
جمعية منتدى التواصل

مشروع حق العودة لالجئين (سنعود)




(NPA)بتمويل من المساعدات الشعبية النرويجية 

2010/12/20االثنين 

قطاع غزة ـ فلسطين






منشورات

جمعية منتدى التواصل

(NPA)بدعم من المساعدات الشعبية النرويجية 

حقوق الطبع محفوظة

2010الطبعة األولى ـ غزة 





المقدمة 

برنامج المؤتمر



ـ كلمة الدكتور زكريا األغا / رئيس دائرة شؤون الالجئين

ـ كلمة أ. صالح الشافعي / رئيس جمعية منتدى التواصل

ـ كلمة أ. وداد نصر / المساعدات الشعبية النرويجية 

ـ كلمة أ. جمال أبو حبل / اللجنة االستشارية للحملة الشعبية 

ـ كلمة أ. ناهض زقوت / منسق عام المؤتمر



ـ د. وليد حمامي: الالجئ الفلسطيني في القانون الدولي.                            

) وعالقته بحق العودة.        ١٩٤ـ آمنة غنيم: قراءة في قرار األمم المتحدة رقم (

ـ جودات جودة: دور وكالة الغوث (االونروا) تجاه حق العودة في ضوء قرار إنشائها. 

الجلسة الثانية: قراءة في القرارات العربية تجاه حق العودة

ـ د. ناصر جربوع: الموقف العربي من مسألة تنقل الالجئين الفلسطينيين بين الدول العربية.  
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يحيي الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات هذا العام الذكرى الثانية والستين لنكبة فلسطين وال يمكننا االكتفاء بأن تكون 

عملية إحياء الذاكرة والتاريخ جزء من البـكاء على شـظايا المكان الفلسـطيني ألن النكبـة لم تنته مع وقـف إطالق النار وصمت 

البـنادق على الجبـهات العربـية اإلسـرائيلية في العام ١٩٤٩ بـل إنها مسـتمرة حــتى يومنا هذا وال تزال تداعياتها المباشــرة 

تشكل مفاتيح الحل واألزمة لمعظم قضايا الصراع الراهنة ومنها قـضية الالجئين الفلسـطينيين والقـمع المتواصل لإلنسـان 

الفلسطيني والجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ومنها حقه في تقرير المصير .

لقد أدت نكبة فلسطين إلى طرد وتهجير غالبية أبناء الشعب الفلسـطيني والى تدمير أكثر من ٥٠٠ قـرية ومدينة فلسـطينية 

من خالل عمليات تطهير عرقـي منظمة ومنهجية قـامت بـها المنظمات العســكرية الصهيونية وبــعدها الجيش اإلســرائيلي 

بــأوامر صادرة عن القــيادة السياســية الصهيونية العليا. وعلى مســمع الدنيا وبــصرها, ترافقــت عملية التهجير واالقــتالع 

والتدمير, بارتكاب عشرات المجازر وعمليات القتل وتدمير المقدسات اإلسالمية والمسيحـية, إلى جانب عمليات تدمير المكان 

ومعالمه الوطنية والدينية والحياتية بشكل منظم، تم تدمير التراث الثقافي واإلنتاج األدبي الفلسـطيني من مكتبـات ووثائق 

وأرشـيفات خاصة وعامة وذلك لطمس الوجود الفلسـطيني في البــالد ومحــوه من المكان من جهة, ومن الذاكرة والتاريخ من 

جهة أخرى, كما تم تدمير المؤسسات الفلسطينية الوطنية واإلسـالمية وذلك للقـضاء على المشـروع السياسـي الفلسـطيني, 

ليحل مكانه المشروع السياسي االستعماري الصهيوني. بدأت أحداث النكبـة التدميرية للمكان والتاريخ في أواخر األربـعينات, 

ولكن جذورها تمتد إلى أواخر القرن التاسع عشر, 

وتحـديداً إلى انعقــاد المؤتمر الصهيوني األول في بــازل عام ١٨٩٧, حــيث قــررت فيه الحــركة الصهيونية بــدء المشــروع 

الصهيوني في فلسطين من خالل إقامة المستعمرات وتشجيع (الهجرة) إلى فلسطين. لقد اتسم المشروع الصهيوني بطابعة 

الكولونيالي االســتعماري واالســتيطاني, وتم تحــت مظلة وحــماية االنتداب البــريطاني على فلســطين, الذي كانت مهمته 

األساسية إضعاف المشروع السياسي والوطني الفلسطيني, وتجهيز الظروف السياسية والعملية إلقـامة المشـروع الصهيوني 

المتمثل بإقامة دولة يهودية للشعب اليهودي على حساب نهب أرض فلسطين وتشريد الشعب الفلسطيني.

إن المجتمع العربي الفلسـطيني في الداخل جزء من القـضية الفلسـطينية, فال يمكن فصله عن أحـداثها وتطوراتها منذ العام 

١٩٤٨. وإن جميع القضايا األساسية التي يناضل الفلسطينيون في الداخل من أجلها ما هي إال إفرازات القـضية الفلسـطينية, 

كاألرض والمهجرين واألوقاف والمقدسات والقرى غير المعترف بها واألسـرى األمنيين. لهذا فإن عملية إحـياء ذكرى النكبـة, ال 

تهدف إلى التضامن مع شعبنا الكبير, بقدر ما هو تذكير لنا جميعاً بنكبة حلت بنا وال تزال قضايانا الراهنة تدور في فلكها.

في هذا العمل الثقـافي والتربـوي والسياسـي, يجتمع أبـناء الشــعب الفلســطيني في مختلف أماكن التواجد الفلســطيني في 

الوطن والشتات ليكتبوا رسـالة واضحـة تفيد بـأن الجيل الجديد يحـفظ هويته وتاريخه, ورغم الحـدود القسـرية إال أنه ال يزال 

يؤمن بوحدة اإلنسان الفلسطيني على أرضه الفلسطينية.
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ـ  صباحا  10.30ـ التسجيل:   10

ـ  صباحا 11.30ـ االفتتاح:   10.30

ـ كلمة: د. زكريا األغا / رئيس دائرة شؤون الالجئين

ـ كلمة: أ. صالح الشافعي / رئيس مجلس ادارة جمعية منتدى التواصل 

 NPAـ كلمة: أ. وداد نصر / المساعدات الشعبية النرويجية_

ـ كلمة: أ. جمال أبو حبل / اللجنة االستشارية لمشروع حق العودة لالجئين

ـ كلمة: أ. ناهض زقوت / منسق عام المؤتمر

إدارة االفتتاح/  أ. جمال البابا

الجلسة األولى: قراءة في القرارات الدولية تجاه حق العودة 

ـ   1.30الزمن: من الساعة   20

رئيس الجلسة:   د. فؤاد حمادة 

المحاور:

ـ الالجئ الفلسطيني في القانون الدولي. 

) وعالقته بحق العودة.  ١٩٤ـ قراءة في قرار األمم المتحدة رقم (

ـ دور وكالة الغوث (االونروا) تجاه حق العودة في ضوء قرار إنشائها. 

استراحة + ضيافة

الباحثون:

د. وليد حمامي

أ. آمنة غنيم

أ. جودات جودة 
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الجلسة الثانية: قراءة في القرارات العربية تجاه حق العودة 

ـ  3.30الزمن: من الساعة 2 

رئيس الجلسة:   د. مازن العجلة

المحاور:

ـ الموقف العربي من مسألة تنقل الالجئين الفلسطينيين بين الدول العربية.

ـ الموقف العربي من مسألة تجنيس الالجئين الفلسطينيين. 

ـ حياة الالجئين الفلسطينيين في البلدان العربية في ضوء قرارات الجامعة العربية. 

الباحثون:

د. ناصر جربوع 

أ. أشرف المبيض

أ. والء تمراز 

الجلسة الختامية

ـ 4 3.30الزمن: من الساعة  

رئيس الجلسة:   أ. نعيم مطر 

ـ قراءة التوصيات.

ـ توزيع الدروع التقديرية على المشاركين
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عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس دائرة شؤون الالجئين

األخوات واإلخوة طاقم مشروع حق العودة لالجئين وجمعية منتدى التواصل

األخوات واإلخوة ممثلو القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني

األخوات واإلخوة الباحثون ... الحضور الكريم ..

اسمحـوا لي بـداية أن أتوجه بالشـكر والتقـدير لطاقـم مشـروع حـق العودة لالجئين (ســنعود) ولجمعية منتدى التواصل على 

إعدادهما وتنظيمهما لمؤتمر "حق العودة بين القرارات الدولية والقرارات العربـية" بمناسبـة الذكرى الثانية والسـتين لصدور 

القرار ١٩٤، الذي نتطلع إليه بأمل الخروج بتوصيات ومقترحـات تسـاهم في مواجهة التحـديات الماثلة أمام شعبـنا وتعزز من 

صموده في التصدي لكافة المؤامرات التي تلتف على ثوابـتنا الوطنية وفي مقـدمتها حـق العودة. والشــكر أيضاً لجميع اإلخوة 

الباحثين والمختصين على ما سيقـدموه من دراسـات وبحـوث علمية سـتتناول قـضية الالجئين من مختلف أبـعادها والتي من 

المؤكد ستثري المؤتمر وحلقات النقاش فيه وستساهم في بلورة التوصيات الهامة حول القضايا المطروحة على جدول أعمال 

المؤتمر .

كما وأتوجه بالتحـية والتقـدير لألخوة الحـضور ممثلي القـوى السياسـية واللجان الشعبــية، والمنظمات األهلية والمؤسســات 

الحكومية والشخصيات والفعاليات الثقافية واألكاديمية التي أسهمت في إنجاح المؤتمر، ولهذا الحضور الواسع الذي يحمل في 

طياته جملة من الدالالت التي تعبـر عن مدى تعلق شعبـنا الفلسـطيني بحقوقـه الوطنية المشـروعة وفي مقـدمتها حقــه في 

. 1948العودة إلى دياره التي شرد منها عام 

األخوات واإلخوة الحضور:

، هذا القـرار الذي جاء بـعد عام من صدور  ١٩٤نلتقـي اليوم في مؤتمركم هذا لنحـيي الذكرى الثانية والسـتين لصدور القـرار 

قرار تقسيم فلسطين وبعد سبعة شـهور من إعالن دولة إسـرائيل ليقـر صراحـة وبـكل وضوح في مادته الحـادية عشـر بحـق 

، بـعد أن شـعرت األسـرة الدولية التي كانت قـد اقترحــت  ٤٨العودة لالجئين الفلسـطينيين إلى ديارهم التي شـردوا منها عام 

٢٩/١١/١٩٤٧تقسيم فلسطين وأقرته بقرارها رقم  الصادر عنها فيها  بمسـؤولية عميقـة تجاه هذه المأسـاة والمعاناة  ١٨١

التي لحقت بالشعب الفلسطيني بعد طرده من دياره وأراضيه، وتدمير قـراه وطمس معالمها. وحـرصاً منها على تنفيذه جعلت 

، أما الشـرط الثاني  ١٩٤٩تنفيذه من قبل إسـرائيل أحـد الشـرطين المرافقـين لقبـول عضويتها في األمم المتحـدة في العام 

١٨١فكان تطبيق القرار  الذي قضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، وقـد تعهدت إسـرائيل حـينذاك التزامها بالقـرارين معاً إال 

أنها تنصلت عن تطبيقهما وال تزال مطالبة تنفيذهما حتى هذه الساعة.

١٩٤إن أهمية القرار  تنبع من كونه أخذ الصفة اإللزامية في القـانون الدولي لتطبيقـه بـعد التأكيد عليه وتكراره عالمياً ألكثر 

١٥٢من  مرة في الجمعية العامة لألمم المتحـدة، إلى جانب كونه يشـكل إجماعا دولياً وعربـياً وفلسـطينياً كمرجعية قـانونية 

وسياسية لحل قضية الالجئين الفلسطينيين لما يحمله هذا القرار من إقرار لحق الالجئين في العودة إلى ديارهم التي شردوا 
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من مساحة الضفة الغربية، التي رفضتها منظمتها التحرير الفلسطينية بشكل قاطع وألي طرح يتجاوز الحقوق الثابتة لشعبنا 

٦٧في الدولة المستقلة على كامل حدود الرابع من حـزيران عام  وعاصمتها القـدس، وضمان حـق عودة الالجئين إلى ديارهم 

١٩٤تنفيذاً لقرار األمم المتحدة  .

 كما وتعلمون أيها األخوة واألخوات ما تمر بـه عملية السـالم من مأزق خطير بسبــب السياســات االســتفزازية والمتعنتة التي 

تنتهجها الحكومة اإلسـرائيلية رغم المشـاركة األمريكية على أعلى المسـتويات، وحـتى على مسـتوى اللجان الفرعية، وتجدر 

اإلشـارة هنا إلى أن اإلدارة األمريكية لم تمارس أي ضغط فعلي على الحـكومة اإلسـرائيلية لوقــف االســتيطان وحــملها على 

التنفيذ الدقـيق واألمين لالستحقاقـات المترتبـة عليها، مما شــجع هذه الحــكومة على االســتمرار في مواقــفها المتعنتة في 

مواصلة االستيطان وتهويد مدينة القدس واالسـتمرار في سياسـتها غير الجادة تجاه اتفاق السـالم وتنفيذه واحـترامه، وجعل 

المفاوضات تدور في حلقـة مفرغة، رغم كل الجهود السياسـية والدبلوماســية التي بــذلتها أطراف دولية عديدة، بــل إن هذه 

الحـكومة ال تبـالي بالمواقـف السياسـية والدبلوماسـية الدولية وتتمادى في التهرب من عملية الســالم واالتفاقــات المبــرمة 

واستحقاقـاتها العالقــة ضاربــة عرض الحــائط بــكافة القــرارات واألعراف والمواثيق الدولية، رامية إلى فرض األمر الواقــع 

االستيطاني على الشعب الفلسطيني وتمزيق وطنه وتحويله إلى كانتونات معزولة ومحاصرة تخضع للسيطرة 

اإلسـرائيلية وذلك من خالل هجمتها االسـتيطانية الشرسـة والمبـرمجة في كافة األراضي الفلسـطينية المحــتلة وخاصة في 

مدينة القدس الشريف وما حولها.

إن استمرار حكومة االحتالل اإلسـرائيلي في سياسـتها العدوانية وتنكرها لحقـوق شعبـنا العادلة التي أوصلت المفاوضات إلى 

طرق مســدود، تدفعنا اليوم اللجوء إلى الخيارات البــديلة وهي عديدة الســترداد حقوقــنا المشـــروعة في العودة والحـــرية 

واالستقـالل وبـناء الدولة المستقـلة، هذه الخيارات ال تزال منظمة التحـرير الفلسـطينية والقـيادة الفلسـطينية تتدارسـها مع 

األشقاء العرب الختيار األنسب واألنجع منها للرد على سياسية االحتالل اإلسـرائيلي ومن ضمنها خيار التوجه إلى مجلس األمن 

للموافقة على قبول دولة فلسطين على حدود الرابع من حـزيران عضواً كامل العضوية في األمم المتحـدة، ومن هذا المؤتمر 

فإننا نثمن مواقــف دولة البــرازيل واألرجنتين واألورغواي وبــوليفيا وغيرها من دول أمريكا الالتينية على مواقــفها الداعمة 

للقـضية الفلسـطينية واعترافها بـالدولة الفلسـطينية على حـدود الرابـع من حـزيران، كما ونثمن موقـف فرنســا والبــرتغال 

والنرويج وأسبانيا لرفع التمثيل الدبلوماسي لدولة فلسطين إلى مستوى سـفارة ونأمل على أن تحـذو دول أوروبـا وباقـي دول 

العالم حذوها، إن هذه المواقـف هي بمثابـة الرد الفعلي على سياسـة االحـتالل اإلسـرائيلي المتنكرة لحقـوق شعبـنا وانتصاراً 

للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وستواصل القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير اتصاالتها مع دول العالم لتامين الدعم 

العالمي للشعب الفلسطيني وحقه العادل في العودة وتقرير المصير.

األخوات واإلخوة الحضور:

إن التحـــديات والمخاطر التي طالما واجهتنا بـــاألمس مازال الكثير منها ماثالً أمام أعيننا اليوم في ظل اســـتمرار االحـــتالل 

واالستيطان وفي ظل تنكر الحكومة اإلسرائيلية لحقوق شعبنا الثابتة في العودة والحرية واالستقالل هذه التحديات تقـتضي 

منا الوعي التام بدقة الظرف 
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وخطورة المرحلة، بل وتستدعي أخذ الحيطة والحـذر واالنتبـاه إلى ما يحـاك ضد شعبـنا الفلسـطيني وأرضنا الفلسـطينية من 

مؤامرات وأخطار تستهدف مشروعنا الوطني الفلسطيني، 

وهذا يتطلب منا وضع إستراتيجية فلسـطينية جديدة تنطلق على الصعيد الفلسـطيني في الوطن والشـتات مع أهمية توفير 

كافة متطلبـات الصمود في مواجهة العدوان المتواصل، والســعي لترســيخ الوحــدة الوطنية عبــر إنهاء االنقســام وتحقــيق 

المصالحة الفلسطينية وااللتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها الوطني الذي يحقق اإلرادة الفلسطينية ويجمع 

التنظيمات السياسـية الفلســطينية على أهداف ورؤى موحــدة تســاهم في حــماية مشــروعنا الوطني الكبــير التي تدعمها 

الدبلوماسية العربية والقرارات الدولية ولتكريس الجهد لمقاومة االحتالل، والسـعي لتوظيف طاقـات شعبـنا الفلسـطيني في 

الوطن والشـتات وإشـراكه في عملية النضال الوطني المتواصلة وفقـاً لألشـكال المناسبـة التي تجسـد وحـدة شعبـنا في إطار 

منظمة التحرير الفلسـطينية وتحـافظ على وحـدة العمل الوطني من أجل انتزاع الحقـوق الوطنية المشـروعة وإزالة كافة آثار 

النكبة التي ال زال شعبنا المشرد والمشتت في كافة بقـاع األرض يعاني من نتائجها المدمرة وينتظر ويتطلع للعودة إلى وطنه 

ودياره التي شرد منها .

وفقكم اللـه .. والسالم عليكم ورحمة اللـه وبركاته
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األخوة الحضور كل باسمه ولقبه، أهالً وسهالً بكم جميعاً في افتتاح مؤتمر حق العودة بين القرارات الدولية والقرارات العربية.

سنعود يا وطني إلى الديار.

سنعود يا شعبي إلى البيت.

سنعود يا أبي إلى الطابية وحقول القمح.

سنعود يا ابني إلى ميراث اآلباء واألجداد.

نرحـب بــكم جميعاً في افتتاح مؤتمرنا هذا حــول التأكيد على حــق العودة, عودة الالجئين الفلســطينيين على ديارهم التي 

هجروا منها وأخرجوا منها قصراً بكل أشكال الظلم والقهر ويسـعدنا أن نلتقـي اليوم لنؤكد على تمسـكنا الثابـت بحـق العودة 

, إلعالنه والذي نص بشـكل واضح  ٦٢والتعويض وفق القرارات الدولية والسيما القرار ١٩٤ الذي نحيه في هذه األيام الذكرى 

وغير قابل للتأويل على حق الالجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.

في وقـت تلبـدت فيه سـماء المفاهيم والقـيم الوطنية بــغيوم االنقســام واختلطت فيه المعايير وكثرت فيه االجتهادات نظل 

متمسـكين بالثوابـت الفلسـطينية المستقـلة وعاصمتها القـدس الشــريف بســيادة كاملة على األراضي الفلســطينية ونظل 

متمسكين بحق العودة إلى األراضي الفلسطينية التي أخرجنا منها واسمحوا لي أن أكد على حقيقة ثابـتة راسـخة وهي أن حـق 

العودة هو لكل الجئ أخرج من أرضه وبـيته ولكل أبـناء وأحـفاد هذا الالجئ فالبـيت واألرض هي ميراث شــرعي ال يملك أحــداً 

الحق في التنازل عنه فهو حق شخصي.

إننا في جمعية منتدى التواصل إذ ننفذ مشروع الحملة الشعبية لحق العودة لالجئين (سنعود) بـدعم وتمويل من المسـاعدات 

كأحد المشاريع الهامة وكأحد القـضايا والثوابـت الفلسـطينية , نعلن وبـكل فخر عن سـعينا الدائم   (NPAالشعبية النرويجية (

لتحقيق المصلحة الفلسطينية والعمل على االرتقاء بواقع مجتمعنا الفلسطيني لذلك فان أهدافنا تتلخص في تقديم خدمات 

متنوعة لألطفال ونشــر الوعي الثقــافي واالجتماعي لدى فئات الشبــاب والتأكيد على مشــاركتهم واالهتمام بــالمرأة ودعم 

مطالبــها العادلة بالمســاواة واالهتمام بالقــضايا الوطنية وإعادة الحـــياة للتراث هذه األهداف نســـعى إليها ليكون مجتمعنا 

. لفلسطيني النواة الصلبة للدولة الفلسطينية المنتظرة بإذن ا

إن جمعية منتدى التواصل وهي تسعى لتحقيق أهدافها ال ننسى جهود أخوة أعزاء بذلوا الغالي والنفيس في سبـيل نجاح هذه 

المؤسسـة فاسمحـوا لي أن أتقــدم بالشــكر لكل األخوة في الهيئة التأسيســية للجمعية ولألخوة في مجالس اإلدارة السابقــة 

فالنجاح ال يأتي بـين يوم وليله بــل هو نتيجة لجهد متواصل وإننا في مجلس إدارة جمعية منتدى التواصل لنفخر في مواصلة 

طريق إخواننا.



رئيس مجلس ادارة جمعية منتدى التواصل
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اللجان الشعبية صاحبـة الجهد الكبـير في مجال التأكيد على حـق العودة تستحـق منا كل التقـدير على دورها باسـمكم جميعاً 

نتقدم إليهم بالشكر, ونخص بالذكر اللجنة الشعبية في مخيم النصيرات ورئيسها األخ/ خالد السراج.

هي رائدة المؤسسات الدولية في دعم مشاريع تتعلق بحـق العودة فلها منا كل الشـكر   (NPAالمساعدات الشعبية النرويجية (

والتقدير.

كل الشكر والتقـدير واالحـترام لألخوات واألخوة المشـاركين في فعاليات هذا المؤتمر ونتمنى من او العلي القـدير أن يكون 

جهدهم هذا محــفزاً على التمســك بحــق العودة, وأخيراً أشــكر زمالئي في مجلس اإلدارة واألخ/ مدير مشــروع حــق العودة 

لالجئين (سنعود) وجميع العاملين في المشـروع والجمعية, وانه لوعد منا في جمعية منتدى التواصل أن يكون التمسـك بحـق 

العودة شـعار وهدف نسـعى لتحقيقــه والدفاع عنه فان قــدر لنا وعدنا فنعم العمل وان لم يقــدر لنا فان ابــناً لنا أو حــفيداً لنا 

سيعود... سنعود إلى أرض اآلباء واألجداد.

سنعود إلى حيفا والى يافا والمجدل، والى بربرة وبرير واسدود وحمامة والشيخ مونس، وإلى هربيا واللد والرملة، إلى كل قرانا 

التي هجرنا منها.

والسالم عليكم ورحمة اللـه وبركاته,,,
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َلمَّا تحررتِ المدينة عدت من

منفاَي

أبحث في وجوه الناسِ عن

صحبي..

فلم َأْعثر على أَحٍد

فسألت عن أهلي، وعن دارِ لنا

فاستغرب الناس السؤاْل

وسألت عن َشجرٍ قديٍم،

كان يكتنف الطريقَ إلي التالْل

فاستغربَ الناس السؤاْل

وبحثت عن نهرِ المدينةِ دون جدوى،

وانتبهت إلي رمادِ ناِزٍل

من جمِرة الشَّمس التي كانت تميل إلي الزواْل

وَفِزعت حين رأيت أهلَ مدينتي

يتحدثون بلكنةِ عجماء متجهين نحوي

فابتعدُت

وهم أمامي يتبعون تراجعي بخطىً ِثقاْل

حتى خرجت من المدينة مثقال بحقائبي

وانهرت مثل عمودِ ملحٍ 

في الرمالْ .. 

السيدات و السادة الحضور ...

أرحب بكم كل باسمه و لقبه

يسعدني في البداية أن أرحب بكم في هذا المؤتمر العام مؤتمر حق العودة بـين القـرارات الدولية والعربـية والذي يأتي ضمن 

 .NPAمشروع سنعود المنفذ من قبل جمعية منتدى التواصل بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية 

المسـاعدات الشعبــية النرويجية هي مؤسســة أهلية غير حــكومية تحــصل على تمويلها من الشــعب النرويجي والحــكومة 

النرويجية وتعمل في شـرق القـدس والضفة الغربــية وقــطاع غزة في مجاالت مختلفة تشــمل البــرامج التنموية المتعلقــة 

بالحقـوق الفلسـطينية وقـطاع الشبــاب وكذلك بــرامج اإلغاثة الطارئة في قــطاعي الزراعة والتعليم كما وتمول العديد من 

المشاريع بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة ومؤسسات المجتمع المحلي.



 NPAالمساعدات الشعبية النرويجية_
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تعمل المساعدات الشعبية النرويجية ضمن خطة إستراتيجية بهدف مساعدة الالجئين الفلسطينيين في جميع المجاالت وفي 

مختلف القطاعات لضمان مستقبل أفضل إيمانا منها بالحقوق الفلسطينية وحق الناس في حياة أفضل كذلك الحـاجة الماسـة 

إلى التحسين المستمر.

بمجموعة من القيم والمبـادئ الداعمة بـاتجاه مناصرة قـضايا الشبـاب في العالم كونها تؤمن بـالدور الذي يلعبـه   NPAتؤمن 

الشباب في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية في ميادينها المختلفة كما وتولي المسـاعدات الشعبـية النرويجية اهتماماً كبـيراً 

في دعم وتنفيذ بـرامج ومشـاريع بالشـراكة مع مؤسسـات المجتمع المدني بـهدف تمكين الشبـاب واألطر الشبابـية المختلفة 

داخل الجامعات وخارجها من قــيادة عمليات التغيير والتطور المجتمعي في الميادين الثقــافية واالقــتصادية واالجتماعية من 

خالل دعم وتنفيذ مشـاريع تسـعى إلى تمكينهم في المجتمع وضمان عناصر التمكين المختلفة بـدءاً من اسـتثارة الوعي عبـر 

عمليات بـناء القـدرات من خالل التدريب والتوعية بـاإلضافة إلى ضمان إتاحـة الفرص وتقــديم الدعم الالزم لتنفيذ أنشــطة 

مجتمعية قـائمة على حـرية المشـاركة والتعبـير عن الرأي ونشـر قـيم المسـاواة والعدالة واالحـترام المتبــادل وتعزيز ثقــافة 

التوجهات القائمة إلى بناء تحالفات شبابية تهدف لنشر ثقافة المجتمع المدني   NPAالتسامح بين العناصر الشابة. كما وتدعم 

بين أوساط الشباب وتساعدهم في التأثير في صناعة القرار.

وبناءاً على ذلك جاء تمويل هذا المشـروع الذي شـمل شريحـة عريضة من المجتمع تمثلت باآلبـاء واألجداد واألطفال واألمهات 

إيمانا منا بأهمية ترسيخ التراث وتثبيته لدى الجميع الكبير والصغير على حد سواء وذلك "كي ال ننسى". 

اشتمل مشروع سنعود على العديد من األنشطة والتي تمثلت بعقـد ورشـات العمل وتوثيق شـهادات اآلبـاء واألجداد واألمهات 

وعقد المخيمات الصيفية لألطفال وتصميم المطبوعات التي تحض على حق العودة. وال ننسـى الكرنفال الرياضي الذي عقـد 

في رمضان الماضي وشـمل العبـين قـدامى وجدد. جاء هذا المشـروع الهام للتأكيد على أننا باقـون هنا مهما طال الزمن وجاء 

بغرض تعزيز قيم الحوار وتفعيل قيم العمل الطوعي. 

فخورون بهذا االنجاز الرائع وال يسعني في هذا المقام إال أن أتقـدم لمنتدى التواصل بالشـكر الجزيل على كل   NPAونحن في 

ما بذلوه من جهود وندعو الجميع لالستمرار في دعم هذه 

البقاء والصمود في هذه األرض. كما وندعو إلى تعزيز الوحدة بين األشقاء لما في ذلك المصلحة لمجتمعنا الفلسطيني.  

سنرجع يوماً إلى حينا

ونغرق في دافئات المنى

سنرجع مهما يمر الزمان

وتنأى المسافات ما بيننا

فيا قلب مهًال

وال ترتمي على درب عودتنا

يعز علينا غدًا

أن تعود رفوف الطيور ونحن هنا.
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الحضور الكريم كل باسمه ولقبه

انه لشرف عظيم لي أن أقف اليوم متحـدثا باسـم الهيئة االستشـارية لمشـروع حـق العودة (سـنعود)، في هذا المؤتمر الخاص 

بشأن القرارات الدولية والقرارات العربية التي تؤكد على حق عودة  الالجئين إلى ديارهم وتعويضهم عن كل ما لحق بهم من 

) عاما، وفي ظل غياب العدل وسـيطرة  ٦٢أذى جراء االعتداءات الصهيونية على شعب أعزل وطرده من دياره، وكان هذا قبـل (

القوة وغياب حقوق اإلنسان.

ظل شعبنا إلى اآلن يتذوق مرارة التشريد والحـرمان من العودة إلى دياره، وظل مالحقـا كل من يتحـدث عن هذا الحـق، إلى أن 

١٩٦٥انطلقت الثورة الفلسطينية في العام  بقيادة الشهيد القائد ياسر عرفات، وحـينها وضع القـطار على سـكته، إال أن أعداء 

اإلنسانية وهم الكيان الصهيوني واالمبريالية العالمية وبتحالفها مع قوى ظالمة بقـيت تالحـق الثورة الفلسـطينية من موقـع 

إلى أخر من اجل شطب الثورة، وبالتالي شطب حـق العودة الذي انطلقـت من اجله الثورة الفلسـطينية، ولكن نقـول هيهات أن 

ينسى حق ورائه مطالب.

أيها الحضور الكريم:

حتى ال أطيل عليكم فأنني سأوجه رسالة إلى كل من ينطق باسم الشعب الفلسطيني، ويؤكد تمسكه بالثوابت، ليعلم الجميع 

أن تحقيق الثوابت الفلسـطينية التي تتحـدثون عنها، وخاصة حـق عودة الالجئين، لن تتم بالفرقـة واالنقسـام، فالشـعارات ال 

تعيد حقوق، والخطابات لن تحقق النصر 

لشعبـنا، وإنما ما يحقـق النصر لشعبـنا هو وحـدتنا الوطنية والتخلي عن مصالحـنا الحزبـية وأنانيتنا البـغيضة وحـب السـلطة 

والسلطان.

إن ما يجري اليوم على األرض الفلسطينية ال يبشر بالخير لشعبـنا، وان ما نسـمعه ونقـرأه من تشـويه وتشـهير إنما يصب في 

خانة األعداء، لقد أصبح شعبنا في نظر العالم إما خونة أو كفار، وهذا الخطاب يدعو العالم إلى عدم احترامنا. 

علينا جميعا أن نعمل من أجل أن يعيش شعبــنا بــكرامة، فلن يواجه شــعب مهان الكرامة أعدائه، ولن يحقـــق أهدافه. لنكن 

صادقين مع شعبنا ولنحترم إرادة شعبنا ولنحقق الوحدة الوطنية وننهي االنقسام، ونخطو خطوة لمواجهة األعداء.

وختاما نتمنى نجاح المؤتمر وتحقيق األهداف المرجوة منه، ونأمل أن نهتم جميعا بقضيتنا األساسية رغم كل المعيقات.

ومعا وسويا حتى العودة



اللجنة االستشارية لمشروع حق العودة لالجئين (سنعود)
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منسق عام المؤتمر

. لقـد وجد  ١٩٤٨يشكل الالجئون الفلسطينيون إحدى اكبر المشـكالت المتبقـية بـين مشـكالت الالجئين في العالم، منذ عام 

الالجئون الذين هجروا من ديارهم ووطنهم بقــوة الســـالح واإلرهاب ملجأ لهم في الدول العربـــية المجاورة، وداخل الوطن، 

ومازالوا هم والمنحدرون من صلبهم يعيشون في أوضاع مأساوية ينتظرون العودة تنفيذا لقرارات المجتمع الدولي.

أن المجتمع الدولي الممثل باألمم المتحدة، مازال ينظر إلى مأساة الشعب الفلسطيني بأعين صهيونية، دون أن يتحـرك لينفذ 

قراراته التي دبجها بالخطب والعبارات المنمقة، والتي لم تعد تساوي في نظر إسرائيل الحبر الذي كتبت به.

، والذي  ١٩٤أصدرت األمم المتحدة منذ عام  مئات القرارات التي تناولت قضية الالجئين الفلسـطينيين، وأهمها القـرار  ١٩٤٨

تكررت اإلشـارة إليه في القـرارات الالحقـة مئات المرات. ونذكر أن اعتراف األمم المتحـدة بإسـرائيل عضوا فيها كان مشـروطا 

، إال أن إسرائيل تنكرت لوعودها ولم تنفذ، وبقي العالم معترفا بها، وبقيت قضية الالجئين وحق العودة  ١٩٤بتنفيذها للقرار 

عالقة في أروقة المفاوضات، وبقي الالجئ الفلسطيني عالقا في المخيم ينتظر العودة.

بـعد النكبـة وهزيمة الجيوش العربـية، انشـغلت الدول العربـية التي اســتضافت الالجئين على أراضيها، في معالجة مســائل 

إنسانية فرضها واقع االقتالع والتهجير. وانصبت القـرارات المتخذة في إطار الجامعة العربـية على تقـديم التسـهيالت لضمان 

وصول العون واإلغاثة من قبل الهيئات الدولية، وتسهيل جمع شـمل العائالت المشـتتة، وإصدار وثائق سـفر موحـدة لالجئين 

لمساعدتهم على السفر واالنتقال.

وقد حكم مواقـف الدول العربـية في تعاملها مع الالجئين مبـدآن أساسـيان: األول، واجب الضيافة وتقـديم العون والمسـاعدة. 

والثاني، إبقاء قضية الالجئين حية, والمواظبة على تذكير المجتمع 

الدولي بضرورة تطبيق القرارات الدولية بشأنها. وانسجاما مع هذين المبدأين اتخذت الدول العربية سلسلة من القرارات على 

مستويات عديدة متعلقة بالتعامل مع الالجئين على أراضيها. وكانت القرارات العربية موحـدة على المسـتوى العربـي، إال أنها 

تباينت من دولة إلى أخرى، وذلك تأثرا بالتطورات السياسية السائدة في الدولة العربـية نفسـها، وتأثرها بـاألجندة السياسـية 

المحلية لكل من الدول العربية المضيفة لالجئين. 

يأتي مؤتمر حق العودة بين القرارات الدولية والقرارات العربية، استكماال لمسيرة طويلة في قطاع غزة في الدفاع عن قـضايا 

الالجئين وحق العودة، هذا الحـق الذي لم ولن نتنازل عنه ما حـيينا، وسـوف نرسـخه في عقـول أبـنائنا وأحـفادنا لكي يواصلوا 

المسيرة في الدفاع عن حقهم في العودة إلى ارض اآلباء واألجداد، أنها مسـيرة طويلة ولكننا لم نتعب وال نريد أن نسـتريح، ما 

دام فينا نفس ينبض، سنبقى على عهد الشـهداء واألسـرى مدافعين عن الحـق المسـلوب والثوابـت الفلسـطينية، وصوال إلى 

. ١٩٤٨إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة الالجئين إلى ديارهم التي هجروا منها في العام 

في هذا اليوم البد أن نستذكر الرجل الذي كرس حياته للدفاع عن حق العودة وقضية الالجئين، والذي كان في آخر أيام حـياته 

يسعى لتوحيد الجهود العاملة للدفاع عن حق العودة في إطار شامل يجمع كل الالجئين في الوطن والشتات. انه المناضل 
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المفكر عبـد او الحـوراني، الذي رحـل عنا في يوم التضامن العالمي للشـعب الفلسـطيني، كان القــدر أراد أن يخلده في يوم 

قف فيه العالم مدافعا عن حقوق الشعب الفلسطيني. رحم ا أبا منيف.

في هذا المؤتمر، نناقـش من خالل سـتة أبحـاث موضوعين هامين، هما الموقـف الدولي الممثل بالقـرارات الدولية تجاه حــق 

العودة. والموقف العربي والممثل بقرارات جامعة الدول العربية تجاه حقوق الالجئين الفلسطينيين. 

وفي الختام ال يسعني المقام، إال أن أتقدم بالشكر الكبـير إلى د. زكريا األغا رئيس دائرة شـؤون الالجئين في منظمة التحـرير 

الفلســطينية على تشــريفه لنا في مؤتمرنا مما كان له األثر الكبـــير في  نجاح المؤتمر. والشـــكر موصول إلى المســـاعدات 

الشعبـــية النرويجية على تمويلها للحـــملة الشعبـــية للدفاع عن حـــق العودة التي تنفذها جمعية منتدى التواصل بـــمخيم 

النصيرات. 

كما نشـكر كل الباحــثين الذين ســاهموا بأبحــاثهم في إثراء المؤتمر ونجاحــه، ونشــكر أيضا األخوة رؤســاء الجلســات على 

مسـاهمتهم الطيبـة في إدارة جلسـات المؤتمر، ونشـكر كذلك كل من سـاهم في إعداد الترتيبـات الخاصة بـالمؤتمر ونخص 

بالذكر األخ رامي صوان مدير الحملة الشعبية. 

وشكرا لكم
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أستاذ علوم سياسية وقانون دولي

تقديم:

لقد تشرفت بتكليفي من األخوة في جمعية منتدى التواصل ومشروع حق العودة لالجئين (سنعود) بإعداد بحـث محـدد بشـأن 

الالجئ الفلسطيني في القانون الدولي.

وإنني من خالل ثقتي وإيماني بالحق الطبيعي والتاريخي والقـانوني لالجئين الفلسـطينيين بـالعودة إلى ديارهم في وطنهم 

الطبـيعي فلسـطين، حقـاً أبـدياً غير قابـل للقسـمة، وغير قابـل للمفاوضات وال التنازل، كما انه غير قابـل لالســتغالل بــرفع 

مصطلحـات وعبـارات رنانة بـعيدة كل البـعد عن مجموعة الممارسـات العملية التي تجســد هذا المفهوم، أقــدم هذا البحــث 

البسيط مساهمة مني في إثراء ودعم كل حماة فلسطين من المدافعين عن حق العودة.

إن قضية ومفهوم الالجئ في الفقه القانوني قد امتزج بعدة تعاريف تداخلت مع بعضها سـواء من الناحـية اللغوية أو بـالدوافع 

واألسبـاب التي أدت إلى اللجوء أو الهرب أو النزوح من موطن ومأوى اإلنسـان إلى مكان آخر ُاجبـر على اإلقـامة بــه، ألنه ُيعتبــر 

الخطر األقل عليه مما لو بقى في موطنه ومأواه في مواجهة الخطر أو األخطار التي أحاطت به.

ولهذا سوف أحاول تقديم نبـذة مختصرة عن تطور مفهوم اللجوء والتعريف الفقـهي والقـانوني لالجئ وتعريف من هو الالجئ 

الفلسطيني من وجهة النظر الفلسطينية والدولية والمؤيدين للكيان الصهيوني.

وكذلك سأتطرق إلى أنواع اللجوء، وأصل مشـكلة الالجئ الفلسـطيني وتعامل األمم المتحـدة مع هذا الحـدث وقـراراتها بـهذا 

الشأن، وسنتفاجئ بتعريف االونروا لالجئ الفلسطيني.

ولهذا فإن أي حديث عن حق الالجئ الفلسطيني في القانون الدولي الذي يستوجب ربطه بعالقة جذرية بقـرار الجمعية العامة 

. ألنه السـند الرئيسـي األول للشـرعية الدولية الذي تعامل مع حـق الالجئ الفلسـطيني بـالعودة إلى  ١٩٤لألمم المتحدة رقم 

أرضهم وممتلكاتهم وديارهم.

وبمعرفتنا لتفسير مفهوم الالجئ بشكل عام، نستطيع التحدث بدقة عن الالجئ الفلسـطيني مفهومه، تعريفه المتطابـق مع 

مفاهيم وتحديدات القانون الدولي العام.

ويجب أن نكون موضوعيين عندما نتحدث عن حق العودة لنفرق بين الحق الفلسـطيني الواضح في العودة إلى دياره مسـتنداً 

إلى الحـق التاريخي الوطني قبـل الربـط بـتعامل قـواعد القـانون الدولي مع مصطلح الالجئ. وال يمكن بـهذا المجال أن نعمل 

بمعزل عن ذلك حتى نستطيع الموائمة بين الحقوق الوطنية والتعامل مع المجتمع الدولي ألجل تحقيقها.

\٨\ كانت بين االتفاقـيات الدولية السباقـة في تعريف الالجئ بشـكل عام، ثم تعددت  ١٢إن اتفاقية جنيف الصادرة في  ١٩٤٩

االتفاقـيات الالحقــة والتي ســنتطرق لها في محــاولة إلكمال هذا المفهوم لنســتطيع كفلســطينيين التعامل مع حقــنا غير 

المنقـــــوص في عودة الالجئين الفلســـــطينيين إلى ديارهم من خالل تعاملنا مع الدول األجنبـــــية ثنائيا وجماعيًا، وكذلك 

والمنظمات الدولية.
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إن نظرة سريعة إلى تعريف وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (االونروا)  لالجئ الفلسطيني، تعطينا فكرة محـددة، 

إن هذا التعريف لغوياً وقـانونياً يفقـد أو ينقـص مضمونة إذا ما ارتبــط بــتاريخ محــدد ليس له ضرورة وقــد عرفت ( االونروا) 

١٩٨٤الالجئ الفلسـطيني (أي فرد كان مكان إقـامته في فلســطين خالل الفترة من ابــريل  ولغاية   مايو  وتعرض  ١٥ ١٩٤٦

( ١٩٤٨لفقدان بيته ومصادر معيشته نتيجة للنزاع الذي اندلع في عام 

ولهذا كما ذكرنا ســالفا وبالمقــارنة والعمل الملتزم الحقــاً مع حقــوق الالجئ الفلســطيني فإننا ســنصطدم باالتفاقــيات أو 

التصريحات الرسمية الدولية أو المعاهدات الدولية التي ال تحقق الحقوق الدنيا لحق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره.

وعندما يتم الحديث عن حق العودة البد من أخذ الحيطة مع المتعاملين بـهذا المجال. ألن الوفود األجنبـية أو ممثلي المنظمات 

الدولية عند تعاملهم مع القـضية الفلسـطينية وخاصة حــق الالجئين بــالعودة يكون لديهم قــناعة مسبقــة عن االتفاقــيات 

والمعاهدات التي تعاملت مع قضية الالجئين الفلسطينيين.

١٩٩١وبعد مؤتمر مدريد عام  الذي انبثقت عنه مجموعة العمل الخاصة بـالالجئين والتي عقـدت أول لقـائها في مدينة أوتاوا 

في كندا، ظهرت الخالفات بين ما يحمله الوفد الفلسطيني من مفاهيم، وبين مواقف الدول األجنبـية التي تحـاول اختزال حـق 

الالجئين بـالعودة إلى ديارهم بـل االلتفاف على هذا الحـق بـطرح عدة مشـاريع، وعدة مصطلحـات هي بــعيدة جداً عن جوهر 

الحقوق الوطنية الفلسطينية لحق الالجئين بالعودة إلى ديارهم.

وعند الحديث عن حق الالجئين الفلسـطينيين نرى حـديثاً أن الحـركة الصهيونية ممثلة بإسـرائيل كدولة احـتالل ُطرحـت في 

العقد األخير موضوع اليهود الصهاينة الذين تركوا بالدهم العربية إلى فلسطين، بأنهم أيضا الجئون يحتاجوا إلى حـل مرادف 

لمسألة الالجئين الفلسطينيين. ولكن بدون أي آلية، بل فقط للتشويش على جوهر الحق الفلسطيني في العودة.

ويجب أن نتساءل وأن تكون لدينا األمانة والثقة إيماننا بحقنا في العودة والصراحة والموضوعية والتحـلي بالمسـؤولية لنطرح 

١٩٤بعض األسئلة ومنها: هل يرتبط حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى بالدهم استنادا إلى قرار  بقـرار التقسـيم الصادر 

١٨١حسب قـرار  ، أم إن األمر منفصل؟ وهل إذا ما تم ربـط حـق العودة بحـق التقسـيم يمس الثوابـت الوطنية الفلسـطينية؟ 

وهل التمسك بقرار التقسيم يمس مشروعية حق العودة؟ وهل حق العودة إلى مناطق الدولة العربية بالتقسيم، يمس حقهم 

بـالعودة إلى مناطق الدولة اليهودية؟ وهل يتعارض هذا مع انقـضاء سـتة عقــود على رفع شــعار حــق العودة دون أي تقــدم 

ميداني وفعلي بهذا المجال فلسطينياً أو عربياً أو دوليًا؟

أسـئلة كثيرة تراود العديد من المفكرين والباحـثين يجب أن نجد لها إطارا حـواريا هادفا في إطار وطني غير متنازل، وفي إطار 

فهم اآلخرين الذين نتعامل معهم في إطار القضية الفلسطينية، 

حتى ال ننشـط وحـدنا في هذه الساحـة، ألن الناشـطين والمؤثرين األجانب بـهذا الموضوع يعملوا ليال ونهارا ألجل إجهاض أي 

تقدم في مسألة حل قضية الالجئين الفلسطينيين حالً ايجابياً فلسطينيًا.

مصطلح اللجوء في اللغة والقانون

 إن ظاهرة اللجوء هي قديمة جداَ مرتبطة بخلق اإلنسان، حـيث كان اإلنسـان الذي يعيش في مجتمع وينتمي إلى جماعة إذا ما 

تعرض لالضطهاد من قبل شخص ظالم يتجه إلى رجل قوي يحميه من هذا الظلم واالضطهاد.
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ومع تطور الحياة البشرية واستقـرار المجتمع أصبحـت العائلة أو األسـرة الضعيفة إذا تعرضت لظلم أو خوف من اضطهاد لجأت 

إلى عائلة أو أسرة قـوية طالبـة منهم الحـماية، وتطورت الظاهرة وأصبحـت من قبـيلة إلى قبـيلة ومن مجتمع إلى مجتمع ومن 

دولة إلى دولة حتى وصلت من العصور الوسطى والحديثة إلى المجتمع الدولي المعاصر.

ومع تطور المجتمع البشـري عبـر التاريخ تطورت ظاهرة اللجوء نتيجة أحـداث ونكبــات وكوارث، ســواءً كانت طبــيعية أو غير 

طبـيعية، فكان لزاماً على العالم أن يخرج بـتعريفات مختلفة لالجئ حســب الظروف التي مرت بــها البشــرية، واتجه الفقــهاء 

والعلماء والمثقــفين ورجال السياســـة والقـــانون لوضع مصطلحـــات وقـــوانين تصف وتصنف الالجئ، أول هذه االجتهادات 

والتوجهات كانت وضع مفهوم ومدلول في اللغات المختلفة لمفهوم الالجئ وإدخالها في قـــواميس ومعاجم اللغات المختلفة، 

ووضع تعريفات ومدلوالت تصف الالجئ وتوصف الحــالة بشــكل لغوي، وبــعد ذلك اتجه رجال القــانون والفقــه وبـــناءاً على 

معطيات وأحداث متالحقة للحـكم على هذه الظاهرة اإلنسـانية والقـانونية، وتطورت هذه التعريفات حـتى وصلت في النهاية 

إلى تعريف قانوني وفقـهي، وإصدار قـرارات قـضائية وقـانونية تصف الالجئ كالً حسـب وضعه ووضع البـلد الذي يعيش فيه، 

حيث أن ظاهرة اللجوء أصبحت تختلف باختالف الزمان والمكان واألحـداث حـتى وصلت إلى مكانه مهمة، وظاهرة جلية تفرض 

االهتمام بها والعمل الجاد لصون حق اإلنسان في اللجوء إلى دولة وحكومة تحميه يكون سببها اإلنسان أو الطبـيعة، وأصبحـت 

ظاهرة اللجوء ظاهرة دولية لها شروطها ومتطلباتها وقوانينها.

وســوف نوضح المدلول اللغوي لكلمة لجوء أو الجئ حــتى نســتطيع فهم ومعرفة مصطلح اللجوء في القــانون الدولي والذي 

تطور استناداً إلى مرتكزات ومفاهيم متراكمة، حتى نخرج في النهاية بمفهوم واضح للجوء في القانون الدولي.

ونحـتاج إلى مدخل لغوي وفقــهي وموضوعي لمصطلح الالجئ أو اللجوء حــتى نتمكن من فهم الدوافع التي تؤدي باإلنســان 

لسلوك هذا الشيء.

يقصد بالملجأ في اللغة: المكان الذي يحتمي فيه اإلنسان من خطر يتهدده ...، وقد يقـصد بـالملجأ الحـماية التي يوفرها مكان 

معين للشـخص الذي يلجأ له الهارب أو الخائف.(١) أما األصل اللغوي لكلمة لجوء حسـب معاجم اللغة العربــية هي صفة لكلمة 

(لجأ) أي استجدى وطلب المسـاعدة، والفعل لجوء من (لج) أي ضاق بـه الحـال.(٢) أما األصل اللغوي لكلمة لجأ في معجم لسـان 

رب: َلَجأَ ِإلى الشــيء والـَمكان َيْلَجأُ َلْجأً وُلُجوءاً وَمْلَجًأ، وَلِجئَ َلَجًأ، واْلَتَجَأ، وَأْلجْأتُ َأْمري ِإلى ال :َأْسَندُت. َلَجْأتُ ِإلى فالن وعنه، 

والَتَجْأُت، وَتلجَّْأتُ ِإذا اْسَتَنْدتَ ِإليه واْعَتَضْدتَ بـــــه، َأو َعَدْلتَ عنه ِإلى غيره. وَاْلَجَأه ِإلى الشــــــيِء: اْضَطرَّه ِإليه. وَأْلَجَأه َعَصمه. 

والتَّْلِجئُة: اِإلْكراُه. والَمْلَجأُ واللََّجُأ: الـَمْعِقُل، والجمع َأْلجاٌء. ويقـالُ َأْلَجْأتُ فالناً ِإلى الشــيءِ ِإذا َحصَّْنته في ملجأ،ولجأ،واْلَتَجْأتُ إليه 

اْلِتجاًء.(٣)

عندما يتم تفحص المفهوم السابق، يتضح بـأن اللجوء هو االسـتناد إلى الغير أو من الغير مضطراً لالعتصام والنجاة من ظلم 

أو إكراه للتحصن في مكان أكثر أماناَ أو شخصاً أكثر استقرارًا.

أما األصل اللغوي لكلمة َلَجأَ في معجم القــاموس المحــيط: وَأْلَجَأهُ اْضَطرَُّه، واللََّجُأ، ُمَحرََّكًة: الَمْعِقلُ والَمَالذُ (لجأ) إلى الشـــيء 

والمكان لجئا ولجوءا الذ إليه واعتصم به، ويقـال لجأ إلى فالن اسـتند إليه واعتضد بـه ولجأ عنه عدل عنه إلى غيره. (ألجأ) أمره 

لى ا أسنده وفالنا عصمه، ويقال ألجأه من الشيء حصنه في ملجأ منه وفالنا إلى كذا اضطره. (التجأ) إليه لجأ ويقال التجأ 
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إلى فالن اسـتند إليه واعتضد بـه والتجأ عنه عدل عنه إلى غيره. (تلجأ) إليه اسـتند إليه واعتضد بـه ويقـال تلجأ عنه عدل عنه 

إلى غيره، وتلجأ من القوم انفرد عنهم وخرج عن زمرتهم وعدل إلى غيرهم. (الالجئ) من الذ بـغير وطنه فرارا من اضطهاد أو 

حــرب أو مجاعة (محــدثة) (جمعها) الجئون. (اللجأ) المعقــل والمالذ والزوجة والوارث (جمعها) ألجاء. (الملجأ) المعقــل والمالذ 

(جمعها) مالجئ.(٤)

ومن خالل االسـتناد إلى المفهوم السابـق فهو يتفق مع مفهوم ابـن منظور من ناحـية االضطرار إلى فعل الشــيء، ولكنه كان 

أكثر تحديداً بتحديد المكان بذكره (المعقل والمالذ) أو االستقـرار، وهذا يتفق مع مفهوم الالجئ الذي تم تعريفة في كثير من 

المصطلحات السياسية والقانونية.

أي المكان الذي ال يجوز انتهاكه أو االعتداء  أصلها التاريخي في الكلمة اإلغريقــية (  (Asylon) Aisle-Asylumتجد كلمة الجئ (

علية لما له من حرمه.(٥)

وتلخيصاً لما سبــق ذكره من تعريفات لغوية لكلمة اللجوء يمكن أن نخرج بــالتعريف التالي لكلمة الجئ (هو فعل يقــوم بـــه 

شــخص ما عندما يتعرض لخطر معين أو قــهر واضطهاد، فيقــوم بــطلب الحــماية والنجدة أو تأمين مكان أو عمل ... الخ، إذا 

واجهته مخاطر أو ضيق أو تعرض لظلم، حينها يتجه باحثاً عن مأمن يعيش فيه حياة مستقرة.

الموقف الفقهي والقانوني من مصطلح الالجئ:

نظرا لتطور عملية اللجوء وتوسعها وانتشارها على المستوى الدولي، فقد أصبحت مشكلة عالمية، وأصبـح الالجئون يزدادون 

يوماَ بعد يوم، فكان لزاماَ على رجال الفقه والقانون العمل لتشـريع تعريفات ومصطلحـات قـانونية لحـماية الالجئ أينما كان، 

وكان نتاج جهد رجال الفكر والقانون والسياسة أن وضعوا أسس قانونية وتشريعات أصبحـت فيما بـعد قـرارات دولية تؤسـس 

أرضية لحماية الالجئ من الناحية القانونية واإلنسانية، وأصبحت تدرس في الجامعات والمعاهد الدولية، وأصبـح الالجئ على 

دراية تامة بما له وما علية من حقوق وواجبات، وأصبح الالجئ له حماية تكفله له الشرائع السـماوية والقـوانين الوضعية حـتى 

ال ينتهك حقــه، ولذلك صدرت عدة تعريفات قــانونية وفقـــهية مع تطور عجلة التاريخ، وعودة بـــعض المؤسســـات الدولية 

واإلقـــليمية لوضع تعريفات أصبحـــت فيما بـــعد مواثيق ومعاهدات واتفاقـــيات تســـتند إليها الدول في التعامل مع ظاهرة 

الالجئين، فأصبحـت هذه المعاهدات واالتفاقـيات ملزمة لجميع الدول، وسـوف نوضح بــعض التعريفات المختلفة من ناحــية 

قانونية وفقهية لالجئ.

١٩٥١الالجئ بحســب التعريف العام الوارد في اتفاقـــية  الفرع ألف (٢) من المادة (١):- هو(كل من يكون موجوداَ خارج بـــلد 

١٩٥١جنسيته، نتيجة ألحداث وقعت قبل كانون الثاني / يناير  وبداعي خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه 

أو دينه أو جنسيته أو انتماءه إلى فئة اجتماعيه معينة بسبب أرائه السياسية، خارج البالد التي يحمل جنسيتها وال يستطيع أو ال 

يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف، أو كل من ال جنسية له وهو خارج بلد إقامته وال يستطيع أو ال يرغب بسبـب ذلك 

الخوف في العودة إلى ذلك البـلد).(٦) تعد هذه االتفاقـية رغم صفتها الدولية، اتفاقـية خاصة بشــعوب محــددة، هي شــعوب 

أوروبـا المتضررة من ويالت الحـرب العالمية الثانية، لهذا كان التعريف وفقـاَ لمفاهيم أوروبـية، ومن أجل إيجاد حــل لمشــكلة 

الالجئين األوروبيين الذين تركوا ديارهم نتيجة الحرب.
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١٩٥١وبقراءة هذا التعريف نجد أنه ينص على تحديد زمني لتاريخ اللجوء، مما يعني أن الالجئ بعد يناير  ال تشمله االتفاقية، 

لذلك لم تشمل كل المهجرين والالجئين، وخاصة حاالت اللجوء في العالم الثالث وبعض دول أوروبا الشرقية.

كما أن هذه االتفاقـية تعاملت مع األفراد وليس الجماعات، حـيث نصت على االضطهاد الواقـع على الشـخص بسبـب عرقــه أو 

دينه أو جنسيته أو انتماءه لفئة معينه أو أرائه السياسـية، وهذا يدلل على مدى انطباقـها على حـاالت اللجوء السياسـي لألفراد 

الذين يتعرضون لالضطهاد من قبل حكوماتهم أكثر من شمولها لحاالت اللجوء الجماعية.

، فقد نصت على  ١٩٤٩ومن االتفاقيات الدولية التي نصت موادها على تعريف الالجئ، اتفاقية جنيف الصادرة في  آب عام  ١٢

أن الالجئ هو (كل إنسان يخشى جدياَ من تعذيبه أو اضطهاده  بسبب جنسه أو دينه أو جنسيته، ووجد خارج بالده قبل العاشـر 

، بسبب أحداث وقعت في البالد التي يحمل جنسيتها).(٧) وبـالنظر إلى التعريف السابـق نجد أنه  ١٩٥١من شهر كانون الثاني 

يشوبه بعض القصور في نصه ألنه يسـتند على التعذيب واالضطهاد، وال يتفق مع الحـاالت األخرى للجوء، تماماَ كما صدر في 

، لذلك فإن هذا التعريف ال يغطي معظم حاالت أسباب اللجوء. ١٩٥١تعريف اتفاقية 

١٩٦٩وتنص معاهدة منظمة الوحدة اإلفريقـية الصادرة في  أيلول عام  على أن الالجئ هو (كل شـخص بسبـب عدوان أو  ١٠

احتالل خارجي أو سيطرة أجنبية أو أحداث تخل بشدة بالنظام العام، إما في جزء أو في كل من الدول التي ينتمي إليها بأصله أو 

جنسـيته، أجبـر على ترك مكان إقـامته المعتادة للبحـث عن مكان آخر خارج دولة أصله أو جنسـيته).(٨) وبقــراءة هذا التعريف 

، حـيث أنه حــدد مفهوم الالجئ بــناءَ على ظروف سياســية  ١٩٤٩نالحـظ أنه توسـع أكثر من اتفاقـية  واتفاقـية جنيف  ١٩٥١

ويضطر إلى مغادرة بلده نظراَ لعوامل احتالل أو عدوان أو سيطرة أجنبية، وليس االضطهاد فقط.

وقـد عرف الميثاق األوروبـي لوضع الالجئ على أولئك الذين هم "غير قـادرين أو غير راغبـين في، (وألسبـاب عده)، العودة إلى 

أوطانهم المنشأ".(٩) وبالنظر إلى هذا التعريف نجد أنه ينطبق جزء منه على الالجئين الفلسـطينيين الذين هم غير قـادرين، 

وألسبـاب عدة، العودة إلى أوطانهم المنشـأ، وذلك بسبـب االحـتالل اإلسـرائيلي لهذه األرض بقــوة الســالح والســيطرة على 

األراضي والممتلكات، ورفض إسرائيل االعتراف بالمسؤولية القانونية واإلنسانية عن تهجير الفلسطينيين، ورفض إسـرائيل 

عودة هؤالء الالجئين، أما بالنسبــة للجزئية "أو غير راغبــين في العودة" وقــد تأكد خالل العقــود الســـتة الماضية من ظهور 

مشكلة الالجئين الفلسطينيين إن هناك إجماع على مستوى الالجئين الفلسطينيين بحق العودة والتمسك بهذا الحق.

وهناك تعريف أخر لالجئ "أن الالجئ هو الذي أجبـــر على الخروج من وطنه وفقـــد أرضة وأمالكه وعملة وارتبـــاطه العضوي 

) ونحن نرى إن هذا التعريف يغطي بشمولية الحـالة التي تعرض لها الشـعب الفلسـطيني ويمكن أن يسـتفيد منها  ١٠ببلده".(

في مالحقة إسرائيل ( كدولة احتالل تسببت في طرد الشعب الفلسطيني ولجوؤه) سياسـياً وقـضائياً في المحـافل الدولية. إن 

هذا التعريف ينطبـق تماماَ مع الحـالة الفلسـطينية، حـيث أن الالجئين الفلسـطينيين أجبــروا على الخروج من وطنهم بــفعل 

المذابح الصهيونية، ونتيجة لذلك فقدوا أراضيهم ومزارعهم وأمالكهم وبيوتهم ومصادر رزقهم، وأجبروا قـهراَ على االبـتعاد 

عن الوطن وفقدوا جنسيتهم الفلسطينية.   
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إن لالجئين الفلســطينيين وضع قــانوني خاص جدَا. فأغلب األدوات القــانونية الدولية التي تنطبـــق على الالجئين اآلخرين، 

والتي تحدد حقوق الدول وواجباتها حـيالهم، ال تنطبـق على الالجئين الفلسـطينيين الذين ال يشـملهم، بـالتالي، النظام العام 

للحماية القانونية السائد بالنسبة إلى كل الجئ.(١١)

ويمكن تعريف الالجئين بأنهم مهاجرون ُمرغمون، وإضافة إلى الخانة األساسية لالجئين السياسيين فقد اتسع تعريف الالجئ 

ليشـمل الالجئين االقـتصاديين الذين كان سبـب نزوحـهم سياســة نظام اقــتصادية وإنمائية، والكوارث الطبــيعية والبــيئة 

واالضطهاد النفسي. وتاريخيَا، كان االتجاه السائد إلحاق تعريف الالجئين فقط بأولئك الذين أجبروا على مغادرة بلدهم، إال أن 

التعريفات الحديثة لالجئين تشمل األفراد النازحين في بلدهم أو ما يسمى المهاجرين الداخليين.(١٢) إن هذا التعريف يعتبـر 

أكثر شـمولية من التعريفات السابقـة، حـيث أنه توسـع قـليالَ في إعطاء صفة الالجئ من ناحـية سياسـية وقـانونية، حـيث أنه 

أعطى صفات للجوء ومنها الالجئ السياسي والالجئ االقـتصادي، وأيضاَ اعتبـر أن النازحـين والمهجرين داخلياَ هم الجئين في 

وطنهم.

وتعرف وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسـطينيين، الالجئ الفلسـطيني بـأنه (أي فرد كان مكان إقـامته في فلسـطين خالل 

، وتعرض لفقـــدان بـــيته ومصادر معيشـــته نتيجة للنزاع الذي اندلع في  ١٩٤٨الفترة من ١ حــزيران ١٩٤٦ ولغاية ١٥ أيار 

١٩٤٨).(١٣) وبالنسبـة لهذا التعريف الذي اسـتخدمته وكالة غوث وتشـغيل الالجئين الفلسـطينيين لالجئ الفلسـطيني، هو 

مجحف بحق  الالجئين الفلسطينيين الذين غادروا البالد قبل هذا التاريخ، ألن الوكالة حددت فترة اللجوء قبل الحرب بـعامين، 

وهذا التعريف ال يتضمن من هاجروا أو سافروا قبل هذا التاريخ من طالب غادروا البـالد بـهدف التعليم، أو أناس غادروا الوطن 

بهدف العمل أو العالج في الخارج، وغير ذلك من الظروف، وقـامت الحـرب في العام ١٩٤٨ ولم يسـتطيعوا العودة إلى منازلهم 

وأمالكهم. ولذلك يعتبر هذا التعريف منقوص ويتناقض مع مشكلة الالجئين الفلسطينيين.

وهناك تعريف أخر، الالجئ الفلسطيني هو (كل فلسطيني طرد من محل إقامته الطبيعي في فلسطين عام ١٩٤٨ أو بـعدها، 

أو خرج منها ألي سبـب كان ولم يسـمح له الكيان الصهيوني بـالعودة إلى موطنة السابـق).(١٤) هذا التعريف يتفق مع تعريف 

إيليا زريق ولكنة حرم الفلسطينيون الذين كانوا يعيشون خارج البـالد قبـل نشـوب حـرب ١٩٤٨، إال انه أكد على عملية الطرد 

من محل اإلقامة الطبيعي في فلسـطين وألي سبـب كان أو كان خارج الوطن أثناء الحـرب ولم يسـتطيع العودة أو لم يسـمح له 

الكيان الصهيوني بالعودة إلى وطنه األصلي "فلسطين"، ولكن الخطأ في هذا التعريف بأنه حـدد سـنة الحـرب لتحـديد الالجئ 

الفلسـطيني وهذا يضعف التعريف. يقـول إيليا زريق، إن تعريفاتنا لالجئين الفلسـطينيين تنسـجم مع التحــديد التالي، الذي 

في أوتاوا (كندا) يوم ١٣أيار/ مايو   RWG)أعدة الوفد الفلســـطيني في االجتماع األول لمجموعة العمل الخاصة بـــالالجئين (

:١٩٩٢

الالجئون الفلسطينيون هم أولئك الفلسطينيون (ومن تحدر منهم) الذين ُطردوا من مساكنهم أو أجبـروا على مغادرتها، بـين 

(قرار التقسـيم) ويناير  (اتفاق الهدنة في رودس)؛ من األراضي التي تسـيطر إسـرائيل عليها في التاريخ  ١٩٤٩نوفمبر  ١٩٤٧

) إن هذا التعريف ركز على نقطة مهمة جداً وتتجاهلها إسرائيل في حديثها عن الالجئين أال وهي نسل هؤالء  ١٥األخير أعاله.(

الالجئين. ولكنه أغفل نقـاط أخرى ولم يتطرق إليها أال وهي الذين كانوا خارج البـالد قبـل هذا التاريخ، وهذه النقــطة ســوف 

تخلق مشاكل لمن ال تنطبق عليهم هذه التعريفات، وسوف يدخل المفاوض الفلسطيني في متاهات ومتاعب ال حصر لها.
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ُتعرف المادة الخامســة من الميثاق القــومي الفلســطيني، الصادر عن الدورة األولى للمجلس الوطني الفلســطيني (المؤتمر 

الوطني األول)، الذي انعقــد في القــدس في العام ١٩٦٤، الفلســطينيين تعريفاً يتفق حــرفياً مع التعريف الوارد في الميثاق 

الوطني الفلســطيني (مادة ٥) الصادر عن المجلس الوطني الفلســطيني في الدورة الرابــعة في القـــاهرة في العام ١٩٧٠، 

وينص على أن (الفلسـطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقـيمون إقـامة عادية في فلسـطين عام ١٩٤٧، ســواءً من 

أخرج منها أو بقي فيها، وكل من ولد ألب عربـي فلسـطيني بـعد هذا التاريخ داخل فلسـطين أو خارجها، هو فلسـطيني).(١٦) 

وعرفت دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية الالجئ الفلسطيني بأنه (أي شخص كان في التاسع والعشرين 

من تشرين ثاني ١٩٤٧ أو بعد هذا التاريخ، مواطناً فلسطينياً وفقاً لقانون المواطنة الفلسطينية الصادر في الرابع والعشرين 

من تموز ١٩٢٥، والذي مكان إقـامته الطبـيعية في فلسـطين، في مناطق أصبحـت الحقـاً تحـت سـيطرة دولة إسـرائيل بــين 

، وأجبر على ترك مكان اإلقامة بسبب الحرب ولم يستطع العودة إليه جراء ممارسات السلطات  ١٥١٩٤٩أيار ١٩٤٨ و ٢٠تموز 

، أو بـعد هذا التاريخ ولم يتمكن من الرجوع إليه بسبـب  ١٩٤٧اإلسرائيلية، والذي كان خارج مكان إقامته في  تشرين ثاني  ٢٩

، لنفس السبب سواء أكان أحد سـكان القـرى الحـدودية  ١٩٤٨الحرب واإلجراءات اإلسرائيلية، وفقد مصدر رزقه حتى  تموز  ٢٠

في الضفة وسلبت أرضه وأصبحت تحت سيطرة إسرائيل، أو كان أحد أفراد القبائل البدوية أو شبـه البـدوية، وأنسـال الالجئين 

( ١٧الفلسطينيين وأزواجهم وفق التعريف سواء كان هؤالء على قيد الحياة أم ال).(

هذا التعريف يعتبر أكثر شـموالً ووضوحـاً من التعريفات السابقـة لالجئ ألنه تطرق لقـانون المواطنة الفلسـطيني الصادر في 

١٩٢٥التاسع والعشرين من تموز  ، أي بمعنى كل من ينطبق علية هذا القـانون ، وتطرق إلى األراضي المحـتلة التي أصبحـت 

تحـت السـيطرة اإلسـرائيلية بــفعل الحــرب التي أجبــرت المواطن الفلســطيني على ترك وطنه ومكان إقــامته المعتادة في 

١٩٤٧فلسطين ، ولم يغفل الفلسطيني الذي كان خارج مكان إقامته في  تشـرين ثاني  أو بـعد هذا التاريخ وبـفعل الحـرب  ٢٩

لم يسـتطع العودة إلى مكان إقـامته ، وأيضاً تطرق أنسـال وأزواج وزوجات  الالجئين سـواءً كانوا على قـيد الحـياة أم ال ، وأيضاً 

 ، سكان المناطق الحدودية والقبائل البدوية ، وكل من كان يسكن فلسطين بدون اسـتثناء





تعتمد مشروعية حق العودة على وثيقتين أساسيتين تستندان إلى قواعد القانون الدولي العام وهما:

ـ قرار تقسيم فلسطين رقم  .ج.ع. ١١٨١

.ج.ع. ـ القرار الخاص بالالجئين الفلسطينيين رقم  ٢١٩٤

١٩٤٨بـعد انتهاء الحـرب في فلسـطين عام  ولجوء الشـعب الفلســطيني خارج أرضه، ناقشــت الجمعية العامة المتحــدة هذه 

١١/١٢/١٩٤٨الكارثة من وجهة نظر إنسانية وإصدار قـرار رقـم  بـتاريخ  من الجمعية العامة لألمم المتحـدة هذا نصه:  ١٩٤

(إن الجمعية العامة تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن لالجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم العيش بسـالم 

مع جيرانهم ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقــررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقـــود أو مصاب بـــضرر 

"عندما يكون من الواجب" وفقـاً لمبـادئ القـانون الدولي واإلنصاف أن يعوض عن ذلك الفقـدان والضرر من قبـل الحـكومات أو 

السلطات المسئولة).
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وعلى الجانب الفلسطيني التمسك بـضرورة تنفيذ القـرارين اللذان تعامال مع اإلقـليم والشـعب الفلسـطيني مباشـرة وألنهما 

صدرا من منظمة دولية يعتبـران أساسـاً قـانوناً دولياً ُيعتد بـهما وُيعززان المطالب الفلسـطينية الشـرعية في فلسـطين ومن 

ضمنهما موضوع حق العودة.

وإذا كنا فلســطينيين وضمن كل االعتبــارات السابقــة قـــد ُفرض علينا الدخول في العملية الســـلمية من خالل المفاوضات 

المباشرة وخاصة بعد مؤتمر مدريد واتفاقية أوسلو فإن هذا الواقع ُيستوجب علينا أن نتسلح بـكل القـدرات التي تدعم نضالنا 

من أجل إحقاق حقوقنا تدريجياً لالعتبارات العديدة التي سبق ذكرها، وأهم هذه األمور هو الغطاء القانوني كسـالح قـوي في 

معركة المفاوضات مع العدو وحـلفاؤه وخاصة أمريكا. إن الغطاء القـانوني ال يمكن تفسـيره إال تفسـيراً واحـداً خاصة من قبــل 

،  ورغم أنهما صدرا من الجمعية وال توجد آلية قـانونية لتنفيذها  ١٩٤األطراف التي أوجدته أو أقرته، وبالتالي فإن قراري  ١٨١

إال من خالل إعادة إصدارها من مجلس األمن والذي نعرف مسبقاً صعوبـة إمكانية إصداره بسبـب عدداً من الفيتو (االعتراض) 

الذي ستسـتخدمه عدة دول حـليفة للكيان الصهيوني. ومع ذلك فإن هذان القــراران إذا اســتطعنا أن نضعهما أساســاً في كل 

المفاوضات لكان موقــف المفاوض الفلســطيني أكثر قــوة بــعيداً عن المتاهات التي نضطر للدخول بــها من خالل التنازالت 

المستمرة أمام الضغوط المفروضة علينا عربياً ودوليًا. وما يؤكد ذلك هو عدم تعامل حلفاء إسرائيل مع هذين القرارين بعدم 

التطرق لهما بـل منع أي طرف عربـي أو أجنبـي من محـاولة إدخالهما في وثائق ومحـافل دولية حـتى ال يصبحـا مرجعاً قـانونياً 

ُيستند من خالل تكرارهما والتمسك بهما.

١٩٧٣وتأكيداً لذلك فإن قرار مجلس األمن رقـم  بـعد حـرب  وقـرار مجلس األمن رقـم  بـعد حـرب  وعند ذكر  ٨٣٣ ١٩٦٧ ٢٤٢

مشـكلة الالجئين الفلسـطينيين تم ذكر عبــارة (تســوية عاجلة لمشــكلة الالجئين) دون أن يتم التطرق إلى قــراري الجمعية 

، وال ِذكر الفلسطينيون بحيث قد يعني هذا القرار بالنسبة لمشكلة الالجئين الجئ مدن قناة السويس  ١٩٤العامة رقم  و  ١٨١

١٩٩١والجئ الجوالن ســــورية. وفي مؤتمر مدريد عام  لم يتم التطرق إلى هذين القـــــرارين كمرجعية لحـــــل القـــــضية 

الفلسـطينية، وكذلك فإن اتفاقـية أوســلو لم تذكر هذان القــراران. وخالل الحــديث عن حقــوق الالجئين يتطرق العديد من 

. ١٩٤المسئولين الفلسطينيين إلى ضرورة حل قضية الالجئين دون التطرق أو الربط مع القرار 

ومن هنا ندرك بمسـئولية لماذا ترفض سـلطة االحــتالل الصهيوني والدول المؤيدة لها التطرق لهذين القــرارين؟ ألن هذين 

القرارين يعتبران أساساً قانونياً يمكن ألي مفاوض في العالم أن يستند إليهما ليدعم حـجته من أجل إحقـاق الحقـوق الوطنية 

والتاريخية والشـرعية للشـعب الفلسـطيني. بـمعنى يجب أن يدرك الفلسـطينيون أهمية وضرورة التمسـك بـهذين القـرارين 

لدعم مشروعية حقوقنا وطموحاتنا في فلسطين.

ومن هنا فإننا نؤكد أن حـق العودة يمكن تحقيقـه من خالل النضال السياسـي والتفاوضي بشــرط التمســك والعمل والدءوب 

وإلزام المفاوض الفلسطيني بقراري الجمعية العمومية.

ـ إرغام الكيان الصهيوني باالعتراف لفلسطينيين بحق العودة. ١

ـ االعتراف بالمسئولية القانونية واألخالقية لبريطانيا تجاه تهجير الفلسطينيين. ٢

ـ االسـتناد إلى األسـاس القـانوني الوحـيد الذي تعامل مع القـضية الفلسـطينية سياســياً وأخالقــيًا  وهو قــرار  و   ٣١٩٤ ١٨١

للجمعية العامة.
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ـ مادامت حقوق الالجئين والقدس والحدود والسيادة سوف ُتؤجل إلى الحل النهائي فال يوجد أجندة محـددة أمام هذا النضال  ٤

، كأسـاس للحـل النهائي ألن  ١٨١السياسي الدبلوماسي وبـالتالي على الوفد الفلسـطيني المفاوض التمسـك بقـراري  و  ١٩٤

الكيان الصهيوني يرغب في عقـد اتفاقـية سـالم نهائية مع الفلسطينيين(أســوة باالتفاقــية التي عقــدت مع جمهورية مصر 

العربية والمملكة الهاشـمية األردنية) وما زال الطرف الفلسـطيني يملك سالحـاً وحـصانة قـوية من خالل التمسـك بالقـرارين 

أساساً لعقد اتفاقية سالم وحل نهائي للصراع الفلسطيني الصهيوني.

ـ إرغام الدول التي صادقت على قرار تقسيم فلسطين أن تعلن موقفاً عملياً تجاه ضرورة تطبيق هذا القـرار إنصافاً للمعاناة  ٥

٣٣اإلجحاف الذي حل بالشعب الفلسطيني منذ خمسة عقود، وقد بـلغ عدد الدول التي وافقـت على قـرار التقسـيم آنذاك  دولة 

٧٥من أصل  دولة وأول هذه الدول التي يجب أن تقر بالقرارين هي الواليات المتحـدة األمريكية ألنها لعبـت الدور األكثر تأثيراً 

في خدمة الحركة الصهيونية بإصدار القرارين.

ـ إن قـرار التقسـيم من وجهة نظر الدول المؤيدة للحـركة الصهيونية آنذاك يعتبـر شـهادة ميالد مثبــتة للكيان اإلســرائيلي  ٦

وبالتالي فهذه الدول نفسها يجب عليها أن تستمر اليوم مثبتة بالتمسك بهذا القرار وتنفيذه تكفيراً عن جريمتها التي ارتكبـت 

بحق الشعب الفلسطيني وهذا يعتبر في إطار تطبيق قواعد القـانون الدولي من خالل الإللتزام وتطبـيق قـرار الجمعية العامة 

. ١٨١رقم 

ـ إن التمسك بقرار التقسيم اليوم ليس تراجعاً عن الحقـوق الفلسـطينية الثابـتة وال لبـرامج أي تنظيم أو فصيل فلسـطيني  ٧

وإنما هي في إطار ميدان الحلبـة سياسـياً وقـانونياً والتي فرضت أو أرغمت عليها القـيادة الوطنية الفلسـطينية. فال َيعيبـنا أن 

نقرر تنفيذ قرار التقسيم التزاما بقواعد القانون الدولي ألنه بـالتالي يصنع ميالداً لدولة فلسـطين بإقـرار من المجتمع الدولي 

بغطاء من القانون الدولي العام.

ـ إن حق العودة الذي نؤمن به يجب أال يكون منفصالً عن قـرار التقسـيم ألن المعايير والظروف الحـالية ال يمكن أن ُتوجد حـالً  ٨

١٨١سحرياً لحق العودة في الهواء، فيجب أن يكون بـديالً عن الديار التي أكد عليها القـرار  بـديًال، وبـالتالي التمسـك وتطبـيق 

قرار التقسيم يؤدي لحالً معقول لعودة الالجئين.

ـ إن قبـول إسـرائيل دولة في األمم المتحــدة تم عبــر عدة إجراءات تطبيقــاً لميثاق األمم المتحــدة فقــد قــدمت الحــكومة  ٩

اإلسـرائيلية طلبـاً إلى مجلس األمن الدولي لقبـولها كدولة جديدة باسـم إسـرائيل كعضو في األمم المتحـدة مســتندة لقــرار 

.  وقد صدر قـرار مجلس األمن رقـم  بـتاريخ  بالموافقـة  ٤/٣/١٩٤٩الجمعية العامة رقم  الصادر في  ٢٩ ٢٩/١١/١٩٤٧ ١٨١

 ، ٥/٥/١٩٤٩األولية لقبول إسرائيل كعضو في األمم المتحدة على أن تلتزم بالميثاق والقرارات الخاصة لفلسـطين. وبـتاريخ 

قـدم "أبـا إيبـان" ممثل حـكومة إسـرائيل في األمم المتحـدة وثيقـة إلى اللجنة السياسـية الخاصة بمناسبــة البحــث في طلب 

إسرائيل لاللتحاق بعضوية األمم المتحدة (إن حكومة إسرائيل تقبل بدون تحفظ االلتزامات الواردة في ميثاق األمم المتحـدة 

منذ اليوم األول الذي تصبح به عضواً في األمم المتحـدة)، كما تلتزم حـكومته بتطبـيق القـرارات الصادرة عن الجمعية العامة 

بخصوص القضية الفلسطينية ومن ضمنها:

  . ٢٩/١١/١٩٤٧القرار  بتاريخ  ١٨١

 . ١١/١٢/١٩٤٨القرار  بتاريخ  ١٩٤
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وهما القرارين الخاصين بتقسيم فلسطين وتدويل القدس وعودة وتعويض الالجئين الفلسطينيين.

١١/٥/١٩٤٧وبـعد هذا التعهد قـررت الجمعية العامة لألمم المتحــدة في دورتها الثالثة القــرار رقــم  بــتاريخ  بقبــول  ٢٧٣

١٢إسرائيل عضواً في األمم المتحدة وذلك بأغلبية  صوتاً مع القرار و دولة ضده و٩ دول امتنعت عن التصويت. ٣٧

وبالتالي حققت الحركة الصهيونية تجسيداً واقعياً بإيجاد كيان سياسـي لدولة لم تكن موجودة وبـغطاء دولي في الوقـت الذي 

ُغيب به الشعب الفلسطيني عن القيام بنفس الدور إلحقاق حقوقه.

ولهذا نجد اآلن أن أمامنا فرصة مشــروعة دولياً من أجل المطالبــة بتجســيد دولة فلســطين على أرض الواقــع تنفيذاً لقــرار 

١٨١التقسيم الذي تم على أساسـه قبـول الطرف الثاني (إسـرائيل) ألن األمم المتحـدة قـد نفذت شقـاً واحـداً من قـرار  ما زلنا 

نستطيع تنفيذ البند الثاني وبالتالي يتم حل قضية الالجئين بحقـهم المشـروع في العودة من خالل هذا المدار السياسـي في 

اإلطار الدولي.

وأخيراً يجب أن ُنوجه سـؤاالً عامًا: من الذي يملك حـق إقـرار أو التنازل عن حـق العودة؟ إننا نؤكد أن لكل الجئ فلسـطيني حـق 

فردي وشخصي وجماعي للعودة فحيث يجب أن ننبه ونضع شروطاً ُيستوجب االلتزام بها لمن سـيكلف بـالمفاوضات م العدو أو 

األطراف األخرى بالنسبة لالجئين وحقهم في العودة.

ـ اإليمان بالقضية من خالل سلوك المفاوض النضالي والسياسي السابق. ١

ـ التعهد المسبق بعدم التنازل أو التفريط بحق العودة. ٢

ـ المتابعة والمسائلة المستمرة عن سير المفاوضات، مع اإلقرار مسبقاً بعدم مشروعية توقيع المفاوض أو القيادة السياسـية  ٣

على أي اتفاق سالم نهائي مع العدو إال بعد تنفيذ حقوق الالجئين في العودة التزاما بقرارات األمم المتحدة.

*****
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أ. آمنة محمد غنيم

كاتبة وباحثة، ماجستير في التاريخ

مثلت قضية الالجئين الركيزة األهم في بؤرة الصراع العربي اإلسرائيلي؛ لما تحمله هذه القضية من وضعٍ فريد طبقاً للقانون 

الدولي لالجئين، وعوملوا معاملة اســتثنائية في معظم المواثيق واالتفاقــيات القــانونية الدولية التي تحــدد حقـــوق الدول 

وواجباتها تجاه الالجئين مثل:

 . ، ومسودة االتفاقية لعام  ١٩٦٧ـ اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع الالجئين لعام  ١٩٥١

ـ ميثاق المفوضية العليا لألمم المتحــــدة لشــــؤون الالجئين، والتي ال تتعلق بالفلســــطينيين بشـــــكل خاص، وغيرها من 

االتفاقيات.

ورغم الخصوصية الشـــديدة لهذه القـــضية وتعدد االتفاقـــيات بشــــأنها؛ إال أنها جاءت جميعها مقــــِيدةً لحقــــوق الالجئين 

الفلسطينيين مقارنةً بالحقوق التي يتمتع بـها كل الالجئين في العالم، وبـالتالي ُحرم الفلسـطينيون من الحقـوق والضمانات 

التي كفلها القانون الدولي لالجئين.

، أصبحت مثاراً للجدل في أروقة  ١٩٤٨وألهمية قضية عودة الالجئين الذين هجرتهم العصابات الصهيونية من أراضيهم عام 

هيئة األمم المتحدة بأجهزتها المختلفة؛ المسؤولة أصالً عن مأساة الالجئين.

ونتيجةً لذلك تم إصدار العديد من القرارات التي تؤكد على ضرورة عودة الالجئين إلحالل السـالم في الشـرق األوسـط. وكان 

، الذي وافقت عليه أغلب الدول المسـاندة للكيان الصهيوني  كانون األول/ ديسمبر ١٩٤٨أهمها القرار  الصادر بتاريخ  ١١ ١٩٤

وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا، مما يؤكد أنه ال يضر بالمصالح أو الوجود اليهودي في فلسـطين. ورفضته 

الدول العربـية مثل مصر والمملكة العربـية السـعودية وسـوريا وغيرها إلى جانب بـعض  الدول األجنبـية المسـاندة للقــضية 

الفلسطينية مثل كوبا واالتحاد السوفييتي ألنه لم يمنح الفلسطينيين حالً عادالً وجذرياً لقضية الالجئين.

وأمام تأزم القضية الفلسطينية؛ وتباين المواقف الدولية وتخلي العديد من األصدقاء وتجبر المؤسسة الصهيونية؛- رغم ذلك 

كله- اعتبـره الفلسـطينيون إلتزاماً دولياً وأساسـاً في إنهاء مشـكلة الالجئين. في المقابـل اسـتمرت الحــكومة الصهيونية في 

تحديها للمجتمع الدولي في عدم  تنفيذ القرار.

١٩٤٨ظهرت قضية الالجئين الفلسـطينيين مع بـداية القـضية الفلسـطينية، فمنذ عام حـينما اتحـدت مطامع االسـتعمار مع 

، لتمكين اليهود من تأسـيس دولتهم على  وحـتى عام  ١٩٤٨آمال اليهود أسرعت بـريطانيا باحـتالل فلسـطين في عام ١٩١٧

أرض شعب تم طرده إلى إلي الشتات ومخيمات اللجوء. فأصبح هناك آالف الالجئين في شتى أنحاء الوطن العربي.

وألن قـضية الشـعب الفلسـطيني تحـمل خصائص تجعلها قـضية متميزة وفق االعتبـارات القــانونية والتاريخية واإلنســانية 

والحضارية، كانت مناقشتها في أروقة األمم المتحدة أمرا من العسير تنفيذه، لذلك تحولت إلي قـضية الجئين. ويرجع الفضل 

لبـريطانيا الدولة األم التي أنجبــت الدولة اليهودية في المطالبــة بــإدراج قــضية الالجئين على جدول أعمال الجمعية العامة 

إليجاد الحلول الناجعة لها.      



: ١٩٤عرض قرار 

-٩- باقـتراح تضمن حـق عودة الالجئين معلنا فيه "أن أية تسـوية ال  ١٩٤٨تقدم الكونت برنادوت للجمعية العامة بـتاريخ  ١٦

يمكن أن تكون عادلة وكاملة ما لم يتم االعتراف بحــق الالجئ العربــي في أن يعود إلي المنزل الذي طرد منه نتيجة لما رافق 

النزاع المســلح بــين العرب واليهود في فلســطين من أخطار .... وإنه لخرق فاضح ألبســط مبــادئ العدالة أن ينكر على هذه 

الضحـايا البـريئة حـق العودة إلى منازلها في حـين يتدفق المهاجرين اليهود إلي فلسـطين" هذا االقـتراح الذي كلف بــرنادوت 

 . -٩- ١٩٤٨حياته إذ اغتالته العصابات الصهيونية في  ١٧

١٩٤٧وألن األمم المتحدة إحدى الجهات المسئولة عن نشـوء مشـكلة الالجئين نتيجة قـرارها  الصادر في عام  والقـاضي  ١٨١

بتقسـيم فلسـطين والذي طالب بـوضع عالج عاجل لقـضية اليهود األوروبـيون والتخفيف من محــنتهم. ورغم وضوح النتائج 

المأساوية مسبقا لهذا القرار على الفلسطينيين؛ إال أنه وضع موضع التنفيذ واستغلته العصابات الصهيونية بـارتكاب المذابـح 

لطرد الفلســـــــطينيين والحـــــــصول على مساحــــــــات أوســــــــع للدولة اليهودية من تلك التي حــــــــددها القــــــــرار.

. وهو الذي عرف بأنه قرار عودة الالجئين. ١٩٤لذلك أعلنت الجمعية العامة بتاريخ  كانون األول- ديسمبر-  قرار  ١٩٤٨ ١١



1-إنشـــاء لجنة توفيق تابــــعة لألمم المتحــــدة كما جاء في المادة ٢ و ٣ وتتكون هذه اللجنة من ثالثة دول أعضاء في األمم 

المتحـدة ويتم اختيارهم بـناء على اقـتراح تقـدمه كل من الدول التالية (الصين – فرنسـا – بـريطانيا – االتحـاد الســوفييتي – 

الواليات المتحدة األمريكية) وبالفعل تشكلت هذه اللجنة من فرنسا وتركيا والواليات المتحدة. 

وأوجزت المواد (٤ - ٥) المهام التي أوكلت إلى لجنة التوفيق والتي تمثلت في: 

-إقامة عالقات بين األطراف (العرب – اليهود ) وبين األطراف واللجنة ذاتها. 

-العمل على توســيع نطاق المفاوضات ســواء كانت مباشـــرة أو عن طريق لجنة التوفيق في سبـــيل التوصل إلى 

تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة. 

-اتخاذ شتى التدابير لمعاونة الحكومات والسلطات المعنية للتوصل إلى حل نهائي. 

2-القدس؛ والتي تقرر وضعها في نظام دولي دائم نظراً ألهميتها الدينية وهو ما تناولته المواد (٧- ٨- ٩). 

-فقـد تقـرر وجوب حـماية األماكن المقدسـة فيها والناصرة وجميع المواقـع واألبـنية الدينية في فلسـطين وتأمين 

حـرية الوصول إليها. كما يقـع على عاتق لجنة توفيق الحـصول من السـلطات السياســية على ضمانات في ما يتعلق بحــماية 

األماكن المقدسة في باقي فلسطين. 

-أما المادة ٨ فقد وضعت القرى والمراكز المجاورة لمدينة القـدس تحـت مراقبـة األمم المتحـدة وحـددتها كما يلي 

(جميع القرى والمراكز التي تكون أبعدها شرقاً أبو ديس وأبعدها جنوباً بيت لحم – وأبعدها شرقاً عين كارم بما فيها المنطقـة 

المبينة في موتسا ، وأبعدها شماالً شعفاط) 

-وبذلك تخضع هذه المناطق لمعاملة تختلف عن باقي أراضي فلسطين كما شددت الجمعية في مطالبتها لمجلس 

األمن بضرورة تأمين نزع السالح من مدينة القدس. 



أما المادة ٩ فقـد أكدت على حـق وصول سـكان فلســطين إلى مدينة القــدس بــراً أو جواً إلى أن تتفق الســلطات -

والحكومات المعنية على ترتيبات أكثر تفصيالً كما طالبت اللجنة بـضرورة إعالم مجلس األمن بـأية محـاولة لعرقـلة الوصول 

إلى المدينة باتخاذ لتدابير الالزمة.

١٠ واقـتصرت المادة  على دعوة لجنة التحقـيق والجهات المعنية للعمل على نمو مدينة القـدس وعودة اسـتعمال -

وسائل النقل والمواصالت.

١١ ) "تقـرر 3- أما القـضية الثالثة التي ركز عليها القـرار وهي التي منحـته أهمية خاصة فكانت عودة الالجئين؛ جاء في المادة (

وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن لالجئين الراغبين بالعودة إلى ديارهم والعيش بسـالم مع جيرانهم؛ ووجوب دفع 

تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً 

لمبادئ القانون الدولي وإلنصاف أو الضرر من قبل الحكومات والسلطات المسئولة". 

ويتضح من ذلك أن القرار حدد التعويض وبصنفين: 

تعويض الالجئين الذين ال يرغبون بالعودة.-

وتعويض الالجئين الذين خسروا ممتلكاتهم أو ألحقت بها أضرار. -

وضعت الدائرة القانونية في األمم المتحدة أكتر من ستة دراسـات حـول تفسـير  - ١٩٥٠الجديد بالذكر انه بين العامين ١٩٤٩

) من القرار وتطبيقـها، والسوابـق في القـانون والعرف الدوليين؛ لمسـاعدة لجنة التوفيق في سـعيها لتطبـيق هذه  ١١الفقرة (

الفقرة. 

أشـارت إحـدى هذه الدراسـات إلى انه هنالك بـعض الشبـه بـين مشـكلة الالجئين الفلسـطينيين والجئي الهند، فقــد اتفقــت 

الحكومتان بضرورة الحفاظ علي أمالك الالجئين المنقولة وغير المنقولة، وقد تم بالفعل تعيين حـراس علي هذه الممتلكات, 

إلى جانب استقبال طلبات يتقدم بها الالجئون لتسجيل أمالكهم التي تركوها ورائهم.

وفي الجزء الثاني من المادة أكدت الجمعية العامة على ضرورة إعادة تأهيل الالجئين اقــتصادياً ومجتمعيًا، معلنتاً بـــذلك عن 

إنشاء وكالة هيئة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الفلسطينيين (االونروا). 

١٩٤هذا أهم ما جاء به القرار  لذا يعتبره البـعض انه قـرار العودة رغم انه لم يذكر كلمة الالجئين الفلسـطينيين لمرة واحـدة 

حينما أعلن عن إنشاء (األونروا).

ولم يطالب إسـرائيل صراحـة باتحــاد اإلجراءات إلنهاء مشــكلة الالجئين، وإنما كان يشــيرا دائما إلى الحــكومات والســلطات 

المسؤولة, وهو ما اتخذته إسرائيل ذريعة لتنصل من القرار. 

وماطلت الحـكومة اإلسـرائيلية في ذلك ولم تعلن رفضها في البـداية صراحـة بــل اشــترطت عقــد معاهدة ســالم مع الدول 

١٩٤العربية، وعندما سأل مندوب إسرائيل في األمم المتحدة عن موقف بـالده من قـرار  أجاب بـأن حـكومته ال ترفض القـرار 

١١/١٢الذي صدر في  أو أي مادة منه ولكن عودة الالجئين مشــروطة بــوجود ظروف ســليمة والي جانب التطبـــيق اإلجرائي 

لتنفيذ القرار.  

وبذلك نجحت إسـرائيل في االلتفاف علي الموقـف العربـي والدول المعارضة النضمامها إلي هيئة األمم التي اشـترطت قبـول 

، فقد جاء في نص  ١٩٤إسرائيل كعضو فيها بضرورة تنفيذ القرار 



١١/٥/١٩٤٩قرار الجمعية العامة في  ضرورة قبول إسرائيل بااللتزامات الواردة في الميثاق ... وبـأنها قـادرة على تنفي هده 

االلتزامات، وهو الشرط الذي لم يرد له مثيل في أي قرار يتعلق بقبول دولة لعضوية األمم المتحدة. وبناء على التزام إسرائيل 

المتكرر لتطبيق القرار تم قبولها كعضو في هيئة األمم.

وما أن ضمنت إسـرائيل عضويتها في األمم المتحـدة، وانتهاء حروبـها مع العرب بــناء على معاهدات الصلح (معاهدات الهدنة 

) حتى أعلنت صراحة رفضها التام لعودة الالجئين، معلنة أن عقارب الساعة ال تعود إلى الوراء، كما جاء في المذكرة  ١٩٤٩عام 

التي أرســلتها الحــكومة اإلســـرائيلية إلى لجنة التوثيق، ورفضت مطالب العرب بـــضرورة عودة الالجئين إلى مناطق الدولة 

. ١٩٤٩العربية كما حددها القرار  في مباحثات لوزان عام  ١٨١

كما أعلن بـن غوريون أنه ال يمكن حـل مشـكلة الالجئين، وأن ما حـدث هو مبـادلة ســكان؛ فاليهود اللذين قــدموا من البــالد 

العربية بديال عن الفلسطينيين اللذين هجروا من أراضيهم. وبرر شلومو غازيت اإلجماع الصهيوني على رفض حـق الالجئين 

في العودة قـائال: "إن إسـرائيل ترفض هذا الحـق إذ ينطوي على اعتراف إسـرائيل بحـق العودة، وعلى إقـرار بمسـئوليتها عن 

١٩٤٨نشوء المشكلة، أو تحمل تبعاتها وإسرائيل ال تعتبر نفسها مسـئولة عن حـرب  ... بـل ال مكان عمليا لعودة الالجئين إلى 

أراضيهم، دون أن يتسبــب ذلك في تقــويض نســيج الشــعب اليهودي والمجتمع في إســرائيل كلها .... إن قســما كبــيرا من 

المستوطنات مشيد على أراض كان يسكنها عرب فلسطينيون، وعودتهم لن تتم من دون اقتالع األلوف من اإلسرائيليين، ثم 

إن عودتهم سيؤدي إلى زيادة مدمرة للسكان العرب، مما سيهدد الصبغة اليهودية إلسرائيل". وبـذلك يكون غازيت قـد أوضح 

وأكد على أن السياسـة اإلسـرائيلية أغلقـت كل السبـل التي وضعتها الجمعية العامة، معلنا رفض حــكومته ســلطة القــانون 

الدولي وإرادة المجتمع الدولي، وهناك مئات األفكار واآلراء اإلسرائيلية التي ترفض عودة الالجئين؛ بـل إنه يمكن التأكيد على 

أن الحكومة اإلسرائيلية استندت في موقفها الثابت هذا على:

1-أن إســرائيل غير مســئولة عن الحــرب التي أفضت إلى مشــكلة الالجئين، بــل العرب هم الذين أعلنوا الحــرب عليها، وأن 

الالجئين خرجوا طوعا وبـأوامر عربـية، ومســئولية إيوائهم وتوطينهم تقــع على عاتق الدول العربــية، كما أن عدد الالجئين 

آنذاك كان قليال. وما ينفي هذه االدعاءات أن تدفق الالجئين الفلسـطينيين إلى الدول العربـية كان أحـد أسبـاب دخول القـوات 

. كما أن إحــصائيات االونروا  أكدت أن عدد الالجئين الذين شــردوا من منازلهم منذ  ١٥/٥/١٩٤٨العربـية إلى فلســطين في 

ـ  ألف شخص. ٩٠٠بداية حرب  تجاوز ال ١٩٤٨

2-عدم تحمل تبعات تهجير الفلسطينيين وإلقاء اللوم على الدول العربية التي هجرتهم ورفضت توطينهم في أراضيها.

3-رفض عودة الالجئين إلى أراضي إسرائيل، كما أن مصطلح الالجئين يشمل أيضا اليهود الذين غادروا البالد العربية.

، وإمكانية السماح بعودة عدد منهم للضفة الغربـية وقـطاع  ١٩٦٧التمييز بين الالجئين في عام  والالجئين في عام  ١٩٤٨ -4

غزة على فترات متباعدة.

5-السعي لتوطين عدد من الالجئين في البلدان العربية واألجنبية.

6-العمل على إنهاء وكالة غوث الالجئين، وذلك لتفكيك وإنهاء قضية الالجئين قانونيا ودوليا.

7-عدم تحـمل مسـئولية التعويض عن ممتلكات الالجئين وإنما تتحـمله الدول العربـية، وخاصة النفطية، وتشـارك إسـرائيل 

ماديا بدافع إنساني بحت بعد إنشاء صندوق دولي إلنهاء هذه المشكلة.



١٩٥٠وقبل أن تطرح الحكومة اإلسرائيلية حلوال وبـدائل عن تنفيذ قـرار ١٩٤؛ قـامت بـين عامي  –  بـإصدار جملة من  ١٩٤٩

القوانين التي تنكر حـق الالجئين في العودة، كان على رأسـها قـانون العودة الذي بموجبـه اعتبـر أي يهودي يرغب في الهجرة 

الي إسرائيل مواطنا إسـرائيليا ويمنح الجنسـية اإلسـرائيلية. واعتبـر القـانون أن كل يهودي هاجر إلى إسـرائيل قبـل نفاذه أو 

مولود فيها قبـل أو بـعد نفاذه؛ شـخصا جاء إلى إسـرائيل بــصفة مهاجر عائد. وفي المقابــل حــرمت الســكان الذين طردتهم 

العصابات الصهيونية من العودة إلى ديارهم.

٣٥٠وقانون أمالك الغائبين وقـانون الطوارئ، وبـموجب هذا التشـريع أقـيمت بـين عامي ١٩٤٨- أكثر من مسـتوطنة  ١٩٥٣

على أمالك الغائبين، وفي عام ١٩٥٤ أقـام أكثر من ثلث سـكان الكيان من المهاجرين في أمالك العرب الذين تم طردهم من 

أمالكهم.

وللتخلص من هذه المشكلة التي أرقت الساسة في حكومة الكيان، تم العمل في اتجاهين:

األول؛ اإلرهاب لطرد من بقي من عرب فلسطين الذين لم يهاجروا أثناء حرب١٩٤٨، فبـعد المذابـح التي ارتكبـتها العصابـات 

الصهيونية (شتيرن- ايتسل- الهاجانا) أثناء الحرب اسـتمرت االستجابـة ألفكار غالة الصهيونية أمثال إسـرائيل زنغويل "يجب 

أن نستعد لطرد هذه القبائل العربية بالسـيف كما فعل أجدادنا". وفي ٢/٩/١٩٥٠ سـجلت الذاكرة الفلسـطينية مذبحـة بحـق 

عرب العزازمة والعتايقة في العرقـوب والنقـب وطرد من بقـي من سـكانهما إلى األردن ومصر، واعتبـار من لم تتمكن الفرقـة 

١٠١ بقيادة شارون من طردهم أسرى حرب تحت الحكم العسكري، كما أن مذبحة كفر قاسم هدفت في األساس إلى طرد من 

 . ١٩٤٨بقي من الفلسطينيين في أراضي 

أما الثاني: فكان عرض مشـاريع التوطين لتكون بـديال عن حـق العودة. حـيث اقـترح الوفد اإلسـرائيلي أثناء مفاوضات لوزان؛ 

ضم غزة بــما فيها من الالجئين والمقــيمين، ولكن الدول العربــية التي كانت تتوقــع تطبــيق الشــرعية الدولية رفضت هذا 

االقتراح الذي يعد بمثابة مكافأة إلسرائيل تحصل بموجبها على مزيد من األراضي مقابل إعادة جزء من الالجئين.

١٩٥٠وبـعد اكتمال بـناء الدولة اليهودية وتحـديدا في عام  ظهرت أفكار تنادي بترحــيل عائالت فلســطينية إلى دول أمريكا 

الالتينية، وحينما فشلت الخطة توالت األفكار بالتوطين في الدول العربية.

ففي منتصف الخمسـينيات تقـدم يوسـف فايتس مدير دائرة االسـتيطان باقـتراح توطين الالجئين في ليبـيا وبمبــادلة أمالك 

العرب بأمالك اليهود المقيمين فيها - رغم أن ذلك سيأتي بخسارة على اليهود - أو نقـلهم إلى أماكن أخري ودمجهم في الدول 

العربية، واستعداد إسرائيل للمساهمة المالية في عملية إعادة توطينهم هذه باعتبارها الحل المناسب لكال الجانبين. 

١٩٦٧وبعد عام  ومع زيادة أعداد الالجئين نتيجة السـيطرة علي مزيد من األراضي والسـكان. ارتكزت مشـاريع التوطين على 

أمرين:

١- حصول إسرائيل علي تعويض مناسب إليجاد حل لمشكلة الالجئين. 

٢- العمل علي تفكيك مخيمات الالجئين وإنهاء عمل األونروا، ومسـاهمة الدول الكبــرى والدول العربــية في عملية التوطين. 

ومن هذه المشاريع: 

، والذي تضمن العمل على توطين  ألف الجئ بـــــعد تصفية مخيماتهم في الضفة  ٦٠٠-مشــــروع رعنان فايتس عام  ١٩٦٧

والقــطاع، وتحــويل أربــعمائة مليون م٣ من مياه الليطاني إلى أماكن اســتيطانهم. وركز في مشـــروعه على أهمية توخيه 

االستثمارات في البنية التحتية والمياه وفي مختلف مجاالت التنمية في الضفة والقطاع.



-مشروع يغال آلون، الذي قدمه بعد حرب حزيران، وأعلن فيه أن إسرائيل ليسـت مسـئولة عن مشـكلة الالجئين، وال تسـتطيع 

وحدها حـل المشـكلة من النواحـي االقـتصادية والسياسـية والديموغرافية. فإسـرائيل استوعبـت الالجئين اليهود من البـالد 

العربـية وأوروبـا، والدول العربـية استوعبـت الالجئين العرب بـنفس العدد، وهذا ينطوي على ظاهرة تبـادل السـكان واقـترح 

توطين الجئي الضفة الغربـية في األردن والجئي القـطاع في سـيناء، وبـعد تفريغ قــطاع غزة من الالجئين ينبــغي ضمه إلى 

إسرائيل. 

، وكان يهدف إلى حـماية القــوات اإلســرائيلية في قــطاع غزة من خالل عقــاب جماعي ضد  ١٩٦٨-مشـروع دايان قـدمه عام 

السـكان الذين تعاونوا مع الفدائيين في المخيمات وإقـامة أحـياء سـكنيه تخترقـها شـوارع عريضة بـعد تخفيف كثافة ســكان 

المخيمات الكبــيرة مثل جبــاليا والشــاطئ ورفح، واقــترح دايان إخراج مائة وخمســين ألف الجئ من القــطاع كمرحـــله أولى 

وتوزيعهم في الضفة الغربية، وكان الهدف الرئيسي لدايان تصفية مخيمات الالجئين.

-مشروع أبا ايبـان، اقـترح فيه عقـد مؤتمر يضم دول الشـرق األوسـط والحـكومات التي تسـاهم في إغاثة الالجئين وذلك من 

خالل وضع خطة خمسية لحل مشكلة الالجئين واندماجهم في حياة منتجة وإعادة توطينهم بمساعدة إقليمية ودولية.

-مشروع شلومو غازيت، ويعتبر أحد أهم مشاريع التوطين وأعلن فيه رفضه المطلق لحق العودة وعدم السماح ألحـد بـالعودة 

إلى إسرائيل وحـصر حـق العودة باألسبـاب اإلنسـانية في إطار لم الشـمل،على أن يبقـى هذا األمر بـيد الحـكومة اإلسـرائيلية 

وحـدها، أما من ناحـية التعويضات المالية فقـد أعلن غازيت أن مقـارنة ممتلكات اليهود وممتلكات الفلسـطينيين متكافئة في 

أحسن األحوال واالحتمال األقوى أن يبين الحساب الدقيق ديناً لصالح اليهود وبذلك يكون على الدول العربية ضرورة استيعاب 

الالجئين ومنحهم المواطنة ومكانة السكان الدائمين والسماح لهم العمل في دول الخليج، وفي المقابل حـث غازيت الحـكومة 

اإلسرائيلية على دفع الفلسطينيين إلى عدم المطالبة بحق عودة الالجئين وإلغاء مكانه الالجئ في القانون الدولي.

هذا إلى جانب العديد من المشـاريع الصهيونية التي قـدمها أعضاء في الكنيسـت اإلسـرائيلي أمثال دوف زاكين، وبـن بـورات، 

وروؤفين اوزي، والتي اتفقت جميعها على تصفية قضية الالجئين وحق العودة. 

ويتضح من ذلك، ليس فقط رفض الحكومة اإلسرائيلية إيجاد حل لمشكلة الالجئين، وإنما عدم اعتراف واضح بأنها المتسبـب 

في حدوث هذه المأساة.



لم تذعن إسرائيل إلرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية المتالحقة بشأن القضية الفلسطينية وعوده الالجئين؛ بـل سـارت 

سياســـتها كما خطط لها زعماء الصهيونية أثناء التمهيد إلنشـــاء الكيان الصهيوني "... يجب أن يخلي العرب المكان في أرض 

إسرائيل"، "نريد فلسطين بال عرب".

؟.  ١٩٤فما الذي فعلته هيئة األمم وأجهزتها أمام التعنت اإلسرائيلي الذي لم يتغير منذ إصدار قرار 

قـامت بـداية بإنشـاء وكالة هيئة األمم المتحـدة إلغاثة وتشـغيل الفلسـطينيين في الشـرق األوســط (األونروا) عمالً بقــرار  -

١٩٤٨الجمعية العامة رقــم  بـــتاريخ ٨  كانون األول /ديسمبـــر  لتتولى تقـــديم خدمات إغاثة مثل التعليم والتمريض  ٣٠٢

واإلعاشـة، ودون تدخل في الشـئون السياسـية المتعلقـة بحـل النزاع أو العودة أو التعويض التي كلفت بـها لجنة التوفيق. مما 

أدى إلى تخليها منذ بداية الخمسينيات عن تشغيل الالجئين في مشاريع اقتصادية إنتاجية.   



ونظراً ألهمية عودة الالجئين التي تعتبـر قـضية مركزية في أي تسـوية سياســية؛ جددت الدعوى لعودة الالجئين من خالل  -

جملة من القرارات منها:

، الذي دعا حكومة إسرائيل إلى تأمين سالمة سكان  )الصادر بتاريخ  حزيران/يونيو ١١٩٦٧- قرار مجلس األمن رقم ( ١٤ ٢٣٧

المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من المناطق منذ نشوب القتال.

) والذي أكد فيه على حـق عودة  ، أصدر المجلس االقـتصادي واالجتماعي قـراره رقـم ( ٢١٣٣٦- وبـتاريخ  أيار/ مايو  ١٩٦٨ ٣١

كل السكان الذين رحلوا منذ نشوب القتال في الشرق األوسـط، وأن على الحـكومة المعنية اتخاذ اإلجراءات الضرورية من أجل 

تسهيل عودتهم إلى ديارهم دون تأخير.

، أصدرت في   ٣١٠- وحينما الحـظت الجمعية العامة أنه لم يتم عودة الالجئين وتعويضهم كما أكدت المادة  من قـرار ١٩٤ ١١

) الذي أكدت فيه أنها "تدرك أن مشكلة الالجئين العرب الفلسطينيين ناشـئة  ٢٥٣٥كانون األول/ديسمبر قرارها رقم ( ١٩٦٩

من إنكار حقوقـهم غير القابـلة للتصرف المقـررة، وإذ يسـاورها القـلق الشـديد لتفاقـم هذا اإلنكار لحقوقــهم من جراء أعمال 

العقاب لتأكد من جديد حقوق شعب فلسطين غير القابلة للتصرف". ثم أوعزت 

الجمعية إلى مجلس األمن ضرورة االلتفات إلى الحـالة الخطيرة في فلسـطين نتيجة سياسـة إسـرائيل في األقــاليم المحــتلة 

ورفضها تنفيذ القرارات الدولية. 

ويبـدو أن الجمعية العامة أيقـنت أن الحـكومة اإلسـرائيلية ال تصغي إلى قـراراتها فما كان منها إلى اعتبـار الحـركة الصهيونية 

شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري إلى جانب العديد من القرارات التي لم تحدث تغيرياً في الموقـف اإلسـرائيلي أو 

إجبارها على إعادة الالجئين.

الخاتمة:

من خالل ما تقدم وفي نهاية هذه الدراسـة الموجزة وبـالنظر إلى موقـف هيئه األمم والجمعية العامة من اإلصرار اإلسـرائيلي 

على إنكار حق العودة والتحيز الدولي الفاضح لسياسة الكيان اإلسرائيلي نستخلص ما يلي:

١- إن حق العودة مقدس وقانوني وواجب وال يجب التنازل عنه بأي حال من األحوال ومهما تقادم الزمن.  

٢١٩٤- إن القـرار  قـراراً عاماً ولم يكن خاصاً بـالالجئين الفلسـطينيين فهذا التعريف لم يذكر في القـرار إال مرة واحـدة حـينما 

أصدرت الجمعية العامة تعليماتها بإنشاء هيئه إغاثة لالجئين الفلسطينيين. 

٣- اســتغلت إســرائيل عمومية القــرار وأعلنت انه يخاطب الالجئين اليهود أيضا، وهي غير مجبـــره بـــتنفيذه. لذلك ال يجب 

االستناد عليه كلياً في إقرار حق العودة؛ وإنما االستشهاد به كقرار دولي صادر عن هيئة دولية. 

، والذي أصبــح شــعاراً فيما بــعد.  ٤١٩٤- انه يحـق لجميع الالجئين العودة والتعويض معًا؛ وليس احـدهما كما جاء في قــرار 

فالتعويض الزم وضروري عن سنوات اللجوء والحرمان وضياع الممتلكات والديار واألحبة.

٥- إننا كشعب فلسطيني نمتلك كل الحق في الحقوق المتساوية وتقرير المصير؛ وان االحترام التام لهذه الحقـوق المشـروعة 

يشكل عنصراً ضرورياً إلحالل السالم. 

٦- ضرورة تمسك جميع الوفود الفلسطينية في المفاوضات بحق العودة لجميع الالجئين في الداخل والشتات. 

٧- الوحدة الفلسطينية، وإنهاء حالة االنقسام، وإعادة ترتيب البـيت الفلسـطيني، وتنظيم المقـاومة وتوحـيدها، هي السبـيل 

األوحد للعودة واستعادة الحقوق التي سلبت منذ بداية التآمر على فلسطين.



المراجع:

٢٠٠١أبو ستة، سلمان: حق العودة؛ مقدس وقانوني وممكن، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ط١،  -1

، تموز – آب – أيلول   ١٩٩٦األسدي، عبدو: قضية الالجئين من منظور إسرائيلي، صامد االقتصادي، ع ١٠٥ -2

3-إعادة قراءة حقوق الالجئين الفلسطينيين وتفسيرها وفقاً للقانون الدولي وطرح حلول ناجعة لها، أوراق عمل يقدمها بديل 

للنقاش ، ط٢

١٩٩٢حق العودة؛ أمريكا للعرب الكالم وإلسرائيل الفعل، البيادر السياسي، ع ،  أيار، ٢٣ ٤٩٦ -4 

5-الحوراني، عبد اللـه: حق العودة في مشاريع التسوية غير الرسمية؛ أوراق عمل المؤتمر الفكري والسياسـي للدفاع عن حـق 

٢٠٠٧العودة، منشورات التجمع الشعبي الفلسطيني للدفاع عن حق العودة, غزة ط١،  

)، دار النهار، بيروت ط١،   - ١٩٩٨الخالدي، وليد: خمسون عاماً على تقسيم فلسطين ( ١٩٩٧ ١٩٤٧ -6

، تموز – آب – أيلول  ١٩٩٦خير، فاطمة: البعد الدولي لقضية الالجئين، صامد االقتصادي، ع ١٠٥ -7

8-صافي، خالد محــمد: مشــاريع التوطين لالجئين الفلســطينيين؛ أوراق عمل المؤتمر الفكري والسياســي للدفاع عن حــق 

٢٠٠٧العودة، منشورات التجمع الشعبي الفلسطيني للدفاع عن حق العودة غزة ط١،  

، تموز – آب –  ١٠٥عطايا، أمين محـمد: قـضية الالجئين الفلسـطينيين جذور المشـكلة وآفاق الحــل، صامد االقــتصادي، ع -9

١٩٩٦أيلول  

، تموز          ، الميالد، ع ١٩٩٧- عيسى، حنا: أهميه القرار رقم  لعام  ١٨ ١٩٤٨ ١٩٤ 10

11- الفرا، محمد: مدخل إلى دراسة القضية الفلسطينية، الموسوعة الفلسطينية، ق٢، مج٣ 

)،    الموسوعة الفلسطينية ق٢ ، مج٥  ١٩٦٤-  قاسميه، خيريه: الحركة الوطنية الفلسطينية في ثلثي القرن الحالي ( 12

، تموز  ١٠٥- الكيالي، ماجد: قضية الالجئين الفلسطينيين أسبابها، أبعادها، مقاربات سياسية لحلها، صامد االقـتصادي، ع 13

١٩٩٦– آب – أيلول  

 ( - ١٩٧٤- مؤسسة الدراسـات الفلسـطينية: قـرارات األمم المتحـدة بشـأن فلسـطين الصراع العربـي اإلسـرائيلي ( ١٩٤٧ 14

١٩٩٣مج١، بيروت، ط٣، 

١٩٨٤- هيئة الموسوعة الفلسطينية، الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، مج٤، بيروت، ط،١   15





أ .جودات جودة

كاتب وباحث، مدير عام في دائرة شؤون الالجئين

مقدمة:

تعتبر االونروا من أهم المؤسسات التابعة لألمم المتحدة باعتبارها تعالج أكبر كارثة إنسانية في العصر الحـديث والتي جاءت 

بفعل الهمجية الصهيونية واحتاللها لألرض الفلسـطينية بـعد قـرار تقسـيم فلسـطين رقـم ١٨١ لعام ١٩٤٧ والذي نتج عنه 

قـيام الحـرب العربـية اإلسـرائيلية عام ٤٨, حـيث بـلغ عدد الالجئين في دلك العام حـوالي ٧٢٦ ألف نسـمة بــينما بــلغ تعداد 

٤.٨الالجئين عام ١٩٤٩حـوالي ٩١٤.٢٢٧ ألف الجئ بـينما تقـدر أعداد الالجئين في نهاية عام ٢٠٠٩ حـوالي  مليون نسـمة 

حسب إحصائيات الوكالة, وتبـين هده الدراسـة أسبـاب نشـأة االونروا والدور الذي لعبـته هده المؤسسـة األممية تجاه الشـعب 

الفلسطيني المطرود من أرضة باعتبـارها تمثل عنوانا سياسـيا ال لبـس فيه حـول اعتراف المجتمع الدولي بمشـكلة الالجئين 

الفلسـطينيين، وأن إنشـاءها مرتبـط بالقــرار١٩٤ القــاضي بــعودة الالجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 

.١٩٤٨

إن تأسيسها قد جاء لفرض سياسة األمر الواقـع على شعبـنا الفلسـطيني بـعد نكبـته من خالل الدعم االقـتصادي واالجتماعي 

المقدم لها، مؤكدين في نفس الوقت على أهمية الدور اإلنساني الذي لعبـته هذه المؤسسـة الدولية تجاه الالجئين. هدا الدور 

اآلخذ بـالتراجع بسبـب تراجع أداء المشـرفين على االونروا والعاملين فيها إضافة إلى شـعور قــطاع واســع من الفلســطينيين 

بوجود فساد مالي وان أصحاب النفوذ السياسي لهم تأثير كبير على األنشطة والبرامج التي تقدمها.  

تأسيس وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (االونروا):

تأسست هيئة األمم المتحـدة إلغاثة الالجئين الفلسـطينيين في الشـرق األدنى بقـرار من الجمعية العامة لألمم المتحـدة في 

٨/١٢/١٩٤٩م على أن يبدأ عملها الفعلي بتاريخ ١ نيسان ١٩٥٠ وقد استندت بذلك على قراريها السابقين القرار رقـم ٢١٢ 

١١/١٢/١٩٤٨بتاريخ  والقرار الشهير رقم  بـتاريخ  اللذين يؤكدان بـصورة خاصة عدم اإلخالل بأحـكام  ١٩٤ ١٩/١٠/١٩٤٨

١١الفقرة  من القرار األخير، بهدف تقديم المعونة لالجئين الفلسـطينيين، وبـهدف تنسـيق الخدمات التي تقـدمها المنظمات 

الدولية غير الحــكومية، وبــعض منظمات األمم المتحــدة مثل منظمة الصليب األحـــمر الدولي، ومنظمة الصحـــة العالمية، 

١٩٤٨ومنظمة األغذية والزراعة الدولية، واليونيســيف، والمنظمة العالمية لالجئين وغيرها، وذلك في أعقــاب حـــرب العام  

والنكبـة التي حـلت بالشـعب الفلسـطيني واضطراره للهرب من وطنه بـفعل الجرائم والمذابـح التي أقـدمت عليها العصابـات 

الصهيونية بعد اإلعالن عن قيام دولة إسرائيل، ومن أشـهرها مجزرة دير ياسـين وما ترافق معها من أسـاليب قـمعية أدت إلى 

٧٢٦إجبار الفلسطينيين على ترك قراهم ومنازلهم، مما أدى إلى هجرة ما ال يقل عن  ألف الجئ فلسـطيني (حسـب إحـصاءات 

هيئة األمم المتحدة)، وسرعان ما بادرت الحكومة اإلسرائيلية إلى تدمير قراهم حتى تمنعهم من مجرد التفكير بالعودة إليها، 

٨/١٢/١٩٤٩وفي  تأسست وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسـطينيين في الشـرق األدنى (األونروا) بـموجب القـرار الصادر 

) للعمل كوكالة مخصصة لالجئين الفلسطينيين ومؤقتة يتم تجديد واليتها  ٣٠٢عن الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم (



دورياً إلى حين إيجاد حـل عادل لقـضية الالجئين، وقـد أدلت إسـرائيل بـصوتها إلى جانب الدول العربـية المؤيدة لقـرار إنشـاء 

االونروا وهي اآلن تطالب بتصفيتها وإنهاء خدماتها لالجئين، وهذا أحد التناقضات التي ينطوي عليها تأسيس االونروا وبقائها 

حتى اآلن. 

١٨١بالمقابـل نجد الواليات المتحـدة والدول األوروبـية المسـئولة عن قـرار التقسـيم رقـم  (غير الملزم) قــد ســخرت كل  ** 

١٩٤إمكانياتها لتحويله إلى قـرار ملزم ثم إلى أمر واقـع، وهي نفس الدول التي حـالت ومازالت دون تطبـيق القـرار  المتزامن 

تقريبــا مع قــرار التقســيم المشــار إليه والصادر عن نفس المؤسســة التي تعترف بحــق الالجئين الفلســطينيين بـــالعودة 

والتعويض.   

ويعود السبـب األساسـي وراء إنشـاء وكالة (األونروا) لعدم قـدرة لجنة التوفيق الدولية المنبثقـة عن األمم المتحــدة، والمكلفة 

) من  ) الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحـدة في  من تنفيذ الفقــرة ( ١١بـتنفيذ القـرار الدولي رقـم ( ١١/١٢/١٩٤٨ ١٩٤

القرار المذكور والتي تنص على (وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن لالجئين الراغبين بـالعودة إلى ديارهم والعيش 

بسـالم مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقـررون عدم العودة إلى ديارهم، وعن كل مفقــود وأي ضرر 

يصيب الممتلكات، ويتعين وفقاً لمبادئ القـانون الدولي واإلنصاف أن يعوض عن ذلك الفقـدان والضرر من قبـل الحـكومات أو 

السـلطات المسـؤولة)، وقـد طلبـت الجمعية العامة من لجنة التوفيق الدولية أن تبـذل جهودها لدى األطراف المعنية لتسـهيل 

عودة الالجئين، وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم اقتصادياً واجتماعيا، ودفع التعويضات لهم، وكذلك إلى إقـامة عالقـات 

وثيقة مع مدير عمليات األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين، ومن خالله مع الهيئات المناسبة في األمم المتحدة.

ومما سبق يبدو واضحاً أن هذه اللجنة أنشئت بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة بغرض الحماية وحل الصراع القـائم في 

) الخاص بإنشـاء هذه  ١٩٤فلسطين حـالً عادالً بـما في ذلك حـل قـضية الالجئين وفقـاً لما نص عليه البـند الثالث من القـرار (

اللجنة والتي فشلت في تنفيذ مهمتها، ولم توفر الحماية الدولية لالجئين كما فشلت في تسوية الصراع وإيجاد صيغة مقبـولة 

لحــل دائم للمشــكلة، ولم توفق ســوى في حـــصر ممتلكات الالجئين الفلســـطينيين، وفي توصيتها للجمعية العامة لألمم 

المتحدة بضرورة إنشاء وكالة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بعد عام من تشكيلها.

وقـد كان لفشـل المهمة أثره الســيئ والضار على القــضية الفلســطينية والالجئين بشــكل خاص، على الرغم من التفويض 

الواسع الذي أعطي لها من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة للحماية وإيجاد الحل العادل بل وحل جميع القضايا المعلقة بين 

الفلسطينيين واإلسرائيليين، وقد كان من أسباب الفشل الرئيسية للجنة التوفيق رفض إسرائيل ومعارضتها الشديدة إلعادة 

الالجئين بل وإقدامها على قتل الوسيط الدولي (الكونت بـرنادوت) الذي ارتبـطت بـه هذه المهمة والسبـب يرجع إلى التقـرير 

١٩٤٨الذي قدمه الوسـيط الدولي لألمم المتحـدة في أيلول عام  والذي جاء فيه (بـأنه ال  يمكن إيجاد تسـوية عادلة وكاملة ما 

لم يعطى الحق لالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم التي تم ترحـيلهم عنها، وأن نكران هذا الحـق يشـكل اعتداء على 

مبادئ القـانون الدولي المتمثل بـالعدل، منكراً تدفق اليهود إلى فلسـطين وإحـاللهم بـدالً من الفلسـطينيين أصحـاب األرض 

والمقــيمين فيها من قــرون طويلة، والواقــع أن توصيات لجنة التوفيق الدولية لم يؤخذ بــها إال على الورق على الرغم من أن 

الدول المعنية بـذلك وهي (الواليات المتحـدة وتركيا وفرنســا) تعد من الدول العظمى والمســيطرة على العالم آنذاك، ولو أن 

نواياها كانت صادقة الستطاعت فرض إرادتها على إسرائيل ولكنها لم ترغب بذلك.



 وقد اتسعت عمليات األونروا بعد احتالل إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام ١٩٦٧ ولجوء أعداد أخرى من الفلسطينيين 

إلى خارج حـدود فلسـطين التاريخية، وامتداد أزمة الالجئين إلى يومنا هذا رغم اعتقـاد البـعض حـين إنشــاء الوكالة أنها أزمة 

طارئة سرعان ما تنتهي كل هذه األمور تدفعنا إلى تسليط الضوء على أنشـطة األونروا بـعد ٦٢عاماً من إنشـائها وبـيان أوجه 

الخلل والقــصور فيها وما يترتب على ذلك من معاناة الالجئين، وكذلك المخططات الصهيونية واألمريكية إلنهاء عملها حــتى 

يعتمد الالجئون على أنفسـهم في البـلدان المضيفة لهم، من أجل تنفيذ مخططات التوطين وضياع أحـالم العودة إلى وطنهم 

األصلي.

تقوم االونروا حاليا بتوفير المسـاعدة ألكثر من ٤.٨ مليون الجئ فلسـطيني يقـيمون في مناطق عملياتها الخمس في الضفة 

الغربية وقطاع غزة وسوريا واألردن ولبـنان، ويتم تمويل أنشـطتها من خالل التبـرعات الطوعية التي تقـدمها الدول األعضاء 

في األمم المتحدة.

يعمل حاليا من خالل االونروا حوالي ٢٩.٠٠٠ ألف موظفا, وتدير ٦٩١ مدرسة يتعلم فيها حـوالي نصف مليون طالب وطالبـة، 

١٣٧عيادة في ٥٨ مخيم, كما وتعمل األونروا على إدارة بــرنامج للتمويل الصغير الذي يوفر القــروض والخدمات المالية ذات 

العالقة لالجئين، من أقوال المفوض العام الجديد. 

مصادر تمويل األونروا:

إن معظم مصادر تمويل عمليات األونروا بالكامل من إسهامات تطوعية لحكومات الواليات المتحدة واالتحاد األوروبـي، والتي 

% منها تصل في شــكل عيني،  % من إجمالي دخل الوكالة، وتصل معظم اإلســهامات نقــدا، وان كانت نسبــة  ٣.٦تشـكل  ٩٦

السـيما تبـرعات السـلع الغذائية التي يتم توزيعها على الالجئين المحـتاجين. ويأتي ٥% من الدخل من هيئات األمم المتحــدة 

١١٣األخرى لتغطية تكاليف الموظفين، بما في ذلك تمويل  وظيفة دولية من قبل األمانة العامة لألمم المتحدة ... وذلك على 

النقـيض تماما" من األمم المتحـدة بـرمتها، ليس لألونروا نظام مالي مقـرر...!! كما هو بالنسبـة للوكاالت والمنظمات أألخرى 

ألمنبثقــة عن هيئة أألمم المتحــدة. كاليونســكو، ومنظمة الزراعة واألغذية ألدولية (الفاو)، ومنظمه منع انتشــار األسلحـــة 

النووية، وغيرها الكثير، الذي ينص نظام تأسيسها على توفير ميزانيه لها تقتطع من الميزانية العامة لهيئة األمم المتحدة.  

اعتادت االونروا على أطالق نداءات اسـتغاثة للمجتمع الدولي لتقـديم ألدعم ألمادي لها كي تســتطيع االســتمرار في تقــديم 

خدماتها اإلنسانية لماليين الالجئين ألفلسطينيين في مخيماتهم، ودائما تكون االستجابة ضعيفة، حتى بات الشـعور واضحـا 

بان هناك من يسعى إلنهاء خدمات الوكالة أو تقليصها للحد الذي ال تستطيع فيه تقديم خدماتها. إن تصريحات السيدة كارين 

، أن العام  سيشــهد عجزاً مالياً للوكالة بقــيمة  مليون  ١٤٠أبــو زيد المفوض العام لوكالة الغوث في شــهر  ٢٠١٠ ١١/٢٠٠٩

دوالر، والذي سيخلف عجز لألونروا ويحد من قدرتها عن تقديم خدماتها لالجئين. والذي ترافق مع اقتراحات تقدم بها الخبـراء 

- الذي دعو  ١٩/١١/٢٠٠٩المشـاركون في اجتماع الدول العربـية المضيفة، والدول المانحـة للوكالة في البحـر الميت في  ١٨

إلى إعادة النظر بالتفويض الممنوح للوكالة بإصدار تفويض جديد وتحديد ثقافة جديدة لها بـذريعة أن ذلك يشـجع الكثيرين 

على التبــرع للوكالة، وذلك يهدف إلى تحــويل الوكالة من منظمة تعنى بتقــديم خدمات لالجئين الفلســطينيين دون المس 

بحقهم في العودة إلى منظمة للتنمية اإلقليمية عبر مشاريع تقود إلى توطين الالجئين في أماكن إقامتهم الحالية، إنها 



ليسـت المرة األولى التي تدعي الوكالة تعرضها ألزمة مالية حـادة، لكنها أصبحــت تتكرر كثيرا منذ توقــيع اتفاق أوســلو عام 

  .١٩٩٣

ميزانية األونروا:

تبـلغ ميزانية االونروا السـنوية حـوالي ٣٥٠ مليون دوالر أمريكي، تدفع الواليات المتحـدة أكثر من ٧٠مليون دوالر منها تليها 

المفوضية األوربية، وتجتمع الدول الكبرى المانحـة سـنويا إلقـرار ميزانية األونروا، بـينما تقـوم األمم المتحـدة بـتمويل كافة 

الوظائف الدولية لدى األونروا، وتعتبر التبرعات المقـدمة لالونروا طوعية غير محـدودة من الدول األعضاء في األمم المتحـدة، 

وللتأكيد على ذلك يذكر انه في عام ٢٠٠٠ قام ٣٠% من الدول المانحة بدفع تبرعات تزيد عن نسبة تبـرعاتها لميزانية األمم 

المتحدة في حين أن ٧٠% من الدول المانحة قـد قـلت نسبـة تبـرعاتها لنفس الجهة، بـينما في العام الذي سبقـه بـلغت نسبـة 

الدول التي زادت من تبرعاتها ما نسبته ٢٨% بينما كانت نسبة الذين قلت تبـرعاتهم ٧٢%، بـاإلضافة إلى دلك توجد تبـرعات 

بسـيطة من منظمات غير حـكومية ومن بـعض األفراد، وتقـوم األمانة العامة لألمم المتحــدة بــتمويل أكثر من ١٠٠ وظيفة 

دولية من ميزانيتها العامة، في حين تقوم منظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية بـتمويل وظائف تابـعة لبـرامج التعليم 

والصحة.

الالجئون الفلسطينيون من هم؟:

توجد فئات عدة من الالجئين والنازحين الفلسطينيين، فمنهم الجئو العام ١٩٤٨ وهم فئتان، الالجئون المسجلين لدى وكالة 

الغوث الدولية، والالجئون غير المسجلين، كما يوجد أيضا النازحون نتيجة لحـرب عام ١٩٦٧. األونروا تقـدم خدماتها لالجئين 

المسجلين المقيمين في مناطق عملياتها الخمس في (الضفة الغربية – قطاع غزة – سـوريا – لبـنان – األردن) والبـالغ عددهم 

٤.٧ مليون الجئ حسب أرقام الوكالة عام ٢٠٠٩.                                                                                  

تعريف الالجئ الفلسطيني:

لقد عرفت االونروا الالجئ الفلسطيني في بداية األمر بأنه (شـخص المحـتاج الذي فقـد داره ومورد رزقـه من جراء الحـرب في 

فلســـطين) وقــــد اســــتمر العمل وفق هذا التعريف طوال العام األول الذي باشــــرت بــــه االونروا عمليات اإلغاثة لالجئين 

الفلسطينيين. وفي العام ١٩٥١ عرفت  االونروا الالجئ الفلسطيني بأنه (الشـخص الذي كانت إقـامته العادية في فلسـطين، 

ولكنه فقد داره ومورد رزقه من جراء العمليات العدائية وكان محتاجًا).

لقـد عرفت األونروا الالجئ الفلسـطيني على أنه الشـخص الذي كان يقـيم في فلسـطين خالل الفترة من ١/٦/١٩٤٦ وحــتى 

١٥/٥/١٩٤٨، والذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة لحرب العام ١٩٤٨، ولجا منذ ذلك الوقـت إلى أحـد البـلدان التي تتكفل فيها 

االونروا اإلغاثة، ويستحـــق الالجئون الذين ينطبـــق عليهم هذا التعريف وأوالدهم وأحـــفادهم مســــاعدة االونروا إذا كانوا 

٩٥٠٠٠٠مسجلين لديها ومقيمين في منطقة عملياتها، وقـد تسـلمت األونروا قـائمة بأسـماء  شـخص من المنظمات الدولية 

، وقـد قـلصت األونروا   - ١٩٤٨التي سبقـت األونروا في تقـديم خدماتها الغوثية لالجئين الفلسـطينيين في الفترة من  ١٩٤٧

) الجئ فلسـطيني يحــتاج للرعاية والخدمات األساســية، هذا وتختلف األرقــام الحقيقــية  ٨٦٠٠٠٠هذا العدد فيما بـعد إلى (

بالنسبة للتعداد الحالي لالجئين الفلسطينيين، ووفقاً إلحصاء األونروا الحالي يصل تعداد الالجئين الفلسطينيين إلى أكثر من 



أربعة ماليين نسمة يقيم معظمهم في مناطق عمليات الوكالة الخمسة وهي (األردن – سوريا- لبنان- الضفة الغربية- قـطاع 

غزة)، وهناك إحــصائيات أخرى تؤكد أن تعداد الالجئين قــد تجاوز الخمســة ماليين نســمة، وإذا ما تم إضافة الذين اضطروا 

للهجرة للمرة األولى عقب حـرب حـزيران ١٩٦٧، والمهجرين داخل الخط األخضر (أراضي العام ١٩٤٨) نجد أن العدد يزيد عن 

ستة ماليين الجئ فلسطيني.

بمعنى آخر فإن ما يقارب من ثالثة أرباع الشعب الفلسطيني قد تم اقتالعهم من أرضهم وديارهم وقـد تم تشـريدهم بـفعل 

جرائم العصابــات الصهيونية والحــروب التي افتعلوها ضد الشــعب الفلســطيني واألمة العربــية، وبـــهذا يعتبـــر الالجئون 

الفلســطينيون هم أقــدم وأكبــر مجموعات لالجئين في العالم، ويعيش معظمهم على بــعد حــوالي مائة ميل من بــيوتهم 

وديارهم األصلية الواقعة في فلسطين المحتلة، وممنوعون جميعاً من ممارسة حقهم في العودة إليها.

وبـالرغم من هذا التعريف الشـامل لالجئين الفلســطينيين إال أن هناك العديد من الحــاالت التي تم اســتثناؤها من ســجالت 

االونروا وبالتالي من الخدمات التي تقدمها لالجئين ومن هؤالء:

١. الالجئون غير المحتاجين لمساعدات االونروا من ذوي الدخل أو أصحاب الممتلكات.

٢. الالجئون الذين ال يقيمون في مناطق عمليات االونروا.

٣. الالجئون الذين فقدوا أراضيهم ومصدر رزقهم، ولم يفقدوا بيوتهم وهذا ينطبق على سكان القرى الحدودية.

٤. الالجئون الذين ال يستطيعون إثبات وجودهم في فلسطين.

٥. الالجئون الذين غادروا فلسطين قبل العام ١٩٤٧.

٦. الالجئون داخل الخط األخضر، والذين كانت تشــملهم خدمات االونروا، وتم استبــعادهم بـــطلب من إســـرائيل في يوليو 

.١٩٥٢

٧. الالجئون من نسل أمهات الجئات، وآباء ليسوا الجئين.

٨. الالجئون الذين منعتهم كرامتهم من التسجيل.

٩. الالجئون الحاصلون على جنسيات أخرى.

١٠. الالجئون الذين سقطوا من سجالت االونروا بسبب قيود خاصة بالميزانية.

١١. الجئون نزحوا ألول مرة بعد حرب عام ١٩٦٧. وفي هذا يقول الباحـثان لينا اندرسـون وغير اوفنسـن في دراسـتهما حـول 

- (لقد تم محو حوالي  اسم  ٥٠٠.٠٠٠المعلومات اإلدارية لالونروا عام  بعنوان االونروا لمحة تاريخية من  ١٩٨٢ ١٩٥٠ ١٩٩٤

من السجالت من أوائل الخمسينات وما بعد).

التعريف الفلسطيني لالجئ:

جميع الفلسطينيين، وأبنائهم من األجيال المتعاقبة الذين تم طردهم أو اجبروا على ترك ديارهم وأرضهم وممتلكاتهم جراء 

١٩٤٩العدوان اإلسرائيلي على ارض فلسطين في الفترة الواقعة من تشرين نوفمبر  وحتى توقيع اتفاق هدنة رودس   ١٩٤٧

وذلك من األراضي التي كانت تحت السيطرة اإلسرائيلية حتى ذاك التاريخ. وبهذا يكون الفارق واضحـا بـين تعريف الالجئ من 

وجهة نظر االونروا ومن وجهة نظر الفلسطينية وان كانت جميع الدول والقوانين قد أجمعت أن الحـل العادل والعملي لمشـكلة 

الالجئ تتمثل في عودته.



دور االونروا في عملية الدمج والتوطين:

منذ السنوات األولى للنكبة ومنذ باشرت االونروا مهام عملها بعد نصف عام تقريبا من قرار تأسيسها سـارعت األسـرة الدولية 

ممثلة بـهيئة األمم المتحـدة إلعالن فشـل المجتمع الدولي في إيجاد الحـل العادل لمشـكلة الالجئين وذلك من خالل إعادتهم 

٢/١٢/١٩٥٠إلى ديارهم ولذلك سارعت الجمعية العامة لألمم المتحـدة إلى اتخاذ قـرار جديد القـرار رقـم ٣٩٣ بـتاريخ  وقـد 

أكدت في مستهل هذا القرار على حق الالجئين الفلسطينيين في العودة أو التعويض وذلك باإلشارة إلى الفقرة ١١ من القـرار 

١٩٤ ولكنها اعتبـرت من خالل هذا القـرار أن إعادة دمج الالجئين في حـياة الشـرق األدنى االقــتصادية ســواء بــإعادتهم إلى 

ديارهم أو بــإعادة توطينهم أمر ضروري تمهيدا للوقــت الذي تكون المســاعدة الدولية غير متوفرة وذلك لتحقــيق الســـالم 

واالستقرار في المنطقة كما وتكلف الوكالة بتأسـيس صندوق إعادة الدمج بحـيث يسـتخدم لمشـاريع تطلبـها أية حـكومة في 

الشرق األدنى وبشرط موافقة الوكالة على ذلك وبهدف إعادة التوطين الدائم لالجئين وإغاثتهم).

٣٠وقد تحددت حاجة الوكالة للفترة من مطلع يوليو  وحتى نهاية حزيران  إلى مبلغ  مليون دوالر يتم التبـرع بـها  ١٩٥٢ ١٩٥١

للوكالة ولألغراض المشار إليها سابقا.

٥١٣وفي  اتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار رقم  والقاضي بتمديد برامج االونروا لثالثة أعوام أخرى  ٢٦/١/١٩٥٢

٢٠٠والعمل على إعادة دمج الالجئين الفلسـطينيين وقـد خصصت  مليون دوالر إلعادة توطين الالجئين في البــالد العربــية 

٥١٣واألجنبية وذلك خالل ثالث سنوات على  أن تتبرع الدول األعضاء بـهذا المبـلغ، والقـراران  و يظهران رغبـة الجمعية  ٣٩٣

العامة لألمم المتحدة ومحاوالتها منذ السنوات األولى للنكبة إلنهاء قـضية الالجئين وتصفيتها بـالتوافق والتحـالف مع بـعض 

القوى الغربية المسيطرة على أعمال هيئة األمم المتحدة واالونروا وذلك من خالل تركيز هذين القـرارين على عمليتي الدمج 

والتوطين وما كان التبرع السخي لالونروا آنذاك إال من اجل تنفيذ هذه األهداف المشبوهة.

وقد وردت في هذين القرارين وبعض القرارات التي أعقبتها في نفس اإلطار عبـارات لها أكثر من داللة وتحـتوي على غموض 

معين مثل المحـافظة على اآلمن والسـالم في الشـرق األوسـط، تحقــيق الســالم واالستقــرار في المنطقــة – دعم الســالم 

واالستقـــرار وكانت هذه العبـــارات في مجملها تفســـر بـــالدرجة األولى من اجل المحــــافظة على الوضع القــــائم لالجئين 

الفلسطينيين وذلك من خالل إبقائهم خارج وطنهم وقد تبنى هذه السياسة التي عبرت عنها االونروا في مراحل متعددة كبـار 

١٩٧٠الدول المانحـة والممولة لصندوق االونروا مثل الواليات المتحـدة وبـريطانيا إذ سـاهمت األولى في الفترة من  –   ١٩٥١

١٥.٤بــما نسبــته  % من ميزانية االونروا وســاهمت الثانية بنحــو  % من الموازنة والتي خصصت هذت األموال من اجل  ٦٥.٥

إنجاز برامج ومشاريع لها عالقة بالدمج أو اإلذابة.

١٩٥١ومن ابـرز هذه األدوار المشبـوهة، السياسـة التي ســارت عليها االونروا في فترة المفوض العام الثاني للوكالة  الســيد 

جون بـال ندفورد األمريكي األصل والذي تقـدم بـوضع خطة لالونروا من اجل حـل مشـكلة الالجئين الفلسـطينيين اقـتصاديا 

وذلك من خالل ما يعرف بسياسة التنمية والتوطين.

وقـد اشـتملت الخطة على نقـل الالجئين من المناطق المكتظة بــهم ســكانيا في مناطق عمليات االونروا ودمجهم في الدول 

العربية المقيمين فيها وذلك لمساعدة الالجئين على إعادة التأهيل بتشغيلهم ومن جهة أخرى دعم القدرة االقتصادية للدول 

المضيفة وذلك بتوزيع أعداد تقدر بعشرات اآلالف من الالجئين على كل من سوريا ولبنان واألردن ومصر.



وبالرغم من أن قرارات األمم المتحدة الخاصة بالالجئين الفلسطينيين كانت في توصياتها تسعى إلى تسهيل عودة الالجئين 

الفلسطينيين إلى ديارهم طبقا للقرار ١٩٤ الفقرة ١١ إال أن استنتاجاتها بحسب بعثة المسح االقـتصادي كانت تركز جهودها 

على أربعة مشاريع تهدف إلى إعادة دمج الالجئين في االقتصاد العالمي، وهي:

 أوال: مشاريع صغيرة الحجم تعني بالتدريب وإيجاد فرص للعمل وتدعي إعمال اإلغاثة.

ثانيا: مشاريع متوسطة الحجم تخضع لرقابة لحكومية، مثل بناء الطرق والتشجير، وتدعى مشاريع األشغال. 

ثالثا: دعم أعداد قليلة من الالجئين الراغبين في االستقرار بليبيا والعراق إلقامة مصالح أو مزارع صغيرة.

رابعا: تنفيذ مشاريع تنمية واسعة النطاق بالتعاون مع الحكومات المضيفة. 

 وقد ركزت االونروا اهتمامها على تطوير المشاريع المائية اإلقليمية الواسعة النطاق، التي استحوذت على اهتمام طاقم بعثة 

المسح االقتصادي، وفي هذا السياق وضعت خطط متعددة بإشراف المدير الثاني لالونروا – جون ب. بالندفورد االبن ورصدت 

االونروا لتمويل تلك الخطط مبلغ ٢٠٠ مليون دوالر في صندوق سمته صندوق إعادة الدمج، لكن جهود دمج الالجئين أخفقت 

واالونروا لم تنفق من المبـــلغ المذكور ســـوى ٢٧.٥ مليون دوالر، ومن أهم مشـــاريع الدمج والتوطين التي جاءت بـــمعرفة 

االونروا:

١- مشروع وادي األردن عام ١٩٤٩:

قامت شركة بريطانية بعمل دراسـة السـتصالح األراضي تحـت اسـم (مشـروع اليرموك) واهتمت االونروا بالمشـروع وقـررت 

مشاركة الحكومة األردنية التي أبدت اهتماماً واسعاً بالمشروع،  يقضي المشروع باستصالح ٤٦١٠٠٠ ألف دونم وريها بـمياه 

٣٦٠٠٠نهر األردن وذلك إلعالة ١١٥٠٠٠ ألف شـخص منهم ٧٩٠٠٠ الجئ، بـاإلضافة إلى  شـخص من ســكان األغوار وقــد 

عارضت إســرائيل المشــروع بسبــب أطماعها في نهر األردن األمر الذي دفع الواليات المتحــدة األمريكية إلى طرح مشـــروع 

جونستون أو ما يسمى – بالمشروع الموحد الستغالل مياه نهر األردن.

٢- مشروع شمال غرب سيناء:

توصلت وكالة الغوث الدولية مع الحـكومة المصرية إلى اتفاق محـدد في ١٤/١٠/١٩٥٣ تقـدم بموجبــه الحــكومة المصرية 

٢٣٠ ألف فدان من األراضي الصحـراوية إلى وكالة الغوث إلجراء اختبـارات زراعية فيها مع إعطاء الوكالة الحـق بانتقـاء ٥٠ ألف 

فدان من أجل أعمال التطوير الزراعي لمصلحـة الالجئين شـريطة أن تقـوم مصر بـإيصال كميات كافية بنسبـة ١% من حـجم 

٢١٤مياه نهر النيل سنويًا. وُقدر عدد الذين سيستوعبهم "مشروع سيناء" بنحـو  ألف شـخص، غير أن الالجئين الفلسـطينيين 

في قطاع غزة قاموا بإفشال هذا المشروع. 

٣- مشروع الجزيرة:

١٩٤٩أعلن حسني الزعيم الذي قاد انقالبـا في سـوريا عام  قبـوله توطين ثالثمائة ألف الجئ في منطقـة الجزيرة في شـمال 

١٩٥٢سوريا. وكان مشروع منطقة الجزيرة الذي اتفقت عليه وكالة الغوث الدولية مع الحكومة السورية سـنة  يحـمل مقاربـة 

اقتصادية لمسألة توطين الفلسطينيين الموجودين في تلك المنطقة، وقد رفض بن غوريون هذا المشروع ألن حسني 



الزعيم ربط ذلك بالمطالبة بتعويض الالجئين وتقديم مساعدة لهم. 

١٩٥٣ويضاف إلى ذلك اتفاق آخر ُأبرم بداية سنة  بين الواليات المتحدة وحكومة أديب الشيشكلي لتوطين الفلسـطينيين في 

سـوريا. وقـد رصدت وكالة الغوث ميزانية للقـيام بمشـاريع تهدف إلى تأهيل الفلسـطينيين الموجودين هناك، منها مشــاريع 

زراعية، لكنها توقفت عند المراحل  األولى لكون األرض التي وضعتها سوريا بتصرف وكالة الغوث كانت غير قابلة لالسـتثمار، 

مع ارتفاع التكلفة. 

أسباب فشل مشاريع الدمج والتوطين:

� ارتياب وخشية دول المنطقة من بعضها البعض.

�المسـعى يهدف إلى توزيع مورد نادر الوجود وهو مياه األنهار، وكل واحـدة من الدول المشـتركة فيه مســتعدة للحــرب دفاعا 

عنه. 

� عدم رغبة الناس الذين استهدفتهم المشاريع في نقلهم من أماكنهم، وإنما في العودة إلى ديارهم.

� الجدول الزمني للنجاح كما حددته حماسة الواليات المتحدة، قصير جدا.

لقـد تبـخرت الخطة التي وضعها الخبـراء الغربـيون للتنمية االقـتصادية بـمجرد تعرضها لرياح الواقــع المحــلي االقــتصادية  �

 ، ٣٥)والسياسية والثقافية الجافة. (لكس تاكنبرج ص ٣٤

الحماية الدولية:

إن استثناء الالجئين الفلسـطينيين من رعاية وحـماية المفوضية العليا لشـؤون الالجئين التابـعة لألمم المتحـدة التي أسسـت 

عام ١٩٥٠ ما هي إال نوع من التآمر على حقوق الالجئين وعودتهم إلى ديارهم األمر الذي سعت األمم المتحدة لتبريره بهدف 

تماشـي االزدواجية في العمل بــين هيئة دولية وأخرى. مع أن الفرق واضح بــين كال المؤسســتين، فاالونروا تقــدم الخدمات 

الخاصة بــاإلغاثة مثل التعليم والصحـــة والتموين والخدمات االجتماعية، أما المفوضية العليا لالجئين فهي تختص بـــتوفير 

الرعاية والحـماية السياســية والقــانونية لالجئين وحقوقــهم في العالم ومن ثم فان اإلغاثة مهما بــلغت أهميتها ال يمكن أن 

تشكل بديال عن الحماية.

ولو كانت االونروا تسـتطيع تقـديم الحـماية الدولية لالجئين والشـعب الفلسـطيني أو حــتى للمخيم فلماذا كان طلب القــيادة 

الفلسطينية للحماية الدولية في االنتفاضة األولى والثانية ؟!.

لقد توجت االونروا أعمال الحـماية التي قـدمتها في االنتفاضة األولى من خالل توكيل هزيل من مجلس األمن في قـراره رقـم 

٦٠٥١٩٨٧ لعام  حـيث أعطت الصالحـيات لعدد قـليل من موظفي االونروا األجانب لوقـف التجاوزات اإلسـرائيلية على حقـوق 

اإلنسان الفلسطيني مثل القيود األمنية على المناطق والحواجز العسكرية ومنع التجوال وانتهاك الحقوق ومعالجة الصعوبات 

اليومية لممارسـات االحــتالل. وما زال مجلس األمن يتنكر لهذا الحــق في االنتفاضة الثانية وذلك رغم اإللحــاح الفلســطيني 

المتواصل وكذلك العربـي واإلسـالمي لطلب حـماية الشـعب الفلسـطيني من انتهاكات إسـرائيل المتواصلة لحقـوق اإلنسـان 

الفلسطيني. 



الخدمات التي تقدمها األونروا لالجئين الفلسطينيين:

٤.٨تقـدم األونروا خدماتها في مجاالت التعليم والصحـة والخدمات االجتماعية لالجئين الفلسـطينيين المستحقـين من بــين  

مليون الجئ فلسـطيني من المسـجلين في مناطق العمليات التي تديرها في لبـنان وسـوريا واألردن والضفة الغربـية وقـطاع 

٥٨غزة, ثلث هؤالء أي حـوالي  مليون الجئ يعيشـون داخل  مخيما معترفا بـه من قبــل األونروا. وتتمركز خدمات األونروا  ١.٦

للذين يعيشون داخل هذه المخيمات أو بالقرب منها.  

٢٥٠٠٠كما تقـوم األونروا بتشـغيل أكثر من  منشـأة يعمل بـها حـوالي  ألف موظفا يعملون في مجاالت التعليم بشقــيه  ٩٠٠

االبتدائي واإلعدادي والتدريب المهني والرعاية الصحية األولية بما في ذلك مكافحة األمراض وصحـة المرأة والمسـاعدات في 

تلقـي الرعاية في المستشـفيات وصحــة البــيئة في المخيمات والخدمات االجتماعية في مســاعدة األســر المعوزة والشبــاب 

والمعاقين كما توجد برامج للتنمية والمشاريع الصغيرة، باإلضافة إلى قيامها بمشاريع لتحسين البنية التحتية في المخيمات، 

وفيما يلي نبذة عن أهم الخدمات التي تقدمها األونروا.

أهم الخدمات التي تقدمها األونروا لالجئين الفلسطينيين:

التعليم:

يعتبر بـرنامج التعليم أكبـر البـرامج التي تقـوم بـها األونروا تجاه الالجئين الفلسـطينيين، ويسـتأثر بحـوالي نصف ميزانيتها 

٤٩٠.٠٠٠العادية وثلثي موظفيها، األونروا تشرف حاليا على  مدرسـة تقـدم التعليم االبـتدائي واإلعدادي لنحـو  تلميذ،  ٦٥٠

% منهم، بـاإلضافة إلى خمس مارس ثانوية في لبــنان، وثمانية مراكز للتدريب المهني، وثالث  ٥٠.١تشـكل اإلناث مناسبـته 

كليات لتدريب المعلمين، وتتبع األونروا في المداري التي تديرها المناهج الدراسـية الوطنية للبـلدان المضيفة في كل ميدان 

من ميادين عملياتها، وهذا يتطلب من األونروا تنفيذ جميع التحســـينات التي تدخلها ســـلطات البـــلد المضيف على المناهج 

الدراسية. إلى جانب ذلك تقوم األونروا بتنفيذ برامج محددة مثل مبادرة تكنولوجيا المعلومات باستخدام الحاسـوب، ونجحـت 

في توزيع مواد تكميلية على نطاق الوكالة تدعو إلى التسامح وفض المنازعات بالطرق السلمية.

الصحة:

تقـوم منظمة الصحـة العالمية باإلشـراف التقــني على بــرامج الصحــة في األونروا, كما تقــدم خدمات كبــار موظفي اإلدارة 

والخبراء االستشاريين العاملين بعقود قصيرة األجل، وتقدم المطبوعات والمنشورات التقنية. وتقوم األونروا بتقديم الرعاية 

١٢٢الصحـية األولية لالجئين المسـجلين من خالل شبـكة من  عيادة خارجية موزعة داخل المخيمات وفي خارجها، تقــدم من 

١٦خاللها أيضا خدمات لصحـة الفم في  عيادة لطب األسـنان و عيادة للعالج الطبـيعي وفيها أيضا  مختبــرا و وحــدة  ٩٧ ١٣ ٨١

    . ٢٠٠٤أشعة، وقد استقبلت أكثر من٩ ماليين مريض في العام 

اإلغاثة والخدمات االجتماعية:

تدعم األونروا أسر الالجئين الفلسـطينيين العاجزة عن تلبـية حـاجاتها األساسـية وتسـاعد في تطوير االعتماد على الذات في 

مجتمع الالجئين من خالل التنمية االجتماعية للمجتمع. وتوفر المعونة 



المادية والمالية المباشرة ،بما في ذلك الغذاء لألسر التي تعاني من صعوبات خاصة، وتلك األسـر التي تفتقـر إلى الذكر البـالغ 

القادر طبياً على إدرار الدخل وليست لديها وسائل معروفة أخرى للدعم المالي الكافي لتغطية حاجات الغذاء والمأوى. ويتلقـى 

٢٢٥.١٥٦المعونة تحت هذا البرنامج حوالي  شخصاً من جميع الفلسـطينيين المسـجلين لدى الوكالة. وتقـدم األونروا الدعم 

ـ  بـــرنامجا نســـائيا ومركز تأهيل مجتمع تدار محــــليا وتوفر سلســــة من الخدمات االجتماعية لمجتمع  ١٣٤الفني والمالي ل

الالجئين.

برنامج القروض البسيطة والمؤسسات الصغيرة: 

يهدف برنامج القروض البسيطة والمؤسسات الصغيرة إلى:

 -توفير الفرص الوظيفية والمدرة للدخل لالجئين والمقـــيمين الفلســـطينيين من خالل التوســــع في تطوير المؤسســــات 

المتوسطة والصغيرة عن طريق تقديم القروض لرأس المال الفعال وصناديق االستثمار بأسعار فائدة تجارية.

 -إتاحة االئتمان للمؤسسات في قطاعي االقتصاد الرسمي وغير الرسمي.

 -تشجيع التصنيع الموجه للتصدير بغرض إدرار دخل بالعملة األجنبية.

 -تشجيع استبدال االستيراد وبغية تحسين الميزان التجاري.

 -زيادة حجم اإلقراض، والتوسع في البرنامج لتغطية أولئك الذين يعدمون االئتمان بسبب عدم إمكانية تسديد الدين.

 -تشجيع مشاركة النساء في االقتصاد.

المعونة العاجلة:

٥٥وفرت األونروا المســاعدة العاجلة لالجئين الفلســـطينيين وجيرانهم مرات عديدة خالل  عاما من العمل ففي أثناء الصراع 

، وفرت األونروا مرارا وتكرارا اإلســـكان الطارئ والرعاية  ١٩٨٢المدني المطول في لبـــنان والغزو اإلســـرائيلي للبـــنان عام 

الصحية والغذاء آلالف الالجئين المشردين والفارين.

- في الضفة الغربـية وقـطاع غزة وفرت الوكالة الرعاية الصحـية الطارئة للجرحـى،  ١٩٩٣وفي خالل االنتفاضة األولى  ١٩٨٧

، توفر األونروا المســاعدة العاجلة آلالف  ٢٠٠٠والمواد الغذائية لالجئين والمقـيمين اآلخرين في المنطقــتين. ومنذ سبتمبــر 

الالجئين المتضررين من الصراع الدائر في الضفة الغربية وقطاع غزة.

البرامج الخاصة:

تقوم األونروا كذلك بتنفيذ مشروعات وبرامج خاصة استجابة لحاجات محددة أو دعما لعمليات التطوير السياسي واالقتصادي 

االجتماعي الواسعة.

فقد كلفت الوكالة من قبل الجهات المانحة بتبني مشروع جديد، خارج إطار برنامجها العام، أطلق عليه برنامج تطبيق السالم 

خصصت له موازنات سخية (باعتراف المفوض العام لوكالة الغوث شخصيًا) ألجل إقـامة مشـاريع تحسـين البـنية التحـتية في 

مخيمات الالجئين الفلسطينيين في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية وتحسـين ظروف العيش فيها، وتعويضها عما لحـق 

بـها من حـرمان خالل السـنوات الماضية ويتضمن ذلك: (إقـامة مستشـفيات، معالجة النفايات، تعبـيد الطرق، تحسـين أوضاع 

المدارس ....الخ) وتقديم كل هذا على أنه ثمرة من ثمار السالم الذي أتى به اتفاق أوسلو للفلسطينيين. وهكذا تحولت وكالة 



الغوث، وفي مخالفة صريحـــة للتفويض المعطى لها، إلى أداة من أدوات الترويج لمشــــروع للتســــوية، أحــــدث في صفوف 

الفلسـطينيين انشقاقـاً سياسـياً خطيرًا. وقـد تعرضت الوكالة، بسبـب ذلك، إلى انتقـادات الذعة من قبـل أطراف فلســطينية 

عديدة، كذلك تعرضت الجهات المانحـة هي األخرى إلى انتقـادات مماثلة: الوكالة النخراطها في مشـروع سياسـي، ومخالفتها 

التفويض الدولي الممنوح لها، والجهات المانحة، التي  أثبتت بتمويلها لمشـروع تطبـيق السـالم، أن األزمة المالية التي تعاني 

منها وكالة الغوث، هي تعبير عن موقف سياسي من قبل الجهات المانحة وليست بسبـب ضعف قـدرة هذه الجهات على تمويل 

الوكالة. ومن هده المشروعات التي قامت بها الوكالة نقل الالجئين مؤخرا من مخيم كندا إلى مشروع اإلسـكان الجديد في تل 

السلطان في رفح جنوبي قطاع غزة.

وفيما بين شهري أكتوبر ١٩٩٣ وديسمبر ١٩٩٩، جرى تنفيذ مشروعات عديدة بموجب برنامج تنفيذ السالم الذي تم طرحـه 

في أعقاب توقيع إعالن المبادئ اإلسرائيلي الفلسطيني عام ١٩٩٣ وقد تلقت الوكالة حـتى يونيو ٢٠٠١، ما يربـو على ٢٨.٥ 

مليون دوالر أمريكي في شكل مساهمات وتعهدات إلى ٥٧١ مشروعا. إنشاء مستشفى غزة األوروبي: وهو مبادرة من األونروا 

واالتحاد األوربي للمساهمة في تطوير البنية التحتية الصحـية الفلسـطينية ... واسـتكمال مبـنى المستشـفى المشـتمل على 

٢٢٢ سريرا بالقـرب من مدينة خان يونس في قـطاع غزة عام ١٩٩٦ وتسـلمته السـلطة الفلسـطينية عام ١٩٩٩. وافتتحـت 

٢٠٠٠عيادات خارجية جديدة في يوليو عام  وتبرع باألموال الالزمة االتحاد األوروبي ودوله األعضاء.

العالقة بين األونروا وإسرائيل:

إذا كانت األونروا تعمل كوكالة إنســانية تقــتصر خدماتها على مجاالت التعليم والصحــة واإلغاثة والخدمات االجتماعية، ولم 

تدخل يوما طرفا في أي قـضية سياسـية، فان بـيتر هانسـن – المفوض العام لوكالة غوث وتشــغيل الالجئين الفلســطينيين 

(األونروا) هاجم في عدد كبـير من تصريحـاته الصحـفية اسـتمرار العدوان اإلســرائيلي الغاشــم على الفلســطينيين ووصف 

األوضاع في األراضي الفلسـطينية بالحـرجة جدا، مشـيرا في أكثر من حـديث إلى أن هناك تدهورا سـريعا لألوضاع المعيشــة 

للفلسطينيين بشكل عام.

وعندما ارتكبـت إسـرائيل مذبحـة جنين صرح المفوض العام لالونروا أن القـوات المسلحـة اإلسـرائيلية أنشـأت ساحـة معركة 

جهنمية وسط المدنيين في مخيمي بالطة وجنين لالجئين.

٢٠٠٤ويضاف إلى ذلك فانه منذ بـدء الهجوم اإلسـرائيلي في  من سبتمبـر  على غزة لم تتمكن األونروا المكلفة بمسـاعدة  ٢٨

الالجئين من إرسال سوى ثالث قوافل مساعدة إنسـانية، وفي ذلك اإلطار فقـد صرح ليونيل بريسـون – مدير عمليات األونروا 

في غزة – أن الوضع في المخيم سيئ جدا وليس بوسـعنا تقـديم ما يلزم وأضاف أن اإلسـرائيليين يتحـدثون عن أسبـاب أمنية 

لتبرير اإلغالق المتكرر الذي يخنق الشعب، موضحا أن هذا األسـلوب مجحـف، ألنه يطال كل الشـعب ويجعل الناس أكثر يأسـا، 

١٢٠في حين أنهم متعبون إجماال ويريدون العيش بسالم وأشار إلى أن القوات اإلسرائيلية تهدم  منزال شهريا كمعدل وسـط، 

% من اليد العاملة. % من سكان المنطقة يعيشون تحت عتبة الفقر، في حين أن البطالة تطال  ٤٤وان  ٧٠

وبشكل عام فان العالقة بين األونروا وإسرائيل غالبا ما تأخذ طابع التوتر الذي أصبح هو السـمة المميزة لتلك العالقـة، خاصة 

في ظل اســتمرار الســلطات اإلســرائيلية في انتهاك كل األعراف واالتفاقــات والمعاهدات والتقـــاليد الدولية في تعاملها مع 

الفلسطينيين.



مستقبل عمل األونروا:

على الرغم من أن هناك رغبــة إســرائيلية في إلغاء وتقــليص لخدمات األونروا من جانب الســـلطات اإلســـرائيلية، من خالل 

محـاوالت تخفيضها تدريجيًا، وذلك في إطار خطة عمل إسـرائيلية منظمة من اجل إلغاء حقـوق الالجئين تجاه األمم المتحــدة 

وتحديداً حقهم بالعودة، أجــرى "مركز العودة الفلسطيني" فــي لندن، ومنظمة "ثابت" لحق العودة في لبـنان، وتجمع "واجب" 

في سورية استطالعا علميا حول عمل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى "االونروا" فــي كــل من 

الجئا في لبنان، فتبـين انه يوجد ٩٦% مسـجلين، وان   ٧٢٢لبنان وسورية في تشرين األول من العام ٢٠٠٩. شمل االستطالع 

%٦٨ من المسـتطلعين أجابـوا بـأنهم يتلقــون خدمات من الوكالة "األونــروا"، وان ٧١.٩% غير راضين عن أدائها، وان ٨٧.٤% 

% يعتبــــرون أن  % غير راضــيــن عــن الخدمات الصحــــية، وان  ٣٥.٩يعتبــــرون أن خدمات "االونـــروا" غير كافية، وان  ٥٢.٦

% أن هناك تراجعا في  % أن  خــدمــات العمل االغاثي ضعيفة، ويــرى  ٦١.٥الخدمات التعليمية مقبــولة، بـــينما يعتبـــر  ٥٢.٢

% يريدون لوكالة "االونروا" أن تستمر بتقديم خدماتها لالجئين. ٨٩.٨خدماتها، وبالرغم من ذلك فإن 

إن نتائج االستطالع تؤشر على ثالث قضايا رئيسية، األولى: على المستوى السياسي، بأنها تبقـي القـضية الفلسـطينية حـية 

وتسـاعد الالجئين على الصمود، والثانية: على المسـتوى االسـتراتيجي، بـان هناك ارتبـاطا عضويا بـين عمل األونروا وحـــق 

، والثالثة: بأن "االونروا" أنشئت بسبب نكبة الشعب الفلسطيني وينتهي دورها بزوال  ١٩٤٨العودة إلى الديار التي احتلت عام 

نكبـــــــــــــــتهم وعودة الالجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عنوة ومنعوا من العودة إليها. ومن ثم يجب على 

الفلسـطينيين التمسـك بـوكالة األونروا، ليس انطالقـا من الحـاجة لخدماتها فقـط، وإنما تمسـكاً بحــق الالجئين في العودة، 

فالقضية هي سياسية في المقام األول وليست خدمية.

ولهذا السبب فان التمسك بالوكالة وخدماتها ومقاومة سياسـة تقـليص خدماتها بـكافة الوسـائل يعني التمسـك بحـق العودة 

الذي ارتبــط تأســيس األونروا بــه، وعلى الالجئين أن يدركوا دوما أن الوكالة هي رمز لتحــمل المجتمع الدولي لمســـئولياته 

المنوط بـها وخاصة بـعد أن أسـهمت بـعض دول وحـكومات بتشـريد الفلسـطينيين لذلك فاســتمرار الوكالة يمثل اســتمرارا 

لاللتزام الدولي بقـرارات األمم المتحـدة تجاه الالجئين وتحـديدا حقـهم في تقـرير المصير والعودة إلى األراضي الفلسـطينية 

التي هي أرضهم وارض آبائهم وأجدادهم.

إن مستقبل عمل األونروا في األراضي المحتلة يرتبط إلى حد كبير بـعدد من العوامل أهمها اسـتمرار الدعم المعنوي والمادي 

للوكالة من جانب األمم المتحـدة والدول الكبـرى، فضال عن ضرورة أن يعبـر الالجئون الفلسـطينيون عن حـاجتهم الســتمرار 

عمل األونروا، ناهيك عن استمرار وحجم الضغوط اإلسرائيلية التي تمارسها على األونروا من اجل تقليص أو إلغاء دورها.

لماذا يتمسك الالجئون بالالونروا؟:

ـ رغم تراجع الخدمات التي تقدمها الوكالة سـيظل الشـعب الفلسـطيني متمسـكاً بـها، ولن يتنازل عنها، ألن دلك معناه بـداية 

فرط العقد، ومقدمة إلنهاء ملف الالجئين وحق العودة. 

ـ األونروا تمثل رمزا من رموز نكبتهم وحياتهم ألكثر من ستين سنة، وقد أصبحت تعكس حياتهم، وتعيش معهم كظلهم.

ـ األونروا هي الشاهد السياسي الحي على الجريمة التي اقترفها المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني. 



ـ هي الشـاهد الحـي على الجرائم التي اقـترفها االحـتالل الصهيوني بحــق الشــعب الفلســطيني وبــغطاء دولي في كثير من 

األحيان.

ـ الشاهد السياسي الذي ال يستطيع من ساهموا في نكبه الشعب الفلسـطيني نكرانه أو تجاهله حـتى تنتهي جريمتهم ويعود 

أصحاب األرض إلى أرضهم.

١٩٤٨ـ األونروا المعين الذي ال ينضب من الوثائق التي تضم كافة متعلقـات حـياتهم - حــلهم وترحــالهم  منذ نكبــتهم عام  

وحتى يومنا هذا.

ـ األونروا هي الضحية أيضاً مع الشعب الفلسطيني، حيث تعّرضت لما تعرض له، وأصيبت مؤسساتها بـاالعتداءات الصهيونية 

على شعبـنا، كما حـدث في غزة حـين ُقصفت مدارسـها ومخازنها، واعُتدي على الكثير ممن يحـملون بطاقــاتها، بــل هي اآلن 

تتعرض للمؤامرة نفسـها التي تتعرض لها قـضية الالجئين؛ أي تصفيتها. ونحــذر من األصوات الداعية إلى القــضاء على هذه 

الهيئة الدولية مهما كان مصدرها.

وجهات النظر حول االونروا ودورها:

أوال: الواليات المتحدة والدول األوروبية: الواليات المتحدة خصوصًا، والغرب عمومًا، يعتبرونها: 

 -*أداة لتوفير عوامل االستقــرار االجتماعي لالجئين، وطمأنتهم بــأن المجتمع الدولي لم يتخلَّ عنهم، بــهدف تخفيف حـــدة 

التوتر السياسي المخيم على أجوائهم.

 -*وســيلة لتخفيف أعبــاء اإلغاثة عن الدول العربــية المضيفة لهم، وكبــح جماح أي خطر قــد يشـــكله هؤالء الالجئون على 

االستقرار السياسي لهذه الدول.

 -*أداة لتوفير الفرص الضرورية لتأهيل الالجئين، مقـــدمة لدمجهم في المجتمع المحــــلي وتوطينهم في الدول العربــــية 

المضيفة.

 وإدراكاً من الدول الغربية للدور المهم الذي تلعبه االونروا في المساعدة في توفير عوامل االستقرار في المنطقة، تعمل على 

توفير المال الالزم لتمويلها سنويًا. وتقوم الواليات المتحدة، بدور بارز في سد العجز المالي لالونروا مند قيامها وحتى اليوم.

ثانيا: الدول العربية المضيفة:

نظرت، هي أيضًا، إلى وكالة الغوث باعتبـارها تعبـيراً عن اعتراف المجتمع الدولي بمسـؤوليته عما لحـق بــالالجئين من مآسٍ 

ونكبات. لذلك حملت هذه الدول وكالة الغوث المسؤولية كاملة عن إغاثة الالجئين وإعادة بناء مجتمعهم الممزق. وقد تفتقـت 

“العبقـرية األمنية” لألجهزة العربـية عن فكرة المخيم، كمساحــة جغرافية، يتم خلف أســوارها “حــجز” الالجئين في تجمعات 

سـكانية، تحـت المراقبـة األمنية اليومية لألجهزة المعنية، وتشـكل وكالة الغوث الجهاز اإلداري المشـرف على أوضاع المخيم، 

وتأمين الخدمات الضرورية له، في مجاالت البـيئة، والصحـة، والتعليم، واإلغاثة (توفير الغذاء، والمأوى، والملبــس، وغير ذلك 

من المستلزمات الضرورية).   

ثالثا: الالجئون الفلسـطينيون: نظر الالجئون الفلسـطينيون إلى وكالة الغوث نظرة مركبـة، تتناقــض عناصرها فيما بــينها. 

فهم:



- من جهة، بحاجة إلى خدماتها المختلفة. فهي التي وفرت لهم مكان اإلقـامة، والمأوى، والمدرسـة، والعيادة، والطعام، وظللته 

بعلمها األزرق، وشـكلت على الدوام مصدراً يلبـي حـاجاتهم ومتطلبـاتهم اليومية بـعد ما انهارت أسـس المجتمع الفلسـطيني 

واقتصاده، وصار الالجئون عاطلين عن العمل يعيشون حالة بؤس شديد.

-ينظرون إليها على أنها تمثل المجتمع الدولي المســـئول عن تقســـيم وطنهم، وقـــيام دولة إســـرائيل، وتدمير مجتمعهم، 

وتشتتهم وتفرقهم وتمزقهم.

- كما نظروا إليها باعتبـارها أداة دولية لتوطينهم في أماكن إقـامتهم، والتعويض عن أراضيهم وممتلكاتهم ووطنهم مقابـل 

بعض الخدمات التي تقدمها لهم 

كيف نعالج األزمة المالية لوكالة الغوث:

األزمة المالية للوكالة وتخليصها من عجزها المالي المركب أمر ال يقف عند حدود المسـألة التقـنية، فالتمويل في حقيقـته أمر 

سياسي بدليل أن العجز المالي ترافق مع توقيع اتفاق أوسلو والحديث عن الحـل الدائم، وما توفره الدول المانحـة لالونروا من 

تمويل لموازنتها ال قيمة له إذا ما قورن بما ترصده ألنشطتها العسكرية وغيرها فإنها تعتبر مبـالغ زهيدة، كما أن قـيمة العجز 

المالي لالونروا يبدوا تافها أمام ما ترصده الواليات المتحدة األمريكية لدعم الكيان الصهيوني إلى غير ذلك من قـضايا الدعم 

واإلنفاق العسـكري واإلنسـاني الدولي أم هو لتقـديم الطرف الفلسـطيني للمزيد من التنازالت، إننا نؤكد من جديد بـان العجز 

المالي لالونروا أمر سياسي ومعالجته يجب أن تكون سياسية هذا باإلضافة إلى التحركات الشعبية.

مقترحات لتصحيح وضع الالونروا ودورها وأدائها:   

٣٠٢-التأكيد مجدداً على الوظيفة األساسـية لالونروا والتي من أجلها تأسسـت كما ورد في القــرار  وتقــديم الخدمات الكاملة 

، الذي يكفل حـق الالجئين في العودة إلى ديارهم  ١٩٤لالجئين من تعليم وصحة شؤون اجتماعية وخدماتية وربـطها بالقـرار 

؛ وهي إغاثة الالجئين وتشغيلهم. ١٩٤٨وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 

-إعادة النظر في تعريفها لمن هو الجئ ليمل كل فلسطيني شرد من أرضه بالقوة أو منع من العودة إليها.

-االعتراض على تكليف االونروا بــأية مشــاريع تتعارض في سياقــها السياســـي مع الوظيفة التي من أجلها تأسســـت. وهذا 

يفترض إخراجها من دائرة الحل السياسـي، وفك ارتبـاطها بـأية تسـوية يتم التوصل لها، وكذلك فك ارتبـاطها بـأية مشـاريع 

تندرج في سياق التأهيل والدمج في المجتمع المحلي والتوطين.

-رفض تحـويل االونروا إلى مؤسسـة تنموية أو وكالة محـلية أو إقـليمية تنفيذاً للمخططات األميركية، وهو ما يتطلب فحـص 

مشــاريع االونروا وخدماتها والتدقــيق في مضمونها وأهدافها اآلنية والبــعيدة بــما في ذلك مشـــاريع در الدخل والقـــروض 

التشغيلية.  

-فصل المشــاريع االســتثنائية لالونروا عن بــرامج الصندوق العام، وعدم استقــطاع مبــالغ من الصندوق العام لصالح هذه 

المشاريع، على غرار ما جرى مع مشروع نقل مقر رئاسة االونروا من فيينا إلى غزة أو غيره من المشاريع.

-ضرورة التسلح بدراسـات عن مسـتويات المعيشـة ومتطلبـاتها في مناطق عمل االونروا، وزيادة االهتمام بـهذا الجانب وبـما 

يضمن الحياة الكريمة لالجئين المحتاجين للمساعدات.
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الزال المجتمع الدولي يطرح شـعاراته التجميلية، المتعلقـة بحقـوق اإلنسـان والزالت بـنود اتفاقـيات جنيف وقــواعد القــانون 

١٩٤٨الدولي تطرح بشكل نظري غير واقـعي حـين نتحـدث عن مشـكلة الالجئين الفلسـطينيين، التي ظهرت منذ عام  حـين 

رحل مئات اآلالف قسًرا من أراضيهم واقـتلعوهم من وطنهم، الذي سـطروا فيه أسـمى آيات الحـضارة اإلنسـانية، محـاولة من 

الصهيونية والغرب إلحالل واقع جديد مشوه ودخيل على تراثنا وقيمنا العربية واإلسالمية.

السـنين تجري، والزالت المأسـاة تبـرح مكانها وتتفاقـم، والزال الفلســطيني المحــروم من حــق الوطن والمواطنة يعانى من 

فقـدان الهوية، وما تزال األمة العربـية واإلســالمية تنظر إليه وتعامله في كثير من األحــيان معاملة المطارد الخطير، والكثير 

منها ال تسمح له بالعبور عبر أراضيها أو ممكن تصدر أوامرها لترحيله بأقصى سرعة ممكنة، غير راغبة في إبقاءه في أراضيها 

بتهمة انه فلسطيني، في الوقت الذي ينعم فيه باقي األجانب والصهاينة بحرية مطلقة لتنفس أجواء الوطن العربـي المحـرم 

على الالجئ الفلسـطيني، وهنا عندما نتحـدث عن حــرية المرور عبــر أراضى العرب فما بــالكم من انعدام الحــريات األخرى، 

والسيما الحصار الذي يعانيه الالجئ في كرامته من فقدان العمل والتملك والتجارة الخ ..

كثير هي القـرارات الصادرة عن الجامعة العربـية وحـكوماتها كشـعارات إرضائية للشـعوب، وكثيرا منهم من تغنى بالقــضية 

الفلسـطينية والالجئين، ولكن هذه الشــعارات ال تزال مركونة في أدراج وأروقــة الجامعة، والغبــار متراكم عليها وتنتظر من 

يزيله يوًما، والزال الالجئون يحلمون بالعودة.

هذه صورة مشينة لما يسـمى بـالمجتمع الدولي وصورة واقـعية تدل على بـطالن القـوانين التي تتغنى بحقـوق اإلنسـان، الن 

الفلسطيني صاحـب أعظم حـضارة إنسـانية تجسـدت في حـضارته (النطوفية والغسـولية، ووادي غزة)، سرقـت منه كينونته 

وسلبـت حـريته وتحـول إلى الجئ يبحـث عن وطن وهوية، هذا ما سنحــاول أن نعرضه في دراســتنا من صور معاناة الالجئين 

وتشتتهم في العالم العربي، والقرارات المطروحة بشأنهم عربيا والتي لم تنفذ ...! ألسباب سياسية محضة.

توزيع الالجئين:

، إلى البقـاء أقـرب ما  ، وكذلك في عام  ١٩٦٧لقـد عمد الالجئون الفلسـطينيون خالل موجات التهجير الرئيسـة في عام  ١٩٤٨

يمكن إلى قـراهم ومدنهم األصلية، أمالً منهم في العودة وال أبـالغ حـين القـول أن البـعض الزال يحــمل مفاتيح داره في يافا 

وحيفا واللد والرملة وشتى القرى.  

، إلى منطقــة القســطل، وقــضاء غزة  ١٩٤٨لجأ الكثير من فلسـطينيي المنطقـة الجنوبـية من فلســطين التاريخية في عام 

٦٥ومناطق فلسطين الوسطى، حيث أن حوالي  % منهم هاجروا إلى المناطق غير الخاضعة لالحـتالل اإلسـرائيلي والتي أطلق 

% من مساحـة فلســطين التاريخية، هذا أدى إلى قــفز عدد  ٢٢عليها الضفة الغربـية وقـطاع غزة، اللتين تشـكالن مًعا حـوالي 

٧٤٠السكان في مناطق الضفة الغربية من  ألًفا إلى  ألفًَا خالل هذه الفترة.   ٤٦٠

، أكثر مأسـاوية، إذ أن أعداد السـكان  ١٩٤٨من ناحية أخرى كان تأثير اللجوء على "قطاع غزة" الخاضع للسيطرة المصرية منذ 

في "القطاع" 




كاتب وباحث



٢٧٠ارتفعت من ٧٠ ألف نسمة إلى  ألًفا، كما إن خطوط الهدنة - التي رسمت بعد النكبة - قـطعت أوصال السـكان والطرق في 

المنطقة.

في حين لجأ بقية الالجئين (نحو ٣٥%) إلى الدول العربية المجاورة، وهي: مصر واألردن وسوريا ولبنان. باإلضافة إلى عدد غير 

معروف من السكان الفلسطينيين الذين كانوا خارج فلسطين في عام ١٩٤٨، (كالعمال والطلبة والتجار والمتنزهين)، والذين 

لم يتمكنوا من العودة إلى قراهم ومدنهم بعد النكبة.

٦٩وبجدر اإلشارة هنا أن نحو ٤٧ من أصل  قرية فلسطينية متبقية في المناطق التي أقام الصهاينة عليها دولتهم الدخيلة قد 

استوعبـت على أرضها من تبقـى من فلسـطينيي الداخل، كمدن يافا، الناصرة، وعكا، وشــكل المهجرون غالبــية ســكان هذه 

القرى. 

ويالحظ المراقبون أن معظم المهجرين في الداخل بعد عام ١٩٤٨، يسـكنون المناطق الشـمالية لفلسـطين (الجليل)، وخالل 

% من الالجئين الذين هجروا من الضفة الغربية المحتلة (بما فيها مدينة القـدس)، وقـطاع غزة،  ٩٥حرب عام ١٩٦٧، قام نحو 

والجوالن، بــــاللجوء إلى األردن، بــــاإلضافة إلى أقــــلية صغيرة لجأت إلى مصر ولبــــنان وســـــوريا. ويتوزع اليوم الالجئون 

الفلسـطينيون على معظم مناطق العالم، وبـالرغم من اختالف التوزيع الجغرافي لالجئين خالل السـتة عقـود الماضية، إال أن 

، و  ١٩٤٨غالبيتهم ما زالت تبعد أقل من ١٠٠كم عن قراهم ومدنهم األصلية داخل األراضي الفلسطينية المحـتلة في عامي 

 .١٩٦٧

وبـالرغم من االختالفات الحـاصلة بالنسبـة إلى التوزيع الجغرافي لالجئين الفلسـطينيين، إال أن نسبـتهم في الدول المضيفة 

. ١٩٤٨الرئيسة ال تزال مشابهة قياًسا لمجمل عدد السكان في هذه الدول (نحو ٦%) كما كانت عليه في عام 





1948فلسطين 

قطــاع غــزة

الضفة الغربية

األردن

لبنـــان

ســوريـــا

مصـــــر

السعـــوديــة

الكــويـــت

باقـــي دول الخليــج

1.066.707

2.472.501

1.695.429

456.824

47.038

813.570

1.849.666

693.286

433.276

1.012.547

494.501

51.805

291.778

472.472

42.974

291.778

40.03136.499

112.116112.166





العراق وليبيــا

الــدول العربيــة األخــرى

78.884

5.887

78.884

5.887

الالجئون الفلسطينيون واألمن القومي العربي:

يتعرض األمن القومي العربي للمخاطر بسبب مشكلة الالجئين لكونها جزءا من القضية الفلسطينية، من عدة جوانب هي: 

١٩٤٨ارتبط نشوء مشكلة الالجئين الفلسطينيين بإعالن دولة إسرائيل عام  ومنذ ذلك الحين صارت هذه المشـكلة جزءا ال   - 

يتجزأ من الصراع العربـي اإلسـرائيلي العام وعلقـت جميع محـاوالت تســويتها على حــل ذلك الصراع. ولكن بتقــادم الصراع 

تحولت المشكلة إلى واحدة من أعقد مشكالته التي قد ال تحل بشكل نهائي حـتى في حـالة تسـوية الصراع مؤقـتا. وتأكد ذلك 

.. عندما استبعدت قضية الالجئين من المفاوضات الثنائية ولم  ١٩٩١بانعقاد مؤتمر مدريد لمفاوضات السالم في  أكتوبر  ٣٠

تدرج في أعمال المفاوضات المتعددة إال بـعد المبـادرة المصرية في االجتماع األول للمفاوضات متعددة األطراف في موسـكو. 

ولم تحرز تقدما ملموسا يذكر. 

المعروف بـإعالن المبـادئ اتفق على إرجاء مشـكلة الالجئين إلى المرحـلة النهائية من  سبتمبـر  ١٩٩٣وفي اتفاق أوسـلو  ١٣ - 

المفاوضات تأكيدا على صعوبـة تسـويتها. ولكن الحـديث عن  الالجئين لم يتوقـف إذ اسـتغلت المعارضة الفلسـطينية التفاق 

أوسلو الموقف بتأجيل مناقشتها كواحدة من الحجج التي ترفض بها االتفاق. 

سـأل صحـافيون رئيس الوزراء اإلسـرائيلي رابـين عما إذا كانت إسـرائيل على  ٤/٥/١٩٩٤وقبيل توقـيع اتفاق القـاهرة في  - 

ضد  ١٩٤٨استعداد للسماح لالجئين الفلسطينيين بالعودة أجاب بأن مسئولية الالجئين يتحملها أولئك الذين شـنوا حربـا عام 

وجود إسرائيل نفسه، واستطرد قائال "لقد خسروا الحرب" وأضاف "هناك مشكلتا الجئين، إذ استوعبت إسـرائيل في الفترة من 

نحـو سـتمائة ألف يهودي من المجتمعات اليهودية في البـلدان العربـية واإلســالمية، وهؤالء فروا تاركين  ١٩٥٤عام  -  ١٩٤٩

ممتلكاتهم وراءهم، وأكد أن قـضية الالجئين يمكن البحـث فيها بــعد التوصل إلى حــل نهائي للصراع العربــي اإلســرائيلي، 

وينبغي البحث عن طرق جديدة لحلها". 

ويعكس هذا التصريح االتجاه اإلسرائيلي الساعي إلى تحميل مسئولية حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين لألطراف العربـية، 

وربط مشكلة الالجئين العرب بـما يسـمونه مشـكلة الالجئين اليهود بـهدف تحـويل القـضية األساسـية إلى قـضية تعويضات 

متبادلة. وفي المقابـل تصر األطراف العربـية على أن حـل مشـكلة الالجئين الفلسـطينيين األساسـي شـرط إلحـالل السـالم، 

وترفض ربطها بما تزعمه إسرائيل عن مشكلة الالجئين اليهود.

وقد أكدت مصر بلسان األطراف العربية المشاركة في الجولة الرابعة من أعمال لجنة الالجئين المنبثقـة عن المفاوضات والتي 

، الموقـف إزاء قـضية الالجئين على أنه "دون حـل عادل لهذه المشــكلة فانه لن يكون  ١٩٩٤عقـدت في القـاهرة في  مايو  ١١

هناك سالم وال استقرار في المنطقة خاصة بعد ما شعر الفلسطينيون بأنهم وحدهم هم الذين تركوا ليعانوا من الحرمان من 

حقوقـهم المشـروعة المعترف بـها بـعدما تحـرر إخوانهم في ناميبـيا وجنوب أفريقـيا من الهيمنة الخارجية والتمييز العنصري 

البغيض". 



وال يرجع الموقف العربـي الملتزم بقـضية الالجئين الفلسـطينيين إلى األبـعاد اإلنسـانية لهذه المشـكلة اإلنسـانية فحسـب أو 

االلتزام القومي العربـي العام بـهذه القـضية وبقـضايا الصراع العربـي  اإلسـرائيلي، وإنما يرجع أيضا إلى إدراك هذه الدول أن 

استمرار مشـكلة الالجئين يهدد أمنها القـطري (داخليا وخارجيا) كما يهدد األمن القـومي العربـي ككل، خاصة بالنسبـة للدول 

التي يكثر الوجود الفلسطيني داخلها مثل األردن ولبنان وسوريا. 

فإذا كانت قضية الالجئين الفلسطينيين هي من مصادر التهديد لألمن القومي العربـي بشـكل عام، وال يزال االلتزام العربـي 

العام - الجماعي والفردي - هو ضرورة تنفيذ قـرار ١٩٤ لألمم المتحـدة القــاضي بــالعودة و التعويض، وهو ما تســجله كافة 

القرارات العربية الجماعية، وقد جري التعامل معها في إطار كافة المشاريع والخطط العامة، فإن التطورات السياسية العربـية 

واإلقليمية أدت مع الوقت إلى بروز خصوصيات في عالقة هذه المشـكلة مع كل دولة عربـية على حـدة .. سـواء بسبـب موقـف 

هذه الدولة المعنية في التعامل مع الالجئين الفلسطينيين المقيمين فيها قانونيا أو بسبب قـرب هذه الدولة أو تلك من مصدر 

التهديد الرئيسي أال وهو إسرائيل. 

وفي المرحلة الحالية التي تطرح فيها قضية الالجئين الفلسـطينيين على موائد التفاوض الثنائية، تتداخل وتتعارض مواقـف 

الدول العربية المفاوضة، وهو ما يحتاج إلى دراسة مواقف كل دولة على حدة وبخاصة األردن، ولبنان، سورية. 

الالجئون الفلسطينيون واألمن القومي األردني: 

األردن هو البـلد الوحـيد في المنطقـة الذي يذكر األمن الســكاني في ســياق إســتراتيجيته، وهو يصر على أن حــل المســألة 

الفلسطينية يجب أيضا أن يجعل التوازن الضئيل بين السكان يميل لصالح األردنيين. 

ويرجع اهتمام األردن على هذا المسـتوي االسـتراتيجي بقـضية الالجئين لكونه البــلد العربــي الوحــيد الذي تحــول جغرافيا 

وديموغرافيا عام ١٩٤٨، بوصول أعداد كبـيرة من الالجئين الفلسـطينيين ليس فقـط إلى الضفة الشرقـية لنهر األردن وإنما 

، وأصبـح األهالي العرب  يضا إلى الضفة الغربية التي أصبحت جزءا من المملكة األردنية الهاشمية عندما ضمها الملك عبد ا

في الضفتين يعتبرون أردنيين من الناحية القانونية. ولقـد عارض فلسـطينيون كثيرون وحـدة الضفتين ولكنهم شـعروا بـأن 

الحياة في حماية األردن هي أفضل خيار لهم. 

وكانت الحــرب األهلية التي نشبــت في سبتمبــر ١٩٧٠والتي أطلق عليها الفلســطينيون اســـم أيلول األســـود من المعالم 

األساســـية في تاريخ األردن الحـــديث، وقـــد قســـم هذا الصراع ســـكان المملكة أكثر من أي حـــدث آخر إلى خطين: أردني 

وفلسطيني، وتبادل الطرفان االتهامات وبدأت تتحدد قوميتان متميزتان. 

ولكن الملك حسـين أبقـي على صلته بالفلسـطينيين ألنه لم يشـأ أن يسـجل في التاريخ انه الزعيم العربـي الذي فقــد مدينة 

القـدس وكان ما يزال يأمل في أن يسـتردها، ثم انه كان يعرف أن مقـدرة األردن في الحـصول على النقـود من الخارج تتوقـف 

على اشـتراكه في النزاع الفلسـطيني وأن فض العالقـة بــالضفة الغربــية يعني قــطع شــريان الحــياة االقــتصادي للمملكة 

وتقويض أساسي رئيس للحكم الهاشمي. 

بـعد حـرب الخليج الثانية، وبسببـها عاد عدد كبـير من الفلســطينيين (٣٠٠ ألف لبــعض التقــديرات) من الكويت إلى األردن. 

وكانت تلك سياسـة كويتية أعلنها المسـئولون الكويتيون بـأنهم ينتوون طرد العديد من الفلســطينيين الذين يبــلغ عددهم 

١٨٠  ألف فلسطيني، وينوون منع أغلب  الفلسطينيين اآلخرين الذين تركوا الكويت ويبلغ عددهم  ألفا ١٢٠



من العودة إلى الكويت، ولما كان هؤالء بال مأوي ويعانون العوز ويشـعرون بـالمرارة لم يجد كثيرون منهم مكانا يذهبـون إليه 

سوي األردن وهم يعلمون أنهم سوف يعانون هناك في ظل اقتصاد مسحوق بالفعل مع خطر يتهدد عرش الملك حسين. وقـد 

أضاف هذا العدد الكبـير أعبــاء جديدة اقــتصادية وسياســية وديموغرافية على النظام الملكي. كما أضاف أعبــاء جديدة على 

مخيمات الالجئين التابعة لألمم المتحدة هناك. وقد قدرت دراسة لمركز البحوث التابع لمكتبة الكونجرس بعنوان "السالم في 

الشـرق األوسـط وقـضايا األمن" أعدتها كارول ميجالوفتز ونشـرت في سلسـلة دراســات هذا المركز بــتاريخ ٢ يونيو ١٩٩٢، 

ـ  قدرت أن مئات اآلالف من الفلسـطينيين أرغموا على الرحـيل وذهبـوا إلى  األردن أو المناطق المحـتلة حـيث يعيش ما يقـدر بـ

٣٠٠ ألف "عائد" والحــياة هناك مع األقــارب أو في الفنادق أو الشقــق المســـتأجرة، وذهب منهم حـــوالي ٦٠ ألف للعيش في 

مخيمات اللجوء التابعة لألمم المتحدة خارج عمان. 

في ظل هذه الضغوط الداخلية والخارجية وضع الملك حسـين المبـادئ التي يتبـعها في معالجته للصراع العربـي اإلســرائيلي 

وهي:

"أوال: الحاجة إلى تسوية شاملة تقبلها جميع األطراف التي يعنيها األمر، خاصة منظمة التحرير الفلسطينية. 

ثانيا: ترتبــط هموم األردن (مثل الالجئين والمياه والحــدود وترتيبــات األمن ووضع القــدس) ارتبــاطا ال ينفصل بالقـــضية 

الفلسطينية، وال يمكن حلها بشكل منعزل عنها.

وأخيرا: أن الصلح المنفرد مع إسرائيل الذي يتجاهل المشكلة الفلسـطينية يمكن أن يؤدي إلى نفور الفلسـطينيين المقـيمين 

في األردن". 

وعندما وجد الملك حسين نفسه مستبعدا من المفاوضات السرية التي أدت إلى اتفاقية إعالن المبادئ بـين إسـرائيل ومنظمة 

التحـرير أصبـح عليه أن يعمل لكي ال يكون بـلده على الهامش، ووقـع األردن سـريعا مشـروع جدول األعمال الذي يدور حــوله 

١٩٩٤التفاوض مع إسـرائيل، ثم قـرر الملك في شــهر يوليو  اإلســراع في التفاوض الثنائي مع إســرائيل ورفع مســتواه إلى 

مستوي القمة.

يتبين مما سبق أن األردن هو أكثر الدول العربـية تأثرا في جانب أمنه (القـومي) بـعنصر الالجئين الفلسـطينيين وهو العنصر 

الذي يدخل في تكوين كافة مجاالت تشـكيل الدولة سـواء كانت اقـتصادية أو سياسـية أو أمنية أو حـتى عسـكرية، وكذلك في 

مجال العالقـات الخارجية الدولية لألردن وهو ما يجعل الملك وأي قــيادة أردنية تضعه في اعتبــارها عند تحــديد أي سياســة 

واتخاذ أي خطوة. 

وبـينما يمكن ألي دولة عربـية االكتفاء بالمطالبـة بـتنفيذ قــرارات األمم المتحــدة الخاصة بــالالجئين الفلســطينيين، وترك 

الفلسطينيين للتفاوض حول هذا الموضوع. فإن األردن (ومن بـعده لبـنان) ليس في إمكانه أن ينعزل عن أي مفاوضات خاصة 

بتحديد مستقبل الالجئين، ذلك أنه مهما كانت أشكال الحل المقترح بالسلم أو بالحـرب فان األردن كدولة معرض لهزة كبـيرة 

إذا لم يكن مشاركا في آليات التنفيذ. 

والبـد اإلشـارة انه في إطار أي حــل فانه ليس من المتوقــع عودة عدد كبــير من الفلســطينيين إذا ما تم االتفاق على العودة، 

١٩٤٨واألرجح أن يختار الكثيرون االحتفاظ بمنازلهم وربما بمشاريعهم في الضفتين معا وكان هذا واقعا قبل عام  وتأكد في 

بل وبعد ذلك.  ١٩٦٧الفترة ما بين هذا التاريخ وعام 



وفي ســياق أخر يقــول ســتانلى فيشــر(وهو نائب الرئيس السابــق وكبــير االقـــتصاديين في البـــنك الدولي ورئيس إدارة 

االقتصاديات في معهد ماسا شوستس للتكنولوجيا) في دراسة أشرف عليها لحساب ذلك المعهد واستخلص منها بحثا بـعنوان 

"تحقيق الرخاء الفلسطيني" أن المهم هو التعاون االقتصادي اإلقـليمي الذي ستحـدده ترتيبـات التجارة، وهو يوصي " بإقـامة 

مؤسستين إقـليميتين جديدتين: معهد بحـوث الشـرق األوسـط إلجراء بحـوث السياسـة ومصرف إقـليمي جديد: بـنك الشـرق 

األوســط للتعاون والتنمية، ويتمثل الهدف األساســي لهذا البــنك في تنمية المشــروعات اإلقــليمية التي تضم االقــتصادات 

األردنية والفلسطينية واإلسرائيلية". 

الباب مفتوح أمام احـتماالت عدة لمستقبـل األردن، فإذا لم تتم تسـوية شـاملة ترضي الفلسـطينيين (أغلبـية المقـيمين على 

الضفة الشرقـية لألردن) فان النظام األردني سـيواجه خطر قـيام تحـالف بـين الفلسـطينيين الغاضبـين والقــوي اإلســالمية 

الرافضة وهو تحــــالف يمكن أن يطيح بــــالملك والنظام الملكي ويغير جوهر الكونفيدرالية المقترحــــة عند تنفيذها. وهذا 

االحتمال تخشاه إسرائيل أيضا التي قد تكتشف عودة النفوذ اإلسالمي إلى داخل األراضي الفلسطينية من بوابة األردن. 

وهناك احتمال آخر أن ال تتم التسوية على نحو يرضي الجارين الكبيرين لألردن وهما سورية من جانب والعراق من جانب آخر، 

وعندئذ يتهدد االستقـرار الداخلي في األردن خاصة إذا اسـتمرت عالقـاته متوترة مع المملكة العربـية السـعودية وهو توتر له 

أصول تاريخية قديمة. 

وإذا تعقدت مفاوضات التسوية ولم يتم التوصل إلى تسوية شاملة في الشرق األوسـط، مع اسـتمرار التوجه اإلسـرائيلي نحـو 

التمدد اقتصاديا، أي مع استمرار التوجه اإلسرائيلي األمريكي لتجنب نشـوب حـرب أخرى في منطقـة الشـرق األوسـط فسـوف 

تتخلي الواليات المتحـدة وإسـرائيل عن النظام الملكي الهاشـمي، وقــد يجري تقســيم األردن وتوزيعه على ســورية والعراق 

والسعودية وفلسطين، وهو مشروع قديم منذ أوائل السبعينات أشار إليه بريجنسـكي في حـديث مع جيمس شـيلزنجر عندما 

قسم شعوب المنطقة إلى بدو وغير بدو. 

وفي كل األحوال فان الالجئين الفلسطينيين في األردن - الذين يشكلون ما يقـرب من ربـع الالجئين الفلسـطينيين في العالم 

وأكثر من ثلثي سـكان الضفة الشرقـية (األردن) - سـيكون لهم الدور األساسـي في كل تغيير. مما يجعلهم عامال أساسـيا عند 

تشكيل كافة خطط المحافظة على األمن القومي القطري األردني. 

الالجئون الفلسطينيون واألمن القومي للبنان: 

يخشي لبنان أال يتم حـل قـضية الالجئين الفلسـطينيين فتظل قـائمة على أرضه أو أن تحـل بـالتوطين وعندئذ يختل التوازن 

السكاني داخلها. 

ويتميز لبنان عن غيره من الدول العربية فيما يتعلق بعالقة أمنه القومي باألمن القومي العربي العام أو حتى بـاألمن القـومي 

دون اإلقـليمي الذي يتميز بـالتداخل الشـديد، ويرجع ذلك إلى عوامل عدة منها وأهمها: امتداد أرضه مع أرض فلسـطين (كان 

جنوب لبنان وشمال فلسطين تحت والية واحدة في ظل الحكم العثماني)، واشتراك مياهه مع مياه شمال فلسـطين (الليطاني 

وروافده ومصباته وترابط سكانه بعالقـات أسـرية وتشابـههم حـتى في المذاهب الدينية (مسـلمون سـنة، مسـلمون شـيعة، 

دروز، موارنة)، باإلضافة إلى أن المنطقـتين (الجليل الفلسـطيني وجنوب لبـنان) مسـتهدفين في كافة المشـاريع الصهيونية. 

إلى جانب ذلك فان وقوع البلدين على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط - حيث عرفت عبر التاريخ موانئ تفضي إلى طرق 



تعبر سلسلة الجبال نحو الشرق مثل حـيفا في فلسـطين وصور وصيدا وطرابـلس في لبـنان- جعل البـلدين يتأثران كثيرا من 

الناحية الحضارية والثقافية بالحمالت والقوافل التجارية القادمة من أوروبا. 

، واستقبــال لبــنان  وارسـاء خط وقــف إطالق النار واعتبــاره خط الهدنة في عام ١٩٤٩وفي العصر الحـديث وبـعد عام  ١٩٤٨

لعشرات األلوف من الالجئين الفلسطينيين، وازدياد عدد هؤالء الالجئين مع مرور الزمن واستقـرارهم فيما يقـرب من خمسـة 

عشر مخيما لالجئين، بل وخارج المخيمات، ازداد ارتباط األمن القومي/ اللبناني باألمن القومي العربي العام وباألمن القـومي 

الفلسطيني والسوري بشكل خاص. ودفع لبـنان كدولة وكشـعب ثمنا فادحـا بسبـب هذا الصراع خاصة بـعد أن انتقـلت قـوات 

 . ١٩٦٩منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها إلى جنوب لبنان والى بيروت العاصمة منذ 

١٩٧١منذ ذلك التاريخ، وخاصة بـعد  وتوقـف النشـاط الفدائي عبـر نهر األردن وانتقـال كل النشــاط إلى جنوب لبــنان وهذه 

المنطقـة تشـهد حربـا متواصلة ال يكاد يمر أسبـوع - وأحـيانا كل يوم دون أن تقـوم قـوات الجيش اإلسـرائيلي بقـصف القـرى 

والمخيمات الفلسـطينية واللبـنانية ليس فقـط في الجنوب وإنما أيضا في شـمال لبـنان وشرقـه حـيث توجد بـعض المخيمات 

الفلسطينية وحول بيروت العاصمة نفسها. 

عندما قام الجيش اإلسـرائيلي بـاجتياح جنوب لبـنان واالشتبـاك  ١٩٨٢لقد بلغت هذه الحرب المتواصلة ذروتها في صيف عام 

مع الجيش السوري في منطقة البقـاع وواصل حـصار بـيروت العاصمة ثم اقتحـمها بـعد ثالثة أشـهر لتكون العاصمة العربـية 

األولي والوحيدة التي احتلها (إذا استثنينا مدينة القدس الشريف التي ال تعتبر من الناحية الرسمية عاصمة عربـية حـتى اآلن). 

١٩٧٨ثم انسحب ليواصل احتالله لشريط حـدودي يسـيطر عليه منذ عام  ويديره عن طريق فرقـة عسـكرية لبـنانية محـلية 

يطلق عليها اسـم جيش جنوب لبـنان، وال تزال هذه الحـرب اليومية مسـتمرة  حـتى اآلن بحـيث يمكن القـول بـان ما بقــي من 

أشكال الصراع المسلح بين العرب وإسرائيل هو في لبنان فقط. 

في كل هذه الحرب المتواصلة يلعب الالجئون الفلسطينيون في لبنان أدوارا مباشرة تتراوح ما بـين أن يكونوا عامال مؤثرا في 

التوازن الداخلي وما بين أن يقـوموا هم كمجموعة بشـرية متميزة بـالمواجهات المسلحـة ضد إسـرائيل وجيشـها، منفردين أو 

متحالفين مع مجموعات لبنانية مختلفة كانت في أغلب األحوال من المسـلمين بـطائفيتيهم ولكنها كانت في بـعض األحـوال 

 (  - ١٩٨٧تضم مجموعات من الطوائف الدرزية والمسيحـية األخرى، بــل إن هذا التحــالف اعتمد في فترة من الفترات ( ١٩٨٥

على تحالف مباشر مع القوات اللبنانية في مواجهة القوات السورية من جانب واإلسرائيلية من جانب آخر. 

وفي لبنان أيضا ال يمكن دراسة مفاهيم األمن القومي الخاصة به دون البحـث عن الدور العربـي الخارجي، وتأثيره ليس فقـط 

في التوازنات الداخلية وإنما أيضا في الترتيبات المؤسسية الداخلية. وإذا كان للدور السوري بحـكم الجوار الجغرافي والروابـط 

االقتصادية بل والبشرية دور واضح مسلم به من جميع الطوائف في لبنان، في مثل هذا الوضع عاش الالجئون الفلسطينيون 

محرومين من أي نشاط سياسـي علني داخل وخارج المخيمات  ومحـكومين بسـلطة المكتب  ١٩٦٩في لبنان، وكانوا حتى عام 

١٩٦٩المعروف بالمكتب الثاني اللبناني. ومنذ عام  وبعد توقيع اتفاق القاهرة بين منظمة التحرير الفلسـطينية ولبـنان حـول 

تنظيم الوجود الفلسطيني المسـلح في منطقـة الجنوب، وحـول العالقـة بـين فلسـطينيي المخيمات والدولة انطلق النشـاط 

الفلسطيني ليصل إلى ذروته إلى أن أخرجت قوات منظمة التحرير الفلسـطينية من جنوب لبـنان والعاصمة بـيروت ثم  إخراج 

القيادة الفلسطينية مرة أخرى على يد الجيش السوري من طرابلس في الشمال ثم إخراج من تبقي من قوات موالية للمنظمة 

 ( ١٩٧٨في مخيمات بيروت بعد حرب المخيمات ( -  ١٩٨٥



ليقتصر تأثيرهم الفعلي اليوم على المنطقة من مدينة صيدا حتى مدينة صور، حيث تجري التحـالفات غير المعلنة أحـيانا مع 

مجموعات المقـاومة اإلسـالمية، ومجموعات قـومية وتقـدمية أخرى في ظل سـيطرة مباشـرة أو غير مباشـرة لألجهزة األمنية 

السورية وأجهزتها. 

وكما يتميز لبنان بـين الدول العربـية بتركيبـته وظروفه فإن مجموعة الالجئين الفلسـطينيين المقـيمين على أرضه يتميزون 

عن باقي الالجئين الفلسطينيين في جوانب عدة أهمها في مجال بحثنا هذا دورهم النشط في الصراع، وكذلك مستقبلهم إذا 

ما تمت التسوية وتوقف العنف المسلح على جبهة لبنان الجنوبية. 

بالنسبـة للمجموعات األخرى من الالجئين الفلسـطينيين فإنها جميعا قـد تجد حـال مناسبـا لها إما بـالعودة إذا تم االتفاق على 

ذلك .. أو بالتجنس بجنسية الدولة المضيفة، وهو أمر ممكن بالنسبة لبـالد عربـية عدة .. أو بالحـصول على حـق المواطنة من 

الدولة الفلسطينية مع االستمرار باإلقامة في البلد المضيف حسب القـوانين المعمول بـها في اإلقـامة والعمل بـينما الالجئون 

الفلســطينيون في لبــنان ليســت لديهم فرص كبــيرة في أي من االقتراحــات السابقـــة.. فهم في مجموعهم من الجئ عام 

١٩٤٨أي من الذين تأجل بحث مصيرهم إلى المرحلة النهائية في عملية المفاوضات الجارية وحتى عندئذ فهم في معظمهم 

من المدن والقـرى الساحـلية في فلســطين، وهذه دمرت وأزيلت وليس من المتصور عمليا في المرحــلة الحــالية على األقــل 

عودتهم إليها باستثناء من سيعودون في عمليات لم الشمل مع عائالتهم المقيمة في القرى الباقية. 

كذلك ليس من المتوقع أبدا أن يحصلوا على الجنسـية اللبـنانية إذ أن تكوين لبـنان المؤسسـي والطائفي يجعل مقـاومة مثل 

هذه الخطوة ليست قاصرة فقط على المسيحيين الموارنة بل وعلى أجزاء من الطوائف األخرى أيضا. وبعد توقيع اتفاق أوسلو 

) صرح جميع القـادة اللبـنانيين بــأنهم يرفضون توطين الفلســطينيين في  سبتمبـر  ١٩٩٣(إعالن المبـادئ في واشـنطن  ١٣

لبنان. 

حتى االقتراح بالحصول على حق المواطنة من الدولة الفلسـطينية المقبـلة واإلقـامة في لبـنان ليس ممكنا.. ففي لبـنان اآلن 

مشكلة بطالة خاصة بين الجنوبـيين وهو لم يعد في حـاجة أليدي عاملة رخيصة كما كان الحـال في الخمسـينات، وكذلك فان 

القيادات اللبنانية تخشي باستمرار قيام تحالف بين الفلسطينيين وبين هذه القوي السياسية أو الطائفية أو تلك في لبنان مما 

يخل "باللعبة السياسة الداخلية". 

ومما يزيد من محنة الالجئين الفلسطينيين في لبنان أن إسـرائيل بـدورها ترفض توطينهم هناك إذ إن بقـاءهم، وخاصة في 

منطقة الجنوب معناه قيام منطقة فلسطينية لبنانية عربية تمتد من حيفا إلى صيدا بينها مصالح وأواصر قربـي مما سـيرجح 

، وهو ما ال تتحمله القيادة اإلسرائيلية ولقد ثبت أن أحد  ١٩٤٨الطابع العربي لمنطقة الجليل في شمال فلسطين المحتلة عام 

١٩٨٢أهداف االجتياح اإلسـرائيلي في عام  كان هو تفريغ لبـنان من الفلسـطينيين. ولقـد أعلن شـارون وقــتذاك صراحــة أن 

أهداف الحملة هي تدمير البنية التحـتية لمنظمة التحـرير الفلسـطينية في المخيمات كما صدرت األوامر للقـوات اإلسـرائيلية 

بأن ادفعوهم - أي الفلسطينيين- شرقا نحو البقاع الشرقي اللبناني والسوري. 

هناك اقتراحات "بنقل" الالجئين الفلسطينيين من لبنان إلى شمال سوريا أو إلى العراق، بل إن البعض يقترح نقـلهم إلى غور 

األردن تحت سـلطة الحـكم الذاتي وهو اقـتراح يتنافي مع طبـيعة هؤالء الالجئين الفلسـطينيين الساحـلية. وهناك محـاوالت 

مسـتمرة لتشــجيع أعداد كبــيرة منهم -خاصة المسيحــيين - على الهجرة إلى دول شــمال أوروبــا االســكندينافية والى كندا 

واستراليا. 



بل إن بعض اللبنانيين يقدر أن لبنان كان هو الخاسر األول من الصراع العربي اإلسرائيلي بسبب وجود الفلسطينيين فيه وقد 

ظهرت مؤخرا دعوات بطلب تعويضات دولية عن هذه الخسائر يقول أصحابها: "البد من الحـصول على التعويضات من الخارج 

عن األضرار التي تحـملناها من جراء تحـويل األراضي اللبـنانية إلى ساحـة حـرب في الصراع العربـي - اإلســرائيلي دون إرادة 

الدولة. 

فضخامة الهجمات العسـكرية اإلسـرائيلية ضد األراضي اللبـنانية انتقـاما من الهجمات الفلسـطينية المتقــطعة انطالقــا من 

األراضي اللبنانية هي التي خلقت حال االنقسام الذي بدا سياسيا وتحول طائفيا بسبب التدخالت التي ظهرت في شئون لبـنان 

الداخلية من كل األطراف المعنية بالصراع العربي - اإلسرائيلي. 

في كل حـال من األحـوال تظل مشـكلة الالجئين الفلسـطينيين في لبـنان مجمدة إلى حـين تتحـرك عجلة التفاوض الســورية 

اللبنانية مع إسرائيل واألرجح أن التوجه السوري بشأن قضية الالجئين الفلسطينيين، وبشـأن العالقـة السـورية اللبـنانية هو 

الذي سيحكم مصيرهم. 

الالجئون الفلسطينيون واألمن القومي السوري: 

مع أن عدد الفلسـطينيين الذين لجئوا إلى سـورية قـليل بالنسبـة لمجموع عدد الالجئين الفلســطينيين وهم أقــل من أولئك 

المقـيمين في لبـنان، كما أن عددهم ال يزيد على سبـع أولئك الذين لجئوا إلى األردن إال أنه وبسبـب العالقــات التاريخية بــين 

سورية وفلسطين والدور الذي لعبته دمشق كعاصمة عربية بعد انهيار الدولة العثمانية، وسابقـة لجوء القـيادات الفلسـطينية 

المجاهدة إليها واالنطالق منها إلى فلسـطين في المعارك ضد الغزو الصهيوني واالحــتالل البــريطاني، فإن هذه المجموعات 

من الالجئين تضم فيما بينها عناصر مجاهدة ومناضلة ذات تاريخ كمن تبقي من جماعات الشيخ عز الدين القسام ومن تبقي 

من جيش اإلنقاذ الذي قاده فوزي القاوقجي وغيرهم. 

ولقـد لعب هذا التكوين الخاص دوره في "تسـييس مجموعات الالجئين التي لجأت إلى سـوريا من الجليل األعلى الفلســطيني 

١٩٤٨المحتل عام  وساعد على ذلك األجواء السياسية العروبية ووجود أحزاب قـومية قـديمة وحـديثة نشـطة عملت وما تزال 

تعمل بين الالجئين ولم يتراجع دورها إال بعد ظهور المنظمات الفلسـطينية "المستقـلة" ومن بـعد توتر العالقـة بـين منظمة 

التحـرير الفلسـطينية والقـيادة السـورية المنتمية إلى حـزب البـعث ثم االشتبـاكات التي وقـعت بـين قــوات منظمة التحــرير 

الفلسـطينية في لبـنان والجيش السـوري والتي ظلت مسـتمرة بشـكل منقــطع حــتى انتهت بإبــعاد رئيس منظمة التحــرير 

، وإرغامه على الخروج من طرابـلس في لبـنان في أواخر عام  ثم حــصار  ١٩٨٣الفلسـطينية من دمشـق في أواخر عام  ١٩٨٢

١٩٨٧مخيمات بيروت ( -  ) وإرغام أنصار منظمة التحرير الفلسـطينية على االنسحـاب منها إلى مخيمات جنوب لبـنان.  ١٩٨٥

كل ذلك أدي إلى تراجع دور الالجئين الفلسطينيين في سوريا الذين انحاز معظمهم إلى خط القـيادة الفلسـطينية وان تكتموا 

في ظل الحكم القائم اإلعالن عن رأيهم. 

، وخاصة بعد توقيع اتفاقية فصل القـوات السـورية اإلسـرائيلية في عام  والتزام القـيادة  ٥٧٩١ومنذ حرب أكتوبر عام  ١٩٧٣

السورية بعدم انطالق أي عمليات فدائية من الحـدود السـورية ضد إسـرائيل اختفت تماما أخبـار العمليات الفدائية التي كانت 

١٩٧٣تحدث منذ سنوات عام  حتى سـنوات وإن لم يتوقـف تجنيد الالجئين الفلسـطينيين في اللواء العسـكري الخاص  ١٩٤٩

بجيش التحرير الفلسطيني والخاضع للقيادة العسكرية السورية كما لم تتوقف المنظمات الفلسطينية الصغيرة الرافضة 



للقـيادة الفلسـطينية الشـرعية في منظمة التحـرير الفلســطينية عن تجنيد مجموعات من الشبــاب في حــدود إعداد قــليلة 

وإلحاقها بأجهزتها الخاصة. 

والمتابع لدور الالجئين الفلسطينيين في سورية يلحظ أن هذا الدور قد وصل إلى ذروته ثم بدأ يتراجع منذ بـداية السبـعينات 

عندما بـدأت قـيادة سـوريا تضيق على كافة النشـاطات الجماهيرية الفلسـطينية والسـورية أيضا، ووضعت قـيودا كثيرة على 

حـركة المنظمات الفدائية، وبـخاصة في الجانب العسـكري ثم أخذ هذا المنحـني في الهبـوط وخضعت كافة أشـكال النشــاط 

الفلسطيني لتعليمات القيادة السورية وقيودها باستثناء التشييع الحاشد لجنازة القائد الفلسطيني أبـو جهاد خليل الوزير في 

 .١٩/٤/١٩٨٨

في المرحلة األولي كانت إسرائيل تتهم القيادة السورية بأنها هي التي تحرك المزارعين الفلسطينيين في المناطق المنزوعة 

السالح شمال شرقي بحيرة طبرية للقيام بأعمال "تخريبية" مسـتدعية ردود انتقـامية، وكان الجانب السـوري يتهم إسـرائيل 

بأنها تدفع بقوات عسكرية إلى هذه المنطقة وتطرد سكانها وأن ذلك هو مصدر التوتر. وكان مراقبو األمم المتحدة يسـجلون 

١٩٦٧ذلك في تقاريرهم، وفي الفترة السابقة على حـرب يونيو عام  اتهمت إسـرائيل القـيادة السـورية بتحـريض مجموعات 

من الالجئين الفلسطينيين على القيام بعمليات فدائية، كما اتهمتها بأنها تأوي في دمشـق منظمات فلسـطينية تقـوم بـمثل 

هذه العمليات، وأنها تسلحها وتدربها، وتصاعدت حدة التوتر في ذلك الحـين، حـتى قـامت إسـرائيل بـهجومها العسـكري على 

الجبهة المصرية والجبـهة السـورية والضفة الغربـية من األردن واحـتلت سـيناء والجوالن وباقـي أراضي فلسـطين غربـي نهر 

األردن. 

١٩٧٠في المرحلة الثانية، وبخاصة بعد عام  تراجع دور الالجئين الفلسطينيين في سوريا بسبـب التحـكم الدقـيق للسـلطات 

السورية، وفي الوقت نفسه محاولة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها تجنب الصدام مع القيادة السـورية بتحـريك 

أي مجموعات فدائية عبر الخطوط السورية أو من الالجئين الفلسطينيين. 

بذلك يكون دور الالجئين الفلسطينيين في سوريا - في هذا الجانب من الصراع العربي اإلسرائيلي قد تراجع عن إفراز قيادات 

ومنظمات فاعلة نشـطة إلى ورقـة تسـتعملها القـيادة الســورية في إدارة هذا الصراع، بــل واســتعمالهم في إدارة نزاعها مع 

القيادة الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

وفي المرحـلة الحـالية التي يدخل فيها النزاع العربـي اإلسـرائيلي كله مرحـلة من التفاوض الثنائي وتمتنع القـيادة الســورية 

ومعها القــيادة اللبــنانية عن االشـــتراك في أعمال المفاوضات المتعددة بـــما فيها لجنة شـــئون الالجئين، فإن دور الالجئين 

الفلسطينيين في سوريا يبدو مجمدا وال يزيد على كونه ورقة في جيب القـيادة السـورية لكي تسـتعملها في الوقـت الذي تراه 

مناسبـا لها إما للضغط على منظمة التحـرير الفلسـطينية وعرقــلة أي اتفاق بــينها وبــين إســرائيل حــول هذا الموضوع، أو 

للمساومة مع إسرائيل أثناء المفاوضات الثنائية فيما بينهما. 

الحكم الذاتي الفلسطيني والالجئون الفلسطينيون: 

بوصول عملية التسوية إلى مرحلة التنفيذ العملي إلقامة سلطة حكم ذاتي على قطاع غزة ومنطقة أريحا، واحتمال اسـتكمال 

ذلك على كل أراضي الضفة الغربـية المحـتلة .. تعود إلى الظهور وبشـدة مشــكلة الالجئين الفلســطينيين الموجودين داخل 

فلسطين المحتلة والذين يحتشد معظمهم في قطاع غزة كما يقيم الباقون في مخيمات الضفة الغربية. 



١٩٤ويثور السـؤال حـول ما هو مطروح بالنسبـة لهؤالء وعما إذا كان قـرار  الخاص بــالعودة والتعويض ينطبــق عليهم أم ال، 

خاصة وأنهم جميعا مسـجلون في سـجالت غوث وتشـغيل الالجئين الفلسـطينيين (األونروا)، ومعظمهم يعتمد إلى حـد كبـير 

على ما تقدمه من معونات ورعاية. 

ومادامت قضية الالجئين بشكل عام مؤجلة إلى المرحلة الثانية من المفاوضات فان اإلجابة على هذا السؤال تبـدو غير ملحـة. 

ولكن هناك اقتراحـات يحـظي بـعضها بـإجماع األطراف بـضرورة البـدء في تحسـين األحـوال المعيشــية لالجئين ومخيماتهم 

كواجب إنسـاني أو كخطوة أولي في مخطط تسـوية بــعيد المدى. وهنا يثور الســؤال: هل لمخيمات الالجئين الفلســطينيين 

المقيمين في مناطق الحكم الذاتي نصيب في هذه المشاريع أم ال؟. 

وقد يمكن التحايل على اإلجابة بـإدماجهم في المشـروعات العامة للتنمية والتطوير التي يجري إعدادها والتي سـيتم تمويلها 

من الدول المانحـة دوليا ومن البـنك الدولي دون تحـديد "موقــعهم القــانوني"، ولكن القــفز - أو تأجيل تحــديد هذا الموقــع 

القـانوني - لن يحـل المشـكلة فلهم على أي حـال اختيار حـق التعويض عن ممتلكاتهم وأموالهم التي ضاعت ويمكن بـإضافة 

هذه التعويضات على أموال المساعدات والمعونات المقدمة لمناطق الحكم الذاتي تخفيف معاناتهم وتسهيل اشـتراكهم في 

الحياة على قدم المساواة مع الفلسطينيين غير الالجئين. 

ومن المفارقات أن االستقرار السياسي المترتب على إقامة سلطة الحـكم الذاتي، أي الكيانية الفلسـطينية والذي من شـأنه أن 

يجعل اإلسرائيليين يفكرون في أن ذلك حـل لمشـكلة الالجئين الفلسـطينيين إذ تنتفي في هذه الحـالة شبـهة التوطين خارج 

الوطن، يمكن أن يؤدي - أي هذا االستقرار السياسـي - إلى تعميق عوامل االحـتكاك والصراع بـين إسـرائيل وفلسـطين. وقـد 

أبدي هذه المالحظة منذ خمس سنوات تقريبا كاتب متخصص في شئون الشـرق األوسـط شـارك في ندوة دولية انعقـدت في 

لندن حول الالجئين وغير الالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية ونشرت وقائعها في مجلة دراسات الالجئين. 

يقول دافيد مكدال في بحثه المعنون صورة للسكان في الضفة الغربية وغزة "تقدر إسـرائيل أن المتطلبـات العملية تعني أنه 

ال يمكن عودة أي الجئين. ومع ذلك فربـما كان عليها أن تختار بـين أن تعيش بــجوار كيان فلســطيني ال يمكنه واقــعيا ضمان 

، وبـين أن تعدل هذا الخط لتوفر للسـكان الالجئين مساحـة  ١٩٩٤االستقرار أو العالقات السلمية داخل حدود خط الهدنة عام 

تسمح  برمزية العودة وضمان شروط معقولة للحياة يمكن أن تضمن إلسرائيل األمن على المدى الطويل. 

وتكشف هذه المالحظ المبكرة عن التغير المتوقع والضروري في تصور مفهوم األمن القومي/ القطري الفلسـطيني بـعد بـدء 

تنفيذ اتفاقية غزة - أريحا أوال وإقامة سلطة الحكم الذاتي على األرض الفلسطينية، إذ إن ذلك معناه دخول عوامل جديدة في 

تقدير المواقـف الفلسـطينية، وفي تقـدير التهديدات التي يتعرض لها هذا الكيان الفلسـطيني الجديد، وقـد أصبـح من بـينها 

تهديد داخلي نابــع من األوضاع االقــتصادية واالجتماعية الســيئة لمئات اآلالف من الالجئين الذين يتوقـــعون من الســـلطة 

الجديدة تحسين أحـوالهم والذين تتزايد توقـعاتهم لتحقـيق الجانب السياسـي من مطالبـهم وأحـالمهم التي عاشـوا بـها منذ 

نصف قرن تقريبا. 

قرارات جامعة الدول العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية:

اتخذت الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية سلسلة من القرارات الخاصة بالالجئين الفلسطينيين، والقسم األكبـر من 

هذه القـرارات اتخذ في إطار المجلس الوزاري لجامعة الدول  العربــية بــناء على اقتراحــات تقــدمت بــها المندوبــية الدائمة 

لفلسطين في الجامعة، 



أو بناءً على مشاريع قرارات تقدمت بها اإلدارة العامة لشـؤون فلسـطين في األمانة العامة لجامعة الدول العربـية، أو بـناءً على 

توصيات رفعها مؤتمر المشــرفين على شــؤون الالجئين الفلســطينيين في الدول المضيفة، وهو إطار جرى استحـــداثه عام 

١٩٦٤ ويعقـد اجتماعاته بـصورة دورية سـنوية. وثمة قــرارات أخرى تتخذ في إطار المجالس الوزارية المتخصصة كالمجلس 

االقــتصادي واالجتماعي أو مجلس وزراء العمل أو مجلس وزراء اإلعالم إال أن أكثرها تلك القـــرارات الصادرة عن مجلس وزراء 

الداخلية العرب. 

 والمتتبـع لتلك القـرارات يالحـظ إنها تعكس التوجه العام للدول العربـية في تعاملها مع الالجئين الفلســطينيين، وكيف تأثر 

ذلك بـالتطورات السياسـية السـائدة في المنطقـة، كما تأثر بــاألجندة السياســية المحــلية لكل من الدول العربــية المضيفة 

لالجئين، ورغم أن هذه القـرارات تعطي  مؤشـرات قـوية على توجه الدول العربـية في معاملتها لالجئين الفلسـطينيين إال أن 

علينا مالحظة أمرين: 

األول: أن التزام الدول العربـية بـهذه القـرارات لم يكن بـالدرجة نفسـها وإنما خضع في كثير من األحـيان العتبـارات سياســية 

تقدرها الدول نفسها. 

ثانيًا: أن معاملة الالجئين الفلســطينيين في الدول المضيفة ال تنظمها قــوانين وتشـــريعات واضحـــة صادرة عن الســـلطة 

التشريعية في هذه الدول، بل انه تنظمها في كثير من الحاالت قرارات وأحـكام إدارية غير مكتوبـة في الغالب تصدرها أجهزة 

حكومية هي أمنية في أكثر األحيان. 

إن اصطالح "الدول العربـية المضيفة لالجئين الفلسـطينيين" يشـمل رسـمياً أربـع دول هي: (األردن، سـورية، لبـنان، مصر)، 

أضيفت إليها منظمة التحرير الفلسـطينية الحقـًا. وهي الدول التي تنشـط فيها وكالة غوث وتشـغيل الالجئين الفلسـطينيين 

، وليس لألونروا في الواقــع من  ١٩٤٨(األونروا)، لقـد أضيفت مصر إلى هذه الدول بسبـب إشـرافها على قـطاع غزة بـعد عام 

أنشطة داخل مصر نفسها سـوى بالنسبـة لذلك المخيم الفريد المسـمى "مخيم كندا" في رفح المصرية، الذي تشـكل بسبـب 

عمليات نقل السكان التي قامت بها السـلطات اإلسـرائيلية خالل احـتاللها لشبـه جزيرة سـيناء، إال أن هذا المخيم هو في طور 

التصفية بـعد توقـيع اتفاق السـالم المصري - اإلســرائيلي. واســتثنيت العراق من بــين هذه الدول لعدم موافقــة الحــكومة 

العراقـــية لوكالة (األونروا) في حـــينه بالنشــــاط في أراضيها، وقــــدمت عوضاً عن ذلك مســــاعدات عينية ومالية لالجئين 

الفلسطينيين. 

١٩٤٨انشغلت الدول العربية في السنوات األولى بعد نكبة عام  في معالجة مسائل إنسانية ملحة منها:

  -انصبـت القـرارات المتخذة في إطار جامعة الدول العربـية في سـنوات الخمسـينات على تقـديم التســهيالت لضمان وصول 

العون واإلغاثة من قبل الهيئات الدولية.

  -تسهيل جمع شمل العائالت المشتتة.

  -إصدار وثائق سفر موحدة لالجئين لمساعدتهم على السفر واالنتقـال. وكانت حـكومة عموم فلسـطين تصدر جوازات سـفر 

خاصة بالفلسطينيين طيلة سنوات الخمسينات إال أن الخالفات العربـية وتراخي الدعم لهذه الحـكومة وانتقـال السـيطرة على 

األجزاء المتبقية من فلسطين ال ألهلها بل لدول عربية مجاورة، أدى بالتدريج إلى عدم اعتماد جواز السفر الفلسطيني وتراجع 

االعتراف به من قبل الدول العربية. 



لقد حكم مواقف الدول العربية في تعاملها مع الالجئين الفلسطينيين مبدآن أساسيان: 

األول: واجب الضيافة واألخوة العربـية الذي فرض استقبـال هؤالء الالجئين على نحـو مؤقـت ومســاعدتهم وتســهيل وصول 

العون الدولي إليهم .

 والثاني: رغبة هذه الدول على الصعيد الرسمي في إبقاء قضية الالجئين حية والمواظبة على تذكير األسـرة الدولية بـضرورة 

تطبيق القرارات الدولية الخاصة بشأنها. 

وانسجاماً مع هذين المبدأين اتخذت الدول العربية سلسلة من القرارات على مستويات عديدة شملت المحاور التالية:

 -دعت الدول المضيفة لالجئين إلى معاملتهم بالنسبــة للحقــوق المدنية واالجتماعية واالقــتصادية بــما فيها حــرية العمل 

والتنقل كرعايا هذه الدول:

 -دعت إلى عدم تجنيسهم ومنحهم وثائق سفر موحدة حفاظاً على هويتهم الخاصة. 

 -جاء بـروتوكول الدار البـيضاء الخاص بـمعاملة الالجئين الفلسـطينيين الصادر عن مجلس جامعة الدول العربـية والمصادق 

١٩٦٥عليه في ١١ سبتمبر  بمثابة تتويج لهذا التوجه الرسمي العربي. 

إال أن األجندة السياسية الخاصة ببعض الحكومات العربية فرضت نفسها على نحـو مغاير لما نصت عليه قـرارات جامعة الدول 

العربية والحظنا ذلك من خالل الممارسات العربية التالية: 

األردن: مسارعة األردن إلى ضم الجزء المتبقي من فلسطين فيما عرف باسم "الضفة الغربية" ومنح سكان هذه المنطقـة من 

الفلسطينيين - الجئين وغير الجئين - الجنسية األردنية.

موقف العرب: 

 -رغم أن بقـية الدول األعضاء في جامعة الدول العربـية لم تؤيد هذه الخطوة إال أنها تقبـلتها تدريجياً وتعاملت معها كحقيقـة 

واقعة.

  -وبعد عام ١٩٦٧ لم تواجه الخطوة األردنية بمنح جوازات سفر مؤقـتة للغزيين االعتراض السابـق عندما أثار األردن نفسـه 

المسألة في إطار جامعة الدول العربية على أنها استجابة لضرورة إنسانية تسهل على سكان غزة االنتقال والسفر.

  -يناقش البعض على أرضية سياسية أن خروج األردن عن اإلجماع العربي بمنح الجنسية األردنية للفلسطينيين، هو جزء من 

مخطط استعماري استهدف تغييبهم ومحو قضيتهم. 

   -يعتقــد البــعض منهم أن منح الجنســية األردنية للفلســطينيين لم يقــلل من تعاطفهم والتفافهم مع الحـــركة الوطنية 

الفلسطينية المعاصرة،

الذي عاشـه الالجئون في بـلدان أخرى لم يجعلهم أقـرب إلى فلسـطين بــل زاد من    - Statelessnessأن وضع "الالجنسـية" 

معاناتهم ومن التمييز ضدهم، وليس من المستغرب بالتالي أن يعبر غزيون ال يشك في والئهم لوطنهم عن الفرحة من قـرار 

الحكومة األردنية بمنحهم الجنسية األردنية أو أن يسعى حامل وثيقة إلى الحصول على الجنسية في لبنان أو مصر أو أية دولة 

لديها االستعداد لمنحه جنسيتها. 

لبنان: إن االعتبارات الطائفية التي تحكم النظام اللبناني، وما تميز به من نظام اقتصادي حـر مفتوح نسبـياً أدى إلى نتيجتين 

متعارضتين بالنسبة للتأثير على الالجئين الفلسطينيين في لبنان هما:



١- رفض لبنان الرسمي قبول الالجئين الفلسطينيين بينما هيأ لرجال األعمال وأصحاب الثروات منهم مقراً مناسبـاً لالنطالق 

والعمل وأتاح لآلالف منهم وخاصة من بين المسيحيين فرصة التجنس والحصول على جوازات سفر لبنانية. 

٢- رغم أن لبنان كان من بـين الدول التي صادقـت على بـروتوكول الدار البـيضاء إال أن لبـنان ضمن مذكرة التوقـيع بـتاريخ ٣ 

١٩٦٦آب/أغسطس  تحفظات قوضت عملياً المضامين األساسية للبروتوكول بمنح الحقوق المدنية االقتصادية واالجتماعية 

لالجئين الفلسطينيين. وبقي الالجئون الفلسـطينيون في لبـنان يعاملون كأجانب محـرومين من أبسـط الحقـوق المدنية من 

حيث العمل والملكية وفرضت قيود على حقهم في اإلقامة. 

على الرغم من مظاهر القوة والنفوذ الواسع التي حظيت بها منظمة التحرير الفلسطينية على الساحة اللبـنانية خالل سـنوات 

السبعينات وما تضمنه "اتفاق القاهرة" الموقع بين م.ت.ف والحكومة اللبنانية تحت رعاية جامعة الدول العربية في ٣ تشرين 

١٩٦٩الثاني/نوفمبر  والذي ينص على منح حق العمل والتنقل للفلسطينيين المقيمين في لبنان، إال أنه لم تصدر تشريعات 

١٩٨٧لوضع االتفاق موضع التنفيذ واتخذ البرلمان اللبناني قراراً في ربيع عام  بإلغاء "اتفاق القاهرة" من طرف واحـد. ويجري 

اليوم إخفاء األجندة السياسية اللبنانية برفض الالجئين الفلسطينيين ألسباب محـض طائفية واقـتصادية، بشـعارات قـديمة 

تحتمل أكثر من مضمون حـول رفض "التوطين"، والحـرص على الحـفاظ على الحقـوق السياسـية والتاريخية لالجئين، بـينما 

يحرم الفلسـطينيون من أبسـط الحقـوق األساسـية في العمل وجمع شـمل األسـر واإلقـامة المضمونة ويجري التخلص منهم 

تدريجياً تحت وطأة القيود المفروضة بدفعهم إلى الهجرة إلى خارج المنطقة العربية. 

 دول الخليج العربي: على صعيد آخر، أبدت دول عربـية منتجة للنفط وقـليلة السـكان نسبـيًا، موقـفاً متحـفظاً إزاء الدعوة إلى 

معاملة الالجئين الفلسطينيين معاملة رعاياها الموظفين بالنسبة للحقوق االجتماعية واالقتصادية. فغلى سبيل المثال:

ليبيا: صادقت على بـروتوكول الدار البـيضاء إال أنها تحـفظت على مادته األولى مقترحـة تعديلها ومسـاواة الفلسـطينيين في 

المعاملة "أسوة بمعاملة بقية مواطني الدول العربية" بدالً من أسوة بالمواطنين الليبيين.

المملكة العربية السعودية: وهي الدولة المستقـلة الوحـيدة من بـين الدول الخليجية النفطية غداة التصديق على بـروتوكول 

الدار البيضاء - فلم توقع على البروتوكول أصالً وليس هناك ما يشير إلى توقيعها عليه في مرحلة الحقة. 

باقـي الدول الخليجية: نظرت إلى العمالة الفلســطينية كغيرها من العمالة األجنبــية على أنها عمالة مهاجرة يكون لزاماً فيها 

على العمال والمسـتخدمين العودة إلى دول اللجوء األولى التي يحـمل الالجئ الفلسـطيني جنسـيتها أو وثيقـة السـفر الصادرة 

عنها.

لم يكن هناك من مشاكل كبيرة تواجه الفلسطينيين في اإلقامة في دول الخليج خالل سـنوات الخمسـينات والسـتينات أو في 

عقد السبعينات، الذي شـهد استقـالل معظم الدول الخليجية إذ كانت هذه الدول بحـاجة لليد العاملة األجنبـية عمومًا، ونظرت 

بعين العطف بصورة خاصة نحو إقامة الفلسطينيين. على أن هذا الوضع ما لبث أن تغير منذ نهاية السبعينات مع انكسار حـدة 

ارتفاع عائدات أسعار النفط، وزيادة القلق من النشاط السياسي للفلسطينيين. 

بروز منظمة التحرير والكفاح المسلح وأثره على تغيير المعاملة لالجئين الفلسطينيين:

إن تنامي الحركة الوطنية الفلسطينية المسلحة، وانتزاع االعتراف العالمي والعربي بمنظمة التحرير الفلسطينية، وفرا اإلطار 

القانوني والسياسي للشعب الفلسطيني وعّززا من إحساسه باالنتماء والهوية الوطنية الخاصة وانعكس ذلك في نوعية 



على سبـيل المثال على التقـيد ببـنود بــروتوكول الدار البــيضاء وتشــكلت لجان متابــعة واتصال لهذا الغرض. واتخذ مؤتمر 

١٩٧٠المشرفين على شؤون الفلسطينيين قـراراً في عام  جاء فيه أن اكتسـاب بـعض الفلسـطينيين لجنسـية أخرى ال يعتبـر 

مبرراً لحذف أسمائهم من سجالت الالجئين الفلسطينيين، وتتضح أهمية هذا القرار الذي تعزز بقرار من قبل مجلس الجامعة 

١٩٧٠في مارس  من وجهين: 

١٩٥٤األول: أنه يسمح بازدواج الجنسية بالنسبة للفلسـطينيين على غير ما قـضت بـه اتفاقـية الجنسـية الموقـعة عام  بـين 

الدول األعضاء في جامعة الدول العربية، وعلى غير ما تراه وجهة النظر األردنية الرسمية في المرحلة الحالية من رفض الجمع 

بين الجنسيتين األردنية والفلسطينية. 

ويالحـظ أن هناك اتجاهاً عالمياً اليوم في التمييز بـين المواطنة والجنسـية وإلى التخلص من تلك الفكرة القـديمة في الربـط 

بين الوالء والجنسية وإلى تشجيع االزدواج في الجنسية أو تعددها. وهو ما أصبحت بعض الدول العربية تسـمح بـه فيما بـينها 

في حاالت معينة حالياً كالجمع بين الجنسيتين اللبنانية والمصرية، والجمع بين الجنسيتين العراقـية واألردنية. إال أن معظمها 

مع ذلك بات يسمح بالجمع بين جنسية البلد وجنسية أجنبية (غير عربية). 

ثانيًا: أن القرار يتعارض صراحة مع اإلجراءات التي تقوم بها بعض الدول العربية المضيفة من شـطب لالجئين الفلسـطينيين 

من السجالت الرسـمية لالجئين وسحـب بطاقـة اإلعاشـة منهم بـعد حـصولهم على جنسـية دولة عربـية أو أجنبـية كما تفعل 

الحكومة اللبنانية منذ الثمانينات وهو إجراء يوقـع أشـد الضرر بقـضية الالجئين الفلسـطينيين ويسـهل الدعاوى اإلسـرائيلية 

بضرورة استيعابهم في أماكن بعيدة عن وطنهم. 

 -طرحـت منظمة التحـرير مسـألة اسـتصدار جواز سـفر فلسـطيني يحـظى بـاعتراف الدول العربـية على مجلس الجامعة منذ 

، إال أن المشروع لم يرَ النور مع غياب الوطن ومع غياب اإلرادة السياسية العربية.  ١٩٧٧أيلول/سبتمبر 

 -إن بروز الحـركة الوطنية الفلسـطينية المعاصرة في إطار بقـاء عناصر التغييب السياسـي واالجتماعي القـائمة في المحـيط 

العربي والمسئولة عن استكمال مأسـاة الفلسـطينيين أدى إلى انعكاسـات سلبـية على الوضع المدني لالجئين الفلسـطينيين 

في الدول العربية. إذ تحولت النظرة العربية الرسمية إزاء الالجئ الفلسطيني من إنسـان يبحـث عن األمان واالستقـرار ولقـمة 

العيش إلى "مشاغب سياسي" ومصدر خطر أمني على البلد.

 -ومن جهة أخرى تم الربط تدريجياً في نظر مؤسسات الحكم العربية بين الالجئ الفلسطيني كإنسان وبين اإلطار السياسـي 

الذي يمثله وهو منظمة التحرير الفلسطينية. وعوقب الفلسطينيون كبشر عند بـروز أي مواجهة أو خالف سياسـي بـين الدول 

التي تستضيفهم وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية. والصحيح أن هذه الظاهرة تصلح على التعامل الرسمي العربـي عموماً 

مع المواطنين العرب أياً كانت دولهم .

  -إال أنها في حالة الفلسطينيين عديمي الوطن كانت أكثر ضرراً ومأساوية: فعلى سبـيل المثال:   قـرر الزعيم المصري تغيير 

وضع الالجئين الفلسطينيين بجرة قلم، من مقيمين دائمين يتمتعون بـكافة الحقـوق المدنية التي يتمتع بـها المصريون، إلى 

أجانب محرومين من هذه الحقـوق، اثر عملية هوجاء قـام بـها فصيل صغير منشـق على منظمة التحـرير الفلسـطينية، بقـتل 

الكاتب المصري يوسف السباعي في قبرص في نهاية السبعينات. كما تعرض الالجئون الفلسطينيون لعمليات طرد جماعي 

اثر غزو الكويت وحرب الخليج التي أعقبته كنوع من العقوبة لموقف سياسي ُفسر على أّنه تأييداً لموقف العراق اتخذته زعامة 



. وتعرض الفلسـطينيون للطرد أيضا من قبـل الزعيم الليبـي معمر القـذافي في صيف عام   ١٩٩٥منظمة التحرير عام ١٩٩١

كتعبير عن  عدم رضاه عن نهج زعامة منظمة التحرير الفلسطينية في توقيعها على اتفاق إعالن المبادئ أوسلو مع إسـرائيل 

 . ١٩٩٣في سبتمبر

وباإلضافة إلى ما سبـق أصبـح الالجئين الفلسـطينيين اليوم يعانون من أمرين:( فقـدان الوطن وفقـدان حـق المواطنة). ومع 

١٩٦٧قرار الحكومة اإلسرائيلية بسلب مواطني "الضفة الغربية" و"قطاع غزة" من حقهم في المواطنة عقب احتالل  واعتبـار 

فلسـطينيي هذه المناطق مجرد أجانب مقـيمين، ومع قـرار األردن بـفك االرتبـاط وتجريد الفلســطينيين من ســكان "الضفة 

الغربـية" من الجنسـية األردنية بقـرار ملكي، تحـول معظم الشـعب الفلسـطيني إلى عديمي الجنسـية ومحــرومين من حــق 

المواطنة. 

أثر مسيرة السالم على الالجئين: 

 -أن مسيرة السالم بشكلها الحـالي أثرت سلبـاً على الوضع المدني لالجئين الفلسـطينيين في الدول العربـية المضيفة وزادت 

حـدة القـيود المفروضة عليهم بسبـب رغبـة هذه الدول التخلص منهم أو من بـاب المناكفة السياســية والضغط على منظمة 

التحرير الفلسطينية. 

٧٥أما جواز السفر الفلسطيني فهو مع اعتراف أكثر من  دولة به فال زال في نظر إسرائيل وثيقة سفر تسـمح لحـامله التنقـل  - 

في كل أنحاء العالم إال في فلسطين ذاتها .

  -كما أن بعض الدول العربية ال زالت تضع العراقيل أمام حملة هذا الجواز ألسباب مختلفة.

*****



مقدمة:

قدر عدد الفلسطينيين الذين أخرجوا من ديارهم عام ١٩٤٨/ ١٩٤٩، وتحولوا إلى الجئين تحت سيطرة سـيادات دول عربـية 

١٩٤٩أو غير عربـية ما بــين ٨١٠ ألف نســمة إلى مليون و٣٠٠ ألف، ففي حــين قــدرت بــريطانيا في فبــراير  عدد الالجئين 

الفلسطينيين ٨١٠.٠٠٠، قدر باحـثون فلسـطينيون، ومنهم سـامي ذيبـان ومحـمد بـرهومة في نفس العام عددهم ما بـين 

١.٣٠٠.٠٠٠-١٠٠٠.٠٠٠، وكان العدد حسـب تقـديرات وكالة الغوث وتشــغيل الالجئين "األونروا" ٩٠٠.٠٠٠٠ الجئ. وقــد 

%على دول الجوار، لبــنان وســوريا واألردن ومصر  % من هذه الكتلة البشـرية على الضفة وغزة (نحـو ألفًا)، و ٤٤توزع  ٢٣٣ ٢٩

ألفًا)، وانتشـر الباقـون على مساحــة تمتد من العراق ودول الخليج إلى بــعض دول أوروبــا واألمريكتين الشــمالية  ٣٤٠(نحـو

والجنوبية. 

وهكذا فإن الدول العربـية تلقـت العبء األكبـر من حـجم مشـكلة الالجئين وتداعياتها، إما على نحـو مباشــر نتيجة استقبــال 

الالجئين على أراضيها، وإما بشكل غير مباشر نتيجة وقـوع ما تبقـى من فلسـطين تحـت سـيطرتها (األردن في الضفة ومصر 

بالنسبة لغزة). وبمرور الوقت تضاعفت أعداد هؤالء الالجئين إلى سبع مرات تقريباً لتصل إلى أرقام مليونية.

واكتســب الالجئون الفلســطينيون تعاطف الدول العربــية المضيفة لهم خاصة المجاورة منها لفلســطين بسبـــب زرع كيان 

صهيوني عنوة في جسد األمة العربية، والخشية من مخاطر نشوء هذا الكيان في التوسع. وبذلك اعتبـر أن اسـتئصال الشـعب 

الفلسـطيني أو اقـتالعه من أرضه واالسـتيالء عليها هو لبّ القـضية الفلسـطينية. غير أن اللجوء الفلسـطيني امتد في الزمان 

وتكثف في المكان ونشـأت على ضفافه قـضايا فرعية اجتماعية واقـتصادية وسياسـية وأمنية وأخالقـية  كثيرة، وهي قـضايا 

وانعكاسات لم تكن الشعوب العربية مهيأة بما فيه الكفاية للتعامل معها بالشكل المالئم.

فالالجئون لم يكونوا بحـاجة فقـط لمن يعطف على صيانة حقوقـهم في العودة وتقــرير المصير وتطبــيق فروض الشــرعية 

الدولية الخاصة بمستقبلهم، وإنما كانوا قبل ذلك، ومع ذلك أيضًا، بحاجة للوفاء بحقوقـهم األساسـية أثناء حـالة اللجوء ذاتها، 

ومن ذلك حقوق المأوى والتعليم والعمل والتنقل والملكية، وهي مقـتضيات تتطلب قـدراً عالياً من التنظيم والموارد، السـيما 

على صعيد القوى المدنية بمختلف أنماطها، وال يمكن الزعم بأن المشهد العربي كان يستحوذ على مثل هذه المقتضيات التي 

من شأنها إسباغ الحماية على الالجئين في الحدود التي تسمح بالحفاظ على أدميتهم وكينونتهم.

ولهذا حـكم مواقــف الدول العربــية في تعاملها مع الالجئين الفلســطينيين مبــدآن أساســيان: األول: واجب الضيافة واألخوة 

العربـية الذي فرض استقبـال هؤالء الالجئين على نحـو مؤقـت ومســاعدتهم وتســهيل وصول العون الدولي إليهم، والثاني: 

رغبة هذه الدول على الصعيد الرسمي في إبقاء قضية الالجئين حية والمواظبـة على تذكير األسـرة الدولية بـضرورة تطبـيق 

القرارات الدولية الخاصة بشـأنها. وانسـجاماً مع هذين المبـدأين اتخذت الدول العربـية سلسـلة من القـرارات على  مسـتويات 

عديدة، فهي من جهة دعت الدول المضيفة لالجئين إلى معاملتهم بالنسبـة للحقـوق المدنية واالجتماعية واالقــتصادية بــما 

فيها حـرية العمل والتنقـل كرعايا هذه الدول ومن جهة أخرى إلى عدم تجنيسـهم ومنحـهم وثائق سـفر موحــدة حــفاظا على 

هويتهم الخاصة بهم. وجاء 




كاتب وباحث، ماجستير علوم السياسية



بروتوكول الدار البيضاء الخاص بـمعاملة الالجئين الفلسـطينيين الصادر عن جامعة الدول العربـية والمصادق عليه من قبـل 

١٩٦٥الملوك والرؤساء العرب في ١١ سبتمبر  بمثابة تتويج لهذا التوجه الرسمي والشعبي.   

ال شك أن تنامي الحركة الوطنية الفلسطينية وانتزاع االعتراف العالمي والعربي بمنظمة التحرير الفلسطينية وفرا من اإلطار 

القـانوني والسياسـي للشـعب الفلسـطيني وعززا من إحساســه بــاالنتماء والهوية الوطنية الخاصة وانعكس ذلك على نوعية 

القــرارات الصادرة عن هيئات ومجالس جامعة الدول العربــية في السبــعينيات والثمانينيات. فصدرت قـــرارات تخص الدول 

العربـية على سبـيل المثال على التقـيد ببـنود بـرتوكول الدار البــيضاء وتشــكلت لجان متابــعة واتصال لهذا الغرض، واتخذ 

المشرفين على شؤون الفلسطينيين قـرارا في عام ١٩٧٠ جاء فيه أن اكتسـاب بـعض الفلسـطينيين لجنسـية أخرى ال يعتبـر 

مبررا لحذف أسمائهم من سجالت الالجئين الفلسطينيين، وتتضح أهمية هذا القرار الذي تعزز بقرار من قبل مجلس الجامعة 

العربية في مارس ١٩٧٠ من وجهين: 

األول: أنه يسمح بازدواج الجنسية الفلسطينية بالنسبة للفلسطينيين على غير ما قـضت بـه اتفاقـية الجنسـية الموقـعة عام 

١٩٥٤ بين الدول األعضاء في جامعة الدول العربية وعلى غير ما تراه وجهة النظر األردنية الرسـمية في المرحـلة الحـالية من 

رفض الجمع بين الجنسيتين األردنية والفلسطينية.

ثانيا: أن القرار يتعارض مع اإلجراءات التي تقوم بها بعض الدول العربية المضيفة من شطب الالجئين من السجالت الرسـمية 

لالجئين وسحب بطاقـة اإلعاشـة منهم بـعد حـصولهم على جنسـية دولة عربـية أو أجنبـية كما تفعل الحـكومة اللبـنانية منذ 

الثمانينيات وهو إجراء يوقع اشد الضرر بقضية الالجئين الفلسطينيين ويسهل الدعاوي اإلسرائيلية بـضرورة استيعابـهم في 

أماكن بعيدة عن وطنهم. 

إال أن األجندة السياسية ببعض الحكومات العربية فرضت نفسها على نحو مغاير لما نصت عليه قـرارات جامعة الدول العربـية 

حــول تجنيس وتوطين الالجئين الفلســطينيين. فقــد أثارت مســألة منح جنســية دولة اللجوء إلى الالجئين الفلســطينيين 

المقيمين في الدول العربية حساسية كبيرة، وتماًسا مع حق العودة، وتتمحور اآلراء حولها بين الرفض والقبول.

االتجاه الرافض: ألنه يعتبر منح الجنسية لالجئين الفلسـطينيين التفاًفا على حـق العودة، ومقـدمة منطقـية للتنازل عن حـق 

العودة، ولو بالنسبة لألجيال الالحقة من الالجئين، وثمة اعتقاد بأن هذا الرفض يأتي العتبارات منها:  

١- مصلحية: مثل لبنان الذي حكمه الوضع الطائفي.

٢- قومية: مثل مصر وسوريا والعراق "قبل االحتالل". 

٣- وطنية: مثل المستوى الشعبي الفلسطيني وقيادات في المستوى الرسمي. 

االتجاه المؤيد: ألنه يعتبــر منح الجنســية لالجئين الفلســطينيين ضرورة إنســانية لتخفيف المعاناة عن الفلســطينيين دون 

إسقاط حقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها. ويستند المؤيدون للمسألة إلى حجم المعاناة والتمييز اللذين يالقيهما 

الالجئ الفلسـطيني في دولة اللجوء، ومّثل هذا االتجاه األردن والعراق "بـعد االحـتالل" وقـيادات في منظمة التحـرير وبــعض 

الحركات واألحزاب الفلسطينية.

أوًال: الموقف اللبناني تجاه مسألة تجنيس الالجئين الفلسطينيين:

احتل لبنان مكانة فريدة وسط الدول العربية من حيث إجراءاته الصارمة في حق الالجئين الفلسطينيين على عدة جبهات



١٩٤٨فقـــد ُصنف الموجودون لديه وهم أكثر من  الجئ، إلى ثالثة أقســـام، األول: منح وثائق ســـفر وهم الجئو   ٤٢٥.٦٣٥

ومسـجلون لدى وكالة الغوث والمديرية العامة لشــؤون الالجئين ويســتفيدون من خدمات الجهتين، والقســم الثاني: وَفد إلى 

لبـنان من دول أخرى في نهاية األربـعينيات وبــداية الخمســينيات من القــرن الماضي، ولهم وثائق مرور تمكنهم من الســفر 

والعودة وغير مسجلين لدى األونروا لكنهم يستفيدون من خدماتها، والقسم الثالث: وهم األكثر معاناة؛ إذ ال يملك أفرادها أية 

 . ٦٧أوراق ثبوتية وتعد إقامتهم غير شرعية وهم الجئو

٣٨وعانى الالجئون الفلسطينيون من الصراعات الطائفية التي عصفت بالمجتمع اللبناني، ففي الخمسـينيات حـصل حـوالي  

ألف الجئ مسيحي على الجنسية اللبـنانية بـكل ما يترتب عليها من واجبـات وحقـوق، وهي عملية انتقـائية اسـتهدفت مجتمع 

الالجئين، وفي منتصف السبعينيات نشرت بعض الطوائف اللبـنانية حـمايتها على الالجئين المنتمين إليهم بـأواصر طائفية، 

وكذلك في منتصف الثمانينيات شـنت حـركة أمل الشـيعية بـعد سـيطرتها على الجنوب اللبــناني ثالثة حــروب ضد مخيمات 

الالجئين الفلسطينيين وهي صبرا وشاتيال والدامون وبرج البراجنة والبرج الشمالي، أدت إلى قتل واعتقال المئات ونزوح عدد 

كبير منهم، حيث كانت حركة أمل مدعومة من إيران وسوريا في تلك الفترة.  

وبــــالتالي يتمركز كل طرف لبــــناني وراء رؤية خاصة بـــــصراعاته الداخلية وليس الموضوع ذاته. فهناك من أعطى الوضع 

الفلسطيني في لبنان بعدا طائفيًا. فالطرف الشيعي اعتبر أنّ تجنيس قرابـة أربـعمائة ألف فلسـطيني غالبـيتهم العظمى من 

السّنة من شـأنه ترجيح كفة السـّنة مقابـل الشـيعة، وكذلك الطرف المسيحـي يعتبـر أن التجنيس من شـأنه اإلخالل بـالوضع 

الديمغرافي اللبـناني لصالح الجانب المسـلم مقابـل المسيحـي، خاصة إن الوضع اللبـناني منذ ما أطلق عليه زمن االستقـالل 

يقوم على توازنات طائفية دقيقة متأرجحة، تتقلب حسب األوضاع الداخلية حيناً واإلقليمية حيناً آخر. 

إذاً وبـال شـك فإن الوجود الشعبـي الفلسـطيني، إلى جانب كونه جزءاً من المســألة اإلقــليمية المتعلقــة بــالصراع العربــي- 

اإلسرائيلي، هو في الوقت نفسه من أحد العوامل المؤثرة حتى في العالقات البينية للقوى السياسية المحلية. فقد حمل اتفاق 

الطائف إجماعا لبنانيا على رفض توطين الالجئين كواحد من أسس المصالحـة الوطنية اللبـنانية، ومشـروع قـانون الجنسـية 

اللبنانية وإجراءات التجنيس التي سبقته وقفت مطوال وبشـكل اسـتثنائي أمام الشـق الفلسـطيني باعتبـاره واحـد من قـضايا 

١٩٩٣الخالف الكبرى بين التيارات السياسـية والطوائف اللبـنانية، وبـعد توقـيع اتفاق أوسـلو في سبتمبـر  صرح جميع القـادة 

اللبنانيين بأنهم يرفضون توطين الفلسطينيين في لبنان.    

١٩٩٤كما دعا الرئيس اللبناني في مؤتمر القـمة الفرانكفونية في أوتاوا عام  إلى البـت بـمصير الالجئين الفلسـطينيين على 

أرض لبنان رافضا باسم اللبنانيين والفلسـطينيين معاً التوطين مشـدداً على أنه "يشـكل عائقـًا" أساسـيا أمام السـالم العادل 

والشامل في الشرق األوسط"، كما رأى في التوطين قنبلة موقوتة تهدد السالم واألمن اإلقليمي مع التأكيد على حق العودة. 

وباشر لبنان عملياً بـإجراءات تضييق على الالجئين الفلسـطينيين خوفاً من التوطين وتضمنت سلسـلة التضييقـات الرسـمية 

قــيوداً على الســكن بــما في ذلك منع إعادة بــناء المخيمات المدمرة، ومنع إنشـــاء مخيمات جديدة، ومنع إدخال مواد البـــناء 

، الذي منع تملك  ٢٠٠١والترميم لعدد من المخيمات، وإلغاء الحــق في الملكية العقــارية حســب القــانون الصادر في ابــريل 

العقـارات ومنع اإلرث عمن كان متملكًا. وهناك تضييق شـديد على ممارسـة العمل، حــيث كان الفلســطينيون ممنوعون من 

٧٢ممارسة معظم أنواع الوظائف والمهن حتى وصلت الئحة الممنوعات إلى  وظيفة. 



وفي منتصف سنة ٢٠٠٥ صدر قرار من وزارة العمل بالسماح للفلسطينيين بـالعمل بحـوالي خمسـين وظيفة، غير أنه أبقـى  .

على عدم السماح لهم بالعمل في مجاالت الطب والهندسة والصيدلة والمحـاماة والصحـافة وغيرها.على الرغم من أنها كانت 

خطوة إيجابية، لكن الفلسطينيين لم يتفاعلوا معها في ضبط أوضاعهم القانونية، إذ قـدمت طلبـات عمل لـ٢٧٠ فلسـطينيا، 

، ويبدو أن الحالة المادية الصعبـة للفلسـطينيين، ال تشـجعهم  ٢٠٠٥من أصل ١٠٩ آالف طلب قدمها عمال غير لبنانيين سنة 

على تقديم طلبات العمل التي تقتضي دفع مبلغ سنوي يقـدر بحـوالي سبـعمائة دوالر.ثم إن تسـوية األوضاع ترافقـها عملية 

دفع ضرائب، ال يحـصل الالجئ مقابـلها على أية خدمات. والفلسـطينيون محـرومون أيضا من الخدمات الصحــية الحــكومية، 

وهناك قيود مشددة على تعليم الفلسطينيين في المدارس الحـكومية. كما يمنع الفلسـطينيون من حـق الضمان االجتماعي، 

حتى لو حصلوا على إذن العمل، وخصمت منهم مستحقات الضمان، فإنهم ال يستفيدون منه، وغير ذلك من العقبات. أدت هذه 

السياسات إلى مغادرة عشرات اآلالف من فلسطينيي لبنان إلى بلدان الخليج والدول الغربية. 

ثانيًا: الموقف السوري تجاه مسألة تجنيس الالجئين الفلسطينيين:

يعيش في سوريا حـوالي ٤٥٤.٩٩٥ الجئ فلسـطيني ويخضعون إلشـراف السـلطات عن كثب من خالل مديرية تابـعة لوزارة 

العمل والشؤون االجتماعية، حيث يحظى الفلسـطينيون في سـوريا بقسـط كبـير من االندماج االقـتصادي واالجتماعي ماعدا 

السياسي. وغلب على السياسة السورية تجاه الالجئين الفلسطينيين طابع القومية في عدم توطينهم أو تجنيسـهم، إذ تبـنت 

الحـكومات السـورية المتعاقبـة نتيجة للدوافع القـومية العربـية موقـفاً داعماً للفلسـطينيين وحقــهم في العودة إلى ديارهم 

وممتلكاتهم وضمنت لالجئين منهم في ســوريا نفس الحقــوق واالحــترام التي يحــظى بــها المواطن الســوري، مع بــعض 

االستثناءات التي تتعلق بحقوق التملك وقد كان للروح القومية في سوريا، وبالتحديد حزب البعث العربي السـوري تأثيراً قـوياً 

على الجانب السياسـي للفلسـطينيين، حـيث كان الحـزب أحـد أول األحـزاب الوطنية التي دعت إلى فكرة حــق تقــرير المصير 

للفلسطينيين في ظل دولة فلسطينية والعمل على الحشد لتحرير فلسطين.

حتى أن دمشق لعبت دوراً في تسييس مجموعات الالجئين التي لجأت إلى سـوريا من الجليل األعلى الفلسـطيني المحـتل عام 

١٩٤٨وساعد على ذلك األجواء السياسية العروبـية ووجود أحـزاب قـومية قـديمة وحـديثة نشـطة عملت وما تزال تعمل بـين 

الالجئين ولم يتراجع دورها إال بـعد ظهور المنظمات الفلسـطينية "المستقـلة" ومن بـعد توتر العالقـة بــين منظمة التحــرير 

الفلسطينية والقيادة السورية ما أدى إلى تراجع دور الالجئين الفلسطينيين في سوريا الذين انحـاز معظمهم إلى خط القـيادة 

، وخاصة بعد توقـيع اتفاقـية  ١٩٧٣الفلسطينية وان تكتموا في ظل الحكم القائم باإلعالن عن رأيهم، ومنذ حرب أكتوبر عام 

١٩٧٥فصل القـوات السـورية- اإلسـرائيلية في عام  والتزام القـيادة الســورية بــعدم انطالق أي عمليات فدائية من الحــدود 

حـتى سـنوات وإن  ١٩٧٣السورية ضد إسرائيل اختفت تماما أخبار العمليات الفدائية التي كانت تحدث منذ سنوات عام  ١٩٤٩

لم يتوقف تجنيد الالجئين الفلسطينيين في اللواء العسكري الخاص بجيش التحرير الفلسطيني والخاضع للقـيادة العسـكرية 

السورية كما لم تتوقـف المنظمات الفلسـطينية الصغيرة الرافضة لقـيادة  منظمة التحـرير عن تجنيد مجموعات من الشبـاب 

في حدود إعداد قليلة وإلحاقها بأجهزتها الخاصة. 

١٩٤٩ولكن في عام  قدم حسني الزعيم الذي قاد انقالبـاً في سـوريا في العام  مقترحـات سـرية لتوطين ثالثمائة ألف  ١٩٤٩

الجئ فلسطيني في منطقة الجزيرة شمال سوريا في مقابل تحويل اتفاق الهدنة إلى اتفاق سالم مع إسرائيل،



، وقد رفض بن غوريون هذا المقترحات ألن حسـني الزعيم ربـط ذلك بالمطالبـة بـتعويض الالجئين وتقـديم مسـاعدة لهم، 

١٩٥٢وفي نوفمبر  اتفقت وكالة الغوث الدولية مع الحـكومة السـورية على إقـامة مشـروع الجزيرة، وبموجبـه خصصت وكالة 

٢٤الغوث مبـلغ  مليون دوالر للقـيام بمشـاريع تهدف إلى تأهيل الفلسـطينيين في سـوريا ومن أصل هذا المبــلغ خصص   ٣٠

١٩٥٣مليون لمشاريع الزراعية، ويضاف إلى ذلك اتفاق آخر أبرم بداية سنة  بين الواليات المتحدة وحـكومة أديب الشيشـكلي 

لتوطين الفلسطينيين في سوريا. 

بصرف النظر عن الموقف السوري الحالي، وبالرغم من حقيقة أن قـضايا الالجئين الفلسـطينيين وحقـهم في العودة ليس من 

أولوياتها، فقـد أخذت الحـكومة السـورية عدة إجراءات لمنع توطين الالجئين الفلسـطينيين في مناطقـها عن طريق تقـييدها 

لدخول الفلسطينيين بوثائق سفر مصرية، أردنية وعراقية إلى أراضيها.

١٩٩١ومنذ البـدء بمبـادرة التسـوية السـلمية في العام  في مؤتمر مدريد، أكدت سـوريا على حقـوق الالجئين الفلســطينيين 

بـالعودة إلى ديارهم ووطنهم، إلى جانب ذلك رفضت سـوريا المشـاركة في المفاوضات متعددة األطراف بــناءاً على موقــفها 

العربي لالنسحاب اإلسرائيلي من األراضي العربية والفلسطينية كشرط أساسي قبل دخولها في أية مفاوضات حـول القـضايا 

اإلقــليمية، ولنفس السبــب، عارضت ســوريا عملية تحــويل األونروا من وكالة إغاثة إلى منظمة تطوير، حــيث أن الحــكومة 

السورية ترى أن مثل هذا التحول سيشجع مشاريع التوطين الدولية للفلسطينيين.

ثالثًا: الموقف األردني تجاه مسألة تجنيس الالجئين الفلسطينيين: 

١٩٥٠يتمتع جزء كبـير من الالجئين بـاألردن بحـق المواطنة والجنســية الكاملة؛ وذلك اســتناداً لقــرار وحــدة الضفتين عام  

% من مجمل الالجئين الفلسـطينيين في األردن خارج المخيمات،  ، حـيث يعيش أكثر من  ٨١وبـموجب الدسـتور األردني  ١٩٥٢

 ، % من الالجئين الفلسـطينيين في المنطقـة. وحـوى األردن الشـطر األعظم من نازحـي ما بـعد عام  ٦٧ويستضيف األردن  ٤١

وبـالرغم من أن السياسـة األردنية تدعو إلى عدم التوطين لالجئين الفلســطينيين كســائر الدول العربــية األخرى المضيفة، 

فإنها لجأت إلى دمج الالجئين وبعض النازحين في النسـيج الذاتي للدولة من جميع الجوانب بـما في ذلك كما أشـرنا الحـصول 

  . ١٩٨٨على المواطنة والجنسية السيما بعد فصل الضفة الغربية عن األردن عام 

وبـالرغم من عدم تأييد دول الجامعة العربـية لخطوة األردن بــضم الضفة الغربــية ومنح ســكانها الفلســطينيين الجنســية 

١٩٦٧األردنية، إال أن هذه الدول تقبلت تدريجيا هذه الخطوة وتعاملت معها كحقيقة واقـعة، وفي مرحـلة الحقـة بـعد عام  لم 

تواجه الخطوة األردنية بمنح جوازات سفر مؤقتة ألبناء قطاع غزة االعتراض السابق عندما أثار األردن نفسه المسألة في إطار 

جامعة الدول العربية على أنها استجابة لضرورة إنسانية تسهل على سكان غزة االنتقال والسفر. وربـما يناقـش البـعض على 

أرضية سياسـية أن خروج األردن عن اإلجماع العربـي بـمنح الجنسـية األردنية  للفلسـطينيين هو جزء من مخطط اسـتعماري 

اسـتهدف تغييبـهم ومحـو قــضيتهم إال انه في المقابــل فإن منح الجنســية األردنية للفلســطينيين لم يقــلل من تعاطفهم 

والتفافهم مع الحــركة الوطنية الفلســطينية المعاصرة، كما أن وضع الالجنســية الذي عاشــه الالجئون في بـــلدان أخرى لم 

يجعلهم أقرب إلى فلسطين بل زاد من معاناتهم ومن التمييز ضدهم، وليس من المستغرب بـالتالي أن يعبـر غزيون ال يشـك 

في والئهم لوطنهم، عن الفرحة من قرار الحكومة األردنية منحهم الجنسية األردنية أو أن يسعى حامل الوثيقة إلى الحـصول 

على الجنسية في لبنان أو مصر أو أية دولة لديها االستعداد لمنحه جنسيتها.    



ويشهد وضع الالجئين في األردن تغيرات تسير به في اتجاه ما جاء في اتفاقـية السـالم األردنية- اإلسـرائيلية التي نصت علي 

حل قـضية الالجئين بـالتأهيل والتوطين .  ويتحـرك الموقـف األردني وبـوتيرة عالية لتوفير كل اإلمكانات والوسـائل لإلسـراع 

بتنفيذ حزمة األمان االجتماعي التي تتركز في مناطق سكن الالجئين .  ويبلغ حجم االستثمارات المقدرة للقيام بهذه المشاريع 

ما يعادل ١٦ ٦ مليون دوالر .  ويشير حجم هذه االستثمارات والجهات الدولية المشاركة في التمويل وربطا بالتوقيت السياسـي ,  

إلى أن هذا المشروع يمثل اإلرهاصات األولي لسياسة التوطين والتي يجري العمل علي تنفيذها. 

ويتضمن مشـروع حـزمة األمان االجتماعي إجراءات أخرى من بـينها تمليك الالجئين وحـدات سـكنية ,  وهو ما يغير من المكانة 

القانونية لالجئ بتحويله إلى مالك أرض وصاحـب مصلحـة في اإلقـامة الدائمة بمنطقـة لجوئه ,  كما يتضمن المشـروع إقـامة 

مشـاريع صغيرة توفر سبـل الكســب الدائم لالجئين وتربــطهم بالســوق المحــلية ,  مما يجعلهم أكثر ميال للبقــاء في أماكن 

وجودكم ارتباطا بمصالحهم االقتصادية التي سيكون من الصعب توفير بديل سهل لها ,  كما يتضمن المشروع مبـدأ اسـتعادة 

الكلفة ,  وهو أمر يمتد لسنوات طويلة يدفع فيها القاطنون أقساطا شـهرية علي مدى سـنوات لتغطية نفقـات إقـامة المشـاريع 

اإلنشائية والبنية األساسـية والمشـاريع االقـتصادية ,  وهو ما يشـكل ارتبـاطا ماليا ,  والتزامات قـانونية يكون الالجئ بموجبـها 

ملزما بدفع ما عليه من نفقـات لتغطية التكاليف ,  وهو ما يصب في اتجاه التوطين .  وتشـير كل مالمح المشـروع األردني ,  فيما 

يتعلق بالمخيمات ومناطق سكن الالجئين الفلسطينيين ,  إلى االنتقال بوضع الالجئين من الحـالة المؤقـتة إلى الحـالة الدائمة 

ومن صفة اللجوء إلى المواطنة .

رابعًا: الموقف المصري تجاه مسألة تجنيس الالجئين الفلسطينيين:

ال يوجد تقرير رسمي دقيق ألعداد الالجئين الفلسـطينيين في مصر، لكن الباحـثين أشـاروا إلى أنه يتراوح ما بـين ٧٠.٠٠٠ -

١٠٠.٠٠٠ فلسطيني عام ١٩٩٥، حيث امتدت السياسة المصرية بحمايتها لعدد كبـير من الالجئين في قـطاع غزة على نحـو 

، ففي كل المراحل وحتى الوقت الحالي أصدرت وثائق السـفر  ٦٧مباشر ما بين ١٩٤٨- ١٩٦٧ وعلى نحو غير مباشر منذ عام 

واإلقامات للمواطنين الفلسطينيين، وحفاظاً على العنصر الفلسطيني سعت السياسة المصرية إلى صياغة رؤى وأفكار ترمي 

لحل قضية الالجئين بناء على الفقرة ١١ من قرار األمم الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ١٩٤، من خالل توفير حشد عربي 

ودولي لدعم هذه الرؤى واألفكار، وردت بحزم على االفتراءات اإلسرائيلية األمريكية بـخصوص القـضية الفلسـطينية بشـكل 

عام والالجئين بشكل خاص.    

فقد أكدت مصر منذ نشوء قضية الالجئين الفلسطينيين على حقهم في العودة وعدم توطينهم أو تجنيسهم، فعندما استقـر 

قـطاع غزة تحـت رعاية اإلدارة المصرية، أصدر مجلس الوزراء المصري قـراراً في سبتمبـر ١٩٤٩، يقـضي بترحــيل الالجئين 

الفلسطينيين من معسكر "القنطرة" إلى قطاع غزة، وتحديداً إلى مخيم المغازي. وفي أغسـطس١٩٥٠، نقـل إلى قـطاع غزة 

١٨٤ الجئًا، فيما كان قد نقل في ٥ حزيران/يونيو من السنة نفسها وما تالها، ٥١٦ الجئاً إلى القدس.

وعندما وافقـت مصر على أحـد مشـاريع التوطين لالجئين الفلسـطينيين "مشـروع سـيناء" الذي يقـوم على توطين قسـم من 

الجئي قـطاع غزة في سـيناء، قوبـلت بـرفض شعبـي أوقـفه في نهاية المطاف. فقـد بـدأت عملية البحـث عن مياه لتنفيذ ذلك 

. وقد وافقت الحكومة المصرية على إسكان خمسة آالف الجئ فلسطيني فقط في عام  ١٩٥٣المشروع في الفترة بين ١٩٥١-

١٩٥٣ .



وعقدت الحكومة المصرية اتفاقاً مع وكالة الغوث تجيز بموجبه األخيرة إجراء اختبارات على ٢٥٠ ألف فدان حول إمكانية إقامة 

مشاريع عليها. كذلك تختار الوكالة ٥٠ ألف فدان من أجل التطوير الزراعي. وقـد قـدر عدد الالجئين الذين سيرحـلون بحـوالي 

٥٩.٩٠٠ شخص، وحدد المدى الزمني الكافي لتوطينهم بعشر سنوات. 

وقد واجهت الحكومة المصرية غضباً ومقـاومة شعبـية للمشـروع. وفي محـاولة منها المتصاص الغضب أصدرت بـياناً بـتاريخ 

٢٨/٥/١٩٥٣م وآخر بتاريخ ٢٩/٩/١٩٥٣م موجهين إلى أهالي غزة. أكدت فيهما أن موضوع إسكان الالجئين هو محل إعادة 

نظر الســلطات المختصة في  الوقــت الحـــاضر، ولن تتخذ فيه أية إجراءات أو خطوات إال بـــما يحقـــق أماني الفلســـطينيين 

ومصالحـهم. مشـيرة إلى أن الحـديث حـول المشـروع قـد أصبـح غير ذي جدوى"، ويعتبـر مشـروع شـمال غرب سـيناء من أهم 

المشاريع التي قدمت لتوطين الالجئين العتبارات عدة أهمها:

١- أنه قد شهد تعاوناً بين الحكومة المصرية ووكالة الغوث الدولية، وأبرز جدية كبيرة من قبلهما لتنفيذه. 

٢- أنه يقدم تصوراً شامالً لكيفية تنفيذه ومراحل ذلك بشكل دقيق بحيث عد المشروع المتكامل الوحيد من بـين ما قـدم من 

، وجاءت انتفاضة مارس   ١٩٥٥مشاريع للتوطين. حيث قـدم خطة منظمة أخذت طريقـها للتنفيذ لوال غارة ٢٨ فبـراير  ١٩٥٥

للجهاز على البقـية الباقـية. وأوقــفت الحــكومة المصرية عن االســتمرار في خطتها. حــيث رفعت الشــعارات في المظاهرات 

الحاشـدة "ال للتوطين" وهذا يبـرز بشـكل واضح وجلي مدى إمكانية الدور الشعبــي في وقــف مخططات الجهات الرســمية أي 

كانت. وضرورة حـفاظ القـاعدة الشعبـية على يقـظتها لمواجهة المخططات التي تهدد مستقبـل قـضية الالجئين وقــضيتهم 

الوطنية.

وباإلشارة إلى أوضاع الالجئين الفلسطينيين في مصر يمكن إجمالها في عدة نقـاط. فقـد ارتبـطت معاملة الفلسـطينيين في 

مصر بالشأن السياسي ارتبـاطاً قـويًا. فقـد شـهدوا عصرهم الذهبـي في ظل الحـكم الناصري الراديكالي ذي التوجه القـومي 

العربـي؛ على أنه ما إن اتجه السـادات إلى الغرب بقـوة حـتى بـدأت معاملة الفلسـطينيين في مصر تنحـو منحـى آخر، آخذاً في 

التدهور المطرد. 

وبذلك أبقت مصر على سياستها تجاه الالجئين الفلسطينيين حتى الوقت الراهن في رفضها ألية تنازل عن حـق العودة وعدم 

توطينهم من منطلق قــومي، وهذا ما أعلن عنه الرئيس المصري حســني مبــارك عندما أبــلغ وزيرة الخارجية اإلســـرائيلية 

تسيبي ليفني أن أي رئيس عربي ال يجرؤ على حذف بـند حـق العودة لالجئين الفلسـطينيين من مبـادرة السـالم العربـية التي 

أقرتها قمة بيروت عام ٢٠٠٢، وتنص على تطبيع كامل للعالقات بين الدول العربية وإسـرائيل مقابـل انسحابـها الكامل من 

األراضي المحتلة عام ١٩٦٧. 

خامسًا: الموقف العراقي تجاه مسألة تجنيس الالجئين الفلسطينيين   

اعتبرت العراق من أقل الدول العربـية اسـتضافة لالجئين الفلسـطينيين عام ١٩٤٨، فكان عددهم عند لجوئهم إليها ما بـين 

٤٠٠٠-٣٠٠٠ الجئ، وقد هاجروا مع قوات الجيش العراقي التي دخلت فلسطين على إثر إعالن قـيام الدولة العبـرية، واندالع 

، وتولت وزارة الدفاع اإلشراف على شـؤونهم فور وصولهم إلى بـغداد، فأسـكنتهم في األشـهر األولى في الكليات  ١٩٤٨حرب 

والمعاهد والمدارس، ثم نقل القسم األكبر منهم مع بداية العام الدراسي إلى منطقة معسكرات الشعيبية قرب البصرة، وفي 

حـين بقـيت أعداد منهم في البــصرة، رحــلت أعداد إضافية نحــو الموصل، وعلى إثر الســماح بــهجرة اليهود العراقــيين إلى 

فلسطين بعد أن باعوا ممتلكاتهم، قامت الدولة بإسكان الفلسطينيين في بيوت اليهود ومالجئهم القديمة.



في غضون ذلك رفضت حـكومة نوري السـعيد تسـجيلهم في وكالة الغوث وتشــغيل الالجئين "األونروا"، ومنعتها من القــيام 

بدورها تجاههم أسوة بإخوانهم في مخيمات لبنان واألردن وسوريا، وتعهدت حكومة السعيد باإلنفاق عليهم مقابل االستغناء 

عن خدمات األونروا. 

أما في عهد الرئيس صدام حسين فقـد تحسـن وضع الالجئين عندما منحـوا معاملة تفضيلية فاقـت حـتى معاملة العراقـيين، 

فقد أبدى الرئيس صدام تعاطفه معهم، وعرف بمواقـفه الداعمة للقـضية الفلسـطينية، فبـعد أن كان فلسـطينيو العراق من 

أقل جماعات اللجوء تسيساً وقدرة على الحركة والتنظيم تم استيعابهم في حـزب البـعث العربـي االشـتراكي من خالل مكتب 

"تنظيم فلسـطين في القـيادة القـومية" لتأطيرهم وإدماجهم في البـنية السياسـية للمجتمع العراقـي، واســتمر دعم النظام 

العراقي في مجال المساعدات المالية التي كانت تتلقاها منظمة التحرير، واستقبل الفدائيين الفلسـطينيين عند رحـيلهم من 

بيروت. وفي مجال التعليم كان الفلسطينيون في العراق تسري عليهم مجانية التعليم ويقبلون في الجامعات العراقية، وذلك 

من خالل طريقتين األولى: التنسيب إلى الجامعات مع الطلبة العراقيين، الثانية: التنسيب عن طريق الحزب والقـيادة القـومية 

واالتحـاد العام لطلبـة فلسـطين، هذا بـاإلضافة إلى المقـاعد التي تمنح لمنظمة التحـرير وفصائلها، السـيما جبــهة التحــرير 

العربية بوصفها أحد أذرع حزب البعث. 

ومع اآلثار السلبية لحرب الخليج الثانية وما تالها من سنوات الحصار نال الفلسـطينيون في العراق ما نال العراقـيين أنفسـهم 

من معاناة وضنك العيش، ولم ينعكس الرفض العراقــي التفاقــيات أوســلو ومعارضة نهجها على أســـلوب تعاطي القـــيادة 

العراقية مع الفلسطينيين كما في حالة ليبيا التي قامت بإبعاد العديد من العائالت الفلسـطينية إلى نقـطة السـلوم الحـدودية 

مع مصر، بـل اسـتمرت القـيادة العراقـية تعلن دعمها الكامل لنضاالت الشـعب الفلسـطيني واالنتصار لقـضيته القــومية ولم 

تقطع عالقاتها مع القيادة الفلسطينية.    

جاء موقـف الحـكومات المتعاقبـة على حـكم العراق رسـمياً قبـل االحـتالل رافضاً مسـألة توطين الالجئين الفلســطينيين فيه 

انطالقـاً من موقـفها القـومي الرافض أصالً لالحــتالل الصهيوني لفلســطين، فقــد أكد مندوب العراق في الجامعة العربــية 

سلطان الشاوي أن بالده لن تقبل أية صفقات مشبوهة لرفع الحـصار, وأن العراق لن يكافئ الكيان الصهيوني بالموافقـة على 

توطين الفلسطينيين مهما امتد أمد الحصار, وأن سيناريو التوطين هذا محكوم عليه بالفشل. 

إال أنه مع اسـتمرار الحـصار وازدياد الضغوط على نظام صدام حسـين بـدأت مشـاريع توطين الالجئين في العراق تظهر فقــد 

١٩٩٣أكدت د. الرا دراك المحـاضرة في جامعة واشـنطن أن ضغوطاً تمارس على العراق منذ عام  كان آخرها وسـاطة مغربـية 

فرنسية تدخلت من أجل قبول توطين الالجئين إال أن العراق رفض المشروع آنذاك. وكذلك قام وفد من الكونغرس األمريكي 

١٩٩٩بزيارة العراق في سبتمبـر  دعا فيها الرئيس صدام حسـين القبـول بمسـألة التوطين في جنوب العراق مثمنين له قـرار 

 . ١٩٤٨منح الجنسية لالجئين الفلسطينيين للعراق منذ 

أصبـح العراق بـعد االحـتالل قريبــاً من الوضع في لبــنان على صعيد التعامل مع الالجئين الفلســطينيين بسبــب الصراعات 

الطائفية في البلدين، فمع سقوط نظام صدام دخلت أوضاع  الفلسطينيين وحـياتهم في العراق مرحـلة جديدة يمكن وصفها 

بالنكبة الثانية؛ حيث شردوا وتدفقت جموع كبيرة منهم على الحدود مع األردن وسوريا.

وسعى النظام العراق الجديد إلى توطين عشـرين إلى ثالثين ألف فلسـطيني في شـمال العراق في منطقـة أربـيل، فالرئيس 

جالل طالباني لم يستبعد هذه الفكرة موضحاً أنها طرحت منذ سنوات، 



عندما اقترحـت اإلدارة األمريكية أول مرة تطبيقـها في كردسـتان العراق، ونقـلت صحـف إن وفداً دولياً زار كردسـتان لالطالع 

على مشاريع جذبٍ إسكانيةٍ للبدء عملياً بتوطين الالجئين في العراق، حيث وافقـت حـكومة إقـليم كردسـتان العراق على ذلك 

مقابل إغراءات مالية وأمنية ووعود بإقامة دولة كردية هناك.

سادسًا: الموقف الفلسطيني تجاه مسألة تجنيس الالجئين الفلسطينيين: 

مثلت منظمة التحرير الفلسطينية لسنوات طويلة عموم الفلسـطينيين، والالجئين من بـينهم بشـكل خاص، وأولى قـياداتها 

اهتمامهم لتثبـيت حــق الالجئين في العودة، أو على األقــل تنفيذ قــرار األمم المتحــدة من حــيث حــق االختيار بــين العودة 

والتعويض أو الحصول على كليهما. وقد نجحت في تشكيل إجماع فلسطيني داخلي وعربي وعالمي حول حق العودة. 

ولكن نتيجة لمواقـف قــيادة منظمة التحــرير وخالفها مع عدد من الدول العربــية عوقــب الالجئين من قبــل هذه الدول التي 

تسـتضيفهم، فعلى سبـيل المثال قـرر الرئيس السـادات تغيير وضع الالجئين الفلسـطينيين بـجرة قـلم من مقـيمين دائمين 

يتمتعون بـكافة الحقـوق المدنية التي يتمتع بـها المصريون إلى أجانب محـرومين من هذه الحقـوق وذلك اثر عملية قـام بــها 

فصيل منشـق على منظمة التحــرير بقــتل الكاتب المصري يوســف السبــاعي في قبــرص نهاية السبــعينيات. كما تعرض 

الالجئون الفلسطينيون لعمليات طرد جماعي اثر غزو الكويت وحـرب الخليج التي أعقبـته كنوع من العقوبـة لموقـف سياسـي 

فسر على انه تأييدا لموقف العراق اتخذته قيادة منظمة التحرير، وتعرض الفلسطينيون للطرد من قبـل الزعيم الليبـي معمر 

 . ١٩٩٣القذافي في صيف  كتعبير عن عدم رضاه على نهج قيادة المنظمة في توقيعها اتفاقية أوسلو في سبتمبر  ١٩٩٥

وبدأت عملية تهميش قضية الالجئين الفلسطينيين من خالل اإلهمال الكامل لدائرة شؤون الالجئين في المنظمة بـعد اتفاق 

أوسـلو، ومفاوضات كامب دافيد لعدم تمثيل الدائرة، واعتبـر مراقبـون أن حـالة دائرة الالجئين محـزنة للغاية، وإهمالها وصل 

إلى حد الجريمة في حق الوطن فهذه الدائرة تمثل ثلثي الشعب الفلسطيني، أي ما يقرب من ٧ ماليين شخص، أي ثالثة أرباع 

الشعب الفلسطيني مهجرون من ديارهم مرة أو مرتين.

وإجماالً فإن االتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ربما تكون أضعفت بعض الحقوق الفلسطينية التاريخية والقانونية وضمنها حـق 

العودة... فقد جرى طبقاً لها االعتراف بإسرائيل بدون اشـتراط تطبـيق هذا الحـق أو أنها أسقـطته نسبـياً من حسابـاتها، حـين 

١٩٦٧اعترفت بالسيادة اإلسرائيلية الكاملة على األراضي الخاضعة إلسرائيل قبـل عام  بـما فيها تلك التي احـتلت خارج قـرار 

 . ١٨١التقسيم رقم 

وثمة من يعتقد أن كانت المواقف التي تبناها الجانب الفلسطيني غداة اتفاق أوسلو، مواقف السلطة الفلسطينية بـخاصة أدت 

إلى إضعاف اإلسناد العربي لحق العودة ذلك حين اعتمدت السلطة إرجاء أو تأجيل التعامل مع هذه القضية، أو حين اسـتخدمت 

لغة التفافية إزاء قضية العودة وهي تستذكر ثوابت الحقوق الفلسطينية. ويثار هذا االعتقاد أيضا بمناسبـة الصمت في وثائق 

التسوية الفلسطينية في أوسلو وما بعدها عن المرجعية الحقوقية الدولية األبـرز حـول حـق العودة ومشـاركة متنفذين كبـاراً 

في السلطة في إبرام وثائق قيل أنها غير رسمية ال تتحدث عن حق العودة وفقا للتقـاليد القـانونية والسياسـية الصارمة وإنما 

. ٢٠٠٣بطرق التفافية مثل وثيقة جنيف 

واالعتقـاد الجازم بـأنه تصعب اإلجابـة عن السـؤال الخاص بـما إن كان الفتور العربــي إزاء حــق العودة هو السبــب أم النتيجة 

للتحوالت أو االرتباك في الموقف الرسمي الفلسطيني من هذا الحق، ففلسطينياً ما زالت أساليب التأجيل واإلزاحة للتعامل مع 



العودة أمراً ملحوظاً ثم إن القـيادة الفلسـطينية وافقـت على تسـوية سياسـية للقـضية الفلسـطينية عموما تتضمن ترتيبـات 

لألمن والسالم لكل دول المنطقة. وذلك يعني بنظر البعض أن إسرائيل بوسعها عدم التسامح مع حق العودة مهما كان الثمن 

متذرعة بأنه يتعارض مع أمنها وسالمتها. ويتسم الموقف الفلسطيني بالغموض رغم أن طرفا فلسـطينيا يدعي انه مسـؤول 

ويعبر عن موقف الرسمي لم يتبني بـوضوح وبشـكل قـاطع موقـفا يعلن فيه التخلي عن هذا الحـق أو يعلن التجاوب مع الفهم 

اإلسرائيلي لقضية الالجئين. 

بال شك ال يستطيع أحد من القادة الفلسطينيين سواء المتأخرين منهم أم المتقدمين المساومة على حق الشـعب الفلسـطيني 

في العودة ألنه حـق مقـدس لدى كل الفلسـطينيين, وقـانوني حسـب كل الشـرائع الدولية، وبـالتالي فال يحـق ألحــد القبــول 

بمشروع توطين الفلسـطينيين وشـطب هذا الحـق. وهذا ما أكده الرئيس الفلسـطيني محـمود عبـاس في أول خطاب له بـعد 

انتخابـات حـركة فتح: "إن فلسـطين هي الموطن الوحـيد للشـعب الفلســطيني مثلما أن مصر للمصريين ولبــنان للبــنانيين 

واألردن لألردنيين... أي ضد توطين الالجئين في أي بلد".

وفي تصريح آخر أيد الرئيس عباس تجنيس الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية من باب التخفيف من معاناتهم: "الدول 

العربية إذا أحبت أن تجنس الفلسـطينيين المقـيمين عندها فأهال وسـهال بـها وهذا ال يعني توطين يعني الفلسـطيني عندما 

ُيتاح له العودة إلى وطنه سيعود سـواء كان يحـمل جنسـية عربـية أو أجنبـية لكن هذه ذريعة نحـن ال نقبـلها، الجامعة العربـية 

قدمت توصية وهذه التوصية موجودة وليس لها.. توصية وليست قرار". 

وبوجه عام تنقسم مواقف الفلسطينيين أنفسهم حول مسألة التجنيس ما بين مؤيد ومعارض، فمن ناحيته قـال زكريا األغا- 

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومسئول ملف الالجئين بـالمنظمة: 

إن حصول أي فلسطيني على جنسية أي دولة عربية ال يعني سقوط حقه في العودة.. الذي ال يمكن التنازل عنه إطالًقا، مبـرراً 

ذلك بوجود فلسطينيين لديهم جنسيات أوروبية وعربية، وهذا ال يعني أنهم تخلوا عن وطنهم إطالًقا. وأشار األغا إلى أن منح 

الجنسية العربية للفلسطينيين ال يعني أنه توطين، فإذا كان بعض سكان  الضفة الغربية حاصلين على الجنسـيات األوروبـية 

فهذا ال يعني أنهم متنازلون عن جنسياتهم. واتفق مع األغا أمين سر منظمة التحرير الفلسـطينية في لبـنان، العميد سـلطان 

أبو العينين، بقوله إن "منح الجنسية ليس إقراراً بالتوطين وال تخلياً عن حق العودة، ألن منح الجنسية ألي مقيم في أي دولة ال 

يعني بالضرورة تخليه عن جنسيته األصلية".

في المقابـل رفض أمين ســر اللجنة العليا للدفاع عن حــق العودة، أحــمد يوســف، مســألة تجنيس الالجئين الفلســطينيين 

، وتهدد مصير الالجئين الفلســطينيين الذين  ١٩٤بجنسـيات الدول العربـية المضيفة لهم، باعتبـارها تنسـف القـرار األممي 

يناضلون منذ أكثر من ثمانية وخمســين عاماً من أجل تحــرير وطنهم. وأوضح أن موضوع حـــصول الالجئين المقـــيمين في 

األردن على الجنسية هو عبـارة عن خصوصية ال يجوز أن تنسحـب على الالجئين المقـيمين في دول عربـية أخرى، باعتبـار أن 

الالجئ حصل على الجنسية األردنية بـعد قـرار ضم الضفة الغربـية لألردن، والذي كان قـراًرا واضًحا بـأن منحـهم الجنسـية ال 

١٩٥٠يعني أنهم فقدوا حقهم في العودة إلى وطنهم فلسطين، وهناك نص واضح في القرار المتخذ عام  في هذا الشأن. 

ورفضت بـعض الحـركات واألحـزاب السياسـية الفلسـطينية اقـتراح التجنيس، معتبـرين أن هذا يعد تراجًعا من الســلطة غير 

مقبول باعتبار أن حق عودة الالجئين أحد شـروط التسـوية، وال يمكن التنازل عنه إطالًقا. فاألمين العام للجبـهة الديمقـراطية 

 ، ١٩٤نايف حواتمه اعتبر أن الحديث المثار حالًيا حول التجنيس متناقض مع القرار الصادر من األمم المتحدة رقم 



، فيما أكد القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي نافذ عزام رفض حركته مسألة التجنيس على اعتبـار أنها مقـدمة للتوطين ونسـف 

حـق العودة ..بـدوره القـيادي بحـركة حـماس مشـير المصري انتقــد بشــدة الدعوات التي تخرج من أطراف فلســطينية لمنح 

الالجئين الفلسطينيين جنسية الدول العربية المقيمين فيها، معتبًرا أنها ستؤدي إللغاء مشروعية حق عودة الالجئين. 

وعلى المستوى الشعبي لم يتنازل الفلسطينيون عن حق الالجئين في العودة، ولم يتخل الالجئون أنفسهم عن حقهم ويؤمن 

جزء كبـير منهم بـعزمه على العودة مستقبـال إلى داخل حــدود فلســطين  التاريخية. أما الفلســطينيون في أراضي المحــتلة 

١٩٤٨، فال تزال غالبيتهم تؤمن بأن لالجئين الحق في العودة. إذ أفاد مركز تامي شتاينمتس لدراسات السـالم في جامعة تل 

% من العرب في إسـرائيل يؤيدون حــق عودة الالجئين. كما أفاد  ، بـأن  ٨٠أبـيب، حسـب اسـتطالع أجراه في أغسـطس  ٢٠٠٣

% من  ٧٨.٩استطالع أجراه المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية في حيفا، أثناء انعقاد مؤتمر أنابوليس األخير، بأن 

فلسطينيي الداخل يعتقدون أنه ال يحق للمفاوض الفلسطيني التنازل عن هذا الحق.

بنظرة فاحصة إذا كان الحـضن العربـي أصالً متفاوت في نظرته تجاه مسـألة الالجئين الفلسـطينيين، وأحـياناً أقحـم البـعض 

الالجئين الفلسطينيين في تصفية حسابات داخلية في بالده، وفي ترجيح كفة توجهات معينة بين أبـناء الوطن الواحـد، وكان 

الذي يدفع الثمن دوماً هؤالء الالجئون.. وليسـت أزمة فلسـطينيي العراق عنا ببــعيدة، وكذلك أزمة فلســطينيي لبــنان.. فإن 

الرؤية بضرورة تجنيس الالجئين من باب تحسين ظروفهم المعيشية والتخفيف من معاناتهم في الدول العربـية هي األفضل 

وال تسقط حـق عودتهم... ولكن يجب أال يغيب عن األذهان ضرورة التفريق بـين الحـصول على جنسـية إحـدى الدول العربـية 

بشكل فردي، وأن يحصل الفلسطينيين بشكل جماعي ضمن تصور بين منظمة التحرير الفلسطينية والسـلطة الفلسـطينية 

وتلك الدولة على الجنسية كفلسطينيين، فإذا لم يكن هناك تعارض بين الحاالت الفردية والتمسـك بحـق العودة فإن التصور 

الجماعي لألمر فيه خطورة كبيرة. لذلك البد من التالي:

١- ضرورة التنظير سياسياً وإعالمياً للتفريق بين مسألتي التجنيس والتوطين.

٢- تكليف عدد من الحقوقيين والسياسيين والفاعلين في مجال الدفاع عن حق العودة بصياغة نص قانوني وسياسـي يحـيط 

بـمختلف جوانب الالجئين وحقـهم في العودة خاصة مسـألة تجنيسـهم في دول اللجوء ليكون هو النص المعتمد لمفهوم حـق 

العودة لدى كل الهيئات الفلسطينية والعربية والدولية التي تتناول هذا الحق في أدبياتها وقراراتها.

٣- المساعدة على حفظ الذاكرة التاريخية لألجيال والهوية الوطنية للشعب الفلسـطيني كجزء من الهوية العربـية اإلسـالمية 

لألمة.

٤- على القـيادة الفلسـطينية أن تضمن لالجئين حـق الحـصول على الجنسـية الفلسـطينية أيا تكن أمكنة اإلقـامة وحشـدهم 

لمقاومة الحلول المعروضة من الخارج.    




 

كاتب وباحث

مقـدمـة:

١٩١٤قـد شـهد العالم بـداية القـرن العشـرين أحـداثاً سياسـية عميقــة، فكانت الحــرب العالمية األولى التي اندلعت في عام  

١٩٣٩واسـتمرت ألربـعة سـنوات ونصف وأحـدثت خسـائر بشـرية ومادية كبـيرة للدول األوروبــية والعالم، وفي عام  اندلعت 

الحرب العالمية الثانية التي كانت بكل المقاييس أكثر ضراوة وعنفاً من حيث اتساع جبهات القتال لتشمل مواقـع خارج أوروبـا، 

وتضاعفت أعداد القتلى والمصابين والمشردين. 

من هنا ال بــد من التفريق بــين الهجرات االختيارية والهجرات القســرية، ففي حـــالة الهجرات االختيارية يملك المهاجر كامل 

اإلرادة والقــرار في الهجرة من مكان إلى آخر، وفي العادة ما يغلب الدافع االقــتصادي على قــراره هذا، أما في حـــالة الهجرات 

القســرية فيهاجر فيها الفرد أو الجماعة بسبــب خطر يهدد أمنه أو حــياته أو حــرياته، وال يكون المهاجر في األصل راغبــاً في 

الهجرة أو مخططا لها، غير أن ظروفا قاهرة قد تقتلعه من موطنه أو مكان سكنه.

إن مشاكل اللجوء التي شهدها العالم في القرن العشرين لم تكن إال نتاجاً للفتن والنزاعات التي حدثت وفي مقدمتها الحربـان 

العالميتان األولى والثانية إضافة لمئات النزاعات في مناطق مختلفة من العالم. أما أسباب الهجرات فهي:

أ. أسباب تاريخية:

وهي تعود إلى اعتقاد أو ادعاء بـعض الدول بأحقـيتها التاريخية في دول أخرى أو في بـعض أقـاليمها، وهذا أدى إلى اجتياحـات 

عسـكرية الحقـة قـامت بـها دول لدول أخرى وأدت إلى بــروز مشــاكل لجوء جديدة على سبــيل المثال اجتياح الصرب إلقــليم 

كوسوفا بدعوى حقهم التاريخي فيه.

ب. أسباب أيديولوجية:

لقـد حـدثت هجرات قسـرية بسبـب قـيام بــعض األنظمة الدكتاتورية العالمية، ومن هذه الهجرات هجرة الشــركس واألرمن 

واألكراد والفلسطينيين وغيرهم، وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى بداية التسعينيات من القرن العشرين، شهد العالم 

حرباً باردة بين قطبي المعسكر الغربي (الواليات المتحدة األمريكية) والمعسكر الشرقـي (االتحـاد السـوفيتي سابقـًا) كان من 

أهم مظاهر سباق التسلح واستمرار حمى النزاعات اإلقليمية بين بعض حلفاء هذين المعسكرين، فبـرزت مشـاكل لجوء بـين 

شـطري ألمانيا وكذلك كوريا وغيرها الكثير. كما نشبـت حــروب االستقــالل وظهرت النزعات التحــررية في الدول التي كانت 

مستعمرة، حيث هاجرت الفئات التي تضررت مصالحها بسبب ذلك.

ج. غياب ضمانات الديمقراطية الحقيقية في دول العالم الثالث:

فقد شهدت تلك الدول نزاعات داخلية لالستئثار بالسلطة مما نجم عنه من ضحايا ومشردين، وأدى ذلك أيضاً إلى حـاالت نفي 

ألشخاص غير مرغوب فيهم كانوا خارج مظلة النظام الحاكم في بعض هذه الدول.

د. االختالفات السياسية والعقائدية:

كما هو الحال الخالفات القبلية والعشائرية المتخلفة التي شهدتها بعض الدول العربـية واإلفريقـية، وأدت في بـعض األحـيان 

إلى جرائم اإلبادة الجماعية للمدنيين وخاصة والنساء واألطفال مثل النزاع في شرق تيمور والصراعات القبلية بين التوتسو 



التي استهدفت القضاء عليهم، ومن أمثلة ذلك أيضاً الحرب اإلسرائيلية الصهيونية ضد الفلسطينيين إلنشاء دولة على أساس 

عقائدي باطل.

هـ. الكوارث الطبيعية:

والفيضانات والزالزل والتصحر ونقص مصادر المياه والغذاء والتحوالت البيئية، وهذه تدفع الناس ليهاجروا قسريا حفاظاً على 

حـياتهم، كما حـدث في موزامبـيق مؤخراً حـيث دفعت الفيضانات الناس للهجرة، وقـد أدت الهزات األرضية في كل من الجزائر 

وتركيا ومصر واليمن إلى نزوح الكثير من مدنهم وقراهم.

و. إقامة المشاريع التنموية الضخمة: 

التي تكون على حساب األراضي الزراعية أو السكان، فمثالً أدى إنشاء مشـروع السـد العالي في مصر إلى نزوح بـعض السـكان 

في تلك المنطقة.

ويمكن القول بأن مجمل الجئي العالم وكذلك النازحين هم من دول الجنوب األقل حـظاً وخاصة في قـارة آسـيا وأفريقـيا، ومن 

أهم الدول المصدرة لمشـــكلة اللجوء في العالم هي: أفغانســــتان، إيران، كمبــــوديا، العراق، أرمينيا، أذربــــيجان، تايالند، 

سـيريالنكا، الدول المتشـاطرة عن االتحـاد السـوفيتي، أنغوال، رواندا، بـروندي، الدول المتشـاطرة عن االتحـاد اليوغســالفي 

سابقًا.

مأساة اللجوء الفلسطيني:

٢٩/١١/١٩٤٧بدأ اللجوء الفلسـطيني منذ صدور قـرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة رقـم ١٨١ بـتاريخ  القـاضي بتقسـيم 

 ، ١٩٤٩فلسطين حيث بلغت عمليات التهجير ذروتها مع إعالن قيام إسرائيل ونشوب حرب عام ١٩٤٨ وامتدت إلى بـداية عام 

وقد كانت هجرة الفلسطينيين من أرضهم قسرية بكل المقاييس عندما اقتلع السكان األصليين من أرضهم وفقدوا جراء ذلك 

وسائل كسبهم ورزقهم. وقد سبقت هذه الحرب مذابح قامت بها العصابات الصهيونية ضد السـكان المدنيين واسـتمرت أثناء 

وبعد الحرب، ومن المذابح التي قامت بها هذه العصابات:

١٦٠٠. مذبحة بلد الشيخ (تل حنان حاليًا) بتاريخ ٣١/١٢/١٩٤٧، قامت بها عصابة الهاغاناة، وأدت إلى مقتل  فلسطيني في 

منازلهم.

٢٢٤٥. مذبحة دير ياسين بتاريخ ١٠/٤/١٩٤٨، وقامت بها عصابات األرغون وشتيرن والهاغاناة، وأدت إلى مقتل  شخصًا.

٣٢٥٠. مذبحة اللد بتاريخ ١٢/٧/١٩٤٨، وقام بها الجيش اإلسرائيلي وتم فيها قتل أكثر من  عربي.

٤٦٧. مذبحة قبية بتاريخ ١٤/١٠/١٩٥٣وقام بها الجيش النظامي اإلسرائيلي وأدت إلى قتل  شخصًا.

٥٤٩. مذبحة كفر قاسم بتاريخ ٢٩/١٠/١٩٥٦ وقام بها الجيش اإلسرائيلي، وأدت إلى قتل  شخصًا.

٦. المذبحة األولى في مخيم خان يونس لالجئين بتاريخ ٣/١١/١٩٥٦، وقـام بـها الجيش اإلسـرائيلي وراح ضحـيتها أكثر من 

٢٥٠ من السكان المدنيين.

٧. المذبحة الثانية في مخيم خان يونس لالجئين بتاريخ ١٢/١١/١٩٥٦، وقام بها الجيش اإلسرائيلي وذهب ضحيتها حـوالي 

٢٧٥ فلسطيني من المدنيين. وغيرها الكثير الكثير من المذابح اإلسرائيلية في فلسطين.

إن المخططات اإلسرائيلية كانت تهدف إلى تفريغ فلسطين من سكانها األصليين، وذلك باستخدام شتى الوسـائل واألسـاليب 

التي بدأت بالمذابح من أجل إيقاع الرعب في قلوب السكان إلجبارهم 



على الفرار والهجرة، ومن ثم هدم المنازل والقرى، فقد تم تدمير أكثر من ٣٥٠ قـرية فلسـطينية دون أية مبـررات منطقـية، 

وكان الهدف من هذه العمليات جعل مسألة عودة أهلها إليها أمراً مستحيًال. 

وقد استولت إسرائيل على جميع األراضي التي خصصت لها في قرار التقسيم وقسماً كبـيراً من األراضي التي خصصت للدولة 

٣٠٠العربية أي بما نسبته ٨٠% من مجموع مساحة فلسطين، وكان آنذاك حوالي  مليون يقـطنون فلسـطين منهم  ألف  ١.٢٥

٣٠كانوا فيما تسمى اآلن الضفة الغربية و(٩٥٠) ألفاً في المنطقة التي أصبحت تسمى اآلن بإسرائيل، وقد بقـي  ألف شـخص 

في إسـرائيل حـاليا كالجئين في الداخل حـيث كانوا مواطنين فلسـطينيين في دولة إســرائيل ولم يســمح لهم بــالعودة إلى 

بيوتهم بعد انتهاء الحرب وهذا يشير إلى أن حوالي (٧٠%) من الشعب الفلسطيني أصبح الجئًا. (كناعنة:٧-٨).

أما رحلة اللجوء الفلسطيني فكانت قاسية بكل المقاييس واستمرت لحوالي السنتين، ولجأ الفلسطينيون من مدنهم وقـراهم 

إلى خارج فلسطين إلى األردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة؛ وكان التهجير فراراً من تبعات الحرب ومن تهديدات 

الجيش اإلسرائيلي بضرورة مغادرة السكان العرب لقراهم، فقد قامت القوات اإلسرائيلية بـطرد حـوالي (٦٠) ألف فلسـطيني 

من مدينتي اللد والرملة في شهر تموز من عام ١٩٤٨، وتم بعد ذلك طرد سكان قـرى الجليل واالسـتيالء على صحـراء النقـب 

وطرد سكانها العرب وخاصة مدينة بئر السبع (علوان: ٣). 

وقد شهدت رحلة اللجوء األولى صعوبات تمثلت بخوف الفلسـطينيين من خطر التهديد اإلسـرائيلي المباشـر لهم أثناء عمليات 

اللجوء وخاصة أن غالبية األسر الفلسـطينية قـد نالها نصيب من القـتل أو التشـريد أو كليهما، فكان الالجئ الفلسـطيني آنذاك 

مشغوالً بمصير بقـية أهله من الذين لم يرهم معه جنبـا إلى جنب في تلك اللحـظة، وكان مشـغوالً أيضاً ببـيته وأرضه وزرعه 

التي تركها جميعاً رغماً عنه، وعانى الفلسطينيون أيضاً من صعوبة الرحـيل وخاصة في فترة اندالع الحـرب، حـيث كانت حـياة 

كل منهم مهددة في كل لحــظة، ولم تكن الطرق التي ســلكها الالجئون مأمونة، وكانت عرضة للقــطع من قبــل العصابــات 

الصهيونية. وحتى بـعد وصول الالجئ إلى أحـد المناطق الخمس التي لجأ إليها الفلسـطينيون وجد الالجئ نفسـه في كثير من 

األحـيان غريبـاً في مجتمع جديد وخاصة إذا كان وحـيداً ال يرافقــه أحــد من أهله، ولم تكن عملية التكيف األولي واالندماج في 

المجتمع الجديد سهلة، وذلك بسبب األثر النفسي السيئ العميق الذي تركته المأساة التي مرت به، 

ومن ثم لم يكن من السهولة إطالقاً عليه الحصول على عمل قد يكفل له أدنى متطلبات الحياة الكريمة.

فقد لجأ الفلسطينيون إلى خمسة مناطق كما ذكرنا وتوزعوا في (٥٨) مخيماً وتوزع بـعضهم اآلخر خارج هذه المخيمات، وهنا 

بدأت معاناة جديدة تتمثل بسوء الظروف المعيشية وخاصة في المخيمات التي تعاني من االرتفاع الكبير في الكثافة السكانية 

ومن التلوث واالزدحـام و من وجود المبـاني غير المالئمة للســكن، إضافة إلى المشــاكل االجتماعية المختلفة التي نجمت عن 

سوء ظروف الحياة وتفشي الفقر والبطالة والتشرد واليأس واإلحباط وفقدان األمل.

وأدت حرب حزيران من عام ١٩٦٧ إلى تفاقم مشكلة اللجوء الفلسطيني، حـيث أضافت الحـرب موجات لجوء جديدة إلى األردن 

وقـطاع غزة، وكان التهجير في هذه المرة أكثر إيالماً وعنفًا، وكان تحــت وطأة القــصف الجوي اإلســرائيلي ألهداف مدنية في 

الضفة الغربـية مما دفع أكثر من  ١٨٩ ألف شــخص من الفلســطينيين إلى الفرار إلى الضفة الشرقــية (اللجنة الوزارية العليا 

١٩٧٦)، وكانت إسرائيل تدعو الفلسطينيين إلى مغادرة بـيوتهم بـالتهديد وتدفعهم بـالتالي إلى الهجرة ، وقـد نجم عن هذه 

. ١٩٤٨الحرب لجوء فلسطينيين للمرة الثانية، حيث كانوا في األصل الجئين بسبب عام 



آثـار اللجـوء:

إن للجوء آثارا متعددة ومتبـاينة في بـعض األحـيان سـواء على البــلد مصدر اللجوء أو البــلد مستقبــل اللجوء أو على الالجئين 

أنفسـهم وحـتماً على مسـتوى اإلقـليم أو العالم أجمع، وأن مشــكلة الالجئين تفرض أعبــاء على القــدرات التنموية في البــلد 

مستقبل الهجرة والبنى التحتية فيه.

أوًال: آثار اللجوء على البلد مصدر الهجرة:

١. تؤدي الهجرات القســرية إلى اختالل توزيع الســكان في البــلد مصدر الهجـرة، حــيث يلجأ األفراد من األماكن الخطرة التي 

. (The Open University: 30-43تشهد حروباً ونزاعات إلى أمـاكـن أكثر أمناً (

٢. قد تؤدي الهجرات القسرية نتيجة االضطهاد واإلبعاد إلى إشاعة نوع من االستقرار، حيث عادة ما يحاول البـلدان أن يتخلص 

البلد من األفراد غير المرغوب فيهم في المجتمع بسبب مناوئتهم للنظام السائد فيه.

٣. تؤدي الهجرات القسرية إلى هجرة العقول واألدمغة المتميزة من البلد مصدر الهجرة، وهذا ما ال يمكن تعويضه بسهولة.

٤. ينخفض عدد السكان في البلد مصدر الهجرة، وال يبقـى في العادة في المناطق المصدرة للجوء إال األطفال القـّصر والنسـاء 

والشــيوخ، مما يفرض على هذه المناطق أعبــاء إنســانية متزايدة ، ويسبــب ارتفاع نفقــات المعيشــة بسبــب هجرة األفراد 

المنتجين ويعمل كذلك على زيادة أعباء اإلعالة.

ثانيًا: آثار اللجوء على البلد مستقبل الهجرة:

١. قد يستفيد البلد مستقبل الهجرة من بعض العمالة المهاجرة التي تكون في العادة رخيصة األجر مقـارنة بـالعمالة المحـلية 

واستغالل توظيفهم في وظائف صعبة وغير مرغوب بها من قبل السكان األصليين.

٢. يزيد اللجوء من أعباء الحكومات المضيفة لالجئين الذين يحتاجون إلى خدمات إضافية صحية وتعليمية واجتماعية وغيرها.

٣. قـد يجلب بـعض الالجئين معهم األوبـئة أو األمراض إلى الدولة المستقبـلة، وكذلك األخالق غير الحســنة التي قــد تنشــر 

الرذيلة والمشاكل االجتماعية األخرى.

٤. يكّون الالجئون عادة أحياء فقيرة مزدحمة في البلد المضيف لهم، وهي أحـياء قـد ال تتوافر فيها الظروف الصحـية المناسبـة 

للسكن.

٥. قد يسبب الالجئون عادة تهديداً أيديولوجيا أو عرقـياً أو عقـائدياً للبـلد المضيف أو خاصة إذا كانت أصولهم من نفس أصول 

بعض سكان المكان الذي لجئوا إليه، وقد يفرض الالجئون أعباء جديدة كعبء تجنيسهم مثل حالة الفلسطينيين في األردن أو 

أعباء سياسية دينية كما هو حال الفلسطينيين في لبنان.

ثالثًا: آثار اللجوء على األفراد:

أ. آثار اجتماعية ونفسية وإنسانية:

عادة ما يشـعر الالجئ وهو بـعيد عن وطنه بالغربـة وبالوحـدة وبالبـعد عن األهل، وبــعدم القــدرة على االندماج في المجتمع 

المضيف أو ممارسة الحياة الطبـيعية فيه، وعادة ما يشـعر الالجئون بإحسـاس فقـدان األمل بـالعودة إلى ديارهم، أو حـتى في 

رؤية أهلهم الذين بقوا في ديارهم.

ب. آثار اقتصادية:

ألن اللجوء يحصل فجأة في معظم األحيان ، ودون تخطيط مسبق، يفقد الناس وسائل كسبهم ورزقهم في بلدهم و أموالهم 



المنقولة وغير المنقولة، حيث تصبح عملية العودة إليها سالمة أمراً شبه مستحيل، وعادة ما يتأثر الالجئون في البـلد المضيف 

بمشكلة البطالة، حيث ُيحظر عليهم العمل في معظم الوظائف، وبالتالي فهم يعانون من الفقـر وارتفاع أعبـاء اإلعالة وما قـد 

يرافقه ذلك من مشاكل التشرد وسوء التغذية وغيرها.

الحالة االجتمـاعـي لالجئ الفلسطيني:

صراحة والمفروض أن يولي العالم العربي اهتماماً كبيراً بقضية الالجئين الفلسطينيين وبأبعادها اإلنسانية، ومن أجل توفير 

حـياة آمنة كريمة لالجئين الفلسـطينيين المقـيمين في كل دولة عربـية، ويجب على الحـكومات البـدء بـتنفيذ اســتراتيجيات 

وطنية "اجتماعية"، وهدفها هو تحسين حـياة الفئات األقـل حـظاً وهم الالجئون دون أن يؤثر ذلك وال بـأي شـكل من األشـكال 

على حقوقهم السياسية التي ما زالت قيد البحث والتفاوض، وتتضمن اإلستراتيجية زيادة حجم االسـتثمار في مناطق السـكن 

والتنظيم العشوائي وفي جميع المخيمات على صعيد الدول العربية، حيث تمول هذه االستثمارات من البـنك الدولي ، وتتوزع 

االستثمارات الكلية على نحو يخدم الوضع االجتماعي لالجئ الفلسطيني.

وصنفت اإلستراتيجية احتياجات المخيمات ضمن المجموعات التالية:

١. مجموعة أعمال البنى التحتية المادية، وتشمل أعمال السالمة العامة والمجاري والمياه والطرق سواء كانت داخل المخيمات 

أو خارجها لكنها تخدم المخيمات وغيرها من المناطق، كمحطات التنقية وخطوط المجاري الرئيسية وتقوم بتنفيذ أعمال هذه 

المجموعة حكومة كل دولة حسب ميزانيتها الداخلية.

٢. مجموعة أعمال الخدمات االجتماعية التي تقــع ضمن مســؤولية الحــكومة، وتتضمن هذه المجموعة إقــامة مستشــفيين 

يخدمان المخيمات والمناطق بها.

٣. مجموعة أعمال الخدمات االجتماعية التي تقـع ضمن مســؤولية األونروا ولم تتمكن الوكالة من تنفيذها بسبــب الضائقــة 

المالية التي تمر بها.

٤. مجموعة أعمال الوحدات السكنية غير الصالحة، وهي وحدات متواضعة ال تتوافر فيها متطلبـات الصحـة والسـالمة العامة، 

وال يستطيع قاطنوها إصالحها أو إعادة بنائها بشكل سليم بسبب فقرهم. 

حتميـة وجـود حـل:

تختلف قـضية اللجوء الفلسـطيني كثيراً عن بقـية قـضايا اللجوء األخرى سـواء على مسـتوى المنطقـة أو العالم، فهي قــضية 

ترتبط باقتالع شعب بأكمله من أرضه وثم تشريده على مراحل زمنية متالحقة وإلى مختلف أنحاء العالم وبشكل رئيسـي إلى 

خمس مناطق، وهي قضية مر عليها حتى اآلن أكثر من خمسين عاماً ولم تتبـلور لها حـلول حقيقـية ونهائية، كما يميز قـضية 

الالجئين الفلسطينيين عن غيرها أن منظمة دولية خاصة بها أنشـأت لرعاية الالجئين الفلسـطينيين هي "األونروا" وذلك في 

، كما أن القـضية اكتسبـت إضافة للبـعد اإلنسـاني أبـعاداً سياسـية بسبـب ارتبـاطها المباشــر ولفترة طولية  ١٩٤٩نهاية عام 

بـالصراع العربـي اإلســرائيلي، وبسبــب هذه الخصوصية فإن التفكير بــطرح أية حــلول ال بــد أن يأخذ بــعين االعتبــار هذه 

الخصوصية بشـكل يؤدي إلى إنهاء المعاناة اإلنسـانية لالجئين الفلســطينيين.وال يمكن أن يكون حــل إال بعقــد مؤتمر دولي 

تشـارك فيه إضافة لدول المنطقـة، الدول الراعية لعملية السـالم والدول المانحـة لألونروا وبــعض الجهات الدولية كاالتحــاد 

األوروبي والبنك الدولي من أجل تحقيق ما يلي:

١. االعتراف اإلسرائيلي بحق الالجئين بالعودة حتى لو كان ذلك أمراً غير ممكن من الناحية العملية.



٢. تمويل تعويضات الالجئين الذين ال يرغبون في العودة.

٣. تمويل التعويضات المخصصة لحــكومات الدول العربـــية المضيفة لقـــاء رعايتها لالجئين الفلســـطينيين لمدة زادت عن 

خمسين عامًا.

٤. إقـامة هيئة دولية خاصة للتنمية في المنطقــة جنبــاً إلى جنب مع األونروا ويكون دورها مكمالً لألونروا، و في حــالة انتهاء 

مشكلة الالجئين بحلها سياسياً تبقى هذه الهيئة لتضطلع بـمهام تنمية المنطقـة على مسـتويات األفراد والظروف المعيشـية 

واالقتصادية والبنى التحتية والخدمات وغيرها، وتهدف إلى:

أ. توفير فرص عمل مناسبة لالجئين وذلك من خالل منحهم قروض ميسرة لتمويل مشاريع صغيرة مدرة للدخل بحيث تكون 

هذه القروض بفوائد منخفضة ولفترات طويلة.

ب. تأهيل الالجئين وتدريبـــهم وصقـــل مهاراتهم وخاصة في مجال التعليم المهني المتخصص بـــهدف جعلهم عماالً مهرة 

قـادرين لشـغل وظائف يتطلبـها سـوق العمل المحـلي والعربـي وخاصة في مجاالت السياحـة والخدمات الصناعية والصناعات 

اإلستخراجية والبتر وكيماويات والبرمجيات وغيرها.

ج. توفير قروض إسكانية ميسرة لفقراء الالجئين وخاصة أولئك الذين يقـطنون المخيمات، بحـيث تكون محـصورة على من ال 

يملكون منهم مساكن مناسبة ليتمكنوا من إصالحها وكذلك لمن ال يملكون منازل أصالً بهدف شراء مسكن مناسب.

ولتحقيق أهدافها، ال بد أن تضم هذه الهيئة األقسام التالية:

أ. بنكاً متخصصاً باإلقـراض اإلسـكاني وكذلك بإقـراض المشـاريع الصغيرة، على أن تكون ضمانات القـروض أسـهل مما هي 

عليه في البنوك التجارية.

ب. مركزا متخصصا للتدريب والتعليم المهني، تراعي في بــرامجها التدريبــية والتعليمية احــتياجات ســوق العمل المحـــلي 

والعربي.

ج. مركز للبحـث والتطوير تكون مهماته األساسـية إقـامة دراسـات جدوى للمشـاريع التي يرغب الالجئون بإقـامتها إضافة إلى 

توجيههم نحــو المشــاريع اإلنتاجية الحقيقــة المكثفة لأليدي العاملة وكذلك المشــاريع التي تولد قــيماً مضافة مرتفعة في 

االقتصاد الوطني.

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الحل المقترح ال بد أن يأخذ بعين االعتبار ما يلي:

١. أن ال يتعارض الحـل في جوهره أو عند تنفيذه مع الحقـوق السياسـية لالجئين بــمعنى أن الحــل المقــترح ســيكون موجهاً 

. ١٩٤لالجئين الذين ال يرغبون بالعودة إلى ديارهم وفقاً لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

٢. أن يستند الحل إلى مبادئ محدده يقـرها المجتمع الدولي الذي سيسـاهم بشـكل أساسـي في تمويل مشـاريع الحـل، وذلك 

. ١٩٩١بعد أن يعقد مؤتمر دولي للتنمية في منطقة الشرق األوسط على غرار مؤتمر مدريد للسالم في عام 

٣. أن يكون للحل إطار زمني محدد قابل للتطبيق بحيث يأتي بـالفائدة والتغيير اإليجابـي على حـياة الالجئين في أسـرع وقـت 

ممكن.

٤. أن يكون الحـل في أساسـه موجهاً إلى الالجئين ويهدف إلى تخفيف حقيقــي لمعاناتهم وذلك بــتأهيلهم وتنمية قــدراتهم 

العملية وبتوفير فرص عمل لهم.

٥. أن تستفيد الحـكومات المضيفة لالجئين من بـعض هذه المشـاريع، بحـيث تكون مكملة لسياسـاتها التنموية في المناطق 

التي ستشملها هذه المشروعات.



أوجه مصادر التمويل:

١. الدولة التي سببت مشكلة الالجئين الفلسطينيين وهي إسرائيل التي احتلت وطنهم وطردتهم منه.

٢. البــنك الدولي الذي يمكن أن يقــوم بــتمويل بــعض المشـــاريع اإلنمائية التي تخدم الالجئين عن طريق إقـــراض الدول 

المضيفة التي ستقوم بدورها باإلنفاق على هذه إقامة المشاريع (تمويل غير مباشر).

٣. توجيه جزء من المساعدات العسـكرية المقـدمة إلى دول المنطقـة لتصبـح مسـاعدات إنمائية مباشـرة تقـدم لهذه الوكالة 

لتنفيذ مشاريعها.

٤. يمكن للدول المانحة لألونروا وخاصة بعد حلها أن تساهم في تمويل نفقات الوكالة الجديدة.

٥. الدول الراعية لعملية السالم وكذلك االتحاد األوروبـي واليابـان يمكن لها المسـاهمة بـذلك إسـهاماً منها في تحقـيق األمن 

الشامل في المنطقة وتوجيهها نحو االستقرار الحقيقي.

بروتوكول الدار البيضاء لمعاملة الفلسطينييــن في الدول العربية:

أوال: بروتوكول الدار البيضاء:

تبنت الجامعة العربية القضية الفلسطينية وجعلتها قضيتها األولى وعّدتها قلب القـضايا القـومية. ودعت إلى ضرورة الوقـوف 

أمام الصهاينة، ووقــف الهجرة اليهودية وقــفاً تاماً ومنع تســرب األراضي العربـــية إلى أيدي الصهاينة والعمل على تحقـــيق 

استقالل فلسطين. والدفاع عن كيان فلسطين في حال االعتداء عليه.

وبعد النكبة استمر الدعم العربي للقضية الفلسطينية من قبلها، واتخذ حيالها العديد من المواقف االيجابـية وصدر الكثير من 

القــرارات لتقــنين وضع الالجئين الفلســطينيين في الدول العربــية، رغم أنه لم يذكر الميثاق صراحــة أن الالجئين موضوع 

١٩٥٢اهتمام الجامعة ففي عام  وافق مجلس الجامعة على الوصيتين اللتين قـدمتهما لجنة فلسـطين الدائمة للســماح بــلمِّ 

١٩٥٤شمل أسر الالجئين المشتتين وإصدار وثائق سفر موحدة وفي عام  اتخذ المجلس قراراً مفصالً باإلجماع يبـين المعايير 

واإلجراءات إلصدار هذه الوثائق التي اسـتطاع الفلسـطينيون فيما بـعد اسـتخدامها في السـفر والتنقــل بــين الدول العربــية 

٢٠١٩وغيرها، وفي عام  صدر القــرار  بغالبــية األصوات الذي يمنح المزيد من التســـهيالت في إجراءات إصدار وثائق  ١٩٦٤

السفر ومعاييرها بحيث يمنح الحق لحـاملها في العودة إلى البـلد الذي أصدرها دون الحـاجة إلى الحـصول على تأشـيرة عودة، 

األمر الذي أدى إلى ظهور خالف بين الدول األعضاء حيث تحفظت على القرار كلٌ من السعودية وليبيا ولبـنان، وبـالتالي أصبـح 

القرار غير ملزم لها حسب نظام الجامعة. 

كما أنشأت الجامعة العربية ''مؤتمر المشرفين على شـؤون الفلسـطينيين في الدول العربـية المضيفة.'' الذي كان من أهم ما 

أنجزه بخصوص الالجئين الفلسطينيين ''بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية.

ثانيا : بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية:

اسـتناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربـية وملحقـه الخاص بفلسـطين وإلى قـرار مجلس جامعة الدول العربـية بشـأن القـضية 

الفلسطينية وعلى الخصوص إلى القـرار الخاص بالمحـافظة على الكيان الفلسـطيني. فقـد وافق مجلس وزراء خارجية الدول 

١٩٦٥األعضاء في اجتماعه بـالدار البـيضاء يوم  سبتمبـر (أيلول) لعام  على األحـكام اآلتية، ودعا الدول األعضاء إلى اتخاذ  ١٠

اإلجراءات الالزمة لوضعها موضع التنفيذ:



١. مع االحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية يكون للفلسطينيين المقيمين حالياً في أراضي.... الحق في العمل واالستخدام أسـوة 

بالمواطنين.

٢. يكون للفلسطينيين المقيمين حالياً في أراضي.... ومتى اقتضت مصلحتهم ذلك، الحق في الخروج منها والعودة إليها.

٣. يكون للفلسطينيين المقيمين في أراضي الدول العربية األخرى الحق في الدخول إلى أراضي.... والخروج منها متى اقتضت 

مصلحتهم ذلك. وال يترتب على حقهم في الدخول الحق في اإلقـامة إال للمدة المرخص لهم بـها وللغرض الذي دخلوا من أجله 

ما لم توافق السلطات المختصة على غير ذلك.

٤. يمنح الفلسـطينيون حــالياً في أراضي.... كذلك من كانوا يقــيمون فيها وســافروا إلى المهاجر متى رغبــوا في ذلك وثائق 

صالحة لسفرهم، وعلى السلطات المختصة أينما وجدت صرف هذه الوثائق أو تجديدها بغير تأخير.

٥. يعامل حاصلون هذه الوثيقة في أراضي دول الجامعة العربية معاملة رعايا دول الجامعة بشأن التأشيرات واإلقامة.

ثالثا: الالجئون الفلسطينيون في الدول التي أودعت بروتوكول الدار البيضاء دون تحفظ والتي تحـفظت على بـروتوكول الدار 

البيضاء:

سورية:

تعدّ الجمهورية العربـية السـورية من الدول العربـية التي وافقـت على تنفيذ بـروتوكول الدار البـيضاء كامًال، فســورية ومنذ 

بداية اللجوء قامت باتخاذ الخطوات القـانونية التي كانت تنزع نحـو معاملة الفلسـطينيين على قـدم المسـاواة مع المواطنين 

١٩٤٩السوريين في المجاالت االقتصادية واالجتماعية فأصدرت القـانون رقـم  لعام  القـاضي بإنشـاء المؤسسـة العامة  ٤٥٠

لالجئين الفلسطينيين العرب، بهدف تنظيم شـؤونهم وتقـديم الرعاية والخدمات الالزمة، وتال ذلك العديد من القـوانين مثل 

١٩٥٦القـانون رقـم  لعام  الذي نص على أن الفلسـطينيين المقـيمين في سـورية يعّدون من تاريخ نشــر هذا القــانون  ٢٦٠

كالسوريين األصليين في كل األشياء التي يشملها القانون واألنظمة السارية قانونياً ذات العالقة بحق العمل، التجارة، الخدمة 

الوطنية مع المحافظة على الجنسية األصلية للفلسطينيين في الوقـت ذاته. حـيث منحـت سـورية الفلسـطينيين وثائق لجوء 

خاصة مقـدمة من جامعة الدول العربـية. أما بالنسبـة للقـوانين المتعلقـة بحـق مغادرة البـلد فإنها القــوانين المفروضة على 

المواطنين السوريين نفسها. ووفقاً للقانون السـوري عومل الالجئون الفلسـطينيون بمسـاواة في جميع المجاالت تقريبـًا. أما 

٢٦٠المجاالت التي ال يشملها القانون رقم  مثل التعليم وامتالك األراضي والتقاعد فقد شملتها قوانين محـددة تقـوم بشـكل 

عام على أسـاس المسـاواة تماماً مثل القـوانين المتعلقــة بــالمواطنين الســوريين. نجد اســتثناءات في معاملة المواطن في 

مجاالت مثل حق الترشيح والتصويت، شراء أراض صالحة للزراعة والحق في امتالك أكثر من بيت. 

األردن:

تعدّ األردن البـلد العربـي الوحـيد الذي منح المواطنة الكاملة لجميع الالجئين الفلســطينيين المقــيمين فيه وذرياتهم. تنص 

١٩٥٤المادة الثالثة، الفقـرة الثانية من قـانون الجنسـية األردنية لعام  على الشـروط التي يســتطيع فيها الفلســطينيون، أي 

األشخاص ذوي الجنسية الفلسطينية سابقاً الحصول على الجنسية األردنية: يعدّ األشخاص التالون مواطنين أردنيين:

٢١٩٤٨. أي شخص كان يحمل الجنسية الفلسطينية سابقـاً باسـتثناء اليهود قبـل  أيار  والذين كانوا مقـيمين في المملكة  ١٥

.بناء على ما ورد فقـد اُعدَّ الفلسـطينيون  ١٩٥٤األردنية خالل الفترة الواقعة بين  كانون أول (ديسمبر)  و شباط  ١٦ ١٩٤٩ ٢٠

وذريتهم المستوفون لمتطلبات الحـصول على حـق المواطنة مواطنين أردنيين بـالكامل يتمتعون بالحقـوق وااللتزامات التي 

يتمتع بها األردنيون نفسها. أما بخصوص السكان الفلسطينيين اآلخرين مثل الفلسطينيين الذين نزحوا من قطاع غزة 



ولجئوا إلى األردن بعد حزيران ١٩٦٧ فلم ُيعدّ هؤالء مواطنين أردنيين فهم غير مخولين رسـمياً للعمل ومكانتهم االجتماعية 

أدنى وضعاً من الفلسـطينيين األردنيين. وبالنسبـة ألبـناء الضفة الغربـية فقـد منحـوا جوازات سـفر أردنية ''مؤقـتة'' ســارية 

المفعول لمدة سنتين (أصبحـت سـارية لمدة خمس سـنوات في الوقـت الحـاضر)، ال تخولهم الحـصول على الجنسـية األردنية 

وذلك منذ اإلعالن عن فك االرتباط القانوني واإلداري بين الضفتين في تموز ١٩٨٨. 

مصر: 

لجأ إلى مصر عدد كبــير من الفلســطينيين بــفعل نكبـــة ١٩٤٨ثم تواصل تدفق الالجئين إلى مصر، خالل العدوان الثالثي 

١٩٥٦. على أن أعداداً أكبر وصلت مصر بعد احتالل القوات اإلسرائيلية للضفة الغربية وقطاع غزة، في حـرب يونيو/ حـزيران 

١٩٦٧. يقــدر عدد الفلســطينيين في مصر حــوالي ســتين ألف فلســطيني، ويتركز معظمهم في القــاهرة واإلســـكندرية، 

ومحـافظة الشرقـية، ومنطقـه القـناة، وسـيناء. تنص وثائق الالجئين هذه بـوضوح على عدم إمكان حـاملي هذه الوثائق من 

الدخول أو المرور عبـر جمهورية مصر العربـية إذا لم يحــصلوا على تأشــيرة دخول، مرور أو عودة. ونتيجة لهذا اإلجراء لم يعدّ 

يملك العديد من حاملي وثائق الالجئين المصرية المقيمين في الخارج إقامة قـانونية في مصر. أما بالنسبـة ألهالي غزة فقـد 

اقتصر السفر إلى مصر لحـاملي وثائق الالجئين منهم على الطالب والمرضى منذ العام ١٩٩٤. منذ أواخر السبـعينيات ألغيت 

تدريجياً االمتيازات التي كان يتمتع بـها الفلسـطينيون في الكثير من القـطاعات منذ العام ١٩٤٨، ومن األمثلة على مثل هذه 

االمتيازات، تجديد تأشيرات إعادة الدخول دون أي رسـوم، والحـق في تسـجيل األوالد في المدارس الحـكومية، رسـوم التعليم 

المنخفضة نسبـياً لخريجي الجامعة، بـاإلضافة للخدمات الصحـية المجانية والفوائد االجتماعية. أما بالنسبــة للتوظيف، فقــد 

أعفي رســمياً الالجئون الفلســطينيون حــاملو وثائق الالجئين فقــط من الشــرط بــأن تعطى أولوية التوظيف لعمال البـــلد 

األصليين، أما فيما عدا ذلك فإن معظم قـــــوانين تنظيم العمل األجنبـــــي ومراســـــيمها في مصر ممكن تطبيقــــــها على 

الفلسطينيين. 

العراق: 

صدرت عدة قـوانين عن الحـكومات العراقـية المتعاقبـة بشـأن تنظيم الوجود الفلسـطيني فيه تراوحـت بــين التضييق عليه 

لدرجة االختناق حيناً والتوسيع عليه لدرجة مساواته بالمواطن العراقـي حـيناً أخر. اسـتثني الفلسـطينيون من قـانون اإلقـامة 

١٩٥٩رقم ٦٤ لسنة ١٩٣٨ شريطة حصولهم على هوية تصدر بمعرفة لجنة إدارة شـؤون الالجئين. وفي عام  صدر القـانون 

رقـم ٢٥ الخاص بـإصدار وثيقـة ســفر للفلســطينيين في العراق، وفي عام ١٩٧٢ صدر قــرار خاص بــإلغاء الفيزا واإلقــامة 

للمواطنين العرب ومنح الالجئين الفلسطينيين إلى العراق وثائق السفر الخاصة بهم إذا لم تكن لديهم هذه الوثائق. في عام 

١٩٨٠ صدر القانون رقم ٢١٥ القاضي بالسماح للفلسطينيين المقيمين في العراق إقـامة فعلية بـالتملك العقـاري. وفي عام 

١٩٨٧ صدر القرار رقم ٩٣٦ الذي ال يسـمح للفلسـطيني المقـيم في العراق إقـامة دائمة تملك أكثر من عقـار أو قـطعة أرض 

٢٠٢واحدة. وفي عام  صدر القرار  القاضي بمساواة الفلسـطيني المقـيم في العراق إقـامة دائمة بالعراقـيين في جميع  ٢٠٠١

الحقوق والواجبات باستثناء الحق في الحصول على الجنسية العراقية. إال أن الفلسطينيين في العراق لم يقّدر لهم أن يتمتعوا 

، فبـعد عامين فقـط سقـطت بـغداد وسقـط معها هذا القـرار. في عام   ١٩٦٤بـأول امتيازٍ قـانوني واضح لهم منذ عام   ١٩٤٨

صدر القـرار عن وزارة المالية والذي يؤكد على قـرار مجلس الوزراء العراقـي معاملة الالجئين الفلسـطينيين معاملة المواطن 

العراقي من حـيث اسـتالم الرواتب والعالوات السـنوية ومخصصات غالء المعيشـة واإلجازات بتطبـيق قـوانين أنظمة الخدمة 

عليهم. 



٣٣٦في عام  صدر القـرار رقـم  القـاضي بمسـاواة الفلسـطينيين بالعراقـيين عند التعيين والترقـية والتقـاعد، على أن  ١٩٦٩

١٩٨٩يبقـى مشـروطاً بـاالنتهاء في حــالة عودة الفلســطينيين إلى ديارهم وتطبــيق أنظمة الخدمة عليهم. وفي عام  صدر 

٤٦٩القرار رقم  القاضي بوقف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تملك غير العراقي العقار أو استثمار أمواله في الشركات 

داخل العراق وكل ما من شـأنه التملك واالسـتثمار في أي وجه كان. ومن خالل استقــراء هذه القــوانين نجد أن الخط البــياني 

للفلسطينيين في العراق شكل تذبذباً واضحاً بين ارتفاع لم يفرح به وانخفاضٍ أذاقه مرارة الجوع والفقر. 

السودان: 

، وإنما ترجع غالبـية الموجودين فيه  ١٩٦٧لم تشر المراجع إلى وجود الجئين فلسطينيين في السودان منذ عام  أو عام  ١٩٤٨

. َتعدّ القـوانين والتشـريعات السـودانية  ١٩٨٢إلى الذين قدموا مع منظمة التحـرير الفلسـطينية بـعد خروجها من لبـنان عام 

الالجئين الفلسطينيين أجانب، لذا يتطلب دخولهم إلى السـودان الحـصول على تأشـيرة مسبقـة من جهة تتبـناه سـواء أكانت 

شركة أو جامعة أو أفراداً سودانيين يمتون إليه بقرابة من الدرجة األولى. وال تتجاوز مدة اإلقامة للزائرين ثالثة أشـهر ويترتب 

على من يتجاوز المدة المسموح بها لإلقامة غرامة مالية تقدر بأربـعة دوالرات. أما بالنسبـة لالجئين الموجودين في السـودان 

١٩٨٢منذ عام  فمعظمهم ال يملكون أوراقــاً ثبــوتية وتغض الحــكومة النظر عنهم.ال يحـــق لالجئ الفلســـطيني العمل إال 

باستكمال الشروط التي وضعتها الجهات الرسمية المخولة بعمل األجانب، كالحصول على إجازة من اتحاد أصحاب العمل. 

الجزائر: 

ال تعدّ الجزائر من الدول التي اسـتضافت الالجئين نظراً لوقـوعها تحــت االحــتالل الفرنســي في فترة النكبــة، ويعود الوجود 

الفلسطيني فيها إلى العمالة الفلسطينية في جميع مجاالت العمل سواء التعليمي أو المهني. ففي فترة ما بعد التحـرير طلبـت 

قــيادة الثورة في الجزائر إلى الدول العربــية مســاعدتها في تعريب الشـــعب الجزائري فوفد إليها الكثير من أبـــناء الشـــعب 

١٩٦٧الفلســطيني ســواء من دول اللجوء أو من الضفة وقـــطاع غزة، وعلى أثر نكســـة حـــزيران عام  لم يتمكن العديد من 

الفلسطينيين الرجوع إلى الضفة والقـطاع بسبـب وقـوعها تحـت االحـتالل الصهيوني ومنعهم من العودة إليها. تبـنت الجزائر 

المشروع الوطني الفلسطيني، وقامت بتقديم الدعم لمنظمة التحرير الفلسطينية، وافتتحـت لها العديد من المكاتب مما أدى 

قـدم إلى الجزائر عائالت تعد بـالمئات  ١٩٨٢إلى وجود العائالت الفلسطينية المرتبط وجودها بوجود هذه المكاتب. وفي عام 

١٩٨٥قادمة من بيروت على أثر إجالء منظمة التحرير عنها، وفي الفترة الممتدة حـتى عام  دخل إلى الجزائر عشـرات األسـرى 

الذين أبــعدهم الكيان الصهيوني. وفي مرحــلة االنتفاضتين األولى والثانية شــهد الجزائر مجيء العشــرات من المطلوبــين 

للكيان الصهيوني. وفي مرحـلة توقـيع اتفاق أوسـلو عاد الكثير من العائالت مع السـلطة الفلسـطينية إلى قـطاع غزة والضفة 

الغربية. استطاع الفلسطينيون الدخول والخروج من الجزائر وإليها دخوالً سلسـاً في الفترة التي سبقـت وجود منظمة التحـرير 

الفلسطينية، التي شـكلت فيما بـعد العنوان السياسـي الذي تعاملت معه الجزائر فأصبـح الدخول أو الخروج مرتبـطاً بموافقـة 

منظمة التحرير. وبالنسبة للفلسطينيين الذين اختاروا االستقرار في الجزائر فإنهم يحصلون على إقامة مؤقـتة لمدة سـنتين 

تجدد بشكل اعتيادي.

يعود معظم الوجود الفلسطيني بالجزائر إلى التعاقد مع الحكومة الجزائرية للعمل في المجاالت المختلفة، بالمقابـل فإن غير 

المتعاقـــدين مع الدولة فله الحــــق في العمل الذي يريده دون أي إزعاج من الســــلطات. ومن المهم ذكره في هذا المجال أن 

الحــكومة الجزائرية جعلت لكل من أمضى في خدمة الدولة فترة تتجاوز خمســة عشــر عاماً الحـــق في الحـــصول على راتبٍ 

تقاعديٍ من الجهات التي كانوا يعملون لديها بغض النظر عن وجوده في الجزائر أم في بلد اللجوء األول.



اليمن «الجمهورية اليمنية»:

شـهدت اليمن منذ بـداية السبـعينيات وصول الفلسـطينيين على شـكل دفعات مبـتعثة للعمل في مجال التعليم، حــين كانت 

اليمن ال تزال تضع أولى خطوات االستقرار عقب حروب دامت حوالي عشر سنوات بعد قـيام الثورة اليمنية. واسـتمر القـادمون 

على شكل دفعات متتالية كان أكبرها الدفعة التي قدمت عقب حصار بـيروت عام ١٩٨٢، وكانت في أغلبـها مشـّكلة من أفراد 

منضمين إلى القـوات الفلسـطينية جاؤوا مع عائالتهم، واسـتمر وصول الدفعات حـتى كان وصول آخر دفعة عام ٢٠٠٣ عقـب 

االحتالل األمريكي للعراق. 

شكلت اليمن محطة مرور للفلسطينيين استمرت حـتى منتصف التسـعينيات، ليصلوا إليها ومن ثم يبحـثون عن أماكن أفضل 

للعيش ويغادرونها أسرابـــاً كلما الحــــت لهم فرصة الحــــصول على فرصة أفضل للعيش في بــــلد آخر. ينحــــدر الالجئون 

الفلســطينيون في اليمن من عدة دول، فمنهم من ال يحــمل وثائق فلســطينية وال رقــماً وطنياً وال وثائق ســفر تمكنهم من 

العودة إلى فلســطين، حــتى إن بــعض من لديهم هويات صادرة من بـــلدان عربـــية يمنعون من الدخول إليها. ويبـــلغ عدد 

الفلسطينيين المقيمين حالياً في اليمن يقدر بحوالي سبعة آالف نسمة يشـملون جميع المقـيمين في اليمن بـما فيهم الطلبـة 

الدارسون في اليمن والعاملون في عدة مهن كمهندسين أو معلمين أو أطباء، أو العاملين في مجال التجارة واالستثمار. لم يكن 

القـادمون إلى اليمن الجئين، لكنهم جاؤوا لإلسـهام في وضع اللبــنات األساســية للتعليم كغيرهم من الكوادر التي جاءت من 

أنحــاء الوطن العربــي، إال أن كثيراً منهم واصلوا البقــاء حــتى أصبــح من الصعب عليهم العودة إلى األراضي الفلســـطينية، 

واستمروا في العمل في حقل التعليم حتى حل عليهم (قـرار اإلحـالل) الصادر عن وزارة التربـية والقـاضي باالسـتغناء عن كل 

الكوادر العربــية العاملة في حقــل التربــية والتعليم، فتمّ االســتغناء عن ما يزيد عن مئة معلم فلســطيني وأصبحــوا ضمن 

العاطلين عن العمل في صفوف الجالية الفلسطينية. 

لبنان:

صادق لبــنان بــعد تحـــفظه على المواد الثالثة األولى منه كما مر آنفاً والذي شـــكل تقـــويضاً عملياً للمضامين األساســـية 

للبروتوكول بمنح الحقوق المدنية االقتصادية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين، وبقـي الالجئون الفلسـطينيون في لبـنان 

يعاملون كأجانب ولكن من نوع خاص حيث وصل األمر إلى حرمانهم في بعض األحيان من مكاسب قانونية كما هو الحـال في 

حـق التملك والعمل وفرضت عليهم قـيود حـددت من حـريتهم في اإلقـامة والتنقـل.أن الوجود الفلسـطيني في لبـنان أربــك 

السلطات اللبنانية التي حرصت على منع استيعاب الالجئين الفلسطينيين الذين كانوا يشكلون ١٠٪ من عدد السكان في عام 

١٩٤٨، والسيما أن معظمهم من المسلمين مما شكل خطراً على التركيب السكاني-الطائفي في لبنان، وفقـاً لصيغة ١٩٤٢، 

التي توافقـت عليها الطوائف اللبــنانية فتم تصنيفهم رســمياً على أنهم أجانب، باســتثناء مجموعة تتألف بشــكل خاص من 

الالجئين األثرياء أو ذوي المهارات الذين تم منحهم الجنسية اللبنانية في الخمسينيات والذي قـدر عددهم حـوالي ثالثين ألف 

شخص.

٣١٩عّدت التشريعات اللبنانية الفلسطيني أجنبـياً وتعاملت معه على هذا األسـاس، فقـد صدر عن وزير الداخلية القـرار رقـم  

١٩٦٢الصادر في ٢ آب  ونصه: ''على الرعايا غير اللبنانيين الموجودين حالياً في لبنان أن يصححوا أوضاعهم من حيث اإلقامة 

ويدخلوا في إحدى الفئات الخمس التالية: " وقـد أدخل الفلسـطينيون في الفئة الثالثة حـيث هم - أجانب ال يحـملون وثائق من 

بلدانهم األصلية، ويقيمون في لبنان بموجب بطاقات إقامة صادرة عن مديرية األمن العام، أو بطاقات هوية صادرة عن 



المديرية العامة إلدارة شؤون الالجئين في لبـنان). وبـما أن الفلسـطينيين أنواع (فئة شـملها إحـصاء األونروا وفئة لم يشـملها 

) فقـد تفاوت التعامل مع أماكن وجودهم وإقـامتهم بـين مسـجل في قـيود وزارة الداخلية وبـين  ١٩٦٧وفئة أتت بـعد هزيمة 

١٩٩٥إقامات تجدد من حين إلى آخر وفي أيلول  وفي أعقاب قرار ليبيا طرد السـكان الفلسـطينيين بـدأت السـلطات اللبـنانية 

بطلب تأشيرات دخول وخروج من الفلسطينيين حاملي وثائق اللجوء اللبنانية وقد ُرفع هذا القيد المفروض على السـفر أوائل 

 . ١٩٩٩عام 

تشترط قوانين العمل اللبنانية على العامل األجنبي الحـصول على إجازة عمل، مع مراعاة مبـدأ المعاملة بـالمثل.. وقـد صنف 

القانون اللبناني الفلسطيني المقيم في لبنان كأجنبـي وبـالتالي ينطبـق عليه قـانون عمل األجانب لجهة إجازة العمل، ثم إنه 

١٨/٩/١٩٦٤ورغم انطبـاق االسـتثناءات التي نصت عليها الفقـرة الثامنة من المرسـوم رقـم  من  والمعدل بــموجب  ١٧٥٦١

٢٥/٤/١٩٨٤المرســوم  تاريخ  الهادف إلى حــصر بـــعض المهن واألعمال باللبـــنانيين دون غيرهم انطباقـــها على  ١٥٨٢

الفلسطينيين الالجئين في لبنان كونهم أول من تنطبـق عليه هذه االسـتثناءات وهي التالية: (أن يكون مقـيماً في لبـنان منذ 

الوالدة، أو من أصل لبناني، أو مولوداً من أم لبنانية، أو متأهال من لبنانية منذ أكثر من سنة) فإن الفلسـطيني محـروم من كل 

ذلك. ومن ناحية ثانية، فانه ال يحق لّالجئ الفلسطيني بـموجب التشـريعات اللبـنانية االنتسـاب إلى أيّ من النقابـات اللبـنانية 

العمالية أو المهنية أو المهن الحرة.

١٩٩٢كما صدرت في كانون أول (ديسمبــــر)  قــــوانين جديدة أخرى حـــــدَّت بشـــــكل أكبـــــر من خيارات العمل المتوافرة 

للفلسطينيين، مما أدى إلى وجود عدد كبير من الفلسطينيين الموظفين بشكل غير قانوني أو في القطاعات غير الرسـمية . و 

٢٠١٠في آب  صادق مجلس النواب اللبناني على اقتراح قانونين يدخال بعض التحسينات على واقع العامل الفلسطيني ، دون 

أن تكون هذه التحسينات جذرية تسمح بقفزات كبيرة في واقع هذا العامل.

ليبيا:

تعدّ الجماهيرية الليبـية من الدول التي أودعت بـروتوكول الدار البـيضاء بتحـفظ على المادة األولى منه، بحـيث تكون معاملة 

المواطنين الفلسطينيين المقيمين فيها في جانب العمل أسوة بمعاملة بقية الدول العربـية، في حـين نصت المادة األولى من 

البروتوكول على معاملتهم أسوة بالمواطنين.

١٩٩٢وقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في ليبيا عام  بحـوالي ثالثين ألف الجئ وتعزى أسبـاب هذا الوجود إلى أن ليبـيا كانت 

حـتى فترة قريبـة من أكثر الدول العربـية التي منحـت تسـهيالت للفلسـطينيين من حــيث شــروط اإلقــامة والعمل. لم يعان 

الالجئون من مشكلة الحـصول على تأشـيرة الدخول أو الخروج إلى ليبـيا أو اإلقـامة فيها شـأنهم في ذلك شـأن مواطني الدول 

١٩٩٥العربية، إال أنه في عام  ُأكره اآلالف من الفلسطينيين على مغادرة ليبيا بظروف سيئة بناءً على قـرار يقـضي بترحـيلهم 

براً وبحراً إلى بلدان اللجوء األولى التي رفض بعضها بدوره استقبالهم نظراً لفقدانهم شروط اإلقـامة فيها والسـيما أبـناء غزة 

الذين فقدوا حقوق اإلقـامة نتيجة االحـتالل الصهيوني، فأقـيم لهم مخيم على الحـدود الليبـية المصرية سـكنه المئات منهم 

وقت سماح السلطات الليبية لهم الدخول من جديد. وتسود في أوسـاط الفلسـطينيين المقـيمين في ليبـيا  ١٩٩٧حتى نيسان 

مخاوف الترحيل بعد أن ألغت السلطات الليبية إقاماتهم في ذلك البلد، ومنحتهم تصاريح فردية لمرة واحـدة للخروج والدخول 

من ليبيا وإليها.هاجر الكثيرون من الفلسطينيين الذين عانوا من البطالة أو قيود السفر في األقطار العربية األخرى للعمل في 



ليبيا، ويعمل معظم الفلسطينيين في الجهازين التعليمي والصحي باإلضافة إلى قطاع البناء.وبالمقابـل فإن إعالن الحـكومة 

الليبية عن نيتها تقـليص العمالة األجنبـية في البـلد شـكل هاجسـاً لدى ا لكثير من العمال الفلسـطينيين جعلهم يبحـثون عن 

البديل. 

الكويت: 

قــدر عدد الالجئين الفلســطينيين في الكويت إبــان الغزو العراقــي بحـــوالي أربـــعمائة ألف نســـمة، وتعود جذور الالجئين 

الفلسطينيين في الكويت إلى مرحلة مبكرة من النكبة. و تعدّ الكويت من الدول العربية التي أودعت بـروتوكول الدار البـيضاء 

موقعاً مع تحفظها على المادة األولى منه، بحيث ال تشمل العمل الحر أسوة بالمواطنين، ذلك الن العمل الحـرفي خاضع لبـنود 

خاصة مطبقة في دولة الكويت. أبرمت الكويت العديد من االتفاقيات مع الدول العربية ألغت بموجبها متطلبات الحـصول على 

التأشـيرة، نظراً لحـاجتها إلى العمالة األجنبـية، فكان العدد األكبـر ممن تدفق من الالجئين الفلسـطينيين الذين حـصلوا على 

جوازات سـفر أردنية، أما حـملة الوثائق فكانوا ممن واجهوا صعوبـات كبـيرة في الدخول إلى الكويت نظراً لعدم وجود حـكومة 

فلسطينية تنظم شؤون رعاياها بالمقابل مارسـت الحـكومة الكويتية رقابـة شـديدة على الدخول واإلقـامة والعمل من خالل 

نظام التصاريح المبـني على وجوب الطلب الشـخصي أو الكفيل المقـدم عن طريق وزارة الداخلية ووزارة الشـؤون االجتماعية 

والعمل، كما فرضت التشريعات الكويتية على من انتهت عقود عملهم مغادرة البالد فورا ورتبـت على ذلك جزاءات امتدت من 

الغرامة المالية حتى السجن والترحيل. 

شغل الالجئون الفلسطينيون في الكويت في مرحـلة ما قبـل حـرب الخليج مجاالت عمل عديدة منها العمل الحـكومي وقـطاع 

التعليم وشركات النفط والبنوك ووسائل اإلعالم والمقاوالت وغيرها ما سمحت القوانين لمن أمضى خمس سـنوات من العمل 

المسـتمر حـق االنتسـاب إلى النقابـات الكويتية دون منحـه حـق الترشــح أو االنتخاب. إال أن غزو العراق للكويت وتأييد منظمة 

التحـرير الفلسـطينية للعراق أدى إلى إنهاء خدمات ثالثمائة وخمسـين ألف فلسـطيني، مما حـتم عليهم مغادرة البــالد وفقــاً 

للقانون الكويتي بغض النظر عن المدة التي مكثوا فيها.

 إن القوانين التي حكمت العمل في الكويت لم تنصف الفلسـطيني لخصوصية وضعه الجئا، ألن رحـيله عن الكويت جعله يدور 

في فلك المعاناة والسيما من ال يحظى منهم بجواز سفر. 

النتائج والتوصيات: 

تبنت الحكومات العربية مواقف متمايزة في تنفيذ بـروتوكول الدار البـيضاء، فقـد عمدت دولتان عربـيتان فقـط، فيهما وجود 

كبـير لالجئين، هما سـورية واألردن إلى تنفيذ جميع بـنود البـروتوكول، بـينما لم تنفذها الكويت ولبـنان قـط، ونفذتها مصر 

وليبـيا بـصورة غير منسقـة، وبقـي وضع الالجئين حـكراً على األوضاع السياسـية السـائدة في المقـام األول. رغم التزام مصر 

بميثاق جامعة الدول العربية بشأن القضية الفلسـطينية وحـماية وجود الفلسـطينيين وبـروتوكول الدار البـيضاء الذي يعطي 

الحق للفلسطينيين بمغادرة أراضى الدولة التي يقيمون فيها والعودة إليها دون شرط أو قيد، إال أن الواقع غير ذلك حيث يمكن 

للفلسطيني مغادرة اإلقليم المصري وقتما شاء لكنه ال يمكنه العودة إال بإحدى طريقتين؛ أن تكون عودته قبل ستة أشـهر من 

تاريخ المغادرة، أو تقديم إثبات على العمل في الخارج، أو االلتحاق بالدراسة وذلك ليمنح فيزا عودة لمدة سنة واحدة علًما بـأن 

أي تأخير في العودة يؤدي إلى حرمانه من دخول األراضي المصرية.



صنف القانون اللبناني الفلسطيني المقيم في لبـنان كأجنبـي، وبـالتالي ينطبـق عليه قـانون عمل األجانب لجهة إجازة العمل 

ومبــدأ المعاملة بــالمثل، وذلك بــالرغم من عدم وجود دولة فلســطينية مستقــلة تعامل اللبــناني في فلســـطين كالعامل 

الفلسطيني في لبنان، وما يشكله من مخالفة لبـروتوكول الدار البـيضاء الذي ينص على أن: "يعامل الفلسـطينيون في الدول 

العربية التي يقـيمون فيها معاملة رعايا الدول العربـية في سـفرهم وإقـامتهم وتيسـير فرص العمل لهم''. إن تبـني الجامعة 

١٩٩١العربية القرار  في العام  الذي اشترط معاملة الفلسطينيين حسب األحكام والقـوانين المعمول بـها في كل دولة  ٥٠٩٣

أضعف في الواقع االلتزامات القـانونية التي أقـرها بـروتوكول الدار البـيضاء. صدر بـعد هذا البـروتوكول العديد من القـرارات 

الجماعية والفردية التي تكررت فيها المواقف الحاثة على تطبيق البروتوكول، ولم تقم أية دولة عربية بتطبيق هذه القرارات 

بشـكل كامل أو ثابـت. لم تتعّرض الجامعة العربـية لعدد من التفاصيل المحـددة لوضع الالجئين الفلسـطينيين الذين ُهّجروا 

 ، ، ووضعية الالجئين الذين ال يندرجون تحــــــــت مصنفات الجئي العام  والجئي العام  ١٩٦٧ألول مّرة في العام  ١٩٤٨ ١٩٦٧

والمهجرين الفلسـطينيين في الداخل وبـالتالي فإن أمور فئة كبـيرة من الفلسـطينيين ال تزال تراوح مكانها بـانتظار تســوية 

شؤونها في بعض الدول العربية. 

دّلت تحقيقات مؤتمر المشرفين على الشؤون الفلسطينية، على أن مستوى تطبيق معايير جامعة الدول العربية حـول معاملة 

الفلســطينيين في بــعض الدول األعضاء متدنٍّ. والســيما في أعقـــاب حـــرب الخليج الثانية، عندما تّبنت الدول األعضاء في 

، الذي يخول الدول بـــمعاملة الالجئين الفلســــطينيين بــــموجب المعايير  ، في العام  ١٩٩١الجامعة العربـــية قـــرار  ٥٠٩٣

والتشريعات الوطنية التي ترتئيها الدولة المضيفة مناسبـة، بـدال من االلتزام ببـنود ''البـروتوكول''. بالنسبـة للدول العربـية 

التي دخلت إلى الجامعة العربــية بــعد توقــيع البــروتوكول ال تزال غاضة الطرف عنه غير مبــدية موقــفها حـــياله مما جعل 

البـروتوكول عرضة للتهميش من قبـل مجموعة كبـيرة من دول الجامعة العربـية، لذلك يتوجب على الجامعة العربـية الطلب 

إلى تلك الدول رسمياً العمل على المصادقة على البروتوكول وتفعيله. إن نطاق الحماية الممنوحة لالجئين الفلسطينيين في 

١٩٦٥الدول العربـية المضيفة بـموجب بـروتوكول الدار البــيضاء لعام  هو أضيق بــكثير من نطاق الحــماية الذي يتمتع بــه 

الالجئون عامة، وفق المعاهدات واالتفاقات المعمول بها في هذا الخصوص دوليا. ولذا فإن المطلوب هو التزام أكبر من جانب 

العديد من الدول العربية بتطبيق معايير البروتوكول وإزالة العقبـات التي تحـول دون تطبيقـها على المسـتوي الوطني، ومن 

ثم موائمة الحماية المطبقة على الالجئين الفلسطينيين في هذه الدول مع معايير الحماية الدولية. 

*****
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نظمت جمعية منتدى التواصل ضمن "مشروع حق العودة لالجئين (سنعود)" بتمويل من المساعدات الشعبية النرويجية 

مؤتمرا بعنوان: "حق العودة بين القرارات الدولية والقرارات العربية"، وذلك يوم ٢٠/١٢/٢٠١٠ في قاعة مركز  )NPA) 

رشاد الشوا الثقافي بغزة. 

شارك في المؤتمر ستة باحثين تناولوا في أبحاثهم قضايا تتعلق بموقف القرارات الدولية والعربية تجاه الالجئين 

. وقد اختتم المؤتمر فعالياته بمجموعة  ١٩٤٨الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها في العام 

من التوصيات استمدها من كتابات الباحثين، ومن رؤية الحملة الشعبية للدفاع عن حق العودة, وكانت كالتالي:

١-  إن منظمة التحـرير الفلسـطينية، هي الجهة الوحـيدة المخولة بالحـديث حـول الحـلول المطروحـة لقـضية الالجئين وحـق 

العودة، ووفق الثوابت الفلسطينية والقرار االممي رقم ١٩٤.

٢-  التأكيد على مجموعة النصوص والقـرارات الدولية التي تحـرم اإلنســان وتجبــره على ترك بــلدة، أو منعه من العودة إلى 

موطنه األصلي، وهذه النصوص ممثلة في: قرارات األمم المتحدة، والميثاق العالمي لحقوق اإلنسان، واتفاقية جنيف الرابعة، 

والمعاهدة الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية. 

٣-  أن حـق العودة والتعويض هو حـق فردي وجماعي، وال تسقـطه أي اتفاقـيات مخالفة لمبـدأ حـق العودة. وهو حـق ثابــت ال 

يسقط بالتقادم ويورث من جيل إلى جيل، وهو أيضا مكفول قانونيا وسياسيا ألنه مرتبط بحق الفرد في الملكية والسيادة. 

٤-   أن جوهر القضية الفلسطينية هو قضية الالجئين، ودون حل هذه القضية ال يمكن حل القضية الفلسطينية، لهذا ال يجوز 

تجزئتها، والبحث في حلول جزئية لها من خالل حلول جغرافية لكل مجموعة من الالجئين على حده.

٥ـ  إن قضية الالجئين وحق العودة، هي قضية الشعب الفلسطيني، فال يجوز التفاوض حول هذا الحق أو تأجيله، ويكمن الحـل 

في عودة الالجئين إلى ديارهم التي شــردوا منها في العام ١٩٤٨، بــناء على القــرار األممي الخاص بقــضية الالجئين رقــم 

.(١٩٤)

٦-  ال يختلف اثنان من الالجئين على أن حـــل قـــضيتهم يكمن في عودتهم إلى ديارهم، وتعويضهم، وليس بــــالتوطين أو 

التجنيس. لهذا ال يتم اعتبـار مسـألة إقـامة الالجئين الفلسـطينيين في الدول العربـية والشـتات بـديال لحـل القـضية، بــل إن 

إقامتهم مؤقتة حتى عودتهم.

٧-  إن مسألة التعويض هي قضية أساسية لكنها ليست بديال عن حـق العودة، فهي مسـألة مرتبـطة بـما تعرض له الالجئون 

الفلسطينيون من خسائر مادية ومعنوية جراء تهجيرهم بالقوة من ديارهم وأراضيهم. 

٨-  التأكيد على مسؤولية إسـرائيل والمجتمع الدولي عن قـضية الالجئين، والعمل على حشـد الجهود الدولية إلجبـارهم على 

االعتراف بهذه المسؤولية. 

٩-  التأكيد على ضرورة قــيام وكالة الغوث (االونروا) بــدورها في رفع مســـتوى الخدمات المقـــدمة لالجئين، واعتبـــار ذلك 

مسؤولية سياسية إلى حين حل قضية الالجئين على أساس حق العودة والتعويض.

-  التأكيد على التعامل مع قضية الالجئين في الدول العربية والشتات على أساس أنها قضية سياسية، وصون حقوق هذه ١٠



المجموعات بالعيش الكريم اإلنساني، وتوفير فرص العمل والتعليم والعالج الصحي، وتنفيذ مشاريع تشغيلية في المخيمات 

والتجمعات الفلسطينية.

ـ ندعو الدول العربية إلى تسهيل حـركة وتنقـل الالجئين الفلسـطينيين بـين أراضيها، ومنحـهم التسـهيالت الالزمة، ومن  ١١

وثائق سفر وأوراق ثبوتية، لكي يتمكنوا من العيش بحرية إلى أن يعودوا إلى ديارهم.

ـ نطالب جامعة الدول العربــية إلى إعادة النظر في القــرارات العربــية المجحــفة بحــق الالجئين الفلســـطينيين، وخاصة  ١٢

القرارات المتعلقة بالعمل والتعليم والعالج، بأن تصبح تلك الخدمات تقدم لالجئين الفلسطينيين مجانا.

*****





ـ د. وليد الحمامي:

. حـاصل على درجة الدكتوراه في القـانون العام. عمل في  ١٩٤٧كاتب وباحث وأكاديمي، من مواليد يافا – فلسـطين في عام 

الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية. ودبلوماسي في سـفارة فلسـطين- رومانيا. كما مستشـارا قـانونيا في قـيادة 

األمن الوطني والقضاء العسكري الفلسطيني وعمل أيضا محـاضرا في عدد من الجامعات العربـية والفلسـطينية، ويعمل اآلن 

محـاضراً غير متفرغ في جامعة غزة وكلية مجتمع األقـصى. صدر له عدد من الكتب والدراسـات في العلوم السياسـية والعلوم 

القانونية.

ـ د. ناصر جربوع اليافاوي: 

كاتب وباحث ومحلل سياسي، حاصل على بكالوريوس في اآلداب تخصص تاريخ من جامعة بيرزيت، ودبلوم تربية من جامعة 

القـدس المفتوحـة. ودبـلوم عالي في اآلداب تخصص تاريخ، وماجسـتير جامعة األقـصى البـرنامج المشــترك مع جامعة عين 

شـمس، ودكتوراه في التاريخ جامعة كولومبــو – المغرب. عمل مدرســا لمبحــث التاريخ في العديد من المدارس الحــكومية، 

وموجها تربوًيا لمبحث التاريخ والقضايا المعاصرة في وزارة التربية والتعليم، ومحكماً للمناهج الفلسطينية (التاريخ والقضايا 

المعاصرة)، ومحاضراً مدرًبا للتاريخ الشـفوي وسـيكولوجية إجراء المقابـلة في الجامعة اإلسـالمية بـغزة. عضو في العديد من 

المؤسسات الثقـافية والمجتمعية. وكاتب وباحـث للعديد من المقـاالت والدراسـات في المواقـع والصحـف المحـلية واإلقـليمية 

والدولية. وقد نشرت له العديد من الدراسات والكتب عبر وسائل اإلعالم والجامعات والمؤسسات المجتمعية.  

ـ أ. جودات جودة 

كاتب وباحـث، من النشـطاء في الدفاع عن حـق العودة وقــضية الالجئين، شــارك في تأســيس اللجان الشعبــية لالجئين في 

مخيمات قـطاع غزة، عضو وأمين سـر التجمع الشعبـي الفلسـطيني للدفاع عن حـق العودة، شــارك في العديد من المؤتمرات 

والندوات المتعلقة بشؤون الالجئين، يعمل مديرا عام في دائرة شؤون الالجئين.

ـ أ. أمنة غنيم 

باحثة في التاريخ، حاصلة على بكالوريوس تاريخ من الجامعة اإلسالمية – غزة، وماجستير في التاريخ الحـديث والمعاصر من 

جامعة عين شمس – مصر. تعمل في المدارس الحكومية بقطاع غزة. شاركت في إعداد منهاج التاريخ للثانوية العامة.

ـ أ. اشرف المبيض:

. حـاصل على شـهادة في االقـتصاد والعلوم  ١٩٧٨محرر صحفي وباحث في العلوم السياسـية. من مواليد مدينة غزة في عام 

السياسية- كلية التجارة- الجامعة اإلسالمية بغزة، وماجستير في الدراسات السياسـية – معهد البحـوث والدراسـات العربـية – 

القاهرة، ويعد لرسالة الدكتوراه في العلوم السياسية.

*****

*****

*****
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ـ تمراز   أ. والء عبد ا

. حـاصل  ، تعود جذوره إلى قـرية أسـدود المحـتلة عام  ١٩٤٨كاتب وباحث، ومصور. من مواليد الرصيفة في عمان عام  ١٩٧٧

على دبلوم معهد فني حربي- شعبة االتصاالت الالسلكي 

ـ تمراز   أ. والء عبد ا

. حـاصل  ، تعود جذوره إلى قـرية أسـدود المحـتلة عام  ١٩٤٨كاتب وباحث، ومصور. من مواليد الرصيفة في عمان عام  ١٩٧٧

على دبـلوم معهد فني حربـي- شعبـة االتصاالت الالسـلكي  البحـري، وعلى دورة في مهارات الكتابـة المهنية وإدارة الوثائق. 

ودورة في مهارات وفنون لغة الجسد. ودورة تدريبية عن العالقات الدبلوماسية والقنصلية في قسم العلوم السياسية بجامعة 

األزهر بـغزة. عضو ومسـئول اللجنة الثقـافية في "حـزب الشـعب الفلسـطيني" عن محـافظة غزة . شـارك في ندوة عن الدعم 

المؤسسي وبناء القدرات المؤسسية المدنية وغير المدنية في مركز الدارسات والبحوث اإلسـتراتيجية بالقـاهرة. وعمل ضمن 

مجموعات نقاشية بؤرية عن مدي تأثير الحالة االقتصادية والتعليمية والموقع الجغرافي.

*****

*****



ـ م. ت. ف، رئيس دائرة شؤون الالجئين  ـ د. زكريا األغا / عضو اللجنة التنفيذية ل ١

ـ ا. وداد نصر / المساعدات الشعبية النرويجية  ٢

ـ أ. جمال أبو حبل / اللجنة االستشارية للمشروع  ٣

ـ أ. صالح الشافعي / رئيس مجلس ادارة جمعية منتدى التواصل  ٤

ـ أ. ناهـض زقـوت / منسق عام المؤتمر  ٥

ـ أ. جمال البابا / إدارة جلسة االفتتاح  ٦

ـ د. فؤاد حمادة / رئيس الجلسة األولى ٧

ـ د. مازن العجلة / رئيس الجلسة الثانية  ٨

ـ أ. نعيم مطر / رئيس الجلسة الختامية  ٩

ـ د. وليد حمامي / باحث  ١٠

ـ أ. آمنة غنيم / باحثة  ١١

ـ أ. جودات جودة / باحث  ١٢

ـ د. ناصر جربوع / باحث  ١٣

ـ أ. اشرف المبيض / باحث  ١٤

ـ أ. والء تمراز / باحث  ١٥

ـ د. مريم أبو دقة / اللجنة االستشارية  ١٦

ـ أ. طارق أبو غزالة / اللجنة االستشارية  ١٧

ـ أ. خالد السراج / اللجنة االستشارية  ١٨

ـ أ. ماهر الطالع / اللجنة االستشارية  ١٩

ـ أ. رامي صوان / المدير التنفيذي لمشروع حق العودة لالجئين (سنعود)  ٢٠

قد كرم المؤتمر بدرع خاص روح المناضل والمفكر الكبير أ. عبد او الحوراني.



*****



جمعية منتدى التواصل، مؤسسـة تطوعية، غير حـكومية ال تسـعي للربــح المادي مســجلة لدى وزارة الداخلية الفلســطينية 

، أنشئت عام  نظراً الحتياج المخيم للخدمات التأهيلية وبـرامج أخرى خاصة بـالمرأة  ١٩٩٣وتحمل شهادة تسجيل رقم  ٧٥٣٦

) سنة من خالل إيجاد بيئة تربوية  ١٨والطفل وذلك من أجل إحداث تغييرات إيجابية في حياة األطفال المحرومين من سن (٤-

سليمة وهادفة لتلبية احتياجات المجتمع المحلي، والتي تتمثل بحقوق الطفل، مما يعزز لديه الشعور باالنتماء واألمان والثقـة 

بـالنفس، وتعزيز القـدرة على اتخاذ القــرار الســليم المتكامل من خالل بــرامج عديدة ومتنوعة تســاعد األطفال على النمو 

الجســـمي والنفســـي والفكري الســـليم المتكامل، وتعميق روح االنتماء الوطني لدى الشبــــاب واألطفال وتنمية روح العمل 

الجماعي، دعم القيادات الواعدة والمبدعين من الناشئين وإبراز مواهبـهم وإبـداعاتهم كثروة وطنية ينبـغي رعايتها، والعمل 

على دمج المعاق في المجتمع المحلي.

وهي إحدى المؤسسات التطوعية التي تعمل على تفعيل دور أفراد المجتمع المحلي وزيادة درجة الوعي تجاه القضايا الثقافية 

والمجتمعية .

وتتمحور اهتماماتها على مواضيع تتعلق بالخدمات االجتماعية والثقافية وبرامج المرأة والطفولة وفئات الشباب.

الرسالة:

نسعى لتنمية قدرات الشباب واألطفال من كال الجنسين ومن خالل برامج نوعية ثقـافية وتعليمية وتدريبـية وتقـديم خدمات 

اغاثية وإنسانية لهم.

الرؤية: 

خلق جيل شبابي ريادي قادر على المشاركة في صناعة القرار وبناء المجتمع وقادر على تحديد اتجاهات مستقبـليه بـكل ثقـة 

وجدارة, و نشــر الوعي الثقــافي واالجتماعي لدى فئات الشبــاب وخلق نوع من التواصل بــين األجيال وتقــديم الدعم المادي 

والمعنوي والنفسي لألسرة الفلسطينية وأسر الشهداء.

األهداف:

١. تقديم الدعم المادي والمعنوي والنفسي لألسرة الفلسطينية وأسر الشهداء.

٢. نشر الوعي الثقافي واالجتماعي لدى فئات الشباب وخلق نوع من التواصل بين األجيال.

٣. التأكيد على مشاركة الشباب في تحمل المسئوليات وأخذ دورهم القيادي في المجتمع.

٤. المساهمة في الفهم العميق للبيئة المحلية والعمل على حل تلك المشكالت.

٥. تفعيل دور المرآة في المجتمع والنهوض بواقعها الثقافي واالجتماعي.

٦.  تقـديم خدمات متنوعة لألطفال لتنمية مواهبـهم وقـدراتهم بحـيث تشـتمل على حـضانة، رياض أطفال إنشـاء مكتبــات 

للمطالعة، التعامل مع الحاسوب من خالل والوسائل التعليمية المختلفة.

٧. العمل على إنشاء مكتبة عامة تخدم كل فئات المجتمع. 

٨. العمل على إحياء التراث الشعبي الفلسطيني.



*****



في عام ١٩٣٩ كمنظمة تضامن إنســـانية ولدت من الحـــركة العمالية في   NPAتأسســت المســاعدات الشعبــية النرويجية 

النرويج، ملتزمة بالتضامن، وحقوق المسـاواة والديمقـراطية كجزء من األهداف والمبـادئ التوجيهية من أجل ترسـيخ العدالة 

االجتماعية من خالل برامجها ومشاريعها التنموية العاملة في أكثر من ٣٠ دولة. تعمل المساعدات الشعبية النرويجية بشكل 

عام على ترسيخ دعائم الديمقراطية والحقوق اإلنسانية وعلى توفير بيئة خالية من معوقـات التنمية البشـرية وعلى التوزيع 

العادل للموارد الطبـيعية. وتسـعى المؤسسـة إلى تطور اقــتصادي واجتماعي وسياســي إيجابــي في المجتمع الفلســطيني، 

وتعمل على تقوية الفلسطينيين للمطالبة بحقوقهم، وتبـنى دعمها مع المؤسسـات الشـريكة على مبـدأ التكافل والمشـاركة 

والحوار الفعال والعالقة المفتوحة واحترام كرامة ووجود اآلخرين. تتخذ المساعدات الشعبية النرويجية موقفاً واضحاً حول حق 

العودة لالجئين الفلسـطينيين المبـني على أسـاس قـرار األمم المتحـدة رقـم ١٩٤، بـاإلضافة إلى الدفاع عن حقـوق اإلقــامة 

طويلة المدى في فلسـطين ولبـنان هي دعم حقـوق الفلسـطينيين وتوجيه   NPAالفلسطينية في لبنان وإسرائيل. إن أهداف 

حياتهم الخاصة والمساهمة في تطور اقتصادي واجتماعي وسياسي إيجابي، وتعمل من أجل تقوية الفلسـطينيين للمطالبـة 

بحقوقـهم، وهى لها تاريخ في الوقـوف إلى جانب المجموعات الضعيفة في المجتمع الفلسـطيني، وبـخاصة حقـوق المعاقـين 

للمشـاركة في المجتمع كأشـخاص متسـاوين كانوا وسـيكونون مهمين في عملنا. نحـن نؤمن أن حـق الناس في التعبــير عن 

يركز في كل من   NPAآرائهم بحـرية والحـاجة إلى إعالم مستقــل وحــر هما أولويات العملية الديمقــراطية. ولهذا، فان عمل 

فلسطين ولبـنان على تطوير ودعم القـوى الديمقـراطية في المجتمع الذي يشـاركنا الرؤية األساسـية في أن كل إنسـان لديه 

نفس الحقوق المتساوية بغض النظر عن العرقية والدين والجنس والدرجة أو أي تقسيمات اجتماعية أخرى. 

يركز هذا العمل بشكل خاص على الشباب وقـدرتهم على التأثير في شـروط حـياتهم الخاصة ومستقبـلهم. ويتم التركيز في 

على مفهوم الحقـوق حـيث التعاون من أجل التطوير يهتم بـالعدالة وليس اإلحســان كأســاس لقــضية   NPAجميع نشـاطات 

في فلسطين مع أكثر من ٥٠ مؤسسة فلسطينية غير حكومية حيث بـدأ بـرنامج التنمية خالل   NPAالحقوق اإلنسانية. تعمل 

االنتفاضة األولى وقد تم إنشاء مكتب دائم في غزة عام ١٩٩٥. 

المبني على أساس الحقوق اإلنسانية في فلسطين:  NPAمواطن التركيز في عمل 

�حقوق األرض والموارد.

�حق المشاركة والحقوق الديمقراطية لألفراد.

�الشباب وحقهم في المشاركة.

�الحق في حرية التعبير وحرية اإلعالم.

�حقوق المرأة اإلنسانية ووقف كل أشكال العنف ضد المرأة.

�الحق في بيئة خالية من األلغام األرضية. 
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 فكرة الحملة:

حشد وتعبئة األجيال بالنكبـة وأحـداثها وبحقـهم بـالعودة لديارهم األصلية التي هجر منها أبـائهم وأجدادهم وذلك من خالل 

تنفيذ الحـملة على مسـتوى مخيمات المحـافظة الوسـطى (النصيرات – دير البـلح – المغازي– البــريج) وبإشــراك شــخصيات 

أكاديمية ووطنية وممثلي المؤسسات األهلية. 

أنشطة الحملة:

�عروض وثائقية.

�كرنفال رياضي.

�توثيق التاريخ الشفوي.

�رسالة من طفل إلى طفل.

�ورش عمل حسب األجندة التاريخية.

�لقاءات تثقيفية في مدارس مخيمات الوسطى.

�قراءة نقدية للقرارات الدولية والقرارات العربية.

�مؤتمر حق العودة بين القرارات الدولية والقرارات العربية.

حملة إعالمية للمشروع ( نشرة تعريفية – بوسترات – ملصقات- حلقات إذاعية)
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