما  بذلك؛  لهم  وال�سماح 

.
153

وت�سغيل الالجئني كونها �ساهد دويل على ق�سيتهم

�سغرية  �سفن  اأ�سطول  ا�ستخدام  اقرتاح  العودة،  بهدف  اأي�سًا  به  العمل  مّت  ومما 

والتحرك بحراً، حيث مّت ا�ستئجار �سفينة )�سيلفر بالوما( من اليونان، ولكن �ساحب 

ال�سفينة ف�سخ العقد ب�سبب تعّر�سه لتهديد من املخابرات ال�سهيونية، واعتب رئي�ص 

.
الوزراء االإ�رشائيلي اإ�سحق �سامري اأن “مثل هذه اخلطوات هي مبثابة اإعالن حرب”154
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حتى الالجئني ممن بقوا داخل اخلط االأخ�رش، ورغم القيود ال�سارمة املفرو�سة 

عليهم من قبل االحتالل والتمييز ال�سارخ الذين متار�سه �سلطات االحتالل بحّقهم، 

يجددوا  لكي  و�سغاراً  كباراً  فيها  يجتمعون  رحالت،  ت�سيري  على  اعتادوا  فقد 

اإىل  وي�سريون  واالأجداد،  االآباء  بيوت  وبيوتهم...  واأمالكهم  بحقوقهم  ذاكرتهم 

التي كانوا  ال�سواقي والينابيع واالآبار  العقارات والتالل، واأماكن  البيوت وحدود 

اأن  قبل  بالهناء،  حتفل  اأيامهم  كانت  يوم   ،155
رحابها يف  اآباوؤهم  يرتع  اأو  يرتعون 

ينغ�سها عليهم املحتل ال�سهيوين.

والالجئون يعلنون يف كل منا�سبة مت�ّسكهم بحقهم يف العودة اإىل ديارهم التي 

هجروا منها. حيث اأظهر اأحد ا�ستطالعات الراأي يف �سنة 2000، جواب الالجئني 

َْت بني العودة والتوطني يف مكان اإقامتك؛ فاختار الالجئون  ريِّ على ال�سوؤال: لو خمُ

العودة، وجاءت النتائج على ال�سكل التايل: “ال�سفة الغربية: 94.9%، قطاع غزة: 

اأجرتهما  ا�ستطالعني  اأظهر  . كما 
156”%89.6 لبنان:   ،%72.7 87.2%، �سورية: 

من   %88.3 اأن  االأول  نتائج  اأ�سارت  حيث  العودة،  اأحّقّية  الف�سائية  اجلزيرة  قناة 

اأرا�سي  اإقامة دولة فل�سطينية على  اإ�سقاط حّق العودة مقابل  امل�ساركني ال يوؤيدون 

1967، اأما اال�ستطالع الثاين فاأظهر اأن 85.6% ال يقبلون بفكرة التجن�ص والتعوي�ص 

.
157

املايل مقابل التنازل عن حّق العودة

 علمي اأجراه مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�سارات 
ّ
كما اأظهر ا�ستطالع منهجي

يف اأيار/ مايو 2006 على خميمات الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان، اأن 79.2% منهم 

اأن  اأجيال، يف حني  اأو  جيل  بعد  ولو  فل�سطني حتى  اإىل  العودة  بحتمّية  يعتقدون 
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اإىل ال�سفة الغربية وقطاع غزة ولي�ص جميع  2.3%  يعتقدون بتحّقق العودة لكن 

وعندما  اأعرف”.  بـ“ال   %5.1 واأجاب  بذلك،  يعتقدون  ال  و%13.4  فل�سطني، 

من   %79.6 مت�سك  الالجئني،  لق�سية  املطروحة  احللول  من  موقفهم  عن  �سئلوا 

امل�ستطلعني بحقهم يف العودة اإىل قراهم واأرا�سيهم االأ�سلية، ومل يقبل �سوى %5.4 

لكن  والتوطني  بالتعوي�ص  قطاع غزة، و%6.3  اأو  الغربية  ال�سفة  اإىل  العودة  منهم 

خارج لبنان، و1.7% بالتعوي�ص والتوطني يف لبنان، و4.9% بالتعوي�ص واال�ستقرار 

بـ“ال  منهم   %2.1 واأجاب  فقط،  املدنية  حقوقهم  على  احل�سول  مقابل  لبنان  يف 

.
اأعرف” 158

“العودة  اأ�سماه  اأبو �ستة م�رشوعًا  الفل�سطيني الدكتور �سلمان  الباحث  وقد قّدم 

حّق ممكن”، ذكر فيه اأّن بريطانيا اأعدت اأثناء فرتة االنتداب )1920-1948( خرائط 

مف�سلة لكل فل�سطني، حتتوي على 100 األف ا�سم، ثم دعمتها بت�سوير جوي كامل. 

ا�ستعملتها “اإ�رشائيل” وطّورتها، وهي حتتفظ ب�سجّل لكّل قطعة اأر�ص، واأ�سحابها 

االأ�سليني وم�ستاأجرها احلايل، الأن “اإ�رشائيل” وزعت اأرا�سي الفل�سطينيني باالإيجار 

يف  الفل�سطينيني  اأرا�سي  ب�سجاّلت  املتحدة  االأمم  حتتفظ  كما  امل�ستوطنني.  على 

للم�ستوطنني  ال�سكاين  التوزيع  اأن  �سّتة  اأبو  ليبنّي   ؛ 
159

الدولية التوفيق  ملّفات جلنة 

لليهود مل يزل لغاية 1994 كما كان عليه احلال يف �سنة 1948. وعند مطابقة مواقع 

ر منها الالجئون، على اأماكن جتمع اليهود، يتبنّي اأن عودة الالجئني  جِّ املناطق التي همُ

اإىل ديارهم ما زالت ممكنة، دون اأي عائق عمراين، وخ�سو�سًا عودة اأهايل اجلليل 

االأعلى؛ مع اإمكانية نقل بع�ص �سكان الريف من اليهود، اإىل املناطق الو�سطى حيث 
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. وتبنّي االإح�ساءات اأن 78% من اليهود 
160

جتّمعات اليهود الكبى، لو اأردوا ذلك

االأر�ص،  من   %85 منهم   %22 وي�ستغّل  فل�سطني،  اأر�ص  من   %15 يف  يعي�سون 

؛ هي م�ساكن 
161

واأن 2.7 % من امل�ستوطنني ي�سيطرون على 17.325 مليون دومن

وممتلكات الالجئني الفل�سطينيني الذين هجروا اإىل خارج وطنهم.

فاأين �سمري العامل من كّل هذا؟.

ر�سم  تهّدم:  خمّيم  من  بقي  ما  هذا 

القد�ص واأمل العودة. 

البارد  نهر  خميم  من  ال�سورة  اأخذت 

�سمال لبنان، بعد تدمريه �سنة 2007.
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خامتة

حلم العودة لي�ص حلم امل�ستحيل، بل حلم املمكن؛ حلم �سعب عا�ص معظمه 

متنقاًل بني املهاجر واملنايف، لكنه ظّل متم�سكًا بهويّته وحّقه يف اأر�سه ويف العودة 

اإليها. هو حلم ماليني ببالدهم التي عا�سوا فيها وهي بعيدة عنهم، وحفظوا من 

بقي  ما  بكل  ومت�ّسكوا  وهواءها،  ومنازلها  طرقاتها  واأجدادهم  اأهلهم  روايات 

معهم منها.

وا يف خميماٍت تنعدم فيها م�ستويات احلياة الب�رشية الالئقة، ويف  تمُِركمُ وحيث 

زوايا ال ت�سل اإليها ال�سم�ص، جعلوا حلم العودة اأمنيتهم وغاياتهم. ر�سموا بدل 

قراهم  باأ�سماء  وحاراتهم  اأزّقتهم  و�سّموا  وحيفا،  ويافا  وغزة  القد�ص  ال�سم�ص 

ومدنهم؛ وعّبوا بكل املعاين والكلمات اأنهم “فل�سطينيون” واأنهم “عائدون”.



114114

يف  الديار  اإىل  بالعودة  احللم  اأ�سبح  لقد 

فل�سطني تراثًا يتناقله الالجئون جياًل بعد جيل، 

ويلّقنه الكبري لل�سغري عهداً ووعداً. ففي ال�سنة 

االأوىل من انتفا�سة 1987 �ساأل �سابط �سهيوين، 

اأثناء التحقيق، �سابًا من اأبناء الالجئني، من قرية 

دير يا�سني: اأما زال اأبوك يحلم بالعودة اإىل دير 

مل  اأنتم  كنتم  اإذا  ال�ساب:  فاأجابه  يا�سني؟... 

منا  تريد  فكيف  يا�سني...  دير  من  اأننا  تن�سوا 

؟. 
162

نحن اأن نن�سى ذلك

البالد”  “ريحة  اإىل  ذاته  احلنني  اأن  كما 

الالجئني  بني  تعرف  حيث  فل�سطني  )رائحة 

بـ“البالد”( هو ما جعل “قطف جميل قدورة، 

زيتون  زيت  من  ب�سابونة  حتتفظ  اأ�سعد”  اأم 

اأهلها  ّجرت مع  يوم همُ فل�سطني، حملتها معها 

لكي تمُغ�سل بها حني وفاتها. ويف اأواخر متوز/ 

 85 يناهز  2005 توفيت قطف عن عمر  يوليو 

اأهلها  توىل  حيث  اأرادت،  ما  لها  وكان  عامًا، 

 .
163

تغ�سيلها ب�سابونة من فل�سطني

اأما اأحمد حممد الطه من مواليد �سنة 1914، 

ذكريات  عن   ،2006/10/1 يف  ِئَل  �سمُ عندما 

اأوروبا  فل�سطينيو  موؤمتر  �سعار 

انعقد يف كوبنهاجن  الذي  ال�ساد�ص 

بالدامنارك يف 2008/5/3، مب�ساركة 

وقد  فل�سطيني.  اآالف  �سبعة  نحو 

األقيت خالل  التي  الكلمات  اأكدت 

العودة،  بحّق  التم�ّسك  على  املوؤمتر 

الالجئني  اإ�رشاك  �رشورة  وعلى 

القرار  �سنع  يف  الفل�سطينيني 

الفل�سطيني.

البيطانية  االإذاعة  هيئة  موقع 

)BBC(، 4 و2008/5/6. 

�صتون عاماً وللعودة اأقرب
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فل�سطني والعودة، فتنهد باأ�سًى وح�رشة، واأمال راأ�سه كاأنه يريد اأن يقول اإن الذي 

قد  كان  ورقًة  تناول  ثم  ذهبت.  اأينما  وي�سغلني  همًا  اأحمله  الذي  هو  عنه  اأمُ�ْساأَلمُ 

:
164

كتب عليها ق�سيدة بالعامية الفل�سطينية، يقول يف مطلعها

يا رب مّنك اأ�ستعيد عهودي            حتى على بلدي واأر�سي اأعودي

تمُ ظلمًا وا�ستعدت وجودي ِف�سْ زرعت يف كل الدروب ورود         ورمُ

اأبيت اأن اأبقى بدون هوية                 فاملجد خارطتي ور�سم حدودي

اأحد كاتبي هذه ال�سطور )حممود معني مّناع( الذي مل يكن قد بلغ  حتى ابن 

�سن الثالثة، جاءين ذات يوم اإىل اأبيه هاجزاً... واهلل ما ن�سينا... واهلل مان�سينا... 

فل�سطني بالدنا... و�سو عينينا... اأوف يابا... اأوف يابا... اأعرف اأنه قد ال يعي 

متامًا ما يقول، ولكنني اأعرف اأي�سًا اأن هذه االأهاجيز �ستنغر�ص يف ذاكرته لت�سبح 

اإيانًا، يتحّكم بكل �سلوكه و�سرية حياته، فيبقى وفيًا لدار اآبائه واأجداده، و�ساعيًا 

لتحقيق حلم حوايل �سبعة ماليني الجئ فل�سطيني. 

والأنها  العهد...  على  توؤكد  لكونها  م�ساعرنا...  حممود  اأهازيج  حّركت 

وتنهيداتها على  وبكاء عمته  اأمه  ومواويل  اأبيه  والده حكايات  اإىل خميلة  اأعادت 

ذكرياتها مع عمومتها يف نابل�ص... وجّده الذي اأبى اأن ي�سكن مع الالجئني... 

هناك  عزلته  اإىل  يعود  ما  و�رشعان  عابرة،  زيارة  اإال  خميم...  يف  وال  ريف  يف  ال 

فل�سطني...  ال�سام...  بالد  حلا�رشة  وفاء  لبنان...  جنوب  القا�سمية  جرود  يف 

يح�سن  اأن  اأمنياته  اأغلى  وكانت  منها،  ّجر  وهمُ فيها  ولد  التي  وعكا  القد�ص... 

ترابها رفاته، فحرمته الع�سابات ال�سهيونية الغا�سبة حتى من حتقيق اأمنية يف املوت 

والدفن يف ثرى الديار والوطن احلبيب... فل�سطني...
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�صدر من هذه ال�صل�صلة

1. عبا�ص اإ�سماعيل، عن�رسية اإ�رسائيل: فل�صطينيو 48 منوذجاً، �سل�سلة اأول�ست اإن�سانًا؟ )1(.

معاناة املراأة الفل�صطينية حتت االحتالل االإ�رسائيلي،  ح�سن ابحي�ص و�سامي ال�سالحات،   .2
�سل�سلة اأول�ست اإن�سانًا؟ )2(.

�سل�سلة  االإ�رسائيلي،  االحتالل  الفل�صطيني حتت  الطفل  معاناة  عيتاين،  ومرمي  احليلة  اأحمد   .3

اأول�ست اإن�سانًا؟ )3(.

4. فرا�ص اأبو هالل، معاناة االأ�صري الفل�صطيني يف �صجون االحتالل االإ�رسائيلي، �سل�سلة اأول�ست 

اإن�سانًاَ؟ )4(.

5. يا�رش علي، املجازر ال�صهيونية بحق ال�صعب الفل�صطيني، �سل�سلة اأول�ست اإن�سانًا؟ )5(.

اأول�ست  �سل�سلة  الفل�صطيني،  الالجئ  معاناة  مّناع،  ومعني  عيـتاين  مريـم   .6

.(6) اإن�سانًا؟ 

اأول�ست  الغربية، �سل�سلة  ال�صّفة  العازل يف  اجلدار  7. ح�سن ابحي�ص وخالد عايد، 

.)8( اإن�سانًا؟ 

ي�صدر قريباً

8. القد�ش واملقد�صات، �سل�سلة اأول�ست اإن�سانًا؟ )7(.

9. معاناة الطالب الفل�صطيني حتت االحتالل االإ�رسائيلي، �سل�سلة اأول�ست اإن�سانًا؟ )9(.

10. معاناة العامل الفل�صطيني حتت االحتالل االإ�رسائيلي، �سل�سلة اأول�ست اإن�سانًا؟ )10(.




