الالجئون الفلسطينيون
بين حقوق اإلنسان وحق العودة

د.عزيزة محمد على بدر-أستاذ الجغرافيا المشارك

معهد البحوث والدراسات اإلفريقية -جامعة القاهرة

تمثل مشكلة الالجئين واحدة من أعقد عناصر القضية الفلسطينية ،ضممن مشمكالت

عديدة أخرى كالحدود والقدس والمستعمرات والمياه...وغيرها ،وهي تلك المشكلة التي تمس

حقمموق اإلنسممان والحريممات ،والتممي تمممثرت وممما زالممت تتمممثر بكممل مسممتجد علممى السمماحة فممي
األراضممي المحتلممة أو فممي دول اللجممور والشممرق األوسممط وبممل وباألحممداث العالميممة ..وهممي
المشمكلة التمي بمدأت بشمكل حمماد واضم منمذ نشمع الصم ار العربمي اإلسمرائيلي فمي فلسممطين

واعالن قيام دولة إسرائيل في /14مايو ، 1948،حيث كانت إسرائيل قمد سميطرت علمى ثالثمة
أربمما المنطقممة التممي كانممت تحممت اانتممداع البريطمماني قبممل انسممحاع المملكممة المتحممدة التممي

كانت تتمتع بسلطة اانتداع إلدارة اإلقليم ،وذلك بعد موافقة الجمعية العامة لألممم المتحمدة

في نوفمبر  1947على تقسميم فلسمطين إلمى دولمة يهوديمة ودولمة عربيمة ،وقمد رفم

العمرع

في فلسطين والمدول العربيمة مشمرو التقسميم المذ أعطمى السمكان اليهمود أكثمر ممن نصم

أ ار ِ اإلقليم بالرغم من حقيقمة أن السمكان العمرع كمانوا أكثمر عمدداف فمي ذلمك الوقمت ،وابمان

الص ار الذ أعقع ذلك استولى اليهود على مزيد ممن األراضمي ،وتمم إعمالن قيمام دولمتهم.
ومع التوصل إلى اتفاقية الهدنة في عام  1949كانت إسرائيل قد سيطرت علمى ثالثمة أربما

المنطقممة التممي كانممت تحممت اانتممداع البريطمماني .وفممي تلممك الفتممرة ازداد وقممو المزيممد مممن
ااشتباكات بين العرع واليهود.

وفممي أعقمماع ذلممك جممرى طممرد ح موالي  750أل م

فلسممطيني واجبممارهم علممى الف مرار مممن

المناطق الواقعة تحت السميطرة اليهوديمة .وحاولمت األممم المتحمدة التفماو

بشممن عمودتهم

إلممى ديممارهم ،لكممن إس مرائيل حالممت دون ذلممك ..ومازالممت ،وسممرعان ممما تممم إنشممار مسممتوطنات

يهودية جديدة على مساحات كبيرة من األراضي المملوكة للفلسطينيين واسمتوطن القمادمون
الجدد من المهاجرين اليهود فمي بيموت الفلسمطينيين ..بينمما اسمتقرت الغالبيمة الع ممى ممن

الالجئين الفلسطينيين في المناطق الحضرية بالبلدان العربية أو تمت عمودتهم إلمى الموطن،

لكن بقى نحو ثلث الالجئين تقريبماف تممويهم المخيممات فمي المنطقمة ،ومنمذ ذلمك الحمين لمت
71

هممذه المخيمممات تمثممل رم م ازف لمحنممة الالجئممين الفلسممطينيين . .الممذين بممالرغم مممن ااعت م ار

بحقوقهم في العودة كجماعة في قرار الجمعية العامة رقم  194الصادر أول ديسمبر ،1948

مازالوا اجئين يتلقون مساعدات وكالة األمم المتحدة لغوث وتشمغيل الالجئمين الفلسمطينيين

فممي الشممرق األدنممى  UNRWAوهممي الوكال مة التممي نشمممت بق مرار الجمعيممة العامممة لألمممم
المتحدة في ديسمبر .1949

الالجئون الفلسطينيون بين حقوق اإلنسان وحق العودة

واليممموم يبلممما عمممدد الالجئمممين الفلسمممطينيين مممما يقمممرع ممممن أربعمممة ماليمممين نسممممة فمممي

المنطقممة ،مممن إجمممالى أكثممر مممن سممتي ماليممين فلسممطينى فممي جميممع أنحممار العممالم ،إذ تمممثر

عددهم بالمستجدات والصراعات في المنطقة مع الزيادة الطبيعية ألعدادهم.

هناك عدة فئات من الالجئين الفلسطينيين ،ا يحق لهم كلهم تلقمى مسماعدات األنمروا
 ،ويتلقى العديد منهم مساعدات مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين ،كما تعمل األنروا

بشممكل وثيممق مممع من مممات أخممرى لألمممم المتحممدة فممما هممي ويتمموز الالجئممون الفلسممطينيون

جغرافياف في بلدان المنطقة ،يقميم جمزر ممنهم فمي مخيممات ،فمما همو التوزيمع الجغرافمي لهمم
ولمخيممممماتهم ،وممممما هممممي خصائصممممهم الديموجغرافيممممة ،وكيمممم

يحصمممملون علممممى حقمممموقهم

اإلنسانية وما الجهات المنوط بها تقديم المساعدة لهم ،وما همو مسمتو الخمدمات المقدممة

لهمممم فمممي مخيمممماتهم -صمممحية وتعليميمممة وغذائيمممة وبنيمممة أساسمممية وغيرهممما  -وممممن يقممموم
بعمليات التمويل ،وما تقييم أوضاعهم في ل مفاوضات السالم المتعثرة وانتفاضة األقصى

و رو

الص ار  ،وما هي حمدود األممل فمي العمودة والتمي يحلمم بهما أ اجم حمول العمالم،

وهل يمكن عودتهم عملياف
هذه األسئلة وغيرها مما يخص هذا القطا من الشمعع الفلسمطيني ،همي مما تحماول

هممذه الدراسممة اإلجابممة عليهمما ،باسممتخدام المتمماو مممن بيانممات واحصممائيات ومسمموحات ،وفممق

المممنه التمماريخي لتتبممع تطممور الحالممة وممما ط م أر عليهمما مممن تغي مرات تممرتبط بمحممداث بعينهمما،

والمممنه الوصممفي التحليلممي بمسممالكي وأدواتممي المختلفممة ،لتحليممل أبعمماد المشممكلة وتوزيعاتهمما
المكانية وعالقاتها وارتباطها بمتغيرات أخرى ،واستنباط النتائ واستنتاجها..مع التركيمز فمي

تتبع الخصائص على الالجئين في مناطق عمل األنروا كدراسة حالة.


حتى ا ننسى قرى الفلسطينيين المدمرة وااستيطان اليهود :
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حيث جذور المشكلة وأحد أهم أسباع اسمتمرارها ،وأحمد أهمم العقبمات أممام حلهما. .
إذا رجعنا للتاريخ لنتعر على جذور المشمكلة نجمد أن سمكان فلسمطين العمرع فمي العصمر

الحممديث لممم يكون موا هممم الممذين دخل موا مممع الفممت العربممي اإلسممالمي ،إنممما هممم سممكان الممبالد

األصليين . .وقد كانت فلسطين التمي تتمتمع بموقمع جغرافمي متميمز محمط أطمما المسمتعمر
منممذ القممدم ،وتعرضممت عبممر تاريخهمما لعممدة محمماوات مممن السمميطرة األجنبيممة عليهمما ،منهممما

السيطرة البريطانية ومن اليهود حق إنشمار دولمتهم فمي فلسمطين برصمدار قمرار وعمد بلفمور

فممي الثمماني مممن نمموفمبر .. 1917إذ لممم يكممن لليهممود أمممالك فممي فلسممطين إا فممي العهممدين
العثماني والبريطاني  1948-1854ففي أوائل القرن  19كان اليهود أقلية لم يسم لها سموى
بالعمممل فممي التجممارة ،ورف م

بمماألر

طلممبهم بش مرار األراضممي الزراعيممة وغيرهمما لألنشممطة المرتبطممة

إبممان الحكممم المصممر عممام  . .1837وفممي عهممد السمملطان عبممد الحميممد العثممماني

( ،)1861-1839تملممك اليهممود الغربممار أول أر

فممي فلسممطين وكممان ذلممك عممام  ..1854وفممي

عام  1856أشمترى يهمود بريطماني أول بسمتان برتقمال فمي فلسمطين ..وفمي عهمد السملطان
عبد العزيز العثماني ( )1876-1861منحت الحكومة العثمانية اليهود أر

مساحتها

2600

دونم بالقرع من يافا ..وفي عهد السلطمان عبمد الحميمد الثماني ( ،)1909-1876بمدأ تمسميس
المستعمرات اليهودية في الري

الدكتورة  :عزيزة محمد علي بدر

الفلسطيني ،وذلك علمى أثمر المشماكل اليهوديمة فمي روسميا

عام  1876وما بعده ،مما اضطر الكثيرين منهم للهجمرة إلمى فلسمطين وغيرهما ،وقبمل العمرع
همالار النممازحين إلممى بالدهممم كالجئممين ومضمطهدين ..وبممدأت جمممو هممالار الالجئممين اليهممود
تسممعى لالسممتقرار فممي الريمم

الفلسممطيني ففممي  1878/8/8أقمماموا أول مسممتعمراتهم وتعممر

مدينة تضم أكثر من  75أل

يهودى .

باسم" بتاو تكفا" على بقعمة "ملمبس" وتقمع علمى بعمد  12كمم شممال شمرقى يافما ،وهمي اليموم
في عام  1884بلا عدد المستعمرات اإلسمرائيلية خمسماف ،تقمع ثمالث منهما بجموار يافما،

وواحممدة فممي حيفمما واألخممرى فممي الحولممة ...وفممي  1886حممدثت أول اصممطدامات مسمملحة بممين
العرع والمستعمرين اليهود عندما هاجم العرع المطرودون من قراهم ومدنهم في( الخضيرة

وملبس) الغزاة اليهود مما دفع الحكوممة العثمانيمة إلمى فمر

قيمود علمى هجمرة اليهمود إلمى

فلسطين ..وقد بدأت فكرة ااستيطان الصهيونى في فلسطين منذ المالتمر الصمهيوني األول

 -فممي بممازل بسويس م ار عممام  - 1897وكممان أول أهممدافها ااسممتيطانية العمممل علممى اسممتعمار

فلسطين بواسطة العمال الزراعيين والصناعيين اليهمود .وحتمى نهايمة القمرن  19ارتفمع عمدد
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المستعمرات في الري

إلى  22مستعمرة تضم ( 5210يهود ) مع مها في السهل الساحلي

بين الكرمل ومصر ،وفي الجليل والقدس واألغوار .وفي عام  1914وقبيل خمرو العثممانيين
مممن فلسممطين ازدادت المسممتعمرات حتممى بلغممت  47مسممتعمرة منهمما  26فممي السممهل السمماحلي

و  12في الجليل ،و  2في القدس ،و  6في األغوار وواحدة في مر بن عمامر ،بلما سمكانها
 11990يهوديماف .وقممد قاممت العديممد مممن المسمتعمرات علممى أنقمما

بلمدات فلسممطينية عريقممة،

ومع مم المسمتعمرات اليهوديمة التمي أقيممت فممي العهمد العثمماني كانمت تحممل فمي أول األمممر

اسم البق عة العربية التي أقيممت عليهما ،أو برضمافة كلممة يهمود أو " كبانيمة" للقريمة العربيمة
المجمماورة ..وتممدل األسمممار اليهوديممة التممي دعيممت بهمما بع م

والغايات السياسية التي وضعها اليهود
أ ار

(.. )1

المسممتعمرات علممى األهممدا

وكانت أمالك اليهمود ا تعمادل إا  % 2.4ممن
()2

فلسطين التي تبلا جملة مساحتها  27مليون دونم.

وكانممت بريطانيمما وأمريكمما قممد تحملتمما مسممالولية بنممار وتقويممة الحركممة الصممهيونية فممي

فلسطين وقادت بريطانيا تلك المسالولية في مرحلة هامة من تاريخ الحركة الصهيونية همي
مرحلة النشمة والتطور والهجرة وااستيطان ومن ثم قيام دولة يهودية علمى أر

فلسمطين،

وكانت الفرصمة مواتيمة ألن بريطانيما دولمة اسمتعمارية يعتممد عليهما وقتئمذ .وفمي عمام

1905

شكل مجلس الوزرار البريطاني لجنة لترسيخ ااستعمار في آسميا وافريقيما ووضمعت اللجنمة

تقريممر كامبممل نيممرمين رئمميس وزرار بريطانيمما والممذ نممص فممي إحممدى فقراتممي علممى " ضممرورة

العمل على فصل الجزر اإلفريقي في هذه المنطقة عن الجزر اآلسميو وتقتمرو اللجنمة لمذلك
إقامة حاجز بشرى قوى وغريع ،يحتل الجسر البرى الذ يمربط آسميا برفريقيما بحيمث يشمكل

فممي هممذه المنطقممة وعلممى مقربممة مممن قنمماة السممويس قمموة صممديقة لالسممتعمار وعممدو لسممكان

المنطقممة" ومممن الجمممدير بالممذكر أن الهجمممرة الصممهيونية قمممد بلغممت أوجهممما وفلسممطين تحمممت
اانتداع البريطاني ،في فترة ما بين الحربين العالميتين ،ويمتي وعد بلفور ليكون حلقة فمي
سلسملة المدعم البريطماني المسمتمر للحركمة الصمهيونية عمام  1917والمذ وافقمت الوايمات

المتحممدة عليممي وصممادقت عليممة الحكممومتين الفرنسممية واإليطاليممة .وفممي العهممد البريطمماني ممما

بين عام  1948-1918باشر اليهود بنمار المسمتعمرات بمجمرد انتهمار الحمرع العالميمة األولمى
وكممان أولهمما مسممتعمرة بنيامينمما - 1919الشممونة اليهوديممة -جنمموبي حيفمما ،تالهمما عممام

1920

مسممتوطنات " قريممات عنممابيم" فممي جبممال القممدس شمممال غممرع قريممة أبممو غممو  ،ومسممتوطنة

"داجانيا أ " و"داجانيا ع" سمخ العربية من أعمال طبرية.
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وكانممت أهممم صممفقات ابتيمما األراضممي التممي حصممل عليهمما اليهممود مممن أشممخاص غيممر
فلسطينيين ،منها  200أل

دونم من أراضى مر ابن عامر اشترتها عدة جمعيات يهوديمة،

واشتمل البيع على  22قرية ،وبلا عدد العمائالت التمي أ خرجمت ممن همذه القمرى نحمو

1746

عائلممة تضممم نحممو  8730وذلممك بممين عممام  .1925-1920وفممي عممام  1929اشممترت جمعيممة
الصممندوق اليهممود القممومي ح موالي  30826دونممم مممن أراضممى واد الح موارث العربيممة فممي

قضار طولكرم ،وفي عام  1934اشترت شركة تحسين األراضي الفلسطينية اليهوديمة امتيماز

تجفي

بحيرة الحولة من الحكومة العثمانية وتبلما مسماحتها  56939دونمم .وقمد ارتفمع عمدد

المسمتعمرات اليهوديمة فمي ريم

فلسمطين ممن  73مسمتعمرة عمام  1922إلمى  123مسمتعمرة

عممام  ، 1931ثممم ارتفممع عممددها إلممى  193مسممتعمرة عممام  ، 1936والممى  287عممام

1945

باإلضافة إلى  6مستعمرات ارتفعت درجتها إلى مدينمة منمذ عمام . . 1942وقمد ارتفمع عمدد
اليهممود المهمماجرين إلممى فلسممطين مممن  55أل م

 1925والى 300أل

بعممد الحممرع العالميممة األولممى إلممى  108عممام

عام  ، 1935وصل عام  1948إلى  650ألفماف وفلسمطين تحمت اانتمداع

البريطماني  ...وعنممدما صممدر قمرار الجمعيممة العامممة لألمممم المتحمدة رقممم  181فممي  29نمموفمبر

 1947والمتضمن الموافقة على تقسيم فلسمطين ،نصمت وثيقمة إعمالن دولمة إسمرائيل " علمى

أن دولة إسرائيل ستكون مفتوحة للهجرة ولجمع الشتات وسو

تحرص علمى تطموير المبالد

لمصمملحة سممكانها" ...وفممي عممام  1947كممان سممكان فلسممطين ح موالي  1908775سمماكن يمثممل

اليهممود ح موالي  % 30.9مممن جملممتهم ،وبلمما عممدد المسممتعمرات اليهوديممة علممى جميممع أر

فلسطين حوالي  363مستعمرة وتم تدمير  61قرية عربية إبمان العهمد البريطماني فضمالف عمن

تشمممريد عشمممائر بقممما الحممموارث والحولمممة وواد القبممماني  -ممممن أعممممال طمممولكرم -وكمممان
الصممهاينة ينتخبممون المواقممع ااسممتراتيجية إلنشممار مسممتعمراتهم فممي فلسممطين ،فكانممت قممال

حصينة أكثر منها مستعمرات زراعية ..وفي عام  1968ارتفمع عمدد المسمتوطنات اليهوديمة

إلى  724مستوطنة ،وقد قامت إسرائيل بعد حرع  1967ببنار العديد ممن المسمتعمرات فمي
كممل مممن الضممفة الغربيممة وقطمما

غممزة ودمممرت بعم

المراكممز العمرانيمة ،باإلضممافة إلممى ذلممك

قامت بتغيير مع م المعالم والمالم الجغرافية والعمرانية لخريطة فلسمطين قبمل عمام

1948

وبعمممد عمممام  ،1967فقمممد كمممان فمممي فلسمممطين ممممع بدايمممة عمليمممات ااحمممتالل الكبمممرى لأل راضمممي

الفلسمممطينية فمممي حمممرع  1948ومممما بعمممدها مممما يزيمممد عمممن  850قريمممة يسمممكنها  % 65ممممن

الفلسطينيين ،باإلضافة إلى أكثر من  17مدينة فلسطينية عربية ليس بها يهود ،ضمت هي
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وبع

المدن التمي سمكنها اليهمود  %35ممن سمكان فلسمطين ،دممرت إسمرائيل حموالي

400

قرية ما بين  1948وحتى عمام  1952وتفاوتمت درجمة التمدمير للمراكمز العمرانيمة العربيمة ممن
مكمان آلخمر ،ومع مم المراكمز التمي دممرت أقميم مكانهما أنمماط مختلفمة ممن المراكمز العمرانيمة

السمابقة..وكانت
اإلسرائيلية ،وتغيرت األسمار العربية بمخرى عبرية كما اتضم ممن
بدر
األمثلمةزيزة محمد علي
الدكتورة  :ع

فلسطين مقسمة لعدة ألويمة وكمل لموار مقسمم إلمى أقضمية وهمي بمدورها تشمتمل علمى الممدن
والقرى والخرع والقبائل البدوية( األعراع) وكانمت خريطمة فلسمطين مقسممة إلمى  16قضمار،

تعرضممت مممدن وقممرى  14قضممار منهمما للتممدمير حتممى عممام  ، 1952وممما زالممت سياسممة إقامممة
المستوطنات وتجري

األراضمي وطمرد السمكان وعمزلهم قائممة تقموم بهما إسمرائيل إلمى اليموم.

مما يالكد أن إسرائيل تهد

منمذ نشممتها إلمى إزالمة أ أثمر أل موضمع فلسمطيني ،وسمكاني

بالتبعية ،وهذا هو لع القضمية ..فااسمتيطان همو أحمد األسماليع التمي تقموم عليهما الفلسمفة

الصممهيونية بممما تحملممي مممن معممان عدوانيممة وتوسممعية ذات منطلقممات عنصممرية بحتممة منممذ

البدايات األولمى لتطبيمق مبمدأ الموطن القمومي لليهمود فمي فلسمطين  ،حيمث تمم التركيمز علمى

ااسممتيطان بمنواعممي المختلفممة ،ويعنممى الحصممول علممى األر
عن طريق شرائها من بع

مممن سممكانها األصممليين س موار

السماسمرة ،أو ممن اانتمداع البريطماني تحمت غطمار ومسممى

أراضى الدولة أو األراضي األميرية ،ثم لجمت بعد ذلك إلى القوة العسكرية وما يترتع عليها
من إجرارات قتمل وتمدمير وطمرد للممواطنين الفلسمطينيين ممن أراضميهم وديمارهم حتمى تسمنى

لليهممود احق ماف إقامممة دولممتهم علممى أنقاضممها عممام  ، 1948وقممد لعبممت الوكالممة اليهوديممة عبممر

ذراعها القومي " الكيرن كييمت" الدور األكبر فمي السميطرة علمى األراضمي الفلسمطينية عبمر
مصادر التمويل القومي ألثريار اليهود فمي العمالم ،وا تمزال الغالبيمة ممن مسماحات األراضمي
التي أقيمت عليها الدولة العبرية تخضع لإلش ار

المباشر ممن خمالل دائمرة أراضمى إسمرائيل

باعتبار أن األراضي هي ملكية الدولة وليست لألفراد.

)(4

وبعممد هزيمممة  1967واحممتالل إسمرائيل لممما تبقممى مممن فلسممطين باإلضممافة أل ار

فممي

دول الجوار دخلت حرع ااستيطان مرحلة ومساحة جديدة  ،وقد فت سقوط الضفة الغربية
وقطمما غممزة والقممدس الشممرقية شممهية إس مرائيل لالسممتيطان بشمراهة ونهممم ،مممما يالكممد طبيعممة
الفلسفة الصهيونية التي تقوم على فمر

األممر الواقمع بقموة السمالو والتمي مازالمت تالكمدها

الممارسمممات اإلسمممرائيلية الحاليمممة ،وممممن هنممما أخمممذت حكوممممة إسمممرائيل فمممي اسمممتخدام تعبيمممر

األراضي المحررة بمداف ممن األراضمي المحتلمة ،ومنمذ البدايمة رفمع ااحمتالل اإلسمرائيلي شمعار
76

تفريا األر

ممن الغربمار أ الفلسمطينيين وازالمة أ معمالم تاريخيمة أو جغرافيمة تمدل علمى

وجممودهم ،وقممد فممت ااحممتالل الطريممق أمممام تهجيممر الفلسممطينيين إلممى الممدول العربيممة ودمممر

القرى العربية المحاذية للخط األخضر ( إسرائيل) في منطقة اللطرون ،وهمدم أحيمار ومقمابر

إسممالمية فممي القممدس  -مثممل حممي شممر والباشممورة وبمماع السلسمملة وبمماع المغاربممة ،وقممام
بتوسمميع حممائط المبكممى مممن الجهممة الغربيممة ،وشممرعت إس مرائيل فممي إقامممة عممدد مممن األلويممة

ااسمتيطانية فممي المنمماطق ااسممتراتيجية بالمنمماطق المحتلممة ،وتممم تركيزهمما علممى شممكل أحزمممة
عمليمات ااسمتيطان

تفصل مناطق التجمعات العربية في الضمفة والقطما وتمم احقماف تكثيم

حول مدينة القدس وداخلها وتوسيع حمدودها لتسمتوعع أكبمر عمدد ممكمن ممن المسمتوطنين

لفممر

وتثبيممت حقممائق جديممدة وخلممق أغلبيممة سممكانية يهوديممة ذات امتممداد جغرافممي مسمميطر

على المناطق المحيطة بالمدينة المقدسة بعزلهما عمن العممق الفلسمطيني وتجمعاتمي القريبمة

شمااف وجنوباف وباتجاه الشرق . .كما أقامت حزاماف من المستوطنات في منطقمة الغمور كخمط

دفا استراتيجى ،ومع م هذه المستوطنات أقيمت في مواقع استراتيجية تسيطر علي القمرى

والتجمعات السكانية الفلسطينية وعلى طرق المواصالت بينها ،ولتعزيز هذا التوجمي أنشممت
سلطات ااحتالل عدة طرق رئيسية لفصل األقماليم الفلسمطينية عمن بعضمها المبع

تشممار وتجعممل منهمما كنتونممات مفصممولة جغرافي ماف عممن بعضممها الممبع

وقتمما

 ،واليمموم تنفممذ الجممدار

العازل بين المسمتوطنات ومنماطق الفلسمطينيين فمي األراضمي المحتلمة التمي تسممى بمراضمي
السلطة الفلسطينية .وحتى عام  1997كان عدد المستوطنات في الضفة وقطا غمزة وحمول
المدينممة المقدسممة قممد بلمما 253مسممتوطنة تمخممذ شممكل األطم ار

السممكانية المحاصممرة للمدينممة.

أممما عممدد المسممتوطنين فقممد بلمما  5500مسممتوطن فممي قطمما غممزة ،و 140أل م

الغربية ،و 160أل

فممي الضممفة

في مدينة القدس ،وبلغمت نسمبة األراضمي المصمادرة فمي الضمفة % 74

وفي القطا  % 16من جملمة مسماحة كمل منهمما (5)،ومازالمت عمليمات إنشمار المسمتوطنات
قائمممممة تممممدعمها قمممموات ااحممممتالل والمن مممممات اإلرهابيممممة المتخصصممممة فممممي العمممممل ضممممد

الفلسطينيين ،حتى بعد اتفاقيات السالم والتي تعثرت ومازالت .مما يمثل عقبمة شمديدة أممام
مفاوضممات السممالم وعقبممة أصممعع أمممام عممودة الالجئممين الفلسممطينيين الممذين يتزايممد عممددهم
باستمرار . .وقد أصبحت مشكلة الالجئين الفلسطينيين الوجي األخر للعملة في أكبر عملية

اسممتيطان مممن م عرفهمما التمماريخ الحممديث ..تق م
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حممائالف دون قممدرة األر

الفلسممطينية علممى

استيعاع الالجئين الفلسطينيين في حالة عودتهم إلمى أراضميهم رغمم القم اررات الدوليمة التمي
تدعم حق العودة .
ومممن السممهولة بمكممان إثبممات عممدم شممرعية ااسممتيالر علممى األراضممي الفلسممطينية فممي

القانون الدولي واغتصاع حقوق الفلسطينيين ،فمهم مبادئ القانون الدولي همي عمدم جمواز
ااستيالر على أ ار

الغير عن طريمق القموة وااحمتالل ،حتمى قمرار التقسميم المذ اسمتمدت

دولة إسرائيل شرعيتها مني ينص في أحد أحكامها علمى مما يلمي" ا يسمم بنمز ملكيمة أ

أر

تخص عربياف فمي الدولمة اليهوديمة ،أو يهوديماف فمي الدولمة العربيمة إا للمنفعمة العاممة،

وفي جميع الحاات يجع دفع تعوي

يتم الدفع قبل تجريد المالك من أرضي"


كامل بالمقدار المذ تحمدده المحكممة العليما علمى أن
)(6

حماية الالجئين الفلسطينيين وتوفير اإلغاثة لهم.
في أعقاع الحرع العربية اإلسرائيلية لعام  1948كان يمتم تقمديم المسماعدات الطارئمة

لالجئممين الفلسممطينيين فممي البدايممة مممن جانممع المن مممات غيممر الحكوميممة تحممت م لممة وكالممة

األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين مثل اللجنمة الدوليمة للصمليع األحممر وجمعيمات
خيرية  . .وفي نوفمبر  1948أسست األمم المتحمدة من ممة تسممى " هيئمة األممم المتحمدة

إلغاثمممة الالجئمممين الفلسمممطينيين" وذلمممك لتقمممديم المعونمممة لالجئمممين الفلسمممطينيين ،وتنسممميق
الخدمات التمي تقمدمها لهمم المن ممات غيمر الحكوميمة وبعم
اليونسي

من ممات األممم المتحمدة مثمل

ومن مة الصحة العالمية ومن مة األغذية والزراعمة الدوليمة والمن ممات العالميمة

لالجئين ،وبعد ذلك في ديسمبر ،1949قمررت الجمعيمة العاممة لألممم المتحمدة إنشمار وكالمة
األمممم المتحممدة لغمموث وتشممغيل الالجئممين الفلسممطينيين فممي الشممرق األدنممى المعروفممة باسممم (

األنروا) ،لتعمل كوكالة مخصصة ومالقتة -وان لت تعمل طوال أكثمر ممن خمسمين عامماف-

على أن تجدد وكالتها كل ثالث سنوات حتمى الوصمول إلمى حمل عمادل للقضمية الفلسمطينية.
وقممد بممدأت عملهمما فممي 1مممايو  1950وتولممت مهممام هيئممة اإلغاثممة التممي تممم تمسيسممها قبممل

علي)7بدر
الدكتورة  :عزيزة محمد
(

األنروا ،وتسلممت سجالت الالجئيمن الفلسطينييمن من اللجنمة الدوليمة للصليع األحمر.

وقد اتخذ قرار إنشار األنروا أساساف بمبادرة من الحكوممة األمريكيمة ،التمي كانمت تمرأس

لجنة األمم المتحدة للمصالحة الخاصة بفلسطين ،وتم اتخاذ القمرار عنمدما بمات واضمحاف أنمي

ليس من الممرج أن توافمق دولمة إسمرائيل علمى عمودة الالجئمين إلمى المنطقمة بمعمداد كبيمرة
78

واقترحممت الحكومممة األمريكيممة أن تنش م الجمعيممة العامممة وكالممة خاصممة تسممتمر فممي تقممديم
اإلغاثممة لالجئممين ،تكممون مسممالولة فممي المقممام األول عممن بممدر إقامممة مشمماريع تنميممة واسممعة

النطمماق – ومممن هنمما جممارت كلمممة تشممغيل فممي اسممم الوكالممة ،وقممد قبلممت الممدول العربيممة هممذا
ااقتراو فقط بعد أن جرى التمكيد لها بمن إنشار األنروا لن يعر

حق الالجئين في العمودة

إلمى ديمارهم األصملية للخطمر مثلمما نمص قمرار الجمعيمة قمرار الجمعيمة العاممة رقمم  194عممام
 1948وقد جرى النص على ذلك بوضوو في تفوي

تمسيس األنروا بقرار الجمعية العاممة

األممممم المتحمممدة رقمممم  302بتممماريخ  4ديسمممممبر ، 1949وفمممي الوقمممت نفسمممي كانمممت تجممممرى
مفاوضممات بمماألمم المتحممدة إلنشممار ممما أصممب بعممد ذلممك مفوضممية األمممم المتحممدة لشممالون
الالجئمممين ،غيمممر أنمممي وبمجمممرد إنشمممار األنمممروا أصمممرت المممدول العربيمممة علمممى أن الالجئمممين

الفلسطينيين الذين يتلقمون مسماعدات األنمروا ينبغمي اسمتبعادهم ممن اتفاقيمة األممم المتحمدة

لالجئممين لسممنة  ، 1951إذ كانممت الممدول العربيممة تخشممى مممن أن يممالدى تعريمم
الالج الذ كانت تجرى مناقشتي فمي مسمودة ااتفاقيمة إلمى إضمعا
الذين تمم ااعتم ار

أط ار

موقم

الشممخص

الفلسمطينيين،

بحقموقهم فمي العمودة كجماعمة فمي قم اررات الجمعيمة العاممة ،كمما خشميت

أخرى أا يتفق الطابع غيمر السياسمي للعممل المقمرر للمفوضمية الوليمدة ممع الطبيعمة

السياسية البالغة للقضمية الفلسمطينية . .ولهمذه األسمباع يسمتبعد كمل ممن الن مام األساسمي

للمفوضية لسنة  1951األشخاص الذين يتلقون في الوقت الحاضر حماية أو مساعدة من
أجهممزة أو وكمماات األمممم المتحممدة األخممرى .وينحصممر النطمماق الجغرافممي لعمليممات األنممروا فممي

لبنان ،وسوريا ،واألردن ،والضفة الغربية ،وقطا غزة ،وبمجرد أن يغادر شمخص فلسمطيني

نطاق عمليات األنروا فقط فمنمي يقمع فمي نطماق وايمة المفوضمية واتفاقيمة  . . 1951وعلمى

خممال

المفوضممية ،فلمميس لألنممروا قممانون أساسممي تفصمميلي ،وبمممرور الوقممت فرنهمما وضممعت

تعريفهمما العملممي الخمماص لالج م فممي تعليمممات التسممجيل الموحممدة الخاصممة بهمما . ..وعلممى

خممال

عمممل المفوضممية ،ا يشمممل نطمماق عمممل األنممروا البحممث عممن حلممول دائمممة لالجئممين

المندرجين تحت رعايتهما ،كمما أن وايمة األنمروا تمتمد فمي المقمام األول إلمى تقمديم الخمدمات

األساسية ،وليس إلى توفير الحماية الدولية ،التي تمثل بالمقابل لع عمل المفوضية)8( .
وقممد تممم تكلي م

األن مروا بمهمممة "تنفيممذ ب مرام إغاثممة وتشممغيل مباشممرة بالتعمماون مممع

حكومات محلية "وكذلك التشاور مع حكومات الشرق األدنمى بخصموص اإلجمرارات المالزم

اتخاذها استعداداف للوقت الذ لن يتوفر فيي مساعدات دولية لتنفيذ مشاريع إغاثة وتشغيل"
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قد تم تجديد واية األنروا باستمرار من قبمل الجمعيمة العاممة لألممم المتحمدة وتنتهمي الوايمة
 ، 2002وقد عبرت الجمعية العامة لألمم المتحمدة عمن إدراكهما بممن الالجئمين الفلسمطينيين

فمممي األراضمممي الفلسمممطينية المحتلمممة والمنممماطق األخمممرى لعمليمممات الوكالمممة ممممازالوا بحاجممممة

الالجئون الفلسطينيون بين حقوق اإلنسان وحق العودة

للخدمات ،واح ت ضرورة استمرار عمل الوكالة في كافة مناطق العمليات.
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كانممت المهمممة األولممى لألنممروا منممذ نشمممتها هممي ااسممتمرار فممي تقممديم إغاثممة الطمموارئ
الجارية التي بدأتها المن مات السابقة عليها ،ومساعدة الالجئين على اانتقال ممن الخيمام

إلممى مممموى أكثممر دوام ماف ،ومممن عممام  1951إلممى عممام  ،1957دعمممت األنممروا خطممط التنمي مة

ااقتصادية واإلقليمية الرامية إلمى التوسمع فمي الزراعمة ،وتعزيمز التعماون المدولي ،وممن ثمم

استيعاع الفلسطينيين داخل ااقتصاد اإلقليممي ،وفمي منتصم

الخمسمينيات حاولمت األنمروا

تنفيممذ مشممروعين كبيمممرين إلعممادة التممموطين  ،وفممي كلتممما الحممالتين كانمممت البلممدان المضممميفة

والالجئمون أنفسمهم علممى السموار همم الممذين رفضموهما ،وأدى فشمل مثممل همذه المبمادرات إلممى
إعادة تقييم هد

األنروا ،ومن عام  1957إلى  1967تخلت الوكالة عمن مشماريع التنميمة

اإلقليميممة المتسمممة بالتكلفممة وركممزت علممى ب مرام اإلغاثممة ،والتعلمميم ،والصممحة فممي مخيمممات

الالجئممين ..وبعممد شممهر مممن انممدا اانتفاضممة األولممى فممي ش موار المنمماطق المحتلممة فممي

ديسمممبر  1987اقتممرو األمممين العممام لألمممم المتحممدة إجمرار توسمميع محممدود فممي عمممل األنممروا
ليشمممل مهممام " الحمايممة السمملبية" فممي المنمماطق التممي تحتلهمما إسمرائيل فممي الضممفة والقطمما ،

وأيدت ق اررات الجمعية العامة الالحقة هذا النه  ،ونتيجة لمذلك تمم إقاممة برنمام للمسماعدة
القانونيمممة ،واسمممتخدام مزيمممد ممممن الممممو فين المحليمممين والمممدوليين ،ونشمممر ممممراقبين لحقممموق
المساعدات العديد من غير الالجئين فمي المنماطق المحتلمة

اإلنسان ،وقد استفاد من بع

والمممذين كمممانوا بحاجمممة ماسمممة للمسممماعدة. .وكمممان إعمممالن المبمممادئ الخممماص بمممالحكم المممذاتي
الفلسممطيني فممي األراضممي المحتلممة فممي سممبتمبر  1993يرمممى إلممى تحقيممق انتقممال تممدريجي

للسملطات إلمى السملطة الوطنيمة الفلسمطينية ،لممذا شمرعت األنمروا لتمدعيم عمليمة السمالم بعممد
شهر من ذلك في تنفيذ " برنام لتحقيق السالم " وقد تضمن ذلك مشاريع لتحسمين مرافمق

التعلممميم والصمممحة وانشمممار مسممماكن طممموارئ وغيرهممما ممممن البنيمممة األساسمممية ،وتقمممديم قمممرو
()10

لمشممروعات األعمممال الصممغيرة.

كممما قامممت األنممروا حتممى اآلن بتجميممع  70مليممون دوار

أمريكي لتوفير مواد غذائية وفرص عمل واعانات نقدية لالجئين وغير الالجئمين ممن أهمالي
80

المنطقة ..ومن الجدير بالذكر أن مسالولية األنروا تقتصر على إدارة خدماتها في مجاات
التعلمميم والصممحة واإلغاثممة والخممدمات ااجتماعيممة داخممل المخيمممات وخارجهمما ،وهممي ليسممت

مسالولة عن إدارة المخيمات وليس لهما دور سياسمي فيهما ..كمما أنهما ليسمت طرفماف فمي أ
()11

مباحثات سياسية حول مستقبل الالجئين ألنها وكالة إنسانية لخدمة الالجئين فقط.

تمويل األنروا:



يمممتي مع ممم التمويممل لألنممروا مممن تبرعممات طوعيممي مممن الممدول المانحممة ،وأكبممر المممانحين

لألنروا همي الوايمات المتحمدة األمريكيمة ،والمفوضمية األوروبيمة والمملكمة المتحمدة والسمويد

ودول أخممرى مثممل دول الخلممي العربممي والممدول ااسممكندنافية واليابممان وكنممدا ،وتمممتى تبرعممات
بسيطة من من مات غير حكومية ومن بع

األفمراد ،وتقموم األمانمة العاممة لألممم المتحمدة

من ميزانيتها العادية بتمويل  98و يفمة دوليمة ،فمي حمين تقموم كمل ممن اليونسمكو ومن ممة
الصحة العالمية بتمويل و ائ

تابعة لبرام التعليم والصحة ،وممن حيمث تناسمع التبرعمات

مع معدل النات المحلى اإلجمالي للفرد ،تمتى كل من الدول ااسكندنافية وكندا وهولندا فمي
المقدمممة ،ومممن الجممدير بالممذكر أن األنممروا ليسممت مشمممولة ضمممن التبرعممات المقممدرة لألمممم
المتحدة ،فقد رأت األمم المتحدة والدول األعضار عنمد تمسيسمها كوكالمة مالقتمة أنمي لصمال

األنروا والالجئين أن تقوم الوكالة بجمع تبرعات طوعيمي غيمر محمددة ممن المدول األعضمار.
ومع ذلك تقوم األمم المتحدة بتمويل كافة الو مائ

الدوليمة لمدى األنمروا ،وفمي عمام 2000

قام حوالي  %30من الدول المانحمة بمدفع تبرعمات تزيمد عمن نسمبة تبرعاتهما لميزانيمة األممم
المتحدة ،فمي حمين أن التبرعمات التمي قمدمتها  %70ممن المدول المانحمة األخمرى كانمت تقمل
عمن تلممك النسممبة ..ويشممير الواقمع إلممى أن الممدول المانحممة قمد حاف ممت علممى مسممتوى دعمهمما

المالي للوكالة في حمين أنهما خفضمت مسماهماتها لبقيمة من ممات األممم المتحمدة وعملياتهما
الطارئة في مختل

بقا العالم .وتدعم الدول المانحة عمل األنمروا والالجئمين الفلسمطينيين

بصورة كبيرة ،كما أن حجم التبرعات بالعمالت المحلية آخذ في اازدياد ،لكن األنروا تخسر

جزر من تمويلها ومصروفاتها بسبع انخفا

العمالت األوربية مقابل الدوار األمريكي في

أحيان كثيرة ،أما الدول التي تقدم دعمها بالدوار فهي الوايات المتحمدة األمريكيمة واليابمان

والكويممت والمملكممة العربيممة السممعودية ،أممما بمماقي الممدول فتقممدم دعمهمما بممالعمالت المحليممة،

يضمما

إلممى ذلممك أن كممل هممذه التبرعممات بممرغم تزايممدها ا تتناسممع مممع تزايممد أعممداد الالجئممين
81

الناجم عن معدات نموهم السكاني الطبيعية المرتفعمة . .وقمد بلغمت ميزانيمة األنمروا النقديمة
عام  2001ما قيمتي  311مليون دوار أمريكي يمتم توزيعهما وفمق البنمود التاليمة 290 :

مليون دوار مخصصة لبرام التعليم والصحة واإلغاثة ،والخدمات ااجتماعية ،و 7مليمون

دوار لبنار احتيماطي نقمد  ،و 4مليمون لتنفيمذ سياسمة رواتمع جديمدة للممو فين المحليمين،

و 10مليون لتلبية الحاجات المستجدة لالجئين .هذا عدا ميزانيمة المسماعدات العينيمة التمي
تبلا قيمتها  20مليون دوار ،وميزانية المشماريع الخاصمة البالغمة  65مليمون دوار .ون م ارف
لألزمة اإلنسانية الناجمة عن انتفاضة األقصى واإلغالقات اإلسمرائيلية ،فقمد أطلقمت األنمروا

مناشدتين طمارئتين لتموفير الغمذار وفمرص العممل وتقمديم مسماعدات نقديمة للفلسمطينيين فمي

غممزة والضممفة الغربيممة ،وحتممى إبريممل  2001جمعممت األنممروا ممما قيمتممي  68.9مليممون دوار
تبرعات نقدية وعينية ،ويبلا نصميع بمرام التعلميم  %54ممن ميزانيمة األنمروا  ،أمما نصميع

برنام الصحة فيصل إلمى  %18وبرنمام اإلغاثمة والخمدمات ااجتماعيمة  ،%10فمي حمين
كان نصيع الخدمات المشتركة وخدمات التشغيل  %18من جملة ميزانية األنروا.


الالجئون الفلسطينيون :فئاتهم وتوزيعهم الجغرافي.
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هناااع عاادة ئااال ماان الالجئااين الفلسااطينيين والنااازحين المحليااين :ناااع جئااو عااا 1948

وأبنااامه بفئتاين المسااجلون لااد األنااروا وغياار المسااجلينن وهناااع ااارون نتيجا حاار 1967
حيث ر عدد كبير مان الالجئاين أو تا طارده ن وهامء هام ئ الالجئاين مان اروا مان ال اف
إلااا البربي ا إلااا األردن وسااوريان أو ماان لطااار غ ازة إلااا مااار أو األردنن وكمااا حاادث عااا
بمجاارد اراره منعاات

 1948اامن

الحكوم ا اإلس ارائيلي ماان العااودة إلااا مااا أاااب يسااما

باأل ار ي المحتل  .ومان باين  350ألا
باامن

نحااو ناااف

لساطيني الايين اروا اي حار  1967تا تااني

الالجئون الفلسطينيون بين حقوق اإلنسان وحق العودة

و نااازحون داللي اانو ولا يكون اوا نااازحين ااي عااا 1948ن وماان ا ل ا يقع اوا

تحل و يا األناروان مماا جعل ا أك ار تعر اان للمعانااةن ورغا أنا لا يادلء أي تعاديء رسامي
علااا و ي ا األنااروا لتهاامء هاايج الفئ ا الجدياادةن اامن المنبم ا لاادمل م ا يلااع بع ا

لاادمال

الطاوارل ل اام ئ الفلسااطينيين باادع ماان الجمعي ا العمومي ا لدم ا المتحاادة قااد اار هاام ئ للم ارة
ال اني ا ااي غ ااون عه ارين عام اان .و ااي ال ااف البربي ا وغ ازة أوجااد احااتالء إساارائيء عالل ا
جديدة بالب الحساسي بين األنروا والالجئين الفلسطينيين والحكوم اإلسرائيلي )13(.
وألغ م ار

عمليممة عرفممت األنممروا الالج م الفلسممطيني بالشممخص الممذ كممان يقمميم فممي

فلسممطين خممالل الفتممرة مممن  1يونيممو  1946حتممى  15مممايو  1948والممذ فقممد بيتممي ومممورد
رزقمممي نتيجمممة حمممرع  ،1948وعليمممي فمممرن الالجئمممين الفلسمممطينيين المممذ يحمممق لهمممم تلقمممى
المسمماعدات مممن األنممروا هممم الممذين ينطبممق علمميهم ذلممك التعري م

وأبنممائهم .وتغطممى األنممروا

الالجئممين الفلسممطينيين المقيمممين فممي منمماطق عملياتهمما الخمممس وهممي الضممفة وقطمما غممزة

ولبنممان واألردن وسمموريا والبممالا عممددهم  3.8مليممون اجم حسممع أرقممام عممام  -2001كممان

عددهم مليمون اجم تقريبماف عمام  -1950وفمي عمام  1951تسملمت األنمروا قائممة بمسممار

 950ألم

شمخص مممن المن ممات الدوليممة األخمرى التمي كانممت تتمولى شممالون الالجئمين قبممل

تمسيسممها ،وفممي األشممهر األربعممة األولممى مممن بممدر عملياتهمما قلصممت األنممروا عممدد الالجئممين

المذكورين في القائمة ،ليصب  860أل

اج وذلك بعد جهمود إحصمائية مضمنية وتمدقيق

السممجالت لشممطع أسمممار مممن ا يحممق لهممم اانتفمما بخممدمات الوكالممة وأسمممار مممن سممبق
تسجيلهم بطريقة غير شرعية..ويبلا عدد اج عمام  1948المسمجلين ممع أبنمائهم حموالي

 3.8مليون اج يقيمون في الضفة الغربية وغزة واألردن ولبنمان وسموريا ،وهمذه همي فئمة
الالجئين المشمولين بخدمات األنروا ..هذا ويجمع مالح مة أن تعريم

األنمروا يقتصمر فقمط

على الالجئين المستحقين لخدماتها حيث ينص صراحة على أن حق اانتفا يكون لالجم
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الممذ فقممد بيتممي ومممورد رزق مي ،لكممن لغايممات العممودة والتعمموي

المنصمموص عليهمما فممي ق مرار

الجمعية العامة رقمم  194الصمادر فمي ديسممبر  1948فمرن عبمارة
تستخدم بمفهوم أوسع من من تعري

ذلك التعري

" الالجم الفلسمطيني"

األنروا لالجم الفلسمطيني ،حيمث أن األنمروا وضمعت
()14

لغايات تحديد الفئة المنتفعة من خدماتها ليس إا.

إن الالجئممين الفلسممطينيين حاليماف فممي جمميلهم الثالممث أو الرابممع يوجممد مممنهم فممي المنطقممة

تحممت رعايمممة األنممروا حممموالي  4.082.300اجممم مممن إجممممالي أكثمممر مممن  6ماليمممين اجممم
منتشرين بدول العالم ،وذلك حسع أخر بيانات لألنروا في أكتوبر . 2003

 تطور حجم الالجئين المسجلين لدى األنروا وتوزيعهم الجغرافي
لقد تطور حجم الالجئمين الفلسمطينيين المسمجلين لمدى األنمروا خمالل أكثمر ممن نصم
تطممو ارف كبي م ارف إذ تضمماع

قمرن

عممددهم أكثممر مممن أربممع م مرات ،مممن  914.221إلممى 4.082.300

اج خالل الفترة من عام  1950إلمى عمام  ، 2003يمثلمون حموالي ثالثمة أربما الالجئمين

الفلسطينيين في العالم ،الذين يمثلمون بمدورهم مما يقمرع ممن خممس جملمة الالجئمين بالعمالم
وهم بذلك أكبر وأقدم مجموعمة مفمردة ممن الالجئمين ،علمى مسمتوى العمالم . . .ويوضم كمل

مممن الجممدول رقممم( )1والشممكل رقممم ( )1هممذا التطممور ،وكممذلك يوضم الشممكل رقممم( )2التوزيممع

الدكتورة  :عزيزة محمد علي بدر

الجغرافي لالجئين الفلسطينيين في مناطق عمل األنروا الخمس خالل الفترة المذكورة.
جدول رقم  :1تطور حجم الالجئين الفلسطينيين وتوزيعهم الجغرافي
في مناطق عمليات األنروا من 2003-1950
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year

2422514

496339
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929097

1990
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2003

المصدر:

- UNRWA, 30/June/2003.
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الالجئون الفلسطينيون بين حقوق اإلنسان وحق العودة
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شممكل رقممم ( :)2التوزيممع الجغرافممي لالجئممين الفلسممطينيين وتطممور أعممدادهم فممي منمماطق

عمليات األنروا ()2003-1950

ومن تحليمل بيانمات الجمدول ( )1والشمكلين رقمم ( 2و )3يتضم أيضماف أن األردن تممو

أكبر نسبة من الالجئين الفلسطينيين ،وكانت نسبتهم أكثر من  % 42فمي ينماير ممن عمام
 ،2003يليها قطا غزة بنسبة،%22.22ثم الضفة الغربية  ،%16يليهما فمي المركمز الرابمع
سوريا بنسبة  %10تقريباف ،وأخي ارف ،لبنان التي تمو  %9.6من الالجئمين الفلسمطينيين فمي

( 30يناير .)2003
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الالجئون الفلسطينيون حسع المنشم عام :2000
()16

يتمموز الالجئممون الفلسممطينيون حسممع المنشممم

عممام  2000كممما يلممي :ليممدا –اللممد-

 %29غممزة  ،%23الجليممل  ،%19القممدس ،%14حيفمما  ،%11سممامريا  .%4كممما يتض م
من الشكل رقم (.)4

87

Lydda
29%

Samaria
4%

Haifa
11%
Jerusalem
14%

Gaza
23%

Galilee
19%
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المنهم

حالة الالجئين الفلسطينيين وحقوق اإلنسان:
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الخصممائص الديموجرافيممة :ترتفممع معممدات النمممو السممنو بممين الالجئممين المسممجلين لممدى

األنروا بشمكل ملحمو  ،،وأن أ همر تحليمل البيانمات تذبمذع واضم فمي همذه المعمدات ،وقمد

انعكس التحسن النسمبي ألحموالهم علمى اسمتمرار ارتفما معمدل النممو السمنو بصمفة عاممة

من  %1,9سنوياف بين أعوام  1955-1953إلى %4.9سنوياف بمين عمامي ،1955-1995

وان كممان هممذا المعممدل قممد انخف م

إلممى  % 3.1سممنوياف بممين عممامي  2000-1995مممما

يعكس أيضاف تغير األحوال المعيشية وعدم استقرارها ،شكل رقم(.)5
5
4,5
معدل النمو السنوى لالجئين المسجلين فى مناطق عمليات األنروا
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شكل رقم( : )5معدات النمو السنو لالجئين المسجلين في مناطق عمليات

الالجئون الفلسطينيون بين حقوق اإلنسان وحق العودة

األنروا بين . 2000-1953

وترتفع معدات المواليد الخمام إلمى  32.2فمي األلم

بمين الالجئمين ،وترتفمع فمي قطما غمزة

عن المعدل العام لتبلا  35.6في األل  ،وترتفع أيضاف عمن ذلمك المعمدل فمي بماقي المنماطق

عممدا لبنممان التممي يممنخف

بهمما إلممى  24.6فممي األل م  ،وعموم ماف تعممد هممذه المعممدات مممن ى

المعمدات المرتفعممة  ،وتقممارن بمعمدات المواليممد فممي المملكممة العربيمة السممعودية والتممي تقممدر

بحوالي 34في األل
 31.2بين كل أل

وهي األعلى في المنطقة العربية ،وتصل معدات وفيمات الرضمع إلمى

مولود حي ،وان ارتفعت عن ذلك المتوسط في لبنان لتصل إلى  35فمي

األلم  ،وفممي قطمما غممزة  33فممي األلم  ،وفممي األردن  32فممي األلم  ،بينممما انخفضممت عممن
89

المتوسط في سوريا وكانت  29في األل  ،وفي الضفة الغربية وكانت  27في األلم

وذلمك

حسع بيانات األنروا سنة  .2000وتشير البيانات أيضاف إلمى أن نسمبة اإلنماث بمين مجتممع
الالجئين الفلسطينيين لم تزد عن  %49.5من جملتهم عام  ،1953ثم تناقصمت قلميال ،وان

لممم تممنخف

عممن  %48.6عممام  ،1975وسممجلت نسممبتهن  %49عممام  ،2000بمعنممى عممدم

اارتفا الكبير في نسبة النو أو نسبة الذكورة التي ترتفع طبقاف لهذه المعمدات عمن نسمبة

اإل نمماث ،ويتميممز مجتمممع الالجئممين الفلسممطينيين بالشممباع ،إذ أن حموالي  %47مممن جملممتهم
الممديموجرافي فممي

تحممت  20سممنة ،و %64مممنهم تحممت  30سممنة ،وهممو نممو مممن التعمموي

مواجهممة المحنممة .وترتفممع نسممبة صممغار السممن بشممكل ملحممو فممي قطمما غممزة لتصممل نسممبة

األطفال األقل من  16سنة إلى  %45من جملة الالجئين بي ،في حمين تمدور النسمبة حمول
 % 35في باقي مناطق عمليات األنروا الخمس حسع بيانات عام . 2000
اإلعاشمممة ونوعيمممة حيممماة الالجئمممين الفلسمممطينيين :يعمممي

مممما يربمممو علمممى ثلمممث الالجئمممين

الفلسمممطينيين أ أكثمممر ممممن 1.3مليمممون اجممم مسمممجل فمممي مخيممممات ،بينمممما يعمممي

ثلثمممي

الالجئين المسجلين لدى األنروا في مدن وقرى الدول المضيفة في مناطق عمليات األنمروا.

يعممي

الالجئممون الفلسممطينيون فممي  59مخمميم منهمما 19 :مخمميم فممي الضممفة الغربيممة ،و12

مخيم في لبنان ،و 10مخيمات في كل من األردن وسوريا ،وفي غمزة  8مخيممات ،وتختلم

نسممبة المسممجلين فممي المخيمممات مممن الالجئممين مممن منطقممة إلممى أخممرى مممن منمماطق عمليممات

األنروا الخمس ،ويوض الجمدول رقمم ( )2ذلمك التبماين حيمث نجمد النسمبة ترتفمع فمي لبنمان
إلممى أكثممر مممن

تممنخف

 ،%57بينممما ترتفممع فممي قطمما غممزة كممذلك إلممى أكثممر مممن  ،%53بينممما

إلممى  % 29فممي سمموريا ،والممى  %27فممي الضممفة الغربيممة ،والممى  %17.7فممي

األردن .وفق بيانات األنروا أواخر .2003

()17

جدول رقم ( :)2الالجئون المسجلون في المخيمات (أخر أكتوبر )2003

الالجئون الفلسطينيون المسجلون
%

عدد المسجلين في
المخيمات

عدد المسجلين

عدد المخيمات

منطقة العمليات

17.71

304430

1718767

10

األردن

57.48

225125

391679

12

لبنان
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Jordan
Lebanon
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29.23

119766

409662

10

سوريا

27.-

176514

654971

19

الضفة الغربية

West Bank

53.25

478854

907221

8

قطا غزة

Gaza Strip

31.88

1301689

4082300

59

الجملة

Total

أل

تتسم ال رو

Syrian AR

الحياتية لالجئين بالكثافة السكانية العالية التي تصل إلى أكثر ممن 50

ساكن /كم 2في كثير من المخيمات ،والبطالة المرتفعة والبنية األساسمية التحتيمة غيمر

كافية ومصار المجارى المفتوحة ،وامدادات المياه الن يفة المحدودة وأن مة الصر غير

المرضممية التممي تجعممل الفيضممانات أم م ارف مملوف ماف ،فممي ال ممرو

الجويممة الشممتوية القاسممية فممي

أغلممع األح موال .يتصممل ح موالي  %96.1مممن جملممة موائممل الالجئممين بشممبكات ميمماه الشممرع،

تتمراوو حسمع المنمماطق الخممس بممين  %100فمي قطمما غمزة ،و  %84.7فممي سموريا ،أممما
نسبة الموائل بالمخيمات والتمي تتصمل بشمبكات الصمر الصمحي كليماف أو جزئيمماف فتصمل إلمى

 % 68.1على مستوى الوكالة  ،وتتباين بين  % 68.6في مخيمات سوريا  ،و %54فمي
قطمما غممزة ،كممما يتمتممع حموالي  50مخمميم لالجئممين بخممدمات األنممروا لجمممع النفايممات الصمملبة
ونقلهمما ميكانيكيمما ،ويتمتممع عممدد منهمما بالخممدمات البلديممة فممي هممذا المجممال ومجماات خممدمات

الصممحة البيئيممة األخممرى .وذلممك حسممع بيانممات األنممروا عممام  ،2000والمتاحممة فممي ديسمممبر
.2002
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الحالة الصحية :أثرت سنوات الص ار والحروع والشعور بانعدام األمل في المسمتقبل اآلممن
جميعهمما فممي تممدهور صممحة الالجئممين ،فمماألم ار

وأمم ار

غيممر لمعديممة ،مثممل السممكر ،وضممغط الممدم

شمرايين القلممع والسممرطان ،آخممذة فممي الزيممادة ،وتعممد معممدات المواليممد فممي مجتمممع

الالجئين األعلمى فمي العمالم ،كمما أن الفتمرات الفاصملة بمين الموادات قصميرة ،ممما يمالثر فمي

صممحة النسممار ،وترتفممع حمماات اإلسممهال الشممديد والديممدان المعويممة وا سمميما بممين األطفممال

نتيجة لل رو

المتردية في المخيمات ،في حين يحصمل الالجئمون علمى الخمدمات الصمحية

التممي يوفرهمما القطمما فممي البلممدان المضمميفة بالمنطقممة بممدرجات متفاوتممة ،فممرن األنممروا ت ممل

الجهمة الرئيسمية التمي تموفر الرعايمة الصمحية األوليممة  ،PHCويشمارك مجتممع الالجئمين فممي

تكلفممة خممدمات المستشممفي والفحمموص الطبيممة ،كممما يسممهم الالجئممون مممن خممالل مشمماركتهم
التطوعية في المشروعات الصحية .وبالرغم من هذه ال مرو
91

تشمير المالشمرات إلمى تحسمن

كبيممر فممي الحالممة الصممحية لالجئممين عممن العقممود األولممى للجمموئهم ،حيممث كممانوا يعممانون مممن
ارتفا معدات وفيات المواليد وانتشمار سمور التغذيمة ،وأسمفرت األمم ار

واالتهمماع المعممو والسممل واألم م ار
والوفاة .وكانت رو

المعديمة كالمال ريما

المعديممة األخممرى ،عممن مسممتويات مترديممة مممن المممر

الصحة البيئية رديئمة للغايمة حيمث عما

الالجئمون فمي مخيممات أو

تجمعات سكنية .وكانت المياه تتوافر من نقاط توزيع عاممة ،وكانمت الممراحي

والحماممات

العامممة هممي مرافممق الصممر الوحيممدة  ،فقممد عممانى الالجئممون ومممازالوا مممن انعممدام الكثيممر مممن
حقمموق اإلنسممان الالئقممة بكرامتممي ،وقممد عملممت األنممروا مممن خممالل برامجهمما الغذائيممة العاديممة

واإلضممممافية لمواجهممممة الطمممموارئ الصممممحية وغيرهمممما ،وبرامجهمممما والصممممحية بالنسممممبة لألطفممممال

واألمهات الحوامل والمرضمعة والتخطميط العمائلي ،ومرضمى السمل ،ومازالمت ،وبحلمول 1970
أدارت األنروا  20مركم ازف لمعالجمة الجفما

وسمور التغذيمة فمي مواجهمة ارتفما حماات أنيميما

فقر الحديد في الدم ونقص البروتينات والفيتامينات باإلضافة إلى برام موسعة للتطعيممات
من أمم ار

عديمدة ،وقمد تمم بالفعمل تحصمين مما ينماهز  %99ممن أطفمال الالجئمين تحمت 3

سممنوات لممذا لممم تنتشممر األوبئممة بممين مجتمممع الالجئممين ..وفممي عممام  1999تممم تمويممل عممال

ح موالي  5,5مليممون زائممر مممن المرضممى عيممادات األنممروا لتلقممى العممال وتلقممى ااستشممارات
الطبية ،وحوالي  5800مري

بعيادات اإلنسان فمي منماطق عممل األنمروا الخمسمة ،عمالوة

على ذلك كان مجمو األطفال اللذين تلقوا الفحوصات الطبية الدورية حوالي  468651من
األطفممال الملتحقممين بمممدارس األنممروا عممام  ،1999/2000وحصممل ممما ينمماهز  77055مممن

أطفمممال الممممدارس علمممى تطعيممممات  DT/Tdأ ضممممد المممدفتريا والتيتمممانوس ،وتقمممدم األنممممروا
المسمماعدات مممن خممالل المستشممفيات والمراكممز الطبيممة ،وبالنسممبة لإلنمماث فممي سممن الحمممل

واألطفال األقل ممن خممس سمنوات ،المذين يمثلمون حموالي ثلثمي جملمة السمكان الفلسمطينيين
الالجئمممين المسمممجلين ،تعمممد تكلفمممة الخمممدمات الطبيمممة والرعايمممة الصمممحية والتخطممميط العمممائلي

المقدممة لهمم ،هممي األكثمر تمممثي ارف واألعلمى بالنسممبة لإلنفماق علممى قطما الصممحة فمي مجتمممع
الالجئين الفلسطينيين ،إا أن ذلك قد انعكس على نجاو برنام التخطيط العائلي أو تن ميم
األسرة في خف

عدد الحوامل المعتنى بهم في مراكز الرعايمة الصمحية لألموممة والطفولمة،

ممممن  73476حاممممل عمممام  1995إلمممى  69777حاممممل عمممام  ،1999ورفمممع عمممدد المتلقمممين
إلرشادات وخدمات التخطيط العائلي بهذه المراكز في نفس الوقت ،كمما انعكمس علمى نسمبة

األطفال المذين لموا علمى قيمد الحيماة إلمى حموالي  % 72.9ممن جملمة األطفمال المولمودين-
92

أقل من سنة أ الرضع -المسجلين على مسمتوى الوكالمة عمام  1999وكانمت أعلمى نسمبة
فممي قطمما غممزة . . .وبلمما عممدد مراكممز الرعايممة الصممحية األوليممة  122مرك م ازف عممام ،2000

تح ى الضمفة الغربيمة بحموالي  34مركم ازف ،ولبنمان  ،25واألردن وسموريا  23لكمل منهمما،في

يصل عددها إلى  17في قطا غزة ،يضا

إلمى ذلمك خمدمات تتكاممل ممع الرعايمة الصمحية

األوليمممممة ،وهمممممي 93 :معممممممل ،و 82عيمممممادة أسمممممنان 111 ،للعنايمممممة الخاصمممممة ،و 76ممممممن

ااختصاصيين للرعاية ...وهذه األعداد ا تتناسع مع نسع توزيع الالجئين التي عرضناها
سممابقاف .وقممد بلمما المعممدل اليممومي للكشم

طبيع  101مري

الطممع فممي خممدمات المستشممفيات األساسممية لكممل

يوميما عمام ، 1999فمي حمين كمان همذا المعمدل  103عمام  .1992ذلمك

بالرغم من تزايد عدد الالجئين كما اتض سابقاف مما يعكس تردى األحوال عن سابقتها رغمم

الجهد المبذول ،كما يعكس مشكلة التمويل ...وتقوم األنروا بتوزيع جرايات الغذار على كل

الالجئممين ،وبممدأت فممي توزيممع جرايممات خاصممة علممى نسممبة مممن الالجئممين بلغممت  % 6عممام

 ،2000وهممي النسممبة مممنهم األكثممر حاجممة لمي ،وذلممك منممذ عممام  .1982وتتفمماوت نسممبة مممن
يحصلون على هذه الميزة بين المناطق المختلفة ،تتراوو بين  %3فمي األردن ،و %11فمي
()21

لبنان.

الحالة التعليمية :بالرغم من صعوبات التمويل قاممت األنمروا – ومازالمت -بتقمديم الخمدمات

التعليميممة إلممى جانممع الرعايممة الصممحية وخممدمات اإلغاثممة واإلعاشممة لمجتمممع الالجئممين ،فقممد

قامممت ببنممار  316مدرسممة ابتدائيممة
نص

و 331مدرسممة إعداديممة ،تضممم حاليماف ممما يممدور حممل

المليون تلميذ تبلا نسبة اإلناث بينهم ( %49.9كانمت نسمبة اإلنماث  %3.5فقمط

عمام  )1951-1950وذلمك فمي مممدارس التعلميم اابتمدائي واإلعممداد التابعمة لألنمروا .بينممما
يبلا جملمة الملتحقمين بمالتعليم قبمل الجمامعي مما يقمرع ممن  700ألم

تلميمذ يتوزعمون بمين

مدارس األنروا التي يلتحق بها %76ممن التالميمذ الالجئمين فمي المرحلمة اابتدائيمة و%72

من تالميذ المرحلة اإلعدادية ،ثم مدارس حكومات البلدان المضيفة ويلتحق بها  %24ممن

جملة التالميذ الالجئين والمدارس الخاصة  ،%4من جملمة الملتحقمين بالممدارس اابتدائيمة
واإلعدادية من الالجئين في مراحل التعلميم المختلفمة ،وتصمل نسمبة االتحماق اإلجماليمة فمي

مممدارس األنممروا إلممى  %68مممن جملممة الالجئممين الفلسممطينيين ،كممما حققممت األنممروا نجمماو
ملحممو فيممما يخممص التمييممز بممين اإلنمماث والممذكور فممي مج مال التعلمميم ،كممما تعمممل المممدارس

لفتممرتين لتغطيممة ااحتياجممات التعليميممة لالج م ( %83مممن المممدارس اابتدائيممة و %62مممن
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اإلعداديممة) ،ترتفممع النسممبة إلممى أعلممى قيمهمما فممي مممدارس األردن ( ،)%93بينممما أقلهمما فممي
العمممل فتممرتين مممدارس الضممفة الغربيممة ( ،)%27كممما تقممدم خممدمات التممدريع للمدرسممين قبممل
القيممام بالتممدريس ومع مهمممم مممن اإلنمماث ،وقمممد بلمما عممددهم  2169متمممدرع ،وتصممل نسمممبة

التالميذ للمعلمين 39.1تلميذ /معلم في اابتدائي وتقل عمن ذلمك فمي اإلعمداد لتصمل إلمى

 28.8تلميممذ  /مممدرس فممي المتوسممط وتتفمماوت هممذه النسممع بممين منمماطق عمليممات األنممروا
المختلفة ،ويرتفع معدل التالميذ في الفصل في قطا غزة عن سائر المناطق بسبع الزيادة
السكانية الكبيرة .أما نسبة الرسوع بين التالميذ فهي األعلى في لبنان ،بالنسبة لالبتدائي،

والضفة الغربية وسوريا بالنسبة لإلعداد  ،يرجع ذلك لفقر الحالة ااقتصمادية وااجتماعيمة

لالجئين الفلسطينيين بها والتي تدفع التالميذ إلى ترك المدرسة والبحث عن عمل لمسماعدة
األسرة. . .هذا ويصل عدد الملتحقمين بمالتعليم الجمامعي  866طالمع عمام.1999 -1998

()22

مما يعنى حصول الالجئين على بع

حقموقهم فمي التعلميم المذ يحتاجونمي والحقيقمة

أن نسبة المتعلمين ترتفع بين الفلسطينيين بشكل ملحو .

ويحصل الالجئون على العديد ن الخدمات ااجتماعيمة األخمرى والتمي تقمدم لهمم فمي منماطق
عمليممات األنممروا الخمممس مممن خممالل 135مرك م ازف للرعايممة ااجتماعيممة تتمموز ممما بممين مراكممز

المرأة( 71مركم ازف) بمدأت عملهما عمام
أنثمممى فمممي مختلممم

1987وتقمدم همذه المراكمز خمدماتها لحموالي 18000

األعممممار ،ومراكمممز أنشمممطة الشمممباع

( 27مركممم ازف) تقمممدم األنشمممطة

الرياضممية ،والتعلمميم المسممتمر ،والتممدريع القيمماد والمممدني والمجتمعممي-منممذ عممام -1959

ألكثر من  12000شماع يوميماف ،ومراكمز التمهيمل المجتمعمي ( 36مركم ازف) للمصمابين بمالعوق

الذهني ،وتقمدم خمدمات التشمخيص والتمهيمل ،والعمال وتقمويم التخاطع.وكمل مراكمز الشمباع

والتمهيل المجتمعي يمتم تمويلهما بمالجهود الذاتيمة ،بينمما  8ممن  71بمرام مراكمز الممرأة يمتم
تمويلها ذاتياف ،و 54منها يتم تمويلها جزئياف ،بينما ممازال  9منهما فقمط تعتممد فمي تمويلهما
على مساندات األنروا.

()23

والواقع أن كمل مما سمبق ا يعنمى تحسمن أوضما الالجئمين فهمم ا يحصملون إا علمى

أقمل ممن حمد الكفمما

 ،فحمد الكفما

الالئممق باإلنسمان همو أن يحصممل علمى الممموى والممكممل

والملممبس ،وتتعممدى حقمموق اإلنسممان ذلممك بكثيممر ،بممالرغم مممن أن خممدمات الوكالممة ا يجممرى

إيقافها ،إا أنها اضطرت اتخماذ تمدابير تقشمفية علمى ممدى السمنوات القليلمة الماضمية ن م ارف
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لنقص فمي التمويمل ،إذ أن التبرعمات لمم ترتفمع بمما يكفمي لمواكبمة التضمخم والنممو السمكاني
لالجئين ،ونتيجة لذلك انخفضت الخدمات المقدمة لالجئين ،كما يتض ذلمك ممن حقيقمة أن

وحق سممنة
اإلنسانالعممام
دوار فممي
الالجئونانخف م مم
معممدل اإلنفمماق السممنو علممى الالج م الواحممد قممد
العودة
200حقوق
من بين
الفلسطينيون

 1975إلمممى  70دوار سمممنة  )24( .1997وهمممو مممما يعنمممى أن الالجئمممين كمممانوا ومممما زالممموا
يعيشممون تحممت خممط الفقممر الممدولي وهممو أقممل مممن دوار يومي ماف للفممرد ،ومممع كممل ذلممك مازالممت
األنروا ملتزمة بخدمة الالجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى تسوية عادلة.

أممما عممدد الالجئممين الفلسممطينيين التممابعين لمفوضممية األمممم المتحممدة لشممئون الالجئممين

فيربوا على  100.5أل

اج  ،عام  ،2000وقد بلا عدد ملتمسو اللجور من الفلسطينيين

في أوربا الغربية  20300أل


طالع من عام )25( . 1999-90

حق الالجئين في العودة:

لقممد حولممت تراكمممات السممنين القضممية الفلسممطينية إلممى قضممية دوليممة ،ولممم تعممد قضممية

مجموعة من الالجئين فقط ،بل أصبحت قضية دولة تطالع بااعت ار

بها وبتحديد حدودها

اآلمنممة وحممق تقريممر المصممير ،وتطبيممق ق م اررات األمممم المتحممدة وهممي ملزمممة لجميممع األط م ار

وتممنص علممى عممودة الالجئممين ص مراحة ،مثممل ق مرار التقسمميم 181عممام  1948والممذ اعتبممر
اليهود رف

العمرع لمي نقطمة الالعمودة إلعمادة الالجئمين ألوطمانهم ،والقمرار رقمم / 194د3/
()26

فممي  11ديسمممبر لعممام ،1948 ،

والممذ أقممرت فيممي الجمعيممة العامممة لألمممم المتحممدة حممق

العودة لالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ففي الفقرة رقم  11من هذا القمرار نمص علمى أنمي "
يجع السماو لالجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعي

يفعلوا ذلك في أقرع تاريخ ممكن عملياف ،ويجع دفمع تعموي

فمي سمالم معمي جيمرانهم بممن

عمن ممتلكمات ممن يختمارون

عدم العودة ،وعن فقمدان الممتلكمات أو الضمرر الالحمق بهما والمذ ينبغمي إصمالحي بموجمع

مبادئ القانون الدولي أو بروو اإلنصا " .وقد أكدت الجمعية العامة على حق العودة م ار ارف

فممممي  28قممممرار دولممممي منممممذ القممممرار رقممممم /302د 4 /لسممممنة  1949وحتممممى القممممرار9/ 32فممممي
 ،1977/12/13ويشممير الواقممع إلممى أن إسمرائيل قممد أعلنممت يمموم قيممام دولتهمما بمنهمما سممتكون
مسممتعدة للتعمماون مممع هيئممة األمممم المتحممدة فممي تنفيممذ ق م ارر الجمعيممة العامممة رقممم  181ق مرار

التقسيم واالتزام بما جمار فيمي ،فهمي إذن قبلمت بوجمود الفلسمطينيين داخمل حمدودها ،بمل أن
منممدوبها فممي األممممم المتحممدة عشممية التصمممويت علممى قبممول عضممموية إسممرائيل ،قبممل بعمممودة
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الالجئين المنصوص عليهما فمي الفقمرة  11ممن القمرار  194السمابق ذكمره وأقمر بممن حكوممة
إسرائيل ا ترف

تلمك الفقمرة ولكمن ذلمك مرهمون بتموفير مرو

السملم فمي المنطقمة وتموفير

اإلمكانات العملية لجعل العودة ممكنة...وبذلك تم الربط بين انضمام إسرائيل لعضوية األمم

المتحدة وقبولها لمبدأ حق العودة ،إا أنها في الواقع أصدرت التشريعات الالزممة والمحمددة

لشروط العودة بمما يتعمار

ممع التزامهما أممام األممم المتحمدة ،فقمد حمددت حمق العمودة فقمط

لمممن هممو يهممود يممدخل الممبالد بتمشمميرة "عائممد" كممما أسممقطت حممق الالجئممين فممي المطالبممة
باألمالك في فلسطين وبالتالي أسقطت حقهم في العودة ،وذلمك برصمدارها مما عمر بقمانون

أمالك الغائبين الصادر سنة  ، 1950كما أدى انعمدام السملم بمين العمرع واليهمود إلمى تعمذر

عودة الالجئين خالل العقود الماضية.
وبالتالي تتوق

()27

عودة الالجئمين علمى ممدى رغبمة إسمرائيل فمي إعمادة الالجئمين إلمى ديمارهم،

بكممل ممما فممي ذلممك مممن محمماذير ديموجرافيممة وأثنيممة وأمنيممة وسياسممية إلسمرائيل .مممدى وحج مم

المسمماعدات التممي سممتقدمها دول العممالم لتحقيممق ذلممك ،وطبيعممة الحممل السمملمي الممذ سمميتم

الدكتورة  :عزيزة محمد علي بدر

التوصل إليي بين العرع واسرائيل.

يقدر عدد سكان إسرائيل بحوالي  5.5مليون سماكن ممنهم أكثمر ممن مليمون عربمي،

يمثلممون ممما يقممرع مممن خمممس السممكان ،فهممل سممتقبل قممدر عممدد سممكانها مممن العممرع وتضممحي

بتركيبها العرقي ،ويصب العرع حوالي  % 50من السكان أو أكثر مع معدات نمو سكاني
مرتفعممة واحتممماات تزايممد سممكاني كبيممرة فممي سممنوات قليلممة ،مممع ممما سمميكون لهممم مممن حقمموق
سياسية ذات تمثير متوقع في صنع القرار ،وغير ذلك ممن حقموق ...والحقيقمة أن القضمية

ليست قضية قبول إسرائيل بقدر مما همي قضمية تعتممد علمى معطيمات األطم ار
التفاو

فمي عمليمات

التي قطعت أشواطاف وتعثرت كثي ارف وا يتسع المجال لشرو ذلك وما خارطمة الطريمق

ببعيدة  ،وهاهو اتفاق جني

غير الرسمي الذ لم ينص صراحة على عمودة الالجئمين رغمم

الق م اررات الدوليممة التممي خولممت لهممم هممذا الحممق .وقممد تك مون لألوضمما المعيشممية وال ممرو

السياسممية التممي يحياهمما الفلسممطينيون فممي أممماكن تواجممدهم آثارهمما الكبيممرة علممى عممودتهم،

فااستجابة قد ا تكون واحدة في هذا الشمن بين حاملي جوازات السفر األمريكية واألوربيمة
ومممن يعملممون ويسممتثمرون فممي الممدول الغنيممة ،وبممين مممن يعيشممون فممي المخيمممات واألحيممار
الفقيرة وتحت الحصار ،وخل

الجدار العازل  ،في الدول والمناطق المضيفة لالجئين.
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يشممير اسممتقرار اتجاهممات مسممارات القضممية إلممى أن إس مرائيل تتعمممد تصممعيد الموق م
لتبقى حالة انعدام السلم قائمة لمصلحتها في ذلك ،كما سمتحدد طبيعمة الحمل السملمي المذ

علممى الالجئممين ،وأعممدادهم ،ونمموعيتهم

قممد يممتم التوصممل إليممي وبدقممة ال ممرو

التممي سممتفر

السالم – يمكننا مطالعة اتفاق جني

بماألمس القريمع وهمو نمموذ لمبع

وملكيممتهم ،مممما سممينعكس علممى حممق العممودة ،وربممما يصممل األمممر إلممى حممد الصممفقة لتحقيممق

لتحقيق السمالم

األفكمار السمائدة

كمما تمثمل الكثافمات السمكانية المرتفعمة فمي الضمفة الغربيمة وقطما غمزة-

التي تصل في الضمفة والقطما إلمى  446سماكن /كمم ،2وفمي قطما غمزة ترتفمع إلمى 2876

ساكن /كم -2عقبة أمام قدرة األراضي الفلسطينية على استيعاع الالجئين ،خاصة في مل
استقطا مساحات كبيمرة ممن كمل منهمما ممن قبمل إسمرائيل إلنشمار المسمتوطنات ،واألراضمي

الصممفرار -صممنفها المحتممل اإلس مرائيلي حدوديممة لتممدريع الجممي  -ثممم قيممام إس مرائيل بتنفيممذ

الجدار العازل مما جعل من مناطق الفلسطينيين منماطق أشمبي بالمعمازل ،ممما يعنمى عمليماف

زيادة في الكثافة السكانية ترتفع في قطا غزة عن  3300ساكن /كم ، 2والتي ترتفمع فمي

المخيمممات إلممى أكثممر مممن  50ألم

المخيممممات بمممما يواكمممع ذلمممك .فكيممم

سمماكن /كممم ، 2مممع تزايممد السممكان وعممدم زيممادة مسمماحات
يسمممتقبل القطممما والحالمممة هكمممذا العائمممدين علمممى سمممبيل

المثال...كممما تممتحج إس مرائيل بقممرى الفلسممطينيين المممدمرة والتممي لممم تعممد صممالحة للسممكنى،

وتدفق اليهود الشديد وسكناهم البيوت العربية استيالر المستوطنين على األراضي الزراعيمة

واقامة المشروعات عليهما  ،وبنمار المسمتوطنات علمى األراضمي الفلسمطينية المسملوبة ،فقمد
بات للغاصع حقوق فيما اغتصع ،فهل نترك نحن حقوقنا المغتصبة ،هذا ما سمتجيع عنمة
األحممداث القادمممة .إن األمممر يحتمما مممن العممرع والفلسممطينيين حكمممة ودقممة وحممرص علممى

الحقوق المشروعة والمعتر بها دولياف أثنار التفماو  ..ووضمع قضمية الالجئمين موضمعها

الصحي .
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المصادر والهوام
 -1يوس

أبو مايل ن مناور نار اللوحن م ا موسا هعلن ارئادة حسان أباو زيادن ()1998ن القار المادمرة اي

لسطين حتا عا 1952ن الجمعي الجب ار يا المااري ن سلسال بحاوث جب ار يا ن العادد ال الاثن القااهرةن

14 -

.1
 -2محمد أمير عبد القادر ليط ( )2001ن المستوطنال اإلسرائيلي ي ال اف ولطاار غازةن رساال دكتاوراج غيار
منهورةن لس البحوث والدراسال العربي ن مع د البحوث والدراسال العربي ن جامع الدوء العربي ن القاهرةن
.325

 -3يوس ا
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