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راضي من مالكيـها وبناء المساآن ألبعد ما  تم شراء ا مخيم أبو شخيدم  )8(رقم  ملحق  

  ...........................................................................................................2009ليها عام ع

95  

    ........................................................................................................................المالحق  3

  101  ....................1982عدم اعتراف و آالة األمم المتحدة بشرعية المخيم عام ) 1(رقم  ةوثيق   

  103-102  ..........................اتفاقية حل لمشكلة الالجئين الساآنين على أرض الكنيسة) 2(رقم  ةوثيق   

  104  .....  بخصوص مخالفة بناءجلب صادرة من محكمة بلديات رام اهللا تمذآرا) 3(رقم  ةوثيق   

  

  

 

  

  

  

  



  2009أيار،                                                                                                  فادي فخري سعادة سعادة
  التحليل  المكاني لتواجد الالجئين الفلسطينيين في منطقة بيرزيت   

  
 

 

 

ع

 الملخص

  

  ن الفلسطينيين في منطقة بيرزيت لتواجد الالجئي التحليل  المكاني

  
تشكل قضية الالجئين الفلسطينيين واحدة من أآثر القضايا التفاوضية حساسية و تعقيدًا في الصراع 

 لكن  أرضه،  من قتلعاآمشكلة شعب  و ال تتعلق المشكلة ببعدها السياسي فقط.  العربي اإلسرائيلي

نهم على حفاظًا م آحقوق فردية ألشخاص و عائالت فقدوا ممتلكاتهم و بيوتهم و عائالتهم قصرًا،

  .وقت ممكن في أقرب  و ممتلكاتهم و مجتمعاتهم  أرضهمإلى لى أمل العودة ع حياتهم و بقائهم

  

 قرى مدينة بيرزيت وجوارها المتمثلة في الساآنين في  نالفلسطينيي تخص الدراسة هنا الالجئين 

  هذه  هدفت .المزرعة الغربية ، برهام، آوبر، ، أبو شخيدم سردا، جيبيا، ،جفناعطارة، أبو قش، 

و نظرتهم المستقبلية نحو   و الثقافية ، االقتصاديةو  االجتماعيةلتعرف على أوضاعهم ا الدراسة إلى 

  .  الحل الدائم و معرفة وجهة نظرهم

  

في  الساآنينلالجئين الفلسطينيين بعض الخصائص االجتماعية و الديمغرافيه   ما بينت الدراسةآ

قاموا باستقبالهم من الذين  األصلين مع سكان المنطقة االجتماعي انخراطهمو مدى ، منطقة الدراسة 

آانوا جئين  من الالً من المعروف أن قسمًا آبيرا تقديم المساعدة و المعونة من مأآل ومشرب و مبيت

رغم التحسينات البسيطة التي طالت بعض مناحي ف . في بلدهم األصلي  يعيشون في حال أفضل

للمنطقة المعروفة بالضفة الغربية ،  أدى إلى  1967المهاجرين إال أن االحتالل اإلسرائيلي عام 

لالجئين زيادة سوء أحوال المواطنين بشكل عام و الالجئين بشكل خاص مما ضاعف من رغبة ا

 .بالعودة إلى أرضهم التي سلبت منهم 

   

استطاعوا تدبير حياتهم خالل  أنهم، آما اتضح تمسك الالجئين بحقهم في العودة  أوضحت الدراسة  

  .و التعليمي االقتصاديو  االجتماعيفي المجال  خاصةالشتات الطويلة  سني
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Abstract 

  

Spatial Analysis of Palestinian Refugees in  

 Bir-zeit and its Proximity  
  

The Palestinian Refugees issue is considered one of the most 

sensitive, negotiable and complicated in the Arab-Israeli conflict.  This issue 

isn’t only connected with its political dimension but also as an issue of a 

whole nation, deprived of their father land.    Moreover, this question 

influenced other particular families who have lost their properties and 

families solely to preserve their lives, their survival and progress in the hope 

of returning to their homeland, their property and their communities as soon 

as possible.  

 

This study covers the residential refugees in Birzeit and its proximity:  

Burham, Surda, Atara, Abu Kash, kober, Gebia, Abu Shkhadem, Al-mzr’a  

Al gharbyeh  , burham and Jefna.  The study meant to identify social, 

economic and cultural situations beside, a future vision of a permanent 

resolution.  

  

The study shows some social and demographic characteristics of the 

Palestinian refugees living in the area of study region and the extent of their 

social involvement with the residential people of the region who receive 

them and provide help, aid ,food, drink and shelters.   It is well known that a 

large portion of the refugees were living in better situations in their country 
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ص

of origin. Despite of minor improvements, which affected some aspects of 

refugees, the Israeli occupation in 1967 of the area known as the West Bank, 

led to an increase in the poor condition of the citizens in general and 

refugees in particular, which doubled the desire of refugees to return to their 

land, which was confiscated from them.    

 

The study's adherence to the right of refugees to return, as it became clear 

that they were able to measure their lives during the long years of exile, 

particularly in the fields of social, economic and educational.  
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 الفصل األول

  
  مقدمة الدراسة و منهجيتها

 

:المقدمة  
 

وأصبح يطلق  ، مليون فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم ثالثة أرباع طرد ما يقارب1948عام  في        

حدود الدول العربية  فمعظمهم اجتاز. م حتى يومنا هذامنذ ذلك اليو "الالجئين " عليهم مصطلح

المتبقي من فلسطين و  والقسم سوريا ومصر وبقوا فيها حتى اليوم،والمجاورة خاصة األردن ولبنان 

  )xxi،ص2001الخالدي،(. " الضفة الغربية " فيما بعد مسمى علية  أطلق

 يقيمون في الضفة  الذين عدد الالجئين الفلسطينيين  تجاوز على النكبة  عامًا ينستبعد مرور         

 شكلون حوالي آما أنهم ي )20/03/2008 ، نرواواأل( سمةما يقارب المليون نوقطاع غزة الغربية 

في  نسمة  2,274,929 منهم  نسمة، 3,662,205د سكان هاتين المنطقتين البالغ عددهم من عد% 30

 الفلسطيني  لإلحصاءالجهاز المرآزي ( في قطاع غزة نسمة 1,387,276مقابل  الغربية الضفة 

 ينالمتواجد ، ن بعمل العديد من الدراسات عن أوضاع الالجئينالباحثي الكثير منقام   . )16/04/2008

الواقعة ضمن  ولم يتطرقوا لعمل دراسات عن الالجئين المتواجدين في القرى والمدن. في المخيمات

تحليل األبعاد  فمن هنا أتت فكرة موضوع هذه الدراسة من أجل. المنطقة المعروفة بالضفة الغربية

  .في مدينة بيرزيت و القرى المحيطة بها  الالجئينالمكانية ألماآن تواجد 

الدراسة في التحليل المكاني للنواحي االقتصادية و االجتماعية و الثقافية والتاريخية لهؤالء  تتعرض  

الالجئين في منطقة الدراسة  باستعراض بعض الحقائق االجتماعية و االقتصادية عن  وذلك ، الالجئين

جيبيا، سردا، أبو شخيدم ، آوبر،  ،عطارة، أبو قش، جفنااها المجاورة و قر بيرزيت: التي تشمل

   .الغربية برهام، المزرعة 
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:هدف الدراسة  

 

في  تهدف هذه الدراسة إلى التحليل الجغرافي لألبعاد المكانية ألماآن تواجد الالجئين الفلسطينيين      

يا، سردا، أبو شخيدم ، آوبر، برهام، جيب ،عطارة، أبو قش، جفنا وهي ،  مدينة بيرزيت وجوارها

واالختالف المكاني بين مجموعات الالجئين في  تهدف إلى إيجاد أوجه التشابه  آما .  الغربيةالمزرعة 

بين الالجئين المتواجدين في منطقة  معرفة طبيعة العالقة الرابطة إضافة إلى ، مدينة بيرزيت وقراها 

   . يمغرافيةداالقتصادية و ال ، من النواحي االجتماعية و الدراسة

   

:أهمية الدراسة  
بتناول بعض الخصائص االجتماعية و الديمغرافيه   تعود أهمية الدراسة إلى أنة لم يقم أحد

لالجئين المقيمين خارج المخيمات التي أقامتها و آالة غوث و تشغيل الالجئين الفلسطينيين  في مدينة 

الدراسات التي أنجزت آانت تدور حول أوضاع  ذ إن معظم إ. بيرزيت و القرى المجاورة لها  

 امن هنا أتت فكرة هذه الدراسة لتصبح األولى من نوعها آونه.  لالجئين في مخيمات الوطن والشتاتا

، و التي ستدفع باحثين آخرين بدراسة  ي مدينة بيرزيت و قراها المجاورةخصصت لدراسة الالجئين ف

واقع أخرى و من زوايا أخرى لتضيف إلى المكتبة الفلسطينية التي تفتقر   في م نالمهجرين الفلسطينيي

و من المتوقع أن يستفيد القائمين علي رعاية شؤون الالجئين الفلسطينيين . إلى هذا النوع من الدراسات

       .في تنمية مجتمع الالجئين نفسه  

    

:أسئلة الدراسة  
:  تالية حاولت الدراسة اإلجابة علي األسئلة ال  

ما هي األبعاد المكانية للتوزيع الجغرافي لالجئين الفلسطينيين في منطقة الدراسة؟ . 1  

توزيعهم الجغرافي بعد عام هل اختلف التوزيع الجغرافي لالجئين في الوقت الحاضر عن . 2  

    في توزيعهم في الماضي و الحاضر؟  االختالف، وما هي أوجه التشابه و 1948     

إلى  1948 عام تم توصيل المعلومات الضرورية عن المدينة أو القرية األصلية قبل هل. 3

 األجيال الجديدة ؟
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:الدراسة فرضيات  

 
.ي منطقة الدراسةبعاد المكانية للتوزيع الجغرافي لالجئين الفلسطينيين فاأل تنوع . 1  

جغرافي بعد عام اختلف التوزيع الجغرافي لالجئين في الوقت الحاضر عن توزيعهم ال . 2  

.)     في توزيعهم في الماضي و الحاضر  االختالفأوجه التشابه و  أظهروإنما  (1948      

           .و اتجاهات هذا التوزيع      

  ال الجديدةإلى األجي 1948 عام تم توصيل المعلومات الضرورية عن المدينة أو القرية األصلية قبل .3

.ديدة بماضيهماألجيال الجو معرفة       

. لسبب ما يتجمع الالجئون من بلد ما في مكان ما. 4  

 

:منهجية الدراسة  
 

مراجعة الدراسات السابقة التي لها ب المنهجية التاريخية و بذلك ستقوم علي  الدراسة اعتمدت      

تبانة  تم تصميم اس و آذلك أسلوب الدراسة الميدانية  حيث  .عالقة بموضوع الالجئين الفلسطينيين

 المكاني لالجئين الفلسطينيين و آذلك شملت االستبانه معلومات لتوزيع عن  لغرض جمع بيانات

التحليل  أسلوب  الباحث استخدمومن ثم . الدراسة الالجئين في منطقة ماعية واقتصادية وثقافية عن اجت

ام برنامج التحليل وذلك عن طريق استخد ، الكمي والمكاني في تحليل البيانات التي سيحصل عليها

  برنامج نظم المعلومات الجغرافيةب و آذلك استعان الباحث )SPSS (اإلحصائي للعلوم االجتماعية 

  )GIS( . إجراء العديد من  إضافة إلى  العينة سلوبأ ىالباحث عل اعتمد  نظرًا لالنتشار المكاني و

خذ حيث تم أ . الالجئين في المنطقة نبعض المسؤولين المحلين  م المقابالت الشخصية مع آبار السن و

بشكل  االستمارةفقام الباحث بتعبئة )    6/09/2008 _2008/  06/ 4(ينة في الفترة الواقعة ما بين الع

 علي موقع سكن الالجئين ، فراد من منطقة الدراسة من أجل التعرف عض األشخصي ، و بمساعدة ب

و قد مرت االستبانة  .  نالالجئين الفلسطينيي سرعدد ا من إجمالي% 18راسة حوالي قد بلغت عينة الدف

و من ثم تم  Pilot Studyو مرحلة الدراسة األولية  Content Validityبمرحلتي اختبار النحوي  

  . نتوزيعها على المعنيي
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4

:سةحدود الدرا  
 

في  آذلك بيرزيت  ينةمدل الحدود اإلدارية الفلسطينيين الذين يسكنون الدراسة الالجئين هذه  تناولت     

جيبيا، سردا، أبو شخيدم ، آوبر، برهام، المزرعة  ،عطارة، أبو قش، جفنالمناطق المسكونة في قري  ا

  .خارج المخيمات التي تديرها و آالة إغاثة و تشغيل الالجئين الفلسطينيين الغربية أي 

ضمن  قعيفي طبيعة الحال  زون الذي هولن تضم الدراسة المخيمات الفلسطينية و خاصة مخيم الجل 

و ليسس علي  ينة بيرزيت و قراها المجاورة فقطعلى مد تقتصرافالدراسة  ؛ حدود منطقة الدراسة

الفترة الواقعة ما بين  و قد تمثلت الحدود الزمنية للدراسة  خالل. المخيمات التي تديرها و آالة الغوث 

)4 /06  /2008 _6/09/2008    .  (  

 

:صعوبات الدراسة  
التغلب علي  أمكنواجهت الباحث عدة صعاب للحصول علي المعلومات الضرورية للبحث و التي 

.  بعضها أما البعض اآلخر فقد استخدمت عدة أساليب للتأآد من دقتها   

حتى تكون  آمصدر مباشر للمعلوم  العينة من فئة آبار السن باختيار اهتمام الدراسة إن .1

 .بة للقارئ آان ذلك صعبًا المعلومة دقيقة و جديدة بالنس

الحديث في خاصة بهم ال يرغبون  بدقة، ألسبابالمعلومات  إدالءتخوف بعض أفراد العينة من  .2

 .المعلومات بطريقة غير مباشرة  ، مما دفع بالباحث إلى الوصول إلىعنها

بعض أفراد عينة  لعدم قدرة االستمارةتعبئة  أثناء الباحث بعض الصعوبات ،  واجه لقد  .3

أو لمستواهم  أفراد عينة الدراسة عمر بعضآبر  إلىذلك يعود  ال المطروح ،ؤالدراسة فهم الس

قام  من ثم بالرغم من أن الباحث قام بعمل فحص أولي بتعبئة عشرة استمارات  و ، الثقافي

 .بتعديلها 

لعادات و عنا باتمسك مجتم إلىذلك يعود  ، لحد ما  ًااخذ العينة من فئة النساء ، آان صعب إن .4

 . شرقية التي تحدد عالقة الرجال الغرباء بالنساءالتقاليد  ال

  باالستعانةالالجئين صعبه جدًا ، لذا قام الباحث  لعن مواقع آ قرىالآانت عملية البحث في  .5

الالجئين  لتعرف عليا  في لمساعدته يقيم فيها الالجئون  التيمن فرد من القرى  بأآثر

  .المقيمين في القرية 
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:هيكلية الدراسة  

 
 

:آلتيةتحتوي الدراسة على الفصول ا  

  

منهجية الدراسة تحتوي على المقدمة وهدف الدراسة وأهميتها ومنهجيتها وأسئلة الدراسة : الفصل األول

.وحدودها  

 

.يحتوي على دراسة األدبيات السابقة الخاصة بالالجئين الفلسطينيين:  نيالفصل الثا  

 

آما  ، منطقة الدراسة من النواحي الطبيعية والبشريةلعلى دراسة جغرافية  يحتوي:  لث الفصل الثا

 1948تحتوي الدراسة على تتبع مراحل لجوء الالجئين الفلسطينيين في منطقة بيرزيت وجوارها منذ 

  . وحتى الوقت الحاضر

   

.  يهاتم الحصول عل الجغرافي المكاني للبيانات التي يحتوي على التحليل   :الفصل الرابع  

 

. على استنتاجات وتوصيات الدراسةيحتوي   :الفصل الخامس  
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 مصطلحات الدراسة 

 
ويرفض ، شخص يقيم خارج موطنه األصلي" نه بأ الفلسطيني  يعرف الالجئ:   الالجئ الفلسطيني. 1

فئة اجتماعية العودة إليه خشية من االضطهاد على خلفيات عنصرية أو دينية أو قومية أو بسبب انتمائه ل

)17ص ،1998ا، يحي" .(نتماء سياسي معينانظر أو أو بسبب وجهة  ، معينة  

 
بسبب  )أو منع من العودة إليها(فهو آل فلسطيني غادر أو شرد عن أرضة:   النازح الفلسطيني. 2

لسلطات أوذيولها الالحقة من أوامر عسكرية وإدارية (، 1967في حزيران  الحرب المباشرة

أو غيرها من األقطار على أمل أن  ، ذين منحوا تصاريح للمغادرة إلى شرق األردن، أو ال)االحتالل

)594ص،  1997 ، البحيرى. (ولكن نتيجة تعقيدات إسرائيلية منعوا من حق العودة. يعودوا   

 

ا بعدم في مدينة بيرزيت ببنائها الالجؤن الفلسطينيون  و هي تلك البيوت التي قام:  بيوت الشعائن. 3

طالت فترة انتظارهم  للعودة إلى ديارهم ، فكانت تبنى من الطين و التبن والحجارة الصغيرة  فهي 

)1رقم  انظر الصور،ملحق. (به األآواخ من بعيدتش  
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نيالفصل الثا  

  الخلفية النظرية للدراسة و الدراسات السابقة

  تعريف الالجئ الفلسطيني
أي بحوالي نصف  ؛ ني تسبق جميع القضايا المتعلقة بالالجئين بشكل عامإن قضية الالجئ الفلسطي      

دولي منذ الحرب عقد القضايا التي تواجه المجتمع الأوال تزال حتى يومنا هذا من .  منقرن من الز

  )17ص ،1998ا، يحي.( العالمية الثانية

ولكن ليس لصالح  ووضع الحلول  ،لقد قامت العديد من المؤسسات العالمية بالتدخل في هذه القضية     

حكام الدول المهيمنة من أجل فرض السيطرة على الشرق األوسط أل إرضاءبل  ، الالجئين أنفسهم

لقد تحدث الكثيرون عن تعريف الالجئ  ؛ وإرضاء حكومة إسرائيل وفقًا لشروطها المسبقة ، بأسره

صوص ه الجمعية العامة لألمم المتحدة، المنالتعريف الذي تتبنا وعًا يومن أآثر التعريفات ش ،الفلسطيني

ويرفض ، شخص يقيم خارج موطنه األصلي" نه الذي يعرف الالجئ بأ 1951عليه في ميثاقها للعام 

العودة إليه خشية من االضطهاد على خلفيات عنصرية أو دينية أو قومية أو بسبب انتمائه لفئة اجتماعية 

  )17ص ،1998، ايحي" .(ياسي معيننتماء سانظر أو أو بسبب وجهة  ، معينة

و هذا التعريف يتعارض  مع النتائج  التي حصل عليها الباحث بخصوص حق العودة ، فكانت اإلجابة 

يطالبون بحق العودة إلى ديارهم التي سلبت منهم ، عن طريق العصابات  من عينة الدراسة  100%

  . الصهيونية  

الشخص " فإنها تعرف الالجئ الفلسطيني بأنه ) األونروا(ين أما بالنسبة لوآالة الغوث وتشغيل الالجئ

وآل من تحدروا  ،1948الذي آانت فلسطين مكان إقامته الدائم إلى ما قبل عامين من انفجار حرب عام 

 )UNRWA 1988.  (والذي خسر سكنه وأسباب معيشته لتلك الحرب ،  من أصله

أو منع من العودة (ي غادر أو شرد عن أرضةأما تعريف النازح الفلسطيني فهو آل فلسطين    

أوذيولها الالحقة من أوامر عسكرية وإدارية (، 1967في حزيران  بسبب الحرب المباشرة)إليها
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أو غيرها من األقطار على  ، ذين منحوا تصاريح للمغادرة إلى شرق األردن، أو ال)لسلطات االحتالل

  )594ص،  1997 ، البحيرى. (ة منعوا من حق العودةولكن نتيجة تعقيدات إسرائيلي. أمل أن يعودوا 
أما بالنسبة للتعريف الذي أعده الوفد الفلسطيني في االجتماع األول لمجموعة العمل الخاصة بالالجئين 

)RWG  ( في أوتوا)1952مايو  أيار 13يوم ) آندا:  

دوا من مساآنهم أو أجبروا لذين طرا) منهمومن تحدر(ك الفلسطينيون الالجئون الفلسطينيون هم أولئ    

اتفاق ( 1949اير ين\وآانون الثاني) قرار التقسيم( 1947نوفمبر  \على مغادرتها، بين تشرين الثاني

فكان هذا التعريف  يتطابق مع التعريف . من األراضي التي تسيطر إسرائيل عليها ، )الهدنة في رودس

ٌيعلن آل :" دوا من أبسط حقوقهم اإلنسانية والمدنيةاإلسرائيلي للغائبين، أي فئة الفلسطينيين الذين ُجر

أو بعد هذا التاريخ مواطنًا في دولة  1947نوفمبر / الثاني   تشرين19شخص غائبًا متى آان في تاريخ 

ساحة التي تحتلها إسرائيل ، عربية أو من تابعيتها؛ ألية فترة زمنية في أي جزء من فلسطين خارج الم

االعتيادي حتى لو آان ذلك المكان ، وأيضًا مكان إقامته االعتيادي ، واقعين  ي أي مكان غير سكنهف أو

  ).15- 14ص. 1997. زريق.(تحتلها إسرائيل داخل األراضي التي

فهو يعتني تحديدًا  ؛جدًاقرارًا مهمًا  194يعتبر الفلسطينيون قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

ن عأو التعويض  ، ويمنحهم حق العودة لمن يرغب منهم في ذلكبالالجئين الفلسطينيين وذريتهم  

  )13ص ،1997،زريق.(ذين ال يرغبون في العودةولئك الاألمالك أل
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  الالجئون الفلسطينيون و بدايات المشكلة
إما إسرائيل  احتلتهالفلسطينية التي ما يقارب مليون فلسطيني ، من األراضي ا طرد 1948في عام       

بها  ىهذا نابع من فكرة الترحيل التي نادف ،) 182ص،  1990، بالمومبو(بقوة السالح وإما بالترهيب 

بدأت  على الهجرة  الفلسطينيين أجبرت األحداث التي  من أهم نإ. بعيدة من الزمن  ٍة الصهاينة منُذ فتر

تحدة بأغلبية األصوات تقسيم عندما تبنت الجمعية العامة لألمم الم 1947نوفمبر /الثاني   تشرين 29في 

ر مدينتا بيت لحم و القدس اعتباسطينية عربية واألخرى يهودية، و فلسطين إلى دولتين إحداهما فل

  ).139ص ، 1992 ،مصالحة.(منطقة دولية

من إجمالي % 78 زيد عنالتي نجم عنها احتالل إسرائيل ما ي 1948إلى اندالع حرب  ىهذا آله أد 

طنهم و ن من يالسكان األصلي معظم تشريدترتب على قيام إسرائيل . 2آم27027غةالبال مساحة فلسطين

مما دفع بقسم آبير من الفلسطينيين إلى المغادرة للنجاة  بالقوة العسكرية قد قامت إسرائيل بطردهمف  األم

ى و الرملة خاصة في اللد و الجليل األعل و بقوة السالح تتم آانت التي من المذابح واالعتداءات بأنفسهم

قصف  ب قاموافو الترهيب عبر مكبرات الصوت  اإلشاعات لقد استخدم اإلسرائيليون. و منطقة النقب

بعد لم تصله تلك المجموعات أإلى مكان   دفع ببعض الفلسطينيين إلى االنتقال مما،  المناطق السكنية

.) . شتيرن،االرجون،جانات الها(ل عصابات عسكرية منهاالتي آانت تعمل على شك, اليهودية المنظمة

حيث قامت هذه العصابات  علي استغالل فرصة أن عرب فلسطين غير ) 182ص،1990،بالمومبو(

ب في المدن الرئيسية ين العريقامت بضربات منسقة ضد المدن دين للحرب ، و غير مسلحين مستع

ذه العصابات بالعديد من حيث قامت ه ؛ إضافة إلى الريف الفلسطيني ،حيفا و يافا و القدس الثالث  

تدمير المنازل و المجازر الهادفة إلى ترويع العرب و إجبارهم على  ستهدفةالغارات الليلية العشوائية م

، أراضيهم  تمل إلسرائيل السيطرة على معظم اآبعد ما   ).144_142ص ،1992،مصالحة .(الرحيل 

اجبر معظمهم على  ، يوم اسم القرى المدمرةأصبح يطلق عليها القراهم التي دمرت بالكامل  وبيوتهم و

فمنهم من قام بالسكن عند قريب أو  ؛و استقرارا داخل فلسطين المحتلة  مناطق أآثر أمنا الهجرة إلى 

، و منهم من  أو بناء مؤقت ومنهم من سكن في مساآن من طين ًااستأجر بيتمن ومنهم  ، معرفة قديمة

و منهم من هاجر إلى الدول قطاع غزة  إلىالضفة الغربية أو  المناطق التي يطلق عليها إلىانتقل 

أي نكسة ،  1967حدثت حرب حزيران عام  أنوبقي الحال على ما هو عليه إلى  . العربية و غيرها

وشبه جزيرة  السورية الغربية و مرتفعات الجوالن لضفةلاإلسرائيلية  العرب الكبرى مع احتالل القوات

                     )753000( ياد التوغل اإلسرائيلي داخل األراضي الفلسطينية تم تشريد حواليمع ازد. سيناء المصرية



  2009أيار،                                                                                                     فادي فخري سعادة سعادة
  التحليل  المكاني لتواجد الالجئين الفلسطينيين في منطقة بيرزيت   

  

 

 

10

لمرة الثانية بعد حرب الجئ قد هجر ل 175.000من الضفة الغربية وقطاع غزة منهم  فلسطيني   

 راضيمصادرة األمتعددة ل اساليب الحاضر الوقت حتى   و منذ قيامها إسرائيل حيث اعتمدت.  1948

 قامتقد  .جل إجبار السكان الفلسطينيين على مغادرة وطنهمأمن  التي يمتلكها الفلسطينيون و ذلك

قانون (استحداث العديد من القوانين من اجل مصادرة األراضي واألمالك لصالحها مثل بإسرائيل 

اغطة على السكان الض و االساليب من المحاوالت العديد تمارس  إسرائيل مازالت . ) أمالك الغائبين

  فرضو ، فرض العديد من اإلجراءات الحكومية و غيرها مثل العرب في مدينة القدس المحتلة

جل آسب المال وإنما أمن الضرائب والمستحقات بمبالغ باهظة جدا و أيا آانت المساعي اإلسرائيلية ال 

  ).144_142ص ،1992،مصالحة (. جل االحتالل والتهجيرأمن 

  يـنفـئـات الالجئ

وفي . تعتبر قضية اللجوء والتهجير الفلسطيني اليوم أقدم قضية لجوء في العالم وأوسعها انتشارا      

  ينقسم .الوقت ذاته، يشكل الالجئون والمهجرون الفلسطينيون حوالي ثالثة أرباع الشعب الفلسطيني
ع الالجئين ممن هجروا في فيشكل قطا ؛ قطاعات رئيسة ثالثة إلى، الالجئون والمهجرون الفلسطينيون 

ا القطاع بدوره إلى قسمين من ديارهم القطاع األساس لالجئين الفلسطينيين، وينقسم هذ 1948العام 

األول ممن يتلقون المساعدة الدولية من وآالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين  : أساسين

هو ، والثاني "ونالمسجلون الالجئ"عليهم  أو ما يطلق) األنروا–" وآالة الغوث الدولية("الفلسطينيين 

 أما القطاع". غير المسجلين ونالالجئ"ممن ال يتلقون مثل هذه المساعدة من الوآالة،   قطاع أقل عدٍد

 1967الذين هجروا من بيوتهم للمرة األولى في العام  سطينيونالفل ونالثاني من الالجئين فهم الالجئ

أما ). 1967ويعرفون بالنازحين الفلسطينيين في العام ( 1967عام من األراضي الفلسطينية المحتلة 

، ويتواجدون خارج 1967أو  1948القطاع الثالث فيشمل الالجئين الفلسطينيين من غير الجئي عام 

، وغير قادرين أو غير راغبين بفعل سحب اإلقامة أو إلغاء لم 1967األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

ن هنالك قطاعين إ، ف ذلك إلىضافة باإل . لطرد والخوف واالضطهاد في العودةشمل العائالت أو ا

ممن بقوا في المناطق " الداخليين"إضافيين من المهجرين في الداخل، يضم األول، المهجرين 

لى قراهم إومنعوا في الوقت نفسه من العودة ،  1948  الفلسطينية التي قامت عليها إسرائيل في العام 

 .1967 ين في داخل المناطق المحتلة عام د انتهاء الحرب، فيما يشمل القطاع الثاني المهجرومدنهم بع

   .عمواس و يالو و بيت نوبا ىمجاورة لمدينة القدس و هي قر ىومنهم سكان ثالث قر

2008/2/18 www.badil.org-  
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  ينالفلسطيني ينالالجئد  أعدا

و الدورية، ألى الدقة واالنتظام إوالمهجرين الفلسطينيين بشكل عام تفتقر نظم تسجيل الالجئين     

نه يحوي أال ، إوبالرغم من أن نظام التسجيل الخاص بوآالة الغوث الدولية هو األآثر انتظاما وشمولية 

من الفجوات المعلوماتية عند العديد من قطاعات  وهناك العديد. في الوقت نفسه الكثير من الفجوات

عداد الالجئين أب نظام تسجيل فاعل قادر على حصر يعود إلى غيا قد  الالجئين الفلسطينيين، وهذا

سلسلة الهجرات المتكررة بفعل األسباب السياسية واالقتصادية،  إلى إضافة ، والمهجرين في الداخل

 ، واستمرار موجات التهجير والهجرات القسرية للفلسطينيينوعدم وصول الوآاالت الدولية إليهم

الجئين "يعتبر معظم الالجئين الفلسطينيين إذ . ، وغياب تعريف واضح لالجئين الفلسطينيينالمتتالية 

ويشكل اليوم نظام التسجيل الخاص بوآالة الغوث الدولية نظام ). ما لم يثبت العكس" (بشكل قاطع

فقط من %  55بالالجئين الفلسطينيين، ولكن تسجيالت الوآالة تغطي نحو التسجيل الوحيد الخاص 

اضافة الى أن تسجيلهم يتعلق باحتياجات   ،)وسالالتهم( 1948تعداد الالجئين الفلسطينيين في العام 

خالل  1948وقد قامت الوآالة على صعيد آخر بتسجيل المهجرين في الداخل لعام . المساعدة فقط

لحين نقلت مهام لت فيها الوآالة في المناطق الفلسطينية التي قامت عليها اسرائيل الفترة التي عم

وفيما لم تقم حكومات اسرائيل بطبيعة ). 1952-1950( اإلسرائيليةلى الحكومة إالمساعدة والغوث 

الحال بإقامة نظام تسجيل خاص بالمهجرين في الداخل، فانه ال يوجد نظام تسجيل آخر للمهجرين 

  ) -www.badil.org 2008/2/18 ( .طينيين في الداخلالفلس

  

ماليين شخص، ويشمل هذا  7بنحو  2002قدر عدد الالجئين والمهجرين الفلسطينيين في نهاية العام   

المسجلين لدى وآالة الغوث الدولية  الالجئينأما  1948عام الذين طردوا من ديارهم  العدد الالجئين

 فبلغ عددهم  غير المسجلين لدى الوآالة 1948عام من  الالجئين أما ،)مليون 3.97(فبلغ عددهم 

بلغ عددهم حوالي  م فقد  1967في العام  األولىللمرة أما من نزحوا  ،الجئ  )مليون 1.54(

 ) 1948فلسطين /سرائيلإفي داخل ( 1948عام المهجرين في الداخل ليقدر عدد .نسمة  )753000(

في األراضي الفلسطينية المحتلة ( 1967المهجرين في الداخل لعام أما و، نسمة  )274000( حواليب

أي ما  ويشكل الالجئون عموما نحو ثالثة أرباع الشعب الفلسطيني). 140000(نحو  م)1967عام 

   .  نسمة)12،962205( المقدر بحوالي   نلسطينييمن العدد الكلي للف  )شخص مليون 9.3( من يقارب

) 2008/2/18 www.badil.org- (  
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  أماآـن تواجـد الالجئيـن

  ام وآذلك في الع ،م1948 لقد عمد الالجئون الفلسطينيون خالل موجات التهجير الرئيسة في العام      

فلجأ  ؛ ليهاإ، أمال منهم في العودة القريبة  لى قراهم ومدنهم األصليةإالبقاء أقرب ما يمكن  إلى ، 1967

إلى منطقة القسطل، قضاء  1948الكثير من فلسطينيي المنطقة الجنوبية من فلسطين التاريخية في العام 

 إلىفلسطين اجبروا على الهجرة و هناك أعداد آبيرة من منطقة وسط .  غزة ومناطق فلسطين الوسطى

المنطقة  -بلغت نسبة الالجئين الذين اجبروا علي االنتقال من فلسطين المسماة بالضفة الغربية إذ ةالمنطق

سكنوا المنطقة المعروفة ف من مجموع الالجئين الفلسطينيين% 65 قرابة عليها إسرائيلالتي أقيمت 

من مساحة فلسطين %  22 تبلغ  اتان المنطقتانه إذ أن مساحة  بالضفة الغربية و قطاع غزة

  740000 إلى نسمة 460000  لهذا فقد قفز عدد السكان في مناطق الضفة الغربية من ،)التاريخية

ضع خذي ال" قطاع غزة"بـ  المنطقة المعروفة  وفي الوقت نفسه فقد آان تأثير اللجوء على. نسمة 

لم ترتفع من " القطاع"أعداد السكان في  إن إذ . دّةأآثر درامية وح 1948للسيطرة المصرية منذ 

آانت قد قطعت أوصال السكان    ن خطوط الهدنةإفحسب، بل  نسمة 270000 إلى نسمة 70000

لى الدول إ من مجموع الالجئين %) 35نحو (بقية الالجئين  ولجأ. والطرق التجارية والعادية فيها

غير معروف من   و من المعروف أن عددًا.  ا ولبنانوهي مصر واألردن وسوري ، العربية المجاورة

) آالعمال والطلبة والتجار والمتنزهين( 1948السكان الفلسطينيين الذين آانوا خارج فلسطين في العام 

وأصبحوا في عداد الالجئين و لم يتم  1948م لى قراهم ومدنهم في العاإالذين لم يتمكنوا من العودة 

، فإن المهجرين ) خطوط الهدنة" (الحدود"لالجئين الفلسطينيين الذين عبروا وآما هو حال ا . تسجيلهم

القرى المجاورة لقراهم المهجرة آان لهم نفس أمل العودة مع انتهاء  إلى أواالذين لج   في الداخل

سرائيل قد إقية في المناطق التي قامت عليها قرية فلسطينية متب 69من أصل  47وآانت نحو . الحرب

المهجرين على أرضها، في بعضها آيافة الناصرة، المكر، وجديدة شكل المهجرون غالبية  استوعبت

يسكنون في  1948ومن المالحظ أن معظم المهجرين في الداخل لعام . إليهاالتي لجأوا  سكان القرى

من الالجئين الذين %  95ن نحو إ، ف1967حرب عام  و بعد). الجليل(المناطق الشمالية لفلسطين 

   -www.badil.org 2008/2/18 .وقطاع غزة وا من الضفة الغربية المحتلة هجر
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أن . باإلضافة إلى أقلية صغيرة لجأت الى مصر ولبنان وسوريا.  ردنألا إلى أواوالجوالن آانوا قد لج

األراضي الفلسطينية المحتلة  الذين لجأوا إلى  1967عام الالجئين  ات والحقائق حول توزيعالمعلوم

 األمر، آذلك  لى الشموليةإغير دقيقة وتفتقر   1967سرائيلي منذ إلخالل فترة االحتالل ا 1967عام 

  .2001-1968عوام أوت والتوطين القسري لالجئين بين المعطيات حول سياسة هدم البي إلىبالنسبة 

ختالف امعظم مناطق العالم، وبالرغم من  ات الالجئين الفلسطينيين القسري علىيتوزع اليوم شت

آم  100قل من أهم ما زالت تبعد أن غالبيت إالعقود الماضية الالتوزيع الجغرافي لالجئين خالل خمسة 

. 1967األراضي الفلسطينية المحتلة عام فلسطين المحتلة و بقية راهم ومدنهم االصلية داخل عن ق

ال أن نسبتهم في إالجغرافي لالجئين الفلسطينيين،  لى التوزيعإمن االختالفات الحاصلة بالنسبة  لرغموبا

آما %)  6نحو ( إذ تبلغ شابهة قياسا لمجمل السكان في هذه الدولتالدول المضيفة الرئيسة ال تزال م

   -www.badil.org 2008/2/18 . 1948آانت عليه في العام 

 
 
  

   :و اآلثار التي ترتبت عليها 1948ام ع إسرائيلقيام 
  
  

  المساحة
أو أآثر بقليل، من مساحة % 78 من ما يقارب ىسيطرت إسرائيل عل 1948قبيل انتهاء حرب عام      

 هذه. ن يملكه اليهود قبل بدء العدواناضعفًا لما آ 12حيث آانت هذه النسبة تشكل . فلسطين الكلية

التي خصصت  للدولة اليهودية  مساحةتسعة أضعاف و نصف الضعف عن ال )9.5(يدزت  المساحة

ي قامت بلغت مساحة الجزء الذ حيث. 1947خطة التقسيم الصادرة عن هيئة األمم المتحدة سنة  حسب

 .كليةاليهودية من مساحة فلسطين الدولة لما استولت علية ال نصف الضعف علية إسرائيل ثالثة أضعاف

ة فلسطين من مساح% 22ال تزيد عن آلية عربية بمساحة  الضفة الغربية و قطاع غزة في أيٍدوبقيت 

  )87ص، 2000،آناعنة .(الكلية
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  السكان 

  
ن م .نالمسيحييمة غالبيتهم من العرب المسلمين ونس آان يقطن فلسطين مليون و ربع المليون     

في منطقتي الضفة  نسمة 300000  :آلتي النحو ا ىمقسمين عل ، 1948شعب الفلسطيني قبل حرب ال

 1948وبعد حرب عام .  و مليون و مئتي ألف نسمة في بقية مناطق فلسطين الغربية و قطاع غزة

      حوالي  و بقي، ارج األراضي الفلسطينيةخ عيشونالجئ ي 800000 من أصبح منهم ما يقارب

 30000  و قد بينت األرقام أن حوالي داخل ما يعرف اليوم بإسرائيل يعيشون في  نسمة 150000

عودة و لم يسمح لهم بال ، آانوا مواطنين في دولة إسرائيل أي أنهم ؛ نسمة أصبحوا الجئين في الداخل

لسطينيين هو الغائبين الذي اعتبر عنوان آل ف، و ذلك بسبب قانون أمالك منازلهم بعد انتهاء الحرب ىإل

المكان الذي يتواجد فيه لحظة إجراء اإلحصاء و بذلك ال يمكنه العودة إلى أرضه أو منزله فهو غائب 

   .   ال يملك و حاضر آرقم 

فبقيت هذه النسبة  ، علية صفة الجئ أطلقتمن الشعب الفلسطيني % 70 من ما يقارب يالحظ هنا أّن

  و يقدر عددهم اليوم  ،جئين و غير الالجئين من الفلسطينيينما بين الال  قائمة حتى يومنا هذا تقريبا

آناعنة . (مليون الجئ فلسطيني 3.50إلى  3.15نه يوجد اليوم إ، و بالتالي ف ماليين نسمة أربعةب

  .)88-  87ص ، 2000،
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  1948أنماط الهجرة القسرية  إبان حرب  عام 
  

التعرض  دون من خرج من منزله و أرضه ؛األول  : قسمين إلي لمهاجرين الفلسطينيينا تقسيميمكن    

 القسم اآلخر من المهاجرين هو من ترك أرضه و منزله خوفٌا و الحياة ىلالعتداء أو المخاطرة عل

من  التي رافقت األعمال اإلرهابية التي قامت بها قوات الهغناه و شتيرن اإلرهابيتين إلشاعاتنتيجة  ا

المحافظة على  بهدفالهروب من خطر الموت  م من الفلسطينيين إلى مما اضطر قس تدميرقتل و

  .النفس

  

  :مجموعة األولى ال

  

لذين قاموا بدراسة األوضاع ا، و األغنياء و المهرة   ين المتعلم يمكن أن يعتبر المهاجرون من     

هم الهروب قبل أن فكان خيار لعصابات الصهيونية ،اإلرهابية لالسياسية  منذ بدء األعمال العدوانية 

ودون إلى ديارهم  بعد و من ثم سوف يع ،سيقضون بعض األشهر بأنهمو آانت الفكرة  ،يصلهم الدور

فمنهم من هاجر إلى ،  مثل يافا،حيفا،وعكا  من المدن  الساحلية ؤالءو آان معظم ه ، إنهاء تلك األزمة

أنحاء العالم حيث ال تتعدى نسبتهم  في ىإلى مناطق أخر انتقلو منهم من   ، الدول العربية المجاورة

  )116-115ص، 2000، آناعنة.( الفلسطينيين  الالجئينمجموع من % 8الكلية 

  

   :مجموعة الثانية ال

 أي ؛ظروف الحرب  الناجمة عن  ةالقسري الهجرة من المهاجرين الذين اجبروا على هذا النوع يضم

نتيجة الخوف   ألكن حدوثه ينش.  ود نية للمغادرة خطيط و دون وجت يأدون استعداد  مسبق للخروج أو 

 ستخدم و قد أ ، الموت جل النجاة منأو المحاولة من الخروج من  حياة األفراد و األشخاص ىعل

  على ترك وطنهم ،الفلسطينيين   من أجل إآراه العرب  الطرق و الوسائل  من الصهاينة العديد 

  : األساليبو من تلك . و مدنهم و قراهم 

 .  أو قصفَا جويَا ًافعيمد ًاهجوم قامت به القوات الصهيونية شمل بالعادة قصف .1

 .  طرد وإجالء بالقوة .2

 ).  117- 116ص  ،2000آناعنة،. (جريمة قتل جماعي أمام أعين الناس .3
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ما أنجح العصابات ية في مختلف القرى الفلسطينهذه األساليب  ةاستخدمت العصابات الصهيوني  

في بث الرعب في صفوف المواطنين )   21،ص1996،عبدربة)(هاجاناه واالشتيرنال(الصهيونية 

ما جعلهم يلجْاون إلى أماآن أآثر أمانا واستقرارًا و منها قرى منطقة الدراسة وهي يين الفلسطين

، آناعنة(  )،عطارة، أبو قش، برهام، جفنا، أبو شخيدم ، المزرعة الغربية ،سردا، آوبربيرزيت،(

    .اإلسرائيلية يمكن تبيان بعضهاالتي اتبعتها العصابات  األساليبو للداللة على ) 107ص،  2000

  
  
  
  

  :بعض أساليب اإلرهاب الصهيوني 

  
 الفلسطينيون أآراه بهدف ودالدعايات التي اتبعها اليه هي خطر أساليب الحرب النفسيةأ إن من       

ثقة بأنفسهم وقيادتهم وتحطيم المعنويات عن طريق إفقاد الناس ال بهدفوذلك  ،العرب على ترك بالدهم

عدد الخسائر في األرواح، والتلميح بوجود عن  ضعف الجيوش العربية، و مظاهر الحديث عن

متعاونين مع اإلسرائيليين من مختلف القرى حيث قامت القوات الصهيونية بجمع المخاتير اليهود الذين 

ن يخبروا العرب بأن الجنود أمختلفة والطلب منهم بفي القرى المع العرب  اتصاالتآانت لهم 

فكانت وظيفة هؤالء المخاتير أن  ، وأنهم سيقومون بحرق جميع القرى ، اإلسرائيليين وصلوا الجليل

قبل أن تضيع الفرصة عليهم  ايخرجووطلبوا منهم أن  ، يقترحوا على العرب بدورهم آأصدقاء لهم

  ).24-23،ص  2000،آناعنة. (وينجوا بأرواحهم

ذلك التحريات التي آانت تبثها اإلذاعات الصهيونية  إلىذه الدعايات آانت آاذبة إضافة إال أن ه      

الكوليرا والجدري والتيتنوس وأن تلك األمراض : إلى الفلسطينيين عن تفشي األمراض الوبائية مثل

  .اإلنقادالخطيرة قد انتشرت فيما بينهم من جيش 

  

قدان الناس الثقة بالنفس وانعدام الثقة بقياداتهم  وأذآيت الفتنة عن طريق الحديث وقد أدى ذلك إلى ف 

عن الخالفات السياسية بين العرب أو الحديث عن أعداد القتلى العرب جراء المواجهات الدامية يتبع 

ليبثوا تسجيال ألصوات ) 25ص ،2000، آناعنة(ذلك أن الصهاينة قاموا باستعمال مكبرات الصوت 
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 وأجراس عربات اإلطفاء يقطعها صوت جنائزي حزين مناشدًا ، خات ونحيب النسوة الفلسطينياتصر

  "هربوا لتنجوا ا ،أنقذوا أرواحكم أيها المؤمنون" 

حيث قامت القوات  ، نفجارات شديدة عبر مكبرات الصوتإلوهناك إذاعات آانت تبث تسجيًال  

استخدمت القنابل و البراميل التي آانوا  و واق التجارية ن التجمعات و األسم تفجير العديد بالصهيونية 

لى نشر عملت عآما  ، فشا ء الرعب في نفوس الفلسطينيين هذا من جانبإها من اجل نيستخدمو

ن لم يفعلوا ذلك إو ، نه عليهم الرحيل ومغادرة منازلهم في فترات محدودةأإنذارات للفلسطينيين على 

  .سوف يتعرضون للقتل

  

فإن مصيرآم سيكون مثل دير  : إذا لم تترآوا بيوتكم" : ء في أحد النداءات في مدينة القدسوقد جا 

  الطريق إلى رفح ما زالت "وآذلك آانت مكبرات الصوت تذيع باللغة العربية " ياسين انج بنفسك

  

 اراتاإلنذهذه )  22ص  ، 2000، آناعنة". ( هربوا من القدس قبل أن تذبحوا جميعًاا! مفتوحة

والقرى الفلسطينية وقد وزعت ملصقات  ، األراضي الفلسطينية أنحاءوغيرها آانت تنشر في معظم 

  .  "ارحل من أجل سالمتك"على الجدران معظمها حملت عبارة 

  . من أساليب طرد وتهجير الشعب الفلسطيني إلى ما وراء المجهول ًافمن هنا آانت اإلشاعات أسلوب

الهجرة ، مما أحدث خلٌال ديمغرافيٌا واضحٌا في فلسطين  إلىالفلسطينيين  دفعت العديد من األساليبهذه 

الصهيونية ة التي آان لها  العصاباتقامت بها  التيرهابيه األعمال اإلو من . م  1948اثر حرب عام 

  .المهاجرين مذبحة دير ياسين أعدادفي زيادة  األثر
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  جئينالالمذبحة دير ياسين وقضية 
 

على يد  1948بريل عام إ 9اسين، التي تقع غربي القدس في حدثت هذه المذبحة في قرية دير ي     

من السكان األطفال،  وراح ضحية هذه المذبحة أعداد آبيرة. رجون و شتيرنأ: الجماعتين الصهيونيتين

ادر تذآر المص إذ؛  هذه المذبحة مختلف عليه عدد من ذهب ضحية. وآبار السن والنساء والشباب

ضحية تم قتلها، بينما تذآر المصادر الغربية أن العدد لم  360 إلى 250العربية والفلسطينية أن ما بين 

 .قتلى 107يتجاوز 

 

ُأخرى من فلسطين  مناطق إلى الفلسطينيةآانت مذبحة دير ياسين عامًال مهّمًا في الهجرة         

ولعّلها الشعرة التي قصمت . المدنيين حالة رعب عند لما سببته المذبحة من، والبلدان العربية المجاورة 

وأضفت المذبحة ِحقدًا إضافيًا على . 1948في عام  ظهر البعير في إشعال الحرب العربية اإلسرائيلية

فكانت مذبحة دير ياسين ردًا على ما قام به جيش  .واإلسرائيليين الحقد الموجود أصًال بين العرب

الطرق  طينيين ومتطوعين من مختلف البلدان العربية على تشكيل هجمات علىمن الفلس المؤّلف  اإلنقاذ

العرب  حيث أحرز ؛" بحرب الطرق "وقد سّميت تلك الحرب،  الرابطة بين المستوطنات اليهودية 

ل اليهود في ممج من% 16ما ترك بين مدينة تل أبيب وغرب القدس  تقّدمًا في قطع الطريق الرئيسي

، العربي على الطرقات الرئيسية  فقرر اليهود تشكيل هجوم مضاد للهجوم ،صارفلسطين في حالة ح

ومن  ، القرية صغيرة  أن اعتبارياسين على  رجون بالهجوم على قرية ديرألفقامت عصابة شتيرن وا

الروح المعنوية اليهودية بعد خيبة أمل اليهود من التقدم  الممكن السيطرة عليها مما سيعمل على رفع

الثالثة  العناصر بالهجوم علي القرية ، قرابة الساعة هذهاليهودية ، فقامت  ي على الطرق الرئيسيةالعرب

 ايفزع األهالي من الهجوم ويبادرووتوقع المهاجمون أن ، 1948فجرًا في اليوم التاسع من نيسان عام 

  .على القرية تيالءاالسوهو السبب الرئيسي من الهجوم، آي يتسّنى لليهود . القرية الفرار من إلى

www.arabslink.net.11/7/2007 

القرويين التي  المهاجمون بنيران وفوجئالمهاجمون اليهود تسبقهم سيارة مصّفحة على القرية  أنقض 

ذلك المهاجمون المساعدة من  طلب بعد .وسقط من اليهود العديد من الجرحى ، لم تكن في الحسبان

وفتح األعيرة ، المهاجمون من استعادة جرحاهم  قيادة الهاجاناه في القدس وجاءت التعزيزات، وتمّكن
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 تكتف العناصر اليهودية المسلحة ولم . امرأة أوأو طفل  النارية على القرويين دون تمييز بين رجل

هم في شوارع وضاستعر ،و من القرويين األحياء بالسيارات  عددًاأخذوا  إراقة الدماء في القرية، بلب

،        يالمبو(عليهم قرية دير ياسين واإلجهاز إلىاليهودية وسط هتافات اليهود، ثم العودة باألسرى  األحياء

وتزايدت  ، تزايدت الحرب اإلعالمية العربية اليهودية بعد مذبحة دير ياسين و.  )58- 57،ص1990

من  ، الفلسطينيين البلدان العربية المجاورة نتيجة الّرعب الذي دّب في نفوس إلىسطينية الفل الهجرة

أعاد اليهود البناء  1980وفي عام  ،  اليهود القرية استوطنوبعد مذبحة دير ياسين، . أحداث المذبحة

 ّفذوا المذبحةرجون الذين نألالشوارع بأسماء مقاتلي ا في القرية فوق أنقاض المباني األصلية وأسموا
  .في ذلك الوقت
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  )3(جدول رقم 

  

ين الذين يقيمون خارج المخيمات الفلسطينية عام ينسب الالجئين و النازحين الفلسطين

2006-2007  
  

عدد الالجئين   المنطقة/الدولة

  الفلسطينيين 

  نسبة الالجئين الذين

يقيمون خارج  

  المخيمات

   عدد المخيمات

   10%                      81  مليون  1,9  األردن

  10  %75  ألف 444  سوريا

  19%                      75  ألف 727الضفة الغربية            

  12%                      49  ألف 409  لبنان

  8%                      47  مليون  1  غزة   

    %69    المتوسط

  

www.annabaa.org 18/5/2008  

أن   االندماج االجتماعي واالنخراط الفلسطيني العربي والفلسطيني الفلسطيني، نجد  بالنظر في     

داخل   السكن و عالقاتهم االجتماعية علي تهمتصر حياسر الالجئين والنازحين، لم تقأمن الكثير 

التنويه من  وال بد هنا. أو المدن المجاورة   بل انتقل معظمهم للسكن إما في القرى المجاورة المخيمات 

وإنما عاشوا في القرى المجاورة  ، أعداد من الالجئين لم يقوموا أصال بالسكن في المخيمات ثمةأن إلى 

السكني إلى خارج المخيم  إقامة  االنتقالر هذا سيوقد ي.  )  3انظر الجدول رقم ( حتى يومنا هذا

فهنا )   32ص، 1997،الطويل . (و المدن ىمتنوعة مع فئات وجماعات  تلك القر اجتماعيةعالقات 

و في  ، وفئات المجتمع المضيفة، يزداد الزواج الخارجي والمصاهرة بين الفلسطينيين في الشتات 

فهناك من قام  ،ى رزيت آوضع البلدان األخربلدة بي آان الوضع الذي تعرضت له أيضاالداخل 
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وهناك من آان  ، البلدة أهلومنهم من سمح لهم ببناء بيت مؤقت من طين من قبل  ،باستئجار منزل

حيث يتضح من خالل الجدول  ؛  االستقراررض و البناء عليها و أبحوزتهم بعض المال وقاموا بشراء 

ويمتلك معظمهم الشقق   ، داخل المخيمات نال يعيشو الفلسطينيين في األردن من% 81 نسبتهأن ما 

 حيث ، آذلك في سوريا والضفة الغربية الحال  و، المختلفة  األردنالسكنية الخاصة بهم في مناطق 

فقد بلغت نسبة  نأما بالنسبة للبنا% 75 قرابةنون خارج المخيمات ذين يسكعدد الالجئين البلغت نسبة 

و في غزة بلغت نسبة الالجئين الذين يسكنون خارج % 49ج المخيمات الالجئين الذين يقيمون خار

 داخل  أراضٍىوعدم توفر  ، القطاعمخيمات  صغر مساحة  إلى ذلك و قد يعود  ،% 47المخيمات 

أما في لبنان فيعود ذلك إلى القيود القانونية واالجتماعية التي تفرض  ، المخيمات للبناء والسكن عليها

  )32، ص1997، الطويل . (جئين الفلسطينيين هناكعلى تحرآات الال
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     بالالجئين الخاص )194( قرار األمم المتحدة
 

 11/12/1949 الخاص بالالجئين الفلسطينيين بتاريخ   دة تحالصادر عن األمم الم 194 قرار   يعتبر   

الزاوية بالنسبة للحقوق  يمثل حجر من أهم القرارات الخاصة بحق العودة لالجئين الفلسطينيين، بل إنه 

وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن  رارات األمم المتحدة، وقد أآد الفلسطينية بارتباطها بق

ووجوب دفع تعويضات عن  ، والعيش بسالم مع جيرانهم ،  لالجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم

ومن الجدير بالذآر هنا،  ) .146،ص 1996، بدربةع(.ديارهم ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى

ولهذا فإنها لم  ، االلتزامات الدولية الناشئة عنه وآذلك 194أن إسرائيل تدرك األهمية المنشئة للقرار "

في أمالآهم داخل إسرائيل، بل وضعت لها إطارًا قانونيًا خاصًا  تقم بإلغاء حق الالجئين الفلسطينيين

قانون المناطق المتروآة لعام "القانوني، عندما أقرت الكنيست  بها، تطور هذا اإلطار

أنظمة طوارئ بشأن أمالك الغائبين في "بـ الذي جرى تعديله)  702ص، 2000،الحمد("1948

وفحوى هذه القوانين أنها " 1950أمالك الغائبين لعام  قانون"التي جرى تعديلها بـ، "12/12/1948

دائرة "الحكومة اإلسرائيلية، التي أنشأت لذلك " إدارة"ين تحت الفلسطيني وضعت أمالك الالجئين

 )1997-5-29 قبعة( وما يزال هذا اإلطار القانوني قائمًا حتى هذه اللحظة". الغائبين حارس أمالك

 )202،ص1997 ،زريق(

 

 

جئين حقوق الال القرار الوحيد الذي ُيعّرف"يستمد أهميته من آونه  194القرار  ناحية ثانية فإن  من

أضعف الفلسطينيون  ويطالب بحقهم بالعودة آمجموعة قومية، وقد ، الفلسطينيين بصورة جماعية

 لمحادثات السالم) وأوسلو فيما بعد) حجتهم بالمطالبة بتطبيق حق العودة من خالل قبولهم بصيغة مدريد

فر الهيكلية والمظلة والتنظيم تعد قراراتها هي التي تو ن هذه الصيغة تستثني األمم المتحدة التي لمإإذ  ؛ 

  )68ص، 19ع، زريق( الفلسطينيين لحل مشكلة الالجئين
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  :في  194من القرار   اإلسرائيلييتمثل الموقف 

  
خاص بعودة الالجئين و ال 194ن الموقف اإلسرائيلي من قرار األمم المتحدة رقم اختلف المحللون بشأ

   : ظ أن الموقف اإلسرائيلي الواضح يتمثل فيما يليالفلسطينيين إلى ديارهم ولكن من المالح

  .ديارهم  إلىالرفض المطلق بخصوص حق الالجئين في العودة .  1

  .المشكلة  وءقرار بالمسؤولية عن نشإلاالعتراف بحق العودة يعني ا.2

  . نالفلسطينييال يجوز ترك أي قرار بشأن العودة في يد .3

  .اإلسرائيليض نسيج المجتمع  و الشعب ديارهم  يقو إلىالالجئين  إعادة.4

    1948من فلسطيني عام إسرائيلمن سكان  %18العودة  تهدد الصبغة اليهودية للدولة  خاصة بوجود .5

فاظ على المجتمع ن الحإغير قابل للنقاش ، و من هنا ف بالنسبة للفلسطينيين  طيالحل الديمقرا.6

  .أسمى اليهودي هدف 

  .االتفاقات معها توطين الالجئين على أراضيها  إطاربية في أن تتعهد الدول العر.7

و تحسين ،  الالجئين تأهيل إلعادةو تنشْا سلطة دولية ، ونروا بالدول المضيفة أليجري استبدال ا.8

ونروا ،ليس فقط بسبب صفتها الدولية الشاهد ألاغير راضية عن  إسرائيل أن،على اعتبار  أوضاعهم

 .إسرائيلية ثبت فشله في تفكيك المشكلة من و جهة نظر ًاجهازلكونها  وإنما على مشكلة الالجئين ،

  )25- 24 ص،1996  عبدربة،(
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 الدراسات السابقة
 

 

 موجزًا الكيفية التي" قراءة  في الوضع القانوني لمشكلة الالجئين"  بحثهفي ) 2004(تحدث المغربي 

قرية  تدميراًَ  شامًال بعد نكبة عام  53و تدمير  ، ينرض فلسطأ ىقام بها الصهاينة باالستيالء عل

من بالدهم بالقوة العسكرية ، تحت شعار الدفاع عن  نالفلسطينييوبعدها قام الصهاينة بطرد   1948

خارج و طنهم فلسطين ،و خارج مدنهم و قراهم  الجئًاف فلسطيني آلا 805ما يقارب  أصبحالنفس ،و 

بال و طن متنقًال من منزله  أضحيلسطيني، فشرد الشعب الفلسطيني و فيما عرف بمسيرة الشتات الف

  .من الحر و البرد  هخيمة ، تأوي أليالذي بناه بتعبه 

البعد و االقتصاديالبعد القانوني،البعد ( : أبعادو بعدها تحدث  الموقع عن طرح الحلول من ثالثة 

  )السياسي

 اإلنساني، و رعاية القانون الدولي  ممتلكاتهو  ووطنهفي أرضة  الالجئيتضمن حقوق : البعد القانوني 

  .اإلنسانعالن  العالمي لحقوق إلالعالمية ، و أهمها ا اإلعالناتبموجب  حمايتهجل أله من 

  . ا الالجئون وعالقاتهم بالدول المضيفة لهمهو يختص بالمشاآل التي يواجه: البعد االقتصادي

  .تحقيقها إلى الالجئ ىيسع التيالطموحات ل بالتطلعات و المتمث: البعد السياسي

لسنوات و لكن أصعبها ا األحيان،وقام الكاتب بعدها بوصف الالجئين و معاناتهم آان صعبًا جدًا في آل 

 نالفلسطينيوفكان خاللها . 1951حتى عام  1948التي امتدت من عام  األولى الثالث من اللجوء 

هم ،و ال سيما أن و آالة الغوث ائبنألعن الطعام لهم و  نآانوا يبحثو، يبحثون بمرارة عن المسكن

  . 1951بعد عام  إال أعمالهاالمكلفة دوليًا برعايتهم لم تبداء 

 الصراع الجاري  يعتبرونها قلب  فإنهمالعودة ،  حقنظرة الدولة الصهيونية في قضية ب أما فيما يتعلق 

هذه القراءة  إذ أن . قضية حق العودة إاليث فيها فمعظم قضايا الحل النهائي تم الحد ؛ن اآل ىولبه حت

للدراسة معلومات دقيقة ،عن القرى التي دمرت بفعل الكيان الصهيوني بعدما شردوا أهلها ، أضافت 

  . آما نصت علي الحقوق الخاصة  بالالجئين في أرضهم و ممتلكاتهم التي سلبت منهم قصرًا 
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مفاهيم تتعلق " يمن منظار القانون الدول نالفلسطينييجئين واقع الال"في دراسة ) 2005(تناول صفا 

ات و و اتفاق أعرافسبيل المثال قام بتعريف القانون الدولي بأنه  آناية عن مجموعة  ىبهذا الواقع فعل

المؤسسات التابعة  إحدىتصدر عن األمم المتحدة أو  التيمجمل القرارات  أيضًامعاهدات دولية ،و هو 

ة صات الدولية الموقعة من عهود و معاهدات خا،باالتفاق باإللزاميةأنه وصف هذا القانون آما و .  لها 

  . األخرىالقوانين الوطنية  ىات جنيف األربعة، و يتمتع هذا القانون بسموه علاتفاق

ن هم الفقهاء و يحمي ء ، فمن يضع القانواللضعفاء من أطماع األقوي  ووصف الفقهاء القانون ،بأنة حاٍم

  . وياءقه الضعفاء و غالبًا من ينتهكه األب

الفلسطينيون هم الضعفاء نسبًة للقانون الدولي من خالل المراحل الطويلة  من المعاناة  الجئونفيعتبر ال

،الصحية،التربوية،القانونية،فمن هنا يوضح الكاتب صورة انعدام اإلنسانية،ةاالجتماعي،االقتصادية

   .القانون الدولي هعليلحماية الدولية وفقًا لما نص ا

المتواجدين في لبنان وغياب القانون والتشريعات  نالفلسطينييو بعدها قام الكاتب بأخذ نموذج الالجئين 

  .القانون الدولي اها يإ ميمنحهالتي  اإلنسانيةالخاصة بالالجئين ،المحرومين من أبسط حقوقهم 

في ذج الالجئين الفلسطينيين المتواجدين ، و خصص نمو الالجئين فمن المالحظ أن الكاتب تحدث عن

  .اهم في إضافة المعلومات المرجوة تسسلبنان  لهذا لم يلمس الباحث بأن مواد هذه الدراسة 

  

التي  تجربتهالشخصية و  شهادته" االحتاللو  االنتداباللد في عهد "في دراسة ) 2003(منير أوضح

الكاتب للسرد  انطلقو من ثم  .1948يطاني وحرب خالل االنتداب البر اللد أحداثها في مدينته عاش

 ًلفصو ىالدراسة  عل هذهفي متابعة القراءة، و تحتوي  االستمرارية القارئالتاريخي مما بعث في نفس 

من خالل تجربة المؤلف في معارك الدفاع عن (تتناول تاريخ اللد، ورواية عسكرية عن احتاللها 

حيث  .ة اللد في عهدي االنتداب البريطاني واالحتالل اإلسرائيليوالترآيب االجتماعي لمدين) المدينة

من الالجئين القادمين من %  24 هذه الدراسة العديد من الفكر آونه يتوفر من عينة الدراسة أضافة 

  .مدينة اللد 
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ي فترة النضال الفلسطيني الت "الدفاع عن حيفا وقضية فلسطين"  مذآراتهفي ) 2005( إبراهيمبرز أ

حيث . 1948أبريل /حتى نيسان 1947نوفمبر /سبقت سقوط مدينة حيفا مباشرة، أي منذ تشرين الثاني

من أبرز رجاالت فلسطين وقادتها خالل االنتداب البريطاني،  ًامعروف رشيد الحاج إبراهيم مناضًالآان 

 .وقاد المقاومة في مدينة حيفا حتى سقوطها في أيدي القوات الصهيونية

  

مؤلف مذّآراته من ذاآرته في عّمان، حيث لجأ بعد النكبة وتحت وطأتها المباشرة، بغرض دّون ال

أداء هذه الزعامة ونهجها  وضحًامصارحة أبناء شعبه عن مسؤولية الزعامة الفلسطينية عّما حدث، م

  .السياسي خالل عقود االنتداب السالفة

سي الذاتي العربي، ونّصًا فلسطينيًا  عن النكبة وتشكل هذه المذآرات إضافة نادرة إلى أدب النقد السيا 

، عن و بعدها تحدث الكاتب .وأسبابها من موقع شاهد عيان ينتمي إلى النخبة السياسية الفلسطينية

صعودًا نحو االنتداب  1917األحوال السياسية في فلسطين غداة سقوط الدولة العثمانية في سنة 

   .فاتهحتى و 1948البريطاني والنكبة في سنة 

  

إلى  بشكل موسع و مستند"  9/4/1948الجمعة : دير ياسين" في آتابة ) 2003(تناول الخالدي 

نجوا من مذبحة  ّمنثين شهادة شخصية ألشخاص موالكتاب مبني على ثال. األراشيف والتاريخ الشفهي

ن أفراد آما يتضمن شهادات لعدد م. والمقاتلين الذين دافعوا عن القرية 1948دير ياسين سنة 

وقد جرى الربط بين مختلف هذه . رغون وعصابة شتيرن والبلماحألالجماعات التي ارتكبت المذبحة، ا

وتتميز هذه الرواية . الشهادات لتكوين صورة مرآبة لألحداث عشية المذبحة، وللمذبحة نفسها وآلثارها

ضًال عن آونها أول من غيرها من الشهادات بشموليتها وبوضعها المذبحة في إطارها الصحيح، ف

ويتضمن الكتاب ست خرائط وستة . رواية تاريخية تتوصل إلى استنتاج قاطع في شأن عدد الضحايا

مما أضاف هذا الكتاب العديد  .وتصنفهم حسب العائلة والجنس والعمر ، مالحق تعدد ضحايا المجزرة

  .في آتابته حث من الشواهد الحقيقة  التي حدثت في مذبحة دير ياسين  التي دعمت البا
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  منذ سنة  إسرائيلالالجئون الفلسطينيون في : الغائبون الحاضرون"في دراسة )2003(قام آوهين 

لكن موضوع الالجئين . هي جزء ال يتجزأ من قضية الالجئين العامة بتأريخ قضية مهمة " 1948

ت به قضية الالجئين الفلسطينيين داخل إسرائيل منذ قيامها لم يحظ حتى ببعض االهتمام الذي حظي

هذا الكتاب هو األول من نوعه، إللقاء الضوء على مصير جزء  يعتبر .الفلسطينيين في الدول العربية

 .مهم من الشعب الفلسطيني ظلت قضيته مطوية مدة طويلة

  

صي والداني بأن قصة سكان روا القاات، قضيتهم المنسية وذّآيلقد حرك المهَجرون أنفسهم، منذ التسعين

وبأن سكان عشرات القرى األخرى، وال سيما في الجليل، ما .  وآفر برعم ليست يتيمة ت رفيتي إقر

ونشر . ، أو في أعقابها1948زالوا يعيشون في جوار أنقاض قراهم وبيوتهم التي دمرت خالل حرب 

يلة إلى بناء هذا البحث، في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الشعب الفلسطيني، قد يساهم في إضافة لبن قل

إذ تتوافق هذه الدراسة مع دراسة الباحث ، خاصة  .الذاآرة الجماعية لالجئين الفلسطينيين داخل وطنهم

تحت أصوات الصواريخ و الدبابات من التي هجروا منها  وآفر برعم ت رفإبذآر قصة  سكان قريتي 

  .جرائم اإلرهاب الصهيوني

  

وأسماء  1948قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة : نسىآي ال ن"في آتابة ) 2001(تناول الخالدي 

قرية  418الذي استغرق إعداد أبحاثه المعمقة خمسة أعوام آاملة، وصفًا تفصيليًا دقيقًا ِلـ  "شهدائها

 ىعل شمل ثحي .1948 عام عنها خالل حربقصرًا   لت سكانهاْجعمدًا، وَأ  فلسطينية دمرتها إسرائيل

حة تعريفية طوبوغرافية وتاريخية واقتصادية، عن آل قرية من تلك القرى عشية بيانات إحصائية، ولم

ثم يبين ظروف وقوعها تحت االحتالل العسكري الصهيوني، والمصير الذي آلت إليه، . 1948حرب 

لينتقل بعد ذلك إلى عرض الوضع الراهن للموقع الذي آانت تقوم عليه القرية، بما في ذلك المستعمرات 

ويحتوي المرجع على مجموعة آبيرة من الصور والخرائط . نية التي أقيمت على أرضهاالستيطا

، 1948والمالحق، آما يتصدره مقدمة تحليلية بقلم وليد الخالدي، المؤرخ العربي األبرز لحرب 

يعرض فيها أوضاع سقوط الريف الفلسطيني في يد االحتالل اإلسرائيلي، في إطار عرض تحليلي 

حيث إضافة هذه  .الحرب، ولتطورات القضية الفلسطينية بمعطياتها وعواملها المتفاعلةأشمل لمجريات 

الدراسة  الكثير من المعلومات عن القرى التي دمرتها القوات اإلسرائيلية ، و أصبحت فارغة إلى أن 

  .ها و تدعي اليوم بالقرى المدمرة مرتالل فدتأتت قوات  اإلح
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الالجئون الفلسطينيون بين مطرقة " في دراستها ) 49ص_43،ص2004(لقد تحدثت الكاتبة عدوان 

الصحف  بأن التي عادًة تنشر في  ، نيينللفلسطيالمقدمة   المفاجآتعن  " ديانة التفريطنالتسوية وس

حل للقضية الفلسطينية ،تحت ما يسمي التغيرات  إيجاد ، ين من أجليليسرائإلهناك من يتحاور مع ا

 اإلسرائيليةاألمريكية و  اإلمبرياليةلصالح  ى تثبت ميزان القو أبدًاالتي دائمًا و ،  اإلقليميةالعالمية و 

 ىعامة و عل نالفلسطينيي ىعل أحلتيف بالنكبة الجديدة التي آما وصفت اتفاقية جن. في المنطقة

 فيهاأربع عشرة فقرة توضح  يقاربما  ى خاصة ، حيث اشتملت الوثيقة عل  نالفلسطينييالالجئين 

 ىو الفلسطيني عل اإلسرائيليين بمن الجان االتفاقيةعمل للحل الذي اتفق عليه موقعو  آلياتتفاصيل و 

، ومبادرة السالم العربية المتعلقة  242و قرار مجلس األمن  194قراري الجمعية العمومية  أساس

ان السكن الدائم الذي الالجئ له  حق اختيار لمك أن  ى، وتنص الوثيقة علنالفلسطينييبحقوق الالجئين 

 ىلفيه ،بينما يتم إقفال باب الخيار الوحيد المشروع ،و الذي يدرآه جيدًا القائمون ع اإلقامةيرغب في 

فمن هنا نجد أن . الديار التي طرد منها ىلإبأن الالجئ سيختار في آل الحاالت العودة   االتفاقهذا 

وحدها، و بالتالي  إلسرائيلالتفكير السيادي  أرض فلسطين المغتصبة سيكون بقوة  ىلإ  حق العودة

ضافة هذه الدراسة العديد من الوثائق و القرارات خاصة قرار لقد ا . الوثيقة حق العودة أسقطت

  .البارز في الرسالة بشكل مفصل ) 194(الجمعية العمومية 
  

و تحدث عن    "لدوليوضع الالجئين الفلسطينيين في القانون ا " دراستهفي )  2003(تناول  تاآنبرغ 

الصراع الفلسطيني و وصفه بأنه إحدى أآثر األزمات المأساوية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية 

الثانية، إذ استمر عدم االهتمام بإيجاد حل لقضية نحو أربعة ماليين الجئ فلسطيني أآثر من نصف 

ات من القرن الماضي، يالتسعينوعلى الرغم من أن عملية السالم في مدريد وفي أوسلو، خالل . قرن

ي حل وشيك بعيدًا جدًا أنعشت اآلمال بأن تسوية ما أصبحت قريبة المنال،فإن تعطيلها فيما بعد جعل أ

  .عن التحقق

  

يدور محور هذا الكتاب عن وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، مرآزًا على وضع  

وهو يحتوي على تحليل شامل ومفيد . ل الغربية على حد سواءوفي الدو ، الفلسطينيين في العالم العربي

بما فيها الالجئون، والقانون الخاص بعديمي الجنسية، والقانون . لمجاالت القانون الدولي المتعددة
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اإلنساني، وقانون حقوق اإلنسان، ويسبر مدى وثاقة صلتها بتوفير حماية دولية لالجئين الفلسطينيين، 

الكثير ألنها بعيدة عن موضوع  ءإذ أن هذه الدراسة لم تضف الشي .ل دائم وشاملوبالبحث عن حل عاد

  .أفكارهاالرسالة و 

  

علي التاريخ الشفوي ،لكي يكون " نالفلسطينيياألرض في ذاآرة " دراستهفي ) 2004(يلي قالقل اعتمد

طرفي  ىألرض لدية و ضح المفهوم النظري لالدقيقة ، ففي البدا الرؤيةما يمكن للحقيقة و  أقرب

 أساس باعتبارهاحيث تم تناول مسألة األرض  اإلسرائيليالصراع، الشعب الفلسطيني والشعب 

قوانين تملك آو بعدها تناول الكاتب العديد من القضايا . و الحرآة الصهيونية  نالفلسطينييالصراع بين 

الفلسطينية خاصة األمور التي  األرض ىو األنظمة المتعاقبة عل  ، األرض و نزع ملكيتها عبر األزمنة

و األرض الفلسطينية ،  ىعل االستيالءتتعلق بدعم الحكومة البريطانية للحرآة الصهيونية ، من أجل 

تناول الكاتب الحلول المطروحة للمشاآل  أخيرًاو . المحاوالت هذهفي التصدي لمثل  نالفلسطينييلجهود 

آله من  الفلسطينية آمفهوم مرآب ، هذا لألرضاآرة الشعبية الذ  ىلإ إضافًة ، المتعلقة بقضايا الالجئين

معلومات عامة للباحث حول العديد من القضايا  خاصة مما أضافت هذه الدراسة   .اةوالرخالل ذاآرة 

  .قوانين تملك األرض 

   

" يحان الوقت لهم ألن يتكلموا و لنا  ألن نصغ" في دراستهما  )2005(تناول النبريصي و أبو العيون 

بالحقوق التي نصت عليها المواثيق و القرارات الدولية و مجمل  نالفلسطينييقضايا تتعلق بالالجئين 

، و بعدها  نالفلسطينييلقضية الالجئين  تم تداولها من أجل و جود حل  المبادرات و المقترحات التي

و  اهتمامهمزيادة  ىلإ الكاتبان بأن زيادة وعي الالجئين بقضيتهم و حقوقهم يؤدي في النهاية حوّض

  .الصعيد المحلي و الوطني ، من أجل أن يصل صوتهم للعالم أجمع  ىمشارآتهم في تناول قضيتهم عل

 ىعل التعرفمن أجل  نالفلسطينيين هو تثقيف و إعالم و تمكين الالجئين يمن هنا نجد أن هدف الباحث

طراف حول موضوع حق بل جميع األم المواقف التي طرحت  من قيقرارات الشرعية الدولية ،و تقي

مجموعة بلقد اختص الكاتبان  .الدراسة هذهالباحثان مخيمي الجلزون و قلنديا في  ّصالعودة، حيث خ

لذا  الدراسة هذهمخيمي الجلزون و قلنديا في و لكن خصص الكاتبان من القضايا الخاصة بالالجئين 

سة خصصت لتناول الالجئين قي مدينة بيرزيت ابتعدت األفكار عن مضمون دراسة الباحث ، ألن الدرا

  وارها و لم تختص بدراسة المخيماتو ج
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  "،سياسية،قانونية مفصلةاجتماعيةدراسة  : العودة حق"  هافي دراست ت فقد تناول) 2004(الخنساء  أما

 ،خضم األحداث الدولية و العالمية و الشعب الفلسطيني في  نالفلسطينييتتمحور حول وضع الالجئين 

لمة التي يعاني منها الالجئون ؤالم االقتصاديةو السياسية و  االجتماعيةتطرقت الكاتبة لألوضاع  آما 

بعدها أظهرت من خالل آتاباتها حق العودة لالجئين . الفلسطينيون ، في دول الشتات و الداخل 

 خاصة الجوانبلصلة، آحق تعترف به آل المواثيق و القرارات و المعاهدات الدولية ذات ا نالفلسطينيي

 الدراسةالتي أتمت دراستها بشكل دقيق جدًا ،حيث تسلط هذه  نالفلسطينييالقانونية بوضعية الالجئين 

ين أرض فلسط ىن أن تغفل عن مقاضاة المعتدين علالقرارات الدولية و العربية دو ىالضوء عل

و .ف األربعة  و المواثيق الدوليةالقانون الدولي و معاهدات جني طارإالطاهرة ،و يأتي هذا آله ضمن 

واألمم المتحدة حيال  اإلنسانو لجان حقوق  ، بعده انتقلت الكاتبة للحديث عن موقف الشرعية الدولية

اإلسرائيلية المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني و التي تعيق ممارستها الحقوق غير القابلة  تنتهاآااال

دراسة الكاتبة حول الالجئون الفلسطينيون ، في دول  فكانت .حقه في تقرير المصير و ، للتصرف

آانت مهمة بالنسبة لدراسة الباحث للتعرف علي أوضاع الالجئين االجتماعية و . الشتات و الداخل 

  . السياسية و االقتصادية 

  

  

 مجموعةعن ه ن و طنالالجئ الفلسطيني غائب حاضر ع"  هفي آتاب) 2004(خيرًا تحدث سالمه و ا

و السياسية التي يواجهها الالجئ الفلسطيني ، خاصًة في مخيم  االجتماعيةايا و الظواهر ،من القض

عن الخلفية التاريخية لنشأة مشكلة الالجئين، و تفسير  م التعرف عليها،بعدها تحدث و من ث ، الدهيشة

م المتحدة من النواحي التزام األم ىو مد نالفلسطينييالعديد من القضايا و القرارات المتعلقة ، بالالجئين 

 هتحتوي هذ األرض،آما  هذهآانوا وأينما وجدوا علي  أينمااألخالقية و السياسية لالجئين  و اإلنسانية

رات و المواقف من حقل الدراسة شؤالعلمية المدعمة بالدالئل و الممجموعة من المقاالت  ىالدراسة عل

الذي ،  جرائيًاالسياسي إ االغترابعن موضوع  ثم انتقل للحديث ساهم في دعم موقف الكاتب ،  ما ، 

األرض التي  ىلإالديار و  ىلإتقرير المصير في العودة  على نالفلسطينيييعني عدم قدرة الالجئين 

لقد اختص الكاتب بمجموعة من القضايا الخاصة بالالجئين و لكن خصص الكاتب  .ً راْساقتلعوا منها ق

ابتعدت األفكار عن مضمون دراسة الباحث ، ألن الدراسة  لذا الدراسة هذهفي الدهيشة   ممخي

  .خصصت لتناول الالجئين قي مدينة بيرزيت و جوارها و لم تختص بدراسة المخيمات 
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  لثالفصل الثا

  

  نيالفلسطيني ينالجئوال لمحة جغرافية عن منطقة الدراسة
  

  :منطقة الدراسة

  

  
  
  

 المجاورة القرىبيرزيت و  مدينة قة الدراسة في شمال محافظة رام اهللا و البيرة ، و تشملتقع منط       

مناخ  ىيغلب عل.   الغربيةجيبيا، سردا، أبو شخيدم ، آوبر، برهام، المزرعة  ،عطارة، أبو قش، جفنا: 
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ر الخارطة انظ) ا،ب،ج(ثالث مناطق سياسية  إلىوتقسم المنطقة  المنطقة المناخ الجبلي المعتدل ،

  م ، و يبلغ معدل سقوط األمطار في 830 ىلإم 600عها عن سطح البحر من حيث يتراوح ارتفا )1رقم

حيث بلغ عدد سكان منطقة  .الجبال ىتساقط الثلوج في بعض السنوات عل ملم مع 650حوالي  المنطقة

  ).44ص" 1"انظر الجدول رقم (  20161،  2007الدراسة لنهاية عام 

و  القرىأن بعض  إالالزراعة البعلية خاصة زراعة الزيتون ، ىلمنطقة بشكل أساسي علتعتمد ا    

و يقوم المزارعون بتسويق .الزراعة المروية تساعد على العمل في العديد من الينابيع التيفيها   البلدات

مدينة  منتوجهم داخل التجمع نفسه و التجمعات المحيطة،و في بعض األحيان يسوق المنتوج داخل سوق

  ).28-05-2008علوش، :مقابلة ( رام اهللا

  

 يرزيتمدينة ب
  

 ، ) 1انظر الصورة رقم ( آم 11 من تقع بلدة بيرزيت شمال مدينة رام اهللا وتبعد عنها ما يقارب   

و يحمل اسم  الشارع الرئيسي الوحيد الذي يربط قرى الشمال برام اهللا رام اهللا  مدينةحيث يربطها ب

يحدها من الشمال قرية عطارة ، ومن الغرب قرى أبوشخيدم وآوبر والمزرعة  ، شارع بيرزيت

  .  ومن الشرق جفنا, ومن الجنوب قرى سردا و أبو قش ، الغربية وبرهام وجيبيا

بأنها تقع في منطقة جبلية مرتفعة يصل ارتفاعها عن سطح  فتتميز  بمظاهر السطح  أما في ما يتعلق 

  بعض  ملم مع تساقط الثلوج في 700معدل سقوط األمطار حوالي متر ويبلغ  800البحر حوالي 

ألف دونما ) 20000( من تبلغ مساحتها الكلية ما يقارب)  208ص ، 1987، شراب(ألسنوات، 

و تعتمد   شتاًء ، المنطقة إلى مناخ جبلي معتدل صيفا وباردا نتميت. الزيتونب ومعظمها مزروعة 

إضافة إلى ذلك تكثر فيها الينابيع  ،البعلية وخاصة زراعة الزيتونالمنطقة بشكل أساسي على الزراعة 

في زراعة  أي استغالل هذه المياه م المعتمدة علي الريفي زراعته ينالتي يستفيد منها المزارع

  .الخضروات 
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،  نسمه )1560( نعدد السكا بلغ1945و في عام ، نسمة )896(حوالي 1922بلغ عدد سكانها في عام 

 نسمة و في عام )2500( عددهم بلغ )1982(نسمة،و في عام ) 3261( العدد بلغ 1961وفي عام

وفي الوقت الحاضر يقدر عدد سكان بيرزيت حسب بيانات الجهاز .  نسمة )4388(بلغ العدد  1997

و يصل ). 44،ص"1" أنظر الجدول رقم(نسمة  )4529( بـ 2007لعام  لمرآزي لإلحصاء الفلسطينيا

 2"  أنظر الجدول رقم(عائلة439مقسمين علي  الجئ 2502من مجموع السكان إلى  عدد الالجئين 

   ). 58،ص"

  

 

منظر لمدينة بيرزيت من منطقة الجنوب)  1(ة رقم صور  
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 تسمية مدينة بيرزيت

 
لى إأو على موقع جبل الخربة  ، على موقعها الحالي أطلقليس هناك شك في أن اسم بيرزيت      

نتاج زيت الزيتون الذي آان يحفظ في آبارزمن العصر إبسبب آثرة  ؛ بي من البلدة القديمةالجنوب الغر

كن مشاهدة آبار الزيت محفورة في داخل البيوت التي آانت مأهولة  في مي . الروماني والبيزنطي 

  . القرن الماضي 

آد ذلك ؤوال يوجد ما ي " مامسية " ن موقع البلدة القديمة آان يطلق عليه اسمإويقول سكان بيرزيت 

ذآره  الذي ورد،انية في أواخر القرن السادس عشر غير أن النص المكتوب في سجالت الدولة العثم،

  )16_15ص، 1987،  علوش(.المكان   على أطلقأن اسم ناموسية 

  

وهكذا دعاها الرومان  ورد     BEERZETHOوقد ورد اسم بيرزيت في العهد القديم وآان اسمها  

، ورشليم أارتحل بكيدس عن "   19في العهد القديم في سفر المكابيين األول الفصل السابع رقم أيضًا 

وقد ازدهرت الحياة في مدينة  "  رين من الذين آانوا قد خذلوهيوأرسل وقبض على آث ،ونزل بيت زيت

بة وموقع وقد ترآز السكان  في جبل الخر) القرن الرابع والخامس(العصر البيزنطي  أثناءبيرزيت 

وفي . زيت و آهوف ثار أبنية ومعاصرآ ففي تلك المواقع الثالث  ؛ البلدة القديمة وخربة الراس

 ثاراآلأما . في موقع البلدة القديمة وموقع جبل الخربة   األول اإلسالميالعصر  إلىثار تعود آبيرزيت 

العهد  إلى أصولهتعود "رية البوب"فهي موجودة في جبل الخربة فقط حيث يوجد مكان يدعى  اإلفرنجية

  .اإلفرنجي

 إلىفي جبل الخربة  اإلفرنجيةوقد استقر المماليك في مدينة بيرزيت فترة قصيرة فحولوا األبنية    

لى إومن المماليك . ثار جامعة بيرزيت آالمملوآية من قبل مرآز  اآلثارف مكان لسكنهم وقد تم اآتشا

السكان  أن إال مدينة بيرزيت في بداية الحكم العثماني العثمانيين حيث استقرت عشائر آثيرة في

ثر حروب ونزاعات قبلية إعشر  ن في بداية القرن الثامن؛ ألى فترة تلي ذلك إالحاليين يعودون 

دار ابو  ومن تلك العائالت التي سكنت بيرزيت في ذلك الوقت حمائل ،وعشائرية آثيرة في فلسطين

في بيرزيت يتعايش المسلمون ، حة ودار مسلم ودار شاهين والوشم عيد أ عواد ودار عبداهللا ودار

 .)16- 15، ص 1987علوش ،. (منذ مئات السنين وحتى هذا الوقت والمسيحيون
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 قرية عطارة 
مشتقة من آلمة  و هي آلمة ،) 2انظر الصورة رقم(إلى الشمال من مدينة بيرزيت  عطارة تقع قرية     

الزهور  إآليلأي  ؛ "اإلآليل "وتعني ، دى اللغات الساحلية القديمةو يرجع أصلها إلى إح ، "عطيرت"

وتبلغ مساحة أراضيها ما  ، النباتات العطرة ذات الرائحة الزآية والجميلة فيهاألن طبيعة أراضيها تكثر 

د قدر عّد. صفا  أمعبوين ،عجول ، و برهام و  ، سلواد ى و تحيط بها قر. ًا دونم 9545من  يقارب

  د سكانها قدر عّد 1967 و في عام )    245،ص1988 ، الدباغ.(نسمة)690( بـ1954في عام سكانها 

 1997 في العام و أما.نسمة) 976(إلى عدد السكان لبصل  زاد  1987و في عام.نسمة) 903( بـ

نسمة  وفي الوقت الحاضر يقدر عدد سكان عطارة حسب ) 1662(إلى  عدد السكان ليصل  ارتفعف

، "1"نظر الجدول رقم ا(نسمة)  2270(بـ  2007لعام حصاء الفلسطيني هاز المرآزي لإلبيانات الج

نظر ا( عائلة 38 ىمقسمين عل ئًاالج 175 إلىو يصل عدد الالجئين من مجموع السكان ) . 44ص

حيث تبعد عنها  ، نها تقع شمال مدينة رام اهللاإنسبة إلى موقعها فأما بال .)  58،ص" 2"الجدول رقم

فوق سطح  ًامتر 850من ميزاتها أنها تقع على هضبة مرتفعة يصل ارتفاعها  .ًاآيلومتر 15ي حوال

  )417ص ، 2003، أبو حجر(.البحر

 منظر لقرية عطارة) 2(ة رقم صور                             
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   قرية أبو قش

  

  

إلى البيوت  قد تعود  لتسمية ا يعتقد بأن الجنوب الغربي من مدينة بيرزيت و إلىتقع قرية أبوقش      

) 10(ما يقارب ، مدينة رام اهللاحيث تبعد عن   .   ) 3انظر الصورة رقم(التي آانت مصنوعة من القش

 4750تبلغ مساحة أراضيها   . هي أقرب قرية إلى مدينة بيرزيت. م 760وترتفع عن سطح البحر،  آم

في الوقت  .  ة نسم) 1096( بـ1997عام  ىحت ابلغ عدد سكانه.   )391ص، 2003، أبو حجر(ًا دونم

بـ   2007لعام  الفلسطيني لإلحصاءالحاضر يقدر عدد سكان  أبو قش حسب بيانات الجهاز المرآزي 

 ئًا الج 50 إلىو يصل عدد الالجئين من مجموع السكان ) 44،ص" 1 "نظر الجدول رقما(نسمة 1624

  .عائالت  9 ىمقسمين عل

  .)  58،ص" 2"نظر الجدول رقما(

    

  منظر لقرية أبو قش) 3(ة رقم صور
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  قرية جفنا

أما فيما يتعلق بتسميتها في العهد ،  و يعني آرمة العنب " العفني "عود أصل آلمة جفنا إلى آلمةي     

أي أن أصل  ؛ "جفنيه"سم افقد أطلقوا عليها  ، أي عندما دخل الفرنجة األراضي المقدسة؛ الوسيط 

 الشرقتقع قرية جفنا إلى .   يعود إلى الغساسنة العرب أصلهمتقد أهل القرية أن و يع  ، الكلمة عربي

آيلومترات بارتفاع  عن  10 رام اهللا عن مدينة  ، و تبعد ) 4انظر الصورة رقم(ت بيرزيمن مدينة 

 ،2003، حجربوأ(  عين سينيا ، و دورا القرع  : أقرب قريتين لها .ًا متر 650سطح البحر ما يقارب 

في الوقت الحاضر يقدر عدد سكان  جفنا   .نسمة) 957(بـ  1997عام  يبلغ عدد سكانها  .)419ص

أي أن الزيادة خالل  نسمة 1716بـ  2007لعام الفلسطيني  لإلحصاءحسب بيانات الجهاز المرآزي 

 نسمة بسبب انتقال السكان من  مخيم الجلزون و السكن في  قرية جفنا   760العشر سنوات  آانت 

مقسمين  ئًاالج 751ىلإدد الالجئين من مجموع السكان و يصل ع  ،)  44،ص" 1 "نظر الجدول رقما(

  )  58،ص" 2"نظر الجدول رقما( .عائلة169 ىعل

، والجوز ، والزيتون،  تكثر فيها زراعة المشمش.  ًا دونم 1450تبلغ مساحة أراضيها ما يقارب  . 

  . أي مناخ البحر المتوسط ؛ بيرزيت مدينة ي القرى المجاورة لباقفهو آفيما يتعلق بمناخها .  واللوز

  منظر لقرية جفنا) 4(ة رقم صور
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  قرية جيبيا 
حوالي  مدينة رام اهللا ، وتبعد عن )5انظر الصورة رقم (بيرزيت من مدينة الغربي تقع إلى الشمال     

، وترتفع عن سطح البحر آم4.4آم، ويصل إليها طريق فرعي يربطها بالطريق الرئيسي طوله 16

. دونما، وتحيط بها أراضي قرى آوبر، وأم صفا، وبرهام 1666تبلغ مساحة أراضيها . م669حوالي 

 1967و في عام  ، نسمة) 90( 1945نسمة، وفي عام ) 62(حوالي  1922قدر عدد سكانها عام 

ولكن في  ،  ) 395ص،2003 ،بوحجرا(1967  ثر حرب عام إ ىنسمة وذلك عل) 69( إلىانخفض 

ا حسب بيانات يبيالوقت الحاضر يقدر عدد سكان  ج في .نسمة 113زاد العدد ليصل إلى  1997عام 

 ) 44،ص" 1 "نظر الجدول رقما(نسمة  148ب 2007لعام الفلسطيني  لإلحصاءالجهاز المرآزي 

حوتة، وتعتبر قرية جيبيا ذات موقع أثري يحتوي على برك محفورة في الصخر، ومدفن، وصخور من

وتحتوى على أنقاض بلدة قديمة، بقايا أبنية، أعمدة عليها ) خربة مسيا(وتقع إلى الجنوب منها. وأساسات

 .صلبان مالطية، قواعد أعمدة، خزان منقور في الصخر، صهاريج، معاصر، قطع من الفسيفساء

نظر ا( .نرواواأل إحصاءاتحسب  ونبالنسبة لالجئين فال يوجد الجئ أما)   395ص ،2003 ،بوحجرا(

  .)  58،ص" 2"الجدول رقم

  منظر لقرية جيبيا) 5(رة رقم صو
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  قرية سردا

 

آلمة سريانية   و هي ، ) 6انظر الصورة رقم(تقع قرية سردا إلى الجنوب من مدينة بيرزيت         

وتعد قرية سردا هي القرية األقرب إلى .  أو خوف عزل ىبمعن " سرد "من جذر ةمأخوذاألصل 

 ، ًادونم 3726وتبلغ مساحتها الكلية  .  َ آيلومترات شماال 6رام اهللا وتبعد عنها ما يقارب  ظةمحاف

نسمة ) 250( بـ1945وبلغ عدد سكانها في عام  ، م 840رتفاعها عن سطح البحر ما يقارب اويصل 

ليصل    1987     عام  في عدد السكان  و زاد. نسمة) 417( بلغ عدد السكان بـ 1967في عام  أما.

) 870 (إلى  عدد السكان ليصل  ارتفع 1997عام  و في) . 2003،393 ،بوحجرا(نسمة) 606(إلى 

 الفلسطيني لإلحصاءزي وفي الوقت الحاضر يقدر عدد سكان  سردا حسب بيانات الجهاز المرآ. نسمة 

السكان  و يصل عدد الالجئين من مجموع) 44،ص"1" نظر الجدول رقم ا(نسمة 103  بـ  2007لعام 

  .)  58،ص" 2"نظر الجدول رقما( .عائلة  52 ىمقسمين عل ئًا الج 275 إلى

  منظر لقرية سردا) 6(ة رقم صور .
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  قرية أبو شخيدم
  

  ىاألولإلى العائلة  يعود أصل التسمية و    )7انظر الصورة رقم ( الغرب من مدينة بيرزيت إلىتقع   

و تبعد قرية أبو شخيدم عن مدينة )   1987،95.شراب( ، خيدمالتي سكنت هذه القرية وهي عائلة أبو ش

م فوق سطح البحر  740بارتفاع  اًُ دونم 1430آم وتبلغ مساحة القرية الكلية  10رام اهللا ما يقارب 

عدد سكانها فكان في ب أما فيما يتعلق .  وهو غالب مناخ البحر األبيض المتوسط، وتمتاز بمناخ معتدل 

نسمة ، و في  )506( سكان القرية بـعدد بلغ  1967عام  نسمة، وبعد االحتالل) 150(بـ 1945عام 

بلغ العدد  1997، وفي عام ) 392ص ،2003 ،بوحجرا(نسمة) 773(أصبح العدد  1987عام 

المرآزي حسب بيانات الجهاز  وفي الوقت الحاضر يقدر عدد سكان  أبو شخيدم. نسمة ) 1316(

و يصل عدد ) 44،ص"1 " نظر الجدول رقما(نسمة  1370ب  2007لعام  الفلسطيني لإلحصاء

  .عائلة   52 ىمقسمين عل ئًاالج 218 إلىالالجئين من مجموع السكان 

  .)  58،ص" 2"نظر الجدول رقما( 

  منظر لقرية أبو شخيدم) 7(ة رقم صور .
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  قرية آوبر
  

إلى  نسبة  سميت قرية آوبر بهذا االسم،  )8انظر الصورة رقم ( تقع إلى الغرب من مدينة بيرزيت   

وتقدر مساحة أراضيها  ، رام اهللا عن مدينة  ًا آيلومتر 13وتبعد  . دير آبروت الذي يقع شمال القرية

ويمتاز مناخها بأنه معتدل ). 2003،395 ،بوحجرا.  ( م 640وترتفع عن سطح البحر . دونمًا 9678

بلغ  1961نسمة ، وفي عام ) 610( ب 1945في عام   حيث قدر  عدد سكانها   وبارد شتاًء صيفَا

وفي الوقت    .نسمة ) 2597(ارتفع إلى   1997ام وفي ع) . 245ص ،1988، الدباغ. (نسمة  ) 934(

   2007لعام  الفلسطيني لإلحصاءالحاضر يقدر عدد سكان  آوبر حسب بيانات الجهاز المرآزي 

 35 إلىيصل عدد الالجئين من مجموع السكان و ) 44،ص" 1 "نظر الجدول رقما(نسمة 3677بـ 

  .)  58،ص" 2"نظر الجدول رقما( .عائالت  10 ىمقسمين عل ئًاالج

  

  منظر لقرية آوبر) 8(رة رقم صو

 .  
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  قرية برهام
و تبعد عن مدينة رام  ، ) 9انظر الصورة رقم(بيرزيتلمدينة  لغربية ع قرية برهام في المنطقة اتق     

وتقع هذه القرية  ، آم2.4ل إليها طريق فرعي يربطها بالطريق الرئيسي يبلغ طوله آم، يص 12 اهللا 

دونمًا  420منها  1589وتبلغ مساحة أراضيها  ،رم فوق سطح البح 680على هضبة مرتفعة تصل 

وتحيط بها أراضي آل من آوبر، جيبيا،  ، )315ص ،1988، الدباغ(مزروعة  بغرس الزيتون 

 قدر عدد السكان بـ 1931عام في و، نسمة ) 74( بـ1922عدد سكانها عام ُقدر .  عطارة، عجول 

أي  ؛ وبعد االحتالل) .  315ص  ، 1988، الدباغ(نسمة   ) 150( 1943وفي عام   ، نسمة) 122(

 ،2003،أبو حجر(نسمة) 294( 1987وفي عام  ، نسمة) 164( بُقدر عدد سكانها  1967ام ع

وفي الوقت الحاضر يقدر عدد سكان   .نسمة) 381(لعدد إلى ارتفع ا 1997وفي عام  ، )391ص

نظر الجدول أ(نسمة     616بـ 2007لعام  الفلسطيني لإلحصاءبرهام حسب بيانات الجهاز المرآزي 

نظر الجدول ا( .نرواواأل إحصاءاتحسب  ونبالنسبة لالجئين فال يوجد الجئ أما .) 44،ص"1" رقم 

  .)  58،ص" 2"رقم

  منظر لقرية برهام) 9(ة رقم صور

.  
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  المزرعة الغربية
  

و تبعد عن  ،)  10انظر الصورة رقم(تقع المزرعة الغربية إلى الجنوب الغربي لمدينة بيرزيت     

سميت هذه القرية بهذا االسم نسبًة إلى االسم الذي أطلقة الفرنجة في  . آم14مدينة رام اهللا ما يقارب 

حيث  ؛و ذلك يعود إلى آثرة البساتين و الينابيع فيها ) . المزرعة (هذه المنطقة   ىعل ىالوسطالعصور 

  .دونماًً 13250تبلغ مساحة أراضيها  

و في الوقت الحاضر  )212_205،ص1985،عراف( نسمة1000  حوالي 1982بلغ عدد سكانها عام 

 2007م لعا الفلسطيني لإلحصاءي يقدر عدد سكان  المزرعة الغربية  حسب بيانات الجهاز المرآز

 324 إلىو يصل عدد الالجئين من مجموع السكان ) 44،ص" 1 "نظر الجدول رقما(نسمة  3400بـ

 2"نظر الجدول رقما(من القرية  المتزوجاتمن النساء  30و،  عائلة  60 ىمقسمين عل ئًاالج

  .)  58،ص"

  ربيةمنظر لقرية المزرعة الغ) 10(ة رقم صور
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  )1(جدول رقم
  

عدد السكان المقدر للمقيمين في تطور  و ،ة لمنطقة الدراسة حسب اسم التجمعالتجمعات السكاني
                                                                                   1922/2007منتصف العام 

  

  
  
  )212_205ص،  1985،  عراف . (1
  

)2(عدد السكان إلىبالنسبة  _السنة   اسم التجمع  )1( عدد السكان إلىلنسبة با-السنة   

2007 1997  
  

1982  السنة 1922 1931 1945 1961
 

القرية/المدينة
4529 4388  2500   بيرزيت 896 1233 1560 3261

  عطارة 407 559 690 1110 900  1662 2270

  أبو قش 171 246 300 510 500  1096 1404

  برهام 74 122 150 167 200 381 616

  جفنا 447 676 910 758 900  957 1716

  سردا 125 179 250 415 450  1006 1031

  أبو شخيدم 139 201 250 1358 500  1316 1370

3677 2597  1000   آوبر 447 546 610 934

3400 3003  1000 
  
  
 

1349  
 

860  
 

799  
  
  
 

492  
  
  
 

المزرعة 
  الغربية

  جيبيا 62 71 90 108 88  113 148

20161 16519 8038  المجموع 3260 4632 5670 9962
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  )1997،2007(الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني. 2
  

زيت منذ البدايـــــةربيـ  الجئو  
 

ون فلسطيني    قامت القوات العسكرية الصهيونية بطرد 1948في عـــام  اع ملي من وطنهم    ثالثة أرب

طين   إ ي فلس بت ف ي نش رب الت ان الح أوى  ، ب دون م بحوا ب ية  ، ليص ائل معيش دون وس  ؛ وب

ا  الهروب من المناطق التي آ إلى مما دفع العديد من السكان xxi )،ص2001الخالدي،( انوا يقطنون فيه

ان     لى مناطق بعيدة خارج الحدود الفلسطينيةإومنهم من هاجر ، لى مناطق مجاورة إ ل األردن ،لبن ، مث

ا بالنسبة   . ،العراق ،سوريا  ى ق إ أم ة ل اجروا     يرب  ري ذين ه رى      إزيت فمعظم ال ادمين من ق انوا ق ا آ ليه

حيث آانت  ، المذبحة التي حدثت في دير ياسين إلى ًاحيث آان السبب الرئيسي للهجرة عائد، العرقيات 

ر  األثرشاعات إلا ى هجرة السكان    األآب ى عرضه      ، عل نهم من خاف عل ذمر لسماع      ، فم نهم من ت  وم

  .  قاويلألوا اإلشاعاتالفعلية للهجرة هي المبالغة في  األسبابفكانت  ، نتائج المذبحة

ود    و ، القرى المستقبلة لعدد آبير من الالجئين إحدىزيت في تلك الفترة هي آانت قرية بير  د يع ك   ق ذل

  وآان نصيب قرية.  وجود قيادة المنطقة المتمثلة بالجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني لى إ

ل      ، الجئ ألف   من الالجئين ما يقارب ثالثة عشر زيتربي  دد الهائ ذا الع ق مشكلة    إحيث أدى ه ى خل ل

ات ا    وخل  ، سكنية وفر الحاجي دام ت ا      ؛ ساسية من مأآل ومشرب    ألق مشكلة انع نهم من استأجر مكان فم

ة  دون        ، يقطن فيه من أهل القري ى بيت ب نهم من حصل عل اء بيت صغي      إيج وم ام ببن نهم من ق ر ار وم

ى حيث بقي الحال على لى منطقة أخرإومنهم من هاجر ، مكون من الطين والحجر في أرض ال يملكها 

ي عام     إما هو عليه  ة ف اء   1961لى أن قامت وآالة الغوث الدولي وت ببن ا       بي م في عدة مخيمات منه له

ك المخيمات   إلى رحل مفمعظمه ؛ معري وقلندياألالجلزون وا مخيم بعض فضل     ، تل اء في   ولكن ال البق

ت  ر زي ة بي ام  .  قري ي ع رب  إ 1967وف ان الح رائيليةب ن الالج   اإلس ر م دد آبي اجر ع ة ه ين العربي ئ

ارب  و آان عددهم   زيتالمتواجدين في قرية بير ا  إ نسمة   6000يق ى من ل     ل ي القلي ة حيث بق طق مختلف

مدينة بيرزيت ، يعود أصلهم إلى  1300الجىء الجئ ، منهم  2502أي ما يقارب  منهم حتى يومنا هذا

اك من     و هم ليسوا الجئين و إنما آانوا  يعملون داخل األراضي التي احتلتها إسرائيل و تم إحصائهم هن

  )26/3/03/ علوش : مقابلة (.  قبل و آالة الغوث  
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فعل أهل مدينة بيرزيت لقضية الالجئين ردود  
 

دد الكبي    ح فعل أهل المدينةردود  تباينت     ذا الع ال ه ين  ي ة بيرزيت       ر من الالجئ ى مدين دموا إل ذين ق ال

ام بتشجيع      ؛ مغرافي و االقتصادي ألهل بيرزيت الذين أثروا على النسيج االجتماعي و الدي نهم من ق فم

اء    ى البق ين عل ام بمحاوالت أخرى من أجل        ،  الالجئ نهم من ق ين    وم ل هؤالء الالجئ ى ترحي اطق  إل من

تم هؤالء الالج   ن بعض سكان أهل ولربما آا ، خرى بعيدًا عن مدينتهمأ ين وإطالق   المدينة يقومون بش ئ

ة     ُ  حيث آان الالجئ ؛ بعض التسميات عليهم تصفهم بالحمقى ل بعض سكان المدين ، يشتم ويهان من قب

أن    .في العمل    واالستمرار الصمت  ىسو يءولم يقم بعمل أي ش ٌا ب ر من الالج   علم ين عدد آبي انوا  ئ  آ

ى شهادات علم  ح ة   اصلين عل ة عالي انوا    إالي م آ اقي        أنه ا ب ي يتعرض له نفس الظروف الت يتعرضون ل

ة     فكان الالجئ في نظر    ؛ئي المدينة الج ه      بعض سكان المدين ذي   ، هو الشخص الخائن لوطن وهو ال

في مختلف   لى وجود حالة غير طبيعية إآل هذا أدى  . رحل وترك أرضه لذلك العدو الصهيوني الغاشم

ى   فع ببعض الالجئين مما د لالجئينالمناطق المستقبلة  ة عل الهم ثاني اطق أخري   إلى لجوء آخر بارتح    من

ه فوجد          إلىفكان وضع الالجئ الذي نزح  تفاق من نوم د اس مدينة بيرزيت هو الوضع نفسه لشخص ق

نهم   ؛ ستمرار في الحياةالفعمل المستحيل من أجل البقاء وا ، نفسه بدون مسكن أو أرض يعيش عليها فم

م مسكنًا     ، جد أقارب وأصدقاء هنا وهناك من و دموا له ة وق ومنهم من حلت عليهم الشفقة من أهل المدين

ه من أشعة الشمس       ،مؤقتًا  نهم من    ، ومنهم من بحث عن جذع شجرة لكي تقي ه بعض    وم ان بحوزت آ

دموا    هذا هو حال الالج آان . ستئجار بيت يعيش فيهامن  ليمكنهالمال  ذين ق ين ال ى ئ ة   إل  ؛ بيرزيت مدين

وفر المسكن والم    فالبرعم والٌ     آل والمشرب  أمن ت م يكن مقب ذا ل ديار      إال أن ه وطن و ال ديٌال عن ال أو ب

  ).6/4/2003. العيسوي  :مقابلة  (. األرضو
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التي أقدم بها الالجئونقتصادية الالتطورات المهنية وا  
 

وبعض أصناف  ، محاصيل العنببالغنية  من أهم المدن َعّدآانت مدينة بيرزيت ُت 1948قبل عام     

ذلك   إلىباإلضافة  ، حيث آان معظم أهليها يعملون في مجال الزراعة ؛ مثل المشمش والتفاح الفواآه

،  حفظه داخل آبار  الذين آان إنتاجه غزيرٌا مما دفع بالبعض إلى  بزراعة الزيتون آانوا يهتمون 

  آان سكان البلدة  ،عبوات  فيتخزينه  م يكن باستطاعتهمالذي ل ؛ آبر حجم المخزون إلىوذلك يعود 

وفي بعض ، قريبة العديد من المناطق ال إلى يصدرون العديد من المحاصيل الفائضة عن الحاجة

بمحاصيل غير موجودة في   األخرى مواقع ستبدال المحاصيل مع بعض الااألحيان آانوا يقومون ب

ستقرار وتوفر األمن حتى بداية حرب الت تعيش حالة من اأن بيرزيت آان فمن الواضح . أراضيهم

وطرد العديد من السكان من مناطق مختلفة ، ودخول القوات الصهيونية األراضي الفلسطينية  ،1948

مختلفة في أماآن سكنهم  ًافكانت مدينة بيرزيت إحدى المدن المستقبلة لالجئين الذين آانوا يمارسون مهن

فكان أول بائع أدوات البناء هو أحد أفراد  ، لى مدينة بيرزيتإالمهن والصناعات قاموا بنقل تلك  ، حيث

هو من عائلة الجئة أقامت في المدينة وباشرت ) سنجري(عائلة الجئة من قرية بيت نباال وآان أول 

مهنة ذلك  إلىإضافة ، العمل في المهنة التي آانوا يعملون بها  في مناطق سكنهم الذين طردوا منها 

، أفراد عائلة الجئة يدعى أبو آاملفكان أول شخص أتقنها هو من  ؛  صناعة الفول ، الحمص ، الفالفل

والقيام  ، ومن ثم بدأ أهل المدينة تعلم تلك الحرف المختلفة ، سم أبو آامل الفوالاوبعدها أطلق عليه 

صة العرق وسمي بعرق وخا ، هناك بعض العائالت الالجئة اهتموا بتصنيع الخمور ،آان بالعمل بها

وآان لزيادة عدد سكان مدينة بيرزيت أثر في إنشاء العديد من المحالت التجارية  .  بيرزيت المثلث

فكان يباع فيها بعض متطلبات المعيشة من أغذية ومشروبات وحبوب وبعضها اآلخر آان  ،  البسيطة

أصحاب هؤالء  مغظم لجدير بالذآر أنومن ا .  زلية والكماليات البسيطةنيباع فيه بعض المتطلبات الم

  .المحالت آانوا من فئة الالجئين 

ومن ثم بدأ السكان  ، فمن الواضح أن الالجئ قد ساعد على تطوير وتوسيع الخدمات في المدينة 

ه المحافظة على الحرية واألمن بعض لخلق مجتمع واحد موحد هدف  مع  بعضهم  مع يتفاعلون

  .ستفزازات الصهيونية المستمرة على أرض وطننا الحبيب الستقرار في ظل تلك االوا

  ).16/4/2003علوش ،:مقابلة  ( 
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:المخيمات المعترف بها و غير المعترف بها في منطقة الدراسة    

  من و آالة غوث و تشغيل الالجئين الفلسطينيين المخيمات المعترف بها
 ويعتبر) األونروا(الة الغوثتقع ضمن مسؤولية وآ ألنها ؛المخيمات قانونية  هذهتعتبر 

 مسة المضيفةاألقطار الخ فلسطين و في المنتشرة في) 59(ال مخيماتهذه ال أحد مخيم الجلزون

 نالالجئين الذي عدد آبير من فيهويسكن  ، وترعى شؤونه وآالة الغوث الدولية ينالالجئين الفلسطيني

       عام  )نسمة 13,000(عددهم حوالي وبلغ  1948واقتلعوا من أرضهم عام  ، احتلت قراهم ومدنهم

زالت آثارها حية  ما ي عين الجلزون الكبيرة المشهورة التي سمي المخيم بهذا االسم نسبة إل2002

ويعود ذلك لكون آلمة الجلزون  ، رض الينابيع الوافرةأوأما الرواية األصح هي . اآلن  حتىوموجودة 

وتعني منطقة ) zone(ثاني الوتعني الينابيع الوافرة و)  Jalaz( آلمة يونانية مكونة من مقطعين األول

 . رض الينابيع الوفيرةأوإذا جمعنا المقطعين يصبح اسمها ،

دونمًا عام  337 لتصبح دونمًا، ثم امتدت 240ه حوالي بلغت مساحته عند إقامت.  1951المخيم في عام

نسمة  3071م حوالي 1967ام لمخيم عبلغ مجموع سكان ا. دونمًا أراٍض زراعية  237م، منها 1988

بلغ عدد الالجئين المسجلين لدى وآالة  آما )420ص،2003،حجر أبو. (أسرة  635على ين موزع

أما . السكان المقيمين داخل المخيم مجموع نسمة من 5900م حوالي 1989الغوث في حزيران عام 

غالبية تشغيل الالجئين الفلسطينيين  البقية فهم الجؤن و لكنهم غير مسجلين لدى سجالت و آالة غوث و

 من مجموع سكان المخيم، بينما  %99يشكلون ما نسبته اذ م، 1948السكان، هم من الالجئين منذ عام 

من قريتي بيت نوبا وعمواس، بعد أن تم تدميرهما وتشريد  1967عام  فهم ممن نزحوا الجزء الباقي

 )420،ص 2003، ابو حجر(  .السكان
ps  5/9/2007www.eyelash.  

يقع هذا المخيم إلى الشمال من مدينة رام اهللا و البيرة، وإلى الغرب من الطريق الرئيسي الواصل بين   

ومن الشرق قرية دورا  ، تحيط به من الشمال أراضي جفنا وعين سينيا وبلدة بيرزيت . اهللا ونابلسرام 

وهي القرع  دورا  إلي أهالي قرية جفنا وجزء قليل إلي قرية و تعود ملكية ارض المخيم  ،  قرعال

الالجئين ووزارة  من مالآيها من قبل وآالة الغوث الدولية آراعية لشؤون ئجارها استتم  ٍضاأر

ضمن اتفاقية  ين في ذلك الوقت ،يالفلسطين والتعمير األردنية باعتبارها آدولة مضيفة لالجئين اإلنشاء

خمسة وستون قرشا أردنيا عن آل دونم في ذلك  هعام مقابل رسوم استئجار شهري قدرلمدة مائة 

 www.acrossborders.ps .14/7/2008 .الوقت 
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  المخيمات غير المعترف بها
تلك المخيمات على  توصف هذه المخيمات بغير المنتظمة، وذلك يعود إلى عدة أسباب أهمها بناء

تقم وآالة الغوث باالعتراف  لم ، حكومية ونتيجة لذلك ٍىد ملكيتها إلى أفراد أو إلى أراضعوت ىٍِأراض

ولم تمدها بأي من الخدمات إن آانت صحية آتلك المتعلقة بالنظافة وجمع النفايات ومد شبكة  ، بها

  . ولم تقدم لها أي مساعدة، المجاري والحفاظ على البيئة 

مخيم بيرزيت الذي  هذه المخيمات حدأو، مخيمات غير معترف بها  يوجد في الضفة الغربية خمسة

 1967ما قبل عام  قدوره: يمخيمات فهأما باقي هذه ال.  الذي يقع ضمن هذه الدراسة 1948أسس عام 

وهنا .  1967يم سلواد أنشئ عام أما مخ 1969، ومخيم عسكر عام ،  1950ومخيم عين عريك سنة 

التجمعات السكانية لالجئين  الذي يعتبر من .و مخيم أبو شخيدم ، يتمخيم بيرزبدراسة الحظى تس

ها موازنة وال تستفيد من خدمات الفلسطينيين التي ال تدخل في لوائح الوآالة، وبالتالي ال ترصد ل

من خدمات صحية آتلك المتعلقة بالنظافة، وجمع النفايات، : نروا المخصصة للمخيمات الرسميةألوا

 .ري والحفاظ على البيئةومد شبكة المجا

www.acrossborders.ps .14/7/2008   

دونمًا وسط  23في بلدة بيرزيت على قطعة مساحتها  1948أقيم مخيم بيرزيت على إثر حرب عام 

وهي اللد  1948قرى ومدن فلسطينية عام  سبعوقد تشردوا من  ، عائلة 59وسكن فيه حوالي .  المدينة

شرد عدد  1967نة وسلمة ورنتية وبيت نباال، وإثر حرب حزيران عام والعباسية والمسمية وآفر عا

  ، وبقي "الذين هجروا للمرة الثانية"النازحين أي  اسممن العائالت للمرة الثانية حيث أصبح يطلق عليهم 

.  الشرايعة، األشعل، خير الدين، الشرقاوي، اليطاوي: آلتي نسمة مقسمة على النحو ا 350 في المخيم

 ،لى الجنوب الغربي من مدينة بيرزيتإ 1948عام  أقيملمخيم أبو شخيدم الذي  الحال بالنسبة و آذلك

وآان عدد سكانه عام  ، وعلى جزء من أراضي أبوشخيدم ، دميخوعلى أراضيها المحاذية ألبو ش

ذين لى مخيم قلنديا إثر خالفات نشبت بين السكان الإ 1945لهم عام قن ّمتألف نسمة  18 م قرابة1949

عائالت أخرى من المسمية وقطرا وأبو  إلىباإلضافة  ، آانوا ينحدرون من السوطرية قرب الرملة

بعد  ـ آان السكان يسكنون في شعائن من الحجر والطين إال أن عددًا قليًال منهم بقي. شوشة والقباب 

   .لى مخيم الجلزونإرحيل معظمهم 

www.acrossborders.ps .14/7/2008    
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  النازحون الذين يقعون خارج مسؤولية األونروان والالجئو
  :تعرض معظم هؤالء إلى مضايقات و ممارسات عديدة منها         

الذين بقوا داخل فلسطين فقد  اعتبرت آل فلسطيني مقيم  نشددت إسرائيل علي الفلسطينيي .1

.                          نازحون حيث يسكن ، و منعت الكثير منهم من العودة إلى منازلهم و أرضهم و اعتبرتهم 

االنتداب البريطاني حين اندلعت حرب  خالل فترة آانوا خارج فلسطين الذين  ونفلسطينيال .2

 1967مع نشوب حرب  غزة قطاعالضفة الغربية و  مناطقآانوا خارج الذين  ، و1948

 ومنعتهم إسرائيل من العودة؛

ا في أماآن ال تقع ضمن عمليات أصبحو و الذين 1948حرب  بعدفلسطينيون الالجئون ال .3

 . إفريقيا والعراق ومنطقة الخليج ونروا، آما في مصر وشمالألا

، أي أولئك الذين غادروا األراضي المحتلة "القادمون المتأخرون"من أطلق عليهم صفة  .4

، الخ، وانتهى مفعول إقامتهم أو الزواج هم، أو العمل، بغرض الدراسة، أو زيارة أقربائ

 التي رخصت السلطات اإلسرائيلية بها ومنعتهم الحقًا من العودة إلى ديارهم؛

لذين والمنحدرون منهم ا) بما في ذلك القدس الشرقية(سكان من غزة والضفة الغربية  .5

 .1967نزحوا أول مرة في حرب 

 1967  ةغزة بعد سنلضفة الغربية وأفراد رحلتهم سلطات االحتالل اإلسرائيلية عن ا .6

  )14-13 ص ، 1998،زريق .  (   ألسباب أمنية 
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  1948ول أآانون –ضد عودة الالجئين، نيسان رائيلي إلسالقرارا
  

آيفية التعامل مع قضية الالجئين  هي،إسرائيل إن من أخطر المشاآل السياسية التي واجهت      

  . في حيرة  إسرائيل مشكلة الالجئين حيث وضعت 1948رب عام ح الذي نجمت عن .نالفلسطينيي

؟ لمطرودين بالعودة إلى ديارهم هل يجب السماح لهؤالء المهاجرين سواء الهاربين أو ا

  ). 131ص ، 1993،موريس(

في ربيع أما الفلسطينيون فكان جل اهتمامهم ينصب حول متى و آيف سيعودون إلى أرضهم و ديارهم ف

 إليالعودة   عربية  ىآانوا يقيمون في قر الذين  نفلسطينييالن الجئيال حاول عدد من  1948  عام 

 بل على  الوضع الفلسطيني.  العربي على الصعيد  أي اهتماٍم يقابله لكن ذلك لم  ، بيوتهم و قراهم 

الفلسطيني  ئو آذلك الوضع العربي لم يكونا في صالح الالج. الداخلي ، سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا 

قوات الهجناة و السلطات اليهودية المحلية اتخاذ القرارات المناسبة لمصالحهم   بل علي العكس شجع 

عودة  ىألي قرار ينص عل الرفض  حيال هذا الموضوع، و آانت جميع القرارات الصادرة هي

  )  Benny،  1987(  .ديارهم إلي  نالفلسطينيي الالجئين

  

آانت في بيوتهم ، و  إلى الفلسطينيين  عودة الالجئينت حملة استهدفبلعربية قامت بعض الدول ا    

 و آذلك قامت بعض الدول العربية مما دفع هيئة األمم المتحدة إلى توجيه  . مقدمة تلك الدول األردن 

الواليات المتحدة في مرحلة أبدت و .سيط األمم المتحدة في قضية فلسطين  والدوق فولكا برندوت ، 

 بشأن الالجئين ًابيوتهم ،و بقيت الوساطة تطرح أفكار إليبشأن عودة الالجئين  رغبة  ألمريكيةا

اجتماعًا لبحث مشكلة  اإلسرائيليةعقدت الحكومة  1948في حزيران عام  أنة إال، الفلسطينيين 

  ).131ص ، 1993،موريس( .ين بالعودة و آان القرار الرفض التام بشأن قضية الالجئ، الالجئين 

التهجير من أجل إبقاء  أسلوبيجب االستمرار في  بأنةالصهاينة  القادةبعض  ىآان هنالك تطلع لد

حيث لم يكن   نالفلسطينيي عودة الالجئينب السماح عدمو ، ينيأرض فلسطين خالية من العرب الفلسطين

الصهيوني و تنفيذ  التفكيرفي عمق جذور  لهبل آانت الصدفة، أو نتيجة األحداث ،  هذا القرار وليد

و طرد السكان  إسرائيلبأرض  احلمولفكرة التي راودت قادة  الصهاينة ، الذين طالبوا و ل عملي

حد أعبر عنها مناحيم أوسبشكسين و هو  بتشتيتهو ترجع فكرة نفي الوجود الفلسطيني .الموجودين فيها 

  قادة 
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" في زمن ما إليهى العراق وآمل بأن يذهبوا أود جدًا أن يذهب العرب ال" :ه بقول 1930سنة  االستيطان

  1967_1932عام  نالتطوير مآما اعتبر فايتس مدير دائرة األراضي و ) 41ص ،1992 ،مصالحة(

آبر أ ىعل االمجال لليهود بأن يستولو إفساحو  ترجمة عملية لفكرة الطرد نالفلسطينييالعرب  جخروأن 

 ًاة التى على راسها فايتس و دينتي و ساسون عنواناقترحت اللجن. مساحة ممكنة من أرض فلسطين

 :اآلتية على النقاط  بنصو هذا  )ان الترانسفير قبل فوات األو(هو  ًاجديد

  

 :أهما أموربيوتهم و ذلك يتطلب عدة  أليمنع العرب من العودة - 1

 .العربية أثناء العمليات العسكرية القرىتدمير اآبر عدد ممكن من  •

 .أراضيهم استغاللحين من عرقلة و منع الفال •

 .فراغ أال ينش حتىو المدن العربية  القرىتوطين اليهود مباشرة في  •

 .على العائدين سن تشريع بفرض قيوٍد •

 .تمنع العرب من العودة  إعالميةشن حملة  •

 1993،موريس( .رض فلسطينأغير  ىخرأ أماآناالستيعاب و االستقرار في  ىمساعدة العرب عل_2

  ).136-135ص ،
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  مخيم بيرزيت
  

 نشأة المخيم
من الساحل الفلسطيني وهاجر  نزح عرب آثيرون 1948وصيف  1947ما بين أواخر عام     

العباسية وبيت ( وآان الخروج جماعيًا من قرى العرقيات ، األآبر منهم بعد مذبحة دير ياسين قسمال

وهناك تكون مخيم  ، آانت الطريق تقود الى رنتيسو يافا حيث  ومن مدينتي الرملة واللد) نباال وقوله 

  .بيرزيت والجلزون ورام اهللا وقلنديا وغيرها إلىثم  ،  عدد آبير من الالجئين ونزل فيه

عبد القادر  يالفلسطينوآان يقود النضال فيها القائد  ، للجهاد المقدس مقرآانت بيرزيت في ذلك الوقت 

رب من ثالثة عشر فنزل فيها ما يق؛ للمهاجرين  ًاوآانت أآثر أمن ، ويساعده قاسم الريماوي ،  الحسيني

ولم يجد بعضهم  ، وأقاموا الخيام والبيوت المؤقتة ،  نين فسكنوا في بيوتها ومدارسهاألفًا من المواط

نسمة تستوعب  بيرزيت التي آان عدد سكانها ألف ولم تكن ، يسكن فيه فأقام تحت أشجار الزيتون ًامكان

ئين ولم يجد عدد آبير من الالج ، الهائلة عداداألرواء عطش إلة ال تكفي فينابيع الماء القليل ؛ آل هذا

 تعداد السكان  غداوبدأ العدد يتناقص حتى  ، أماآن أخرى  إلى يرحلون فبدأوا  ، فرصة للعمل

  2007م من الالجئين ، أما في عا 1600منهم ما يقارب  نسمة 3261 ما يقارب 1961لعام اإلجمالي 

  )19ص" 2"انظر الجدول رقم ( .من الالجئين    2502نسمة منهم  4529آان عدد السكان اإلجمالي 

. لى الدول العربية األخرى إاثر حرب حزيران  ،1967وقد غادر قسم آبير من الالجئين بيرزيت عام 

من سكان المدينة وآان  البيوت وأصبحوا جزءًا فبنوآبيرًا من الالجئين استقر في بيرزيت  ًاآما أن عدد

أآبر تجمع لهم في بيرزيت هي حمولة النبالية بفروعها دار عساف ودار صافي ودار العيساوي 

  .برهام  – وغيرهم وهم يسكنون في حارة تدعى حارة النبالية على طريق بيرزيت 
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 شرعية المخيم
 

في آما فعلت  البيوت لساآنيه  وفرفلم تلم تعتبر وآالة الغوث مخيم بيرزيت مخيمًا شرعيًا     

و قد عرضت و آالة الغوث علي الالجئين القاطنين  المخيمات األخرى مثل الجلزون وقلنديا واألمعري

وباع  منهم من، إال أن عددًا قليًال منهم رفض العرض مغادرتهم الى مخيمات اخرى في مخيم بيرزيت 

نظر الوثيقة رقم ا(رتباطه بالعمل ا  مثٌاليدة منها ألسباب عد وبقي في بيرزيت، كان الجديد حقه في الم

ثم  ، طوب منلى بيوت إرت فيما بعد ستقرت عائالت قليلة في غرف من الحجارة والطين تطوا .)1

 قفووآان قسم منهم يسكن أرض  ، لى غرف من حجارة رغم معارضة األهالي أصحاب األراضيإ

  . وآسذتابعة لطائفة الروم األرثو

 

 الخالف
ونجح عدد  ماول عدد من أصحاب األراضي في بداية األمر إخراج السكان من أراضيهح  

 إلى في سكناها  أبناء المخيم  التي استمر منهم  إال أنه بعد استقرار األمور انقسم أصحاب األراضي

  أقسامعدة 

 احتجاجي أقسم لم يظهر  

 لى المحاآمإلم يتوجه أعلن احتجاجه ولكن  قسم 

 لمحاآم واستصدر قرارًا باإلخالءلى اإقسم توجه  

  زال يطالب باإلخالء ماثل أراضي وقفية قسم يم 

جانبهم عدد آبير من أبناء المخيمات  إلىووقف  ترك مخيمهم  ، أبناء المخيم و قد عارض   

حيث حصلت مشكلة تدخل فيها  ، أرض المخيم والسكن فيه إلىالعودة   ، الذين حاولوا األخرى

وجمعوا التبرعات وقاموا بشراء ) 2ظر الوثيقة رقم ان(رجال اإلصالح 

   بناء بيوت للعائالتباشروا في و) 10-02-2009بلدية بيرزيت،)(،المراح13،ح43ق(أرض

 ) 16رقم   ملحقانظر (التي آان من المقرر إخالؤها و هؤالء المهاجرين هم الذين يسكنون    

وأصبحت  ، البيوت ستكمل بناءوقد ا ، آساألراضي الوقفية التابعة لطائفة الروم األرثودو  

 جتياحالالبيوت الجديدة بسبب ا إلى االنتقال مما أخرإال أن المشكلة تأخر حلها ،  جاهزة 

.2002عام  اإلسرائيلي لألراضي الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية    
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 الخدمات 
بذلك لم تقدم له الخدمات تعتبر و آالة الغوث الدولية مخيم بيرزيت مخيم  غير شرعي ، و 

الضرورية و آذلك أحجمت آثير من المؤسسات عن مساعدته و تهيئته بخدمات البنية التحتية  

وقد واجه سكان المخيم عقبات آثيرة في سبيل توصيل المياه . آالماء والكهرباء الضرورية  

تم  )1976_1972( ب زيادةإال أنه في عهد رئيس البلدية السابق زيادة يعقو ، بيوتهم إلى

لى بيوت إل تجمع ، آما تم توصيل الكهرباء لى مراآز محددة لكإ توصيل مواسير المياه 

 )الماء ،الكهرباء ،جمع النفايات ( اضي ، أما خدمات البلديةالمخيم رغم معارضة أصحاب األر

  .المخيم آأي جزء آخر من المدينة إلى فهي تصل

 

 توفر الخدمات و االحتياجات 
 

فالحلول المطروحة جانبية  ؛ ئين عامةقضية المخيم بمعزل عن قضية الالجل ًا جذري حلَّ ال 

في داخل فلسطين و وما ينطبق على مخيم بيرزيت ينطبق على المخيمات الفلسطينية األخرى  ، ومؤقتة

؛ ةاألخير ةألوانا في و .ئين حًال دوليًا فإن المشكلة تبقى معلقة وما لم يتم حل مشكلة الالج، في الشتات 

 هو طلب من السلطة الوطنية رئيس   إلى األرثوذآسبطريرك الروم  توجه 2008عام  أواخرأي في 

 من األرض جزء  إخالءو تم  ،استجاب رئيس الدولة  ، وقد  الوقفية  األرض إخالء  من أجل مساعدته

بعض  تعويض حيث تم  )12الصورة رقم (مقارنة بـ  )  13انظر الصورة رقم  ( التي يشغلها المخيم 

 مكانو من ثم سيخلي  ن جديدبعض الوقت من أجل بناء مسك إلى  الجزء اآلخر يحتاج السكان أما 

   .الجديد و االنتقال إليه بعد إنهاء مسكنه المخيم 
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:في مدينة بيرزيت ئينموقع سكن الالج  
 

حيث تتوزع  ، مدينة ال في وسط الذين استقروا في مدينة بيرزيت تقريبًا ئينيقع سكن الالج

فالقطعة  ؛ لى مدينة رام اهللاإ  الشارع الرئيسي المؤدي ااألرض يفصله مساآنهم على أربع قطع من

 وهي تابعة في األصل ألمالك وقف ، تقع على الجهة اليسرى من الشارع) ،الكلية12،ح202ق(األولى

تقع على الجهة   )لكلية،ا12،ح200،199،197ق(والقطع األخرى  آسسذلبطرآية الروم األرثو

نظر ا(وهي تابعة لعائالت من أهل المدينة نفسها  ، أي الجهة اليمنى من الشارع الرئيسي ؛ المقابلة

وليس هناك حق ، أمالك خاصة  يه ئونعليها الالج نيسكن  القطع  التي إ حيث)  "5 " الخارطة رقم 

لرغم من آل وبا) " 1 " نظر الوثيقة رقما(لمتحدة ألي الجئ في البقاء فيها وفقًا لما أقرته وآالة األمم ا

و  صدرفة القانون الذي مخال بهم و  ببناء بيوت خاصة تئين قد قامهناك بعض عائالت الالجف  ذلك

رسال بإ امت محكمة بلدية لواء رام اهللا حيث ق  ، عملية البناءبقيام أي شخص  منع أصبح بموجبة 

 3 " نظر الوثيقة رقما(ستالم الالبناء وآان الرد عليها رفض ابن قاموا المخالفات القانونية للعائالت الذي

المساآن  و قد شمل القرار ) "12"م رق ملحق نظر ا(البناء وتجاهل القضاء  إتمامعملية  توقد تم)  "

ومن أجل ) " 14  " رقم ملحق نظر ا(منذ نشـأة المخيم وما زالت حتى يومنا هذا  ؤهاالتي قد تم بنا

 إصالحفئات من المجتمع  ولجنة  ضئين فقد قامت بععلى إيجاد حل لقضية مساآن الالجالعمل 

نين على أرض الكنيسة بالعمل وآالء آنيسة الروم األورثوذآس والساآ إلىباإلضافة  ، بيرزيت المحلية

علي  أراض و قف آنسية الروم  القاطنين ئينمن أجل إقامة مساآن خاصة بالالج حليجاد إعلى 

صالحية تلك المساآن التي توضح مدى  ")16" رقم  ملحق انظر ( وقد تم ذلك فعًال وذآس  األرث

بل ، لك المساآن ت إلىنتقال الغم من هذا آله لم يقم أي شخص باروبال ،ومقارنتها بمساآن القاطنين فيها

  .  يشغلهمسكن في المكان الذي آان عمل على بناء ؛بالعكس 
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دم  يخشوامخيم أب                                                  
     

 نبذة تاريخية
لى الجنوب الغربي من مدينة إ علي أراضي قرية أبو شخيدم التي تقع  1948المخيم عام  انشأ        

 1949وآان عدد سكانه عام  ،") 17"رقم  ملحقانظر ( بيرزيت  وعلى جزء من أراضي ، بيرزيت 

بعض العائالت و  مخيم قلنديا إثر خالفات نشبت بين إلى 1955لهم عام قم نتألف نسمة   18حوالي 

عائالت أخرى من المسمية وقطرا  وبين، السوطرية قرب الرملةعائلة  ينحدرون من  الذين خاصة 

آان السكان يسكنون في شعائن من الحجر والطين إال أن عددًا قليًال منهم بقي بعد . وأبو شوشة والقباب 

- :ومن العائالت التي بقيت  . عظمهم الى مخيم قلنديارحيل م  

 .عائلة أبو سالم السوطري وهم من السوطرية  .1

 .المسمية  إلىعائلة دار مهنا ويرجع أصلهم  .2

 .قرب بيت جبرين بن عواداقبيبة  ر أبو حافظ وهم من عائلة دا .3

 .عائلة الجمل وهم من قرية قطرا قرب المسمية .4

ين         لالجئين المقي عائلة دار ش .5 ة غوث و تشغيل الالجئ ا و آال ي أقامته مين خارج المخيمات الت

ا     ي أنجزت     إذ إن معظم  . الفلسطينيين  في مدينة بيرزيت و القرى المجاورة له الدراسات الت

ول أوضاع ا  دور ح ت ت تات آان وطن والش ات ال ي مخيم ين ف ذه  .  لالجئ رة ه ت فك ا أت ن هن م

ا   صصت لدراسة الالجئين فخ االدراسة لتصبح األولى من نوعها آونه ي مدينة بيرزيت و قراه

في مواقع أخرى و من    ن، و التي ستدفع باحثين آخرين بدراسة المهجرين الفلسطينيي المجاورة

وع من الدراسات        ذا الن ى ه ر   إل ي تفتق و من  . زوايا أخرى لتضيف إلى المكتبة الفلسطينية الت

ين    المتوقع أن يستفيد القائمين علي رعاية شؤون ا ة مجتمع الالجئ لالجئين الفلسطينيين  في تنمي

  .الناصرة  إلىقال لهم دار المطران ويرجع أصلهم يحادة و.نفسه 

وث الالج     ة غ ت وآال يم  آان دمات للمخ دم الخ ين تق أت ؛ ئ ة    فأنش حية ومدرس ادة ص ه عي ة افي بتدائي

اء    . ئين ل الالجقد انتهت تلك الخدمات حال رحي. ومطبخًا لتوزيع الحليب  ي فضلت البق أما العائالت الت

الي بيرزيت    ا      ،فقد اشترى أبناؤهم األراضي من أه وا فيه و شخيدم وبن الي أب م   ملحق انظر  .( وأه "                         رق

غ عدد الالج  ( . لى البقاء في أرض المخيم بدون شراء األرض إآما اضطر بعضهم   ")18 ين في   ويبل ئ

  ).21/04/2003حسين :مقابلة ( .)صًا شخ 150 اآلن قرية أبو شخيدم
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  )2(جدول رقم 

  )2008-2007(اإلجمالي لعام مقارنه بعدد السكان  الالجئين في منطقة الدراسة أعداد

  

م   ين  ) 2(فمن من المالحظ من خالل الجدول رق ة بيرزيت      الفلسطينيين   أن نسب الالجئ ري منطق  في ق

متقاربة ، أما بالنسبة لمدينة بيرزيت  فإن نسبة الالجئين الفلسطينيين  تتعدى النصف من  مجموع عدد     

كان ، ى أن   الس ود إل ذا يع ن   و ه ر م دد آبي ان    ع ت آ ة بيرزي كان مدين ي  دا ونيعملوا س ل األراض خ

  .  ها إسرائيل و تم إحصائهم من قبل و آالة الغوث الدولية  و أصبحوا الجئين تالفلسطينية  التي احتل

  )  2/03/2008عساف ،: مقابلة (

  

  عدد العائالت  القرية/اسم البلدة

  الالجئة

 الالجئين عدد

  دباألفرا

  القرية اإلجمالي/ عدد سكان المدينة
  الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني

  2007لعام  السكانعدد 
 4529  2502  439  بيرزيت

 3400  324  60  المزرعة الغربية

 1370  218  52  أبو شخيدم

 1716  751  169  جفنا

 2270  175  38  عطارة

 1031  275  52  سردا

 1404  50  9  أبو قش

 616  اليوجد  اليوجد  برهام

 148  اليوجد  اليوجد  جيبيا

 3677  35  10  آوبر

 20161  4330  829  المجموع
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 الفصل الرابع

الجئينحليل الجغرافي و المكاني لالت  

 

     ميمبعدما تم تصفي هذا الفصل تم تحليل البيانات التي حصل عليها الباحث        

استبانه لغرض جمع البيانات االجتماعية واالقتصادية والثقافية عن أوضاع الالجئين 

التحليل الكمي  أسلوب  ة الدراسة و ذلك عن طريق استخدام الفلسطينيين ، في منطق

وذلك عن طريق استخدام برنامج  ، حصل عليهالمكاني في تحليل البيانات التي وا

استخدام برنامج نظم المعلومات  ىإلباإلضافة  الجتماعيةالتحليل اإلحصائي للعلوم ا

 إضافة إلى  ، العينة سلوبأ ىالباحث عل اعتمد  نظرًا لالنتشار المكاني و   الجغرافية

 بعض المسؤولين المحلين  من إجراء العديد من المقابالت الشخصية مع آبار السن و

/  06/ 4(ينة في الفترة الواقعة ما بين حيث تم أخذ الع . في المنطقة الفلسطينيين الالجئين

فيما يتعلق بالخصائص الديمغرافيه و االجتماعية  أما.  )  6/09/2008_ 2008

مكان المسكن، الترآيب العمري و ( مثل المستخدمة  فلقد استخدم الباحث العديد منها

           .)كنالنوعي ،مكان الوالدة ،مستوى التعليم ،حجم العائلة ،البلد األصلي،نوع المس
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  1948خسائر عام 
 

        %) 83( نسبته ما أًن ،1948الالجئون في عام  الخاص بخسائر ) 4(يتبين من خالل الجدول رقم 

من أراضيهم و يسكنون بيوتهم و  يعيشونحيث آانوا  قد خسروا أراضي  و منازل  من حجم العينة 

اد من مشكلتهم و شكل صدمة قاسية لهم وأصبح  عند هجرتهم أصبحوا بال أرض وبال مأوي مما ز

 أما بالنسبة للذين فقدوا منازلهم فبلغت . جهونه بال استعداد عليهم التكيف مع واقع مرير و صعب يوا

يملكون العقار و يعتاشون علي  أوو الذين يعتقد أنهم آانوا يعملون في فلسطين المحتلة  % )1(  نسبتهم 

لمصدر  إضافةفكان فقدان المنزل  فوظائ ن في مهن و حرف أو تجارة أوعملودخلهم من العقار أو ي

  )   .األونروا%)  (16(   فكانت نسبتهم .الدخل  صدمة آبيرة مما زاد من حرارة الهجرة 

 

 

 

1948توزيع عينة الدراسة حسب خسائر عام ) : 4(جدول رقم   

)152= ن (  

 طبيعة الخسارة التكرار النسبة المئوية

 أرض زراعية أ و منزل 125 82.2

 عمل 25 16.4

 منزل فقط 2 1.3

 المجموع 152 100.0

              

 

2008من عمل الباحث،:المصدر  
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مكان المسكن  توزيع عينة الدراسة حسب  
 

ن وليها الالجئإ لجأ ىقر ة، التي تمت على عشراسمكان سكن عينة الدر) 5(يوضح الجدول رقم     

بيا و برهام وذلك يحيث استثنيتا قريتي ج )" 4"  انظر الخارطة رقم(،1948حرب عام  وبعد إبان

من قبل و آالة الغوث   على المعطيات التي تم الحصول عليها بناًء سبب عدم و جود الجئين فيها،ب

 وتمثل ر نسبه من الالجئينفمن المالحظ من خالل الجدول  أن مدينة بيرزيت حصلت على أآب. الدولية 

أآبر عدد من الالجئين بعد عام  احتضنتأن هذه المدينة  ومن المعروف، ينة الدراسةمن ع% 52

وسط المدينة يعود  نعارض تقأعلى  قطعتين فيما بعد   إسكانهمالكثير من الالجئين تم   .)1948(

خر لبعض من عائالت أهل آلو الجزء ا ، األرثوذآسللوقف المسيحي التابع للروم  منهما الجزء األآبر

عدة مناطق مختلفة ،  ىلإتقل الكثير من هؤالء الالجئين و مع مرور الزمن و استقرار الوضع ان . لبلدةا

بحوزته آان من  و منهم و الجلزون ،للسكن في مخيم شرعي مثل مخيمي األمعري  انتقلفمنهم من 

سبع  ىوس أرض المخيم  ىآلن ال يوجد علاو . عليها ًالمنز بنى بعض المال فقام بشراء أرض و

للقضاء لحل مشكلتهم  الذين لجأوا مالك  األرض أزعجا م عائالت قاموا ببناء منازل حديثة من اسمنت،

  . و استرداد أرضهم 

  

جزء ال يتجزأ من أهلها و أصبح لهم تمثيل  أصبحوائين الذين استقروا في المدينة فأما بالنسبة لالج 

سكانه الذين  ىلإيطلق عليه حي النبالية نسبًة  ينةحي في المد إال انه يوجد داخل المجلس البلدي، 

ومما يجدر ذآره أنه  يوجد في بيرزيت بعض . السهل الساحلي  فيبلدة بيت نباال الواقعة  ى ينتمون إل

حصلت عليها آونها آانت تعمل  و آانت قد  ، العائالت غير الالجئة ولكنها تحمل بطاقة وآالة الغوث

  . 1948في فلسطين قبل عام 

  

   من % 9إذ بلغت نسبتهم  قرية جفنا  فتسكن في  نمن الالجئين الفلسطينيي أما ثاني أعلى نسبة       

ومنهم من آان  ،رية وجود أقارب و أصدقاء في القبسبب قرية لل لجأ فمعظمهم من ،عينة الدراسةحجم 

بعض  انتقلتفقد  ، لجلزونونظرًا لقرب قرية جفنا من مخيم ا . إلى بلده للسكن مع عائلتهيعمل و عاد 

 المزرعة، سردا،(أما بالنسبة لباقي القرى . قرية جفنا  ئالت من هذا المخيم و استقرت فيالعا

 ما بينيتراوح فمعظمها  ؛ فنسب الالجئين فيها متقاربة لحد ما) أبوقش أبوشخيدم، عطارة،آوبر،
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بدون تخطيط مسبق،أو أي   الالجئون إليهاو قد جاء  )4انظر الخريطة رقم ( % )7.9،5.3%( 

بمحض الصدفة   إليهاالجئين و صلوا لها صلة بقرابة أو صداقة قديمة ،فهم مجرد  اجتماعيةعالقات 

من القرى  يتجزأال  ًازءو عاشوا فيها فقاموا بشراء أرض و البناء عليها و أصبحوا ج  ، 1948بعد عام 

مختلفة إلى ترك هذه القرى و االنتقال إلى  ، وقسم من الالجئين اضطر و ألسبابإليها قدموا  التي

    .مناطق ألسباب خاصة به 

 

حسب مكان السكن الحالي ينالالجئ زيع تو :)5(جدول رقم  

) 152= ن (  

البلد اسم التكرار النسبة المؤية  

 بيرزيت  79 52.0

 سردا  11 7.2

الغربيةالمزرعة  12 7.9  

 عطارة  8 5.3

 آوبر  10 6.6

شخيدم  أبو 10 6.6  

 جفنا  14 9.2

قش  أبو 8 5.3  

 المجموع  152 100.0

 

.2008من عمل الباحث،:المصدر  
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  1948توزيع عينة الدراسة حسب البلد األصلي قبل عام 
 

ذين يعود أصلهم إلى مدينة أن أعلى نسبة من الالجئين ال) 6(من الواضح من خالل الجدول رقم       

%) 15(ونسبة .  يعود أصلهم إلى مدينة يافا%) 18( من عينة الدراسة و%) 24(اللد، تصل نسبتهم 

يعود أصلهم لمدينة الرملة، أي أن معظمهم قدموا  من السهل الساحلي إلى الجهة المقابلة من المنطقة 

%)   9-% 1(أما بالنسبة لما تبقى من المدن فتتراوح النسبة ما بين .  الجبلية وهي منطقة الدراسة 

يعود بلدهم األصلي %) 7(آما ونالحظ من خالل الجدول أن ما نسبته .  متقاربة نوعًا ما وهي نسب

إلى مدينة بيرزيت آما وضحنا سابقا يعود السبب إلى أنهم آانوا يعملون في داخل األراضي التي 

ود من الالجئين تع% 9و يالحظ أيضًا أن هناك .  من قبل وآالة الغوث ؤهموتم إحصا احتلتها إسرائيل

 ،آأقارب أو آأبناء بلدة واحدة ابعضتجميع بعضهم  ىو يبدو أنهم عملوا عل ،أصولهم إلى قرية بيت نباال

  .متجاورين ففضلوا السكن 

 

1948توزيع عينة الدراسة حسب البلد األصلي قبل عام ): 6(جدول رقم   

)152= ن (  

 البلد األصلي التكرار النسبة المئوية

 القدس 4 2.6

لدال 36 23.7  

 الرملة 22 14.5

 يافا 28 18.4

 بيت نباال 14 9.2

 العباسية 3 2.0

 قولة 2 1.3

 الطيرة 2 1.3
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7. عانا فرآ 1   

7.  دير طريف 1 

 عين آارم 5 3.3

 يالو 4 2.6

 بيرزيت 11 7.2

 السوطرية 2 1.3

 النعاني 3 2.0

 عجور 5 3.3

 الممسية الكبيرة 5 3.3

 قبيبة ابن عواد 3 2.0

7.  سوبا 1 

 المجموع 152 100.0

 

 

2008من عمل الباحث،:المصدر  
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 تاريخ اإلقامة في البلد الذي لجأت إليه 
 

من عينة الدراسة أقاموا في البلد الذي %) 84(أن ما نسبته ) 7(يتبين من خالل الجدول رقم       

نية حيث طردتهم العصابات الصهيو 1948ألنهم الجئون منذ عام  ؛1950يقيمون فيه منذ ما قبل عام 

جل تهجير أآبر عدد ممكن من الفلسطينيين ألخذ أرضهم والسيطرة أالذين عملوا آل المستحيل من 

  .ر بالقوةعليها من اجل إنشاء وطن لهم على حساب أمٍة وشعب فلسطيني هّج

ويعود %  10.5ى تصل نسبة من قدموا إلى مكان إقامتهم إل) 1959 – 1950(أما في الفترة ما بين  

 1970منذ عام . في منطقة الدراسة ابعضالجئين استمروا في تجميع بعضهم سبب ذلك إلى أن بعض ال

وهؤالء إما قدموا من  ، من الالجئين% 6وحتى الوقت الحاضر قدم إلى منطقة الدراسة حوالي 

ن ظروف عملهم أل ؛ مخيمات مجاورة أو أنهم أتوا إليها قادمين من مدن أو قرى فلسطينية أخرى

   ") 2" انظر الخارطة رقم (.وسكنهم تتطلب ذلك

 

توزيع عينة الدراسة حسب تاريخ اإلقامة في البلد الذي لجأت إليه): 7(جدول رقم   

)152= ن (  

النسبة المئوية التكرار اإلقامةتاريخ 

83.6 127 1950ما قبل 

10.5 16 1950_1959

2.0 3 1970_1979

2.6 4 1980_1989

1.3 2 1990+

100.0 152 المجموع

 

2008من عمل الباحث،:المصدر  
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 توزيع عينة الدراسة حسب مكان الوالدة 
 

من أفراد العينة و لدوا في % 21الخاص بمكان الوالدة ، أن ) 8(يتضح من خالل الجدول رقم      

ينة يافا فقد و لد فيها حوالي ، أما مد1948و هم أبناء الالجئين الذين قدموا إليها بعد عام ، بيرزيت 

و هؤالء غالبيتهم من آبار السن الذين و لدوا في فلسطين قبل %  11.8و في اللد ولد حوالي % 12.5

ولد في الريف الفلسطيني  الساحلي % 15.9و من غير المدن الفلسطينية الساحلية ،يتضح أن . النكبة 

صل نسبتهم أما الذين ولدوا في مدن الضفة فت ممن ولدوا في ريف الضفة ،% 25.7الداخلي  و هناك 

  .و هي مدن القدس و رام اهللا و بيرزيت% 27.7 ىلإ

 

 

توزيع عينة الدراسة حسب مكان الوالدة): 8(جدول رقم   

)152= ن (  

 مكان الوالدة التكرار النسبة المئوية

 القدس 8 5.3

 اللد 18 11.8

 الرملة 10 6.6

 يافا 19 12.5

7.  برفيليا 1 

 بيت نباال 6 3.9

 العباسية 3 2.0

 قولة 2 1.3

ةسلم 4 2.6  

7. عانافرآ 1   

7.  يالو 1 
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7.  دير طريف 1 

7.  سوبا 1 

 عين آارم 2 1.3

 بيرزيت 32 21.1

 سردا 5 3.3

الغربية ةالمزرع 5 3.3  

 عطارة 3 2.0

مأبو شخيد 5 3.3  

 آوبر 8 5.3

 جفنا 4 2.6

 أبو قش 4 2.6

 رام اهللا 2 1.3

 عجور 3 2.0

مسية الكبيرةسالم 2 1.3  

7. بن عواداقبيبة  1   

 المجموع 152 100.0

 

 

2008من عمل الباحث،:المصدر  
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  والدةتاريخ التوزيع عينة الدراسة حسب 
 

 ،1948من عينة الدراسة  و لدوا قبل عام %  50 نسبتهما  أّن) 9(يتضح من خالل  الجدول رقم        

أما   و نتائجها ، 1948 حرب عام  تجربة العينة اختصت بكبار السن الذين عاشوا أن ىلو هذا يدل ع

فهم أبناء الذين  من حجم العينة  %45 إلى التي تصل نسبتهم و 1948نسبة للذين و لدوا بعد عام بال

تي تم و منهم من عاش لحظة الهجرة ، ومنهم من عاشها نتيجة للروايات المتتالية ال ،1948هجروا عام 

ن نتيجًة لعمل أهلهم مدينة القدس فمعظم الذين و لدوا فيها ، آابمن قبل أهلهم ، أما فيما يتعلق سردها 

بالتالي أثناء الحرب تم  و،ن غالبيتهم من منطقة الدراسة نفسها ،خاصًة مدينة بيرزيت إهناك ، حيث 

  .قة األونروا لهذا السبب فقطمن قبل و آالة الغوث الدولية فأصبحوا الجئين حاملين بطاؤهم إحصا

 

 

تاريخ الوالدةزيع عينة الدراسة حسب تو): 9(جدول رقم   

 

 

)152= ن (  

 تاريخ الوالدة التكرار النسبة المئوية

1948عام  حتى القدس 7 4.6  

1948ما قبل عام  76 50  

1948بعد عام  69 45.4  

 المجموع 152 100
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عينة الدراسة حسب النوع توزيع   
 

من %  30من أفراد عينة الدراسة هم من الذآور و % 70أن حوالي ) 10(يوضح الجدول رقم       

أما إجابة النساء . استبانهاستمارات  نفي مجتمع محافظ أن يجيب الرجال عانه لمن الطبيعي . اإلناث

و تعي  ، المرأة الفلسطينية متعلمة إلى أنو قد يعود ذلك  ؛ ستبانة  فهذا شيء طبيعيإلعلى استمارة ا

. قضيتها بل و تتابعها  

 

 

توزيع عينة الدراسة حسب النوع): 10(جدول رقم   

)152= ن (  

 النوع التكرار النسبة المئوية

 ذآر 105 69.1

 أنثى 47 30.9

 المجموع 152 100.0
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لمسكنزيع عينة الدراسة حسب نوع اتو  
 

من عينة  % 97حوالي  أن نسبة الالجئين الذين يملكون بيوتا) 11(يتضح من خالل الجدول رقم        

قدموا إليه،   ذيحوا جزءًا ال يتجزأ من البلد الدل هذا على شيء فإنه يدل على أنهم أصب وإن  الدراسة،

ن ديارهم، و مع مرور السني عودة إلىففي البداية آان صعبًا جدا على الالجئين بأن يتقبلوا فكرة عدم ال

فكرة قط  لم ينسوا  ولكنهم  ،رويدا دًابدأ الوضع يتحسن روي إليهاأوا في المجتمعات التي لج وانخراطهم

و لم تتيسر األمور من اجل شراء  ، لم يحسن معهم الحال%) 3(أما بالنسبة لما تبقى من العينة .  العودة

.  با للغايةمنزل أو قطعة أرض فكان وضعهم صع  

 

 

توزيع عينة الدراسة حسب نوع المسكن) : 11(جدول رقم   

 

)    152= ن (  

 نوع السكن التكرار النسبة المئوية

 ملك 148 97.4

 إيجار 4 2.6

 المجموع 152 100.0
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ينة الدراسة حسب الفئات العمرية توزيع ع  

 
 

من عينة الدراسة تزيد أعمارهم عن خمسين عاما ،و % 80أن حوالي ) 12( يوضح الجدول رقم        

و  القضية الفلسطينية مع أنهم تعايشوا  حيث، االستبانة  في  وجودة لمعلومات المهذا يعطي مصداقية ل

من أفراد عينة الدراسة تقل % 20هناك  آما أظهرت الدراسة أن و. ع ظروف اللجوء و االنتقال م

من خالل  و  .1948و هؤالء هم أبناء الالجئين الذين ولدوا بعد عام  ،خمسين عاماأعمارهم عن 

، فإن تدوين مثل هذه بالقضية الفلسطينية و حقائقها  على اتصال دائم أنهمتبين للباحث  ةالميدانيالدراسة 

 العودة  حلم و  و اضطهاد  من خوف و رعب ون عن حياة قاسية قد عاشها الالجئ الحقائق يبقى مرجعًا

  .على أصوات الدبابات و دعايات آاذبة  بلدهم ووطنهم اللذين هجروا منه ىإل

 

 

الترآيب العمري لعينة الدراسة :)12(جدول رقم   

)152= ن (  

 الفئات العمرية التكرار النسبة المئوية

سنة 50أقل من  31 20.4  

سنة 70إلى اقل من  50 60 39.5  

سنة فما فوق 70 61 40.1  

 المجموع 152 100.0
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 توزيع عينة الدراسة حسب حجم العائلة
 

من العينة يصل عدد أفرادها %) 77.7(ما نسبته   أّن) 13(يتضح من خالل الجدول رقم        

 وهذه النسبة طبيعية جدا لمجتمعنا العربي الذي يفضل إنجاب قدر ،أآثرخمسة أفراد أو  إلى  عائالتهم

يضاف إلى ذلك أن .عليها في مجتمعنا  ًاربما تكون عادة أو تقاليد متعارفوذلك  ، المستطاع من األطفال

من أفراد العينة يصل حجم العائلة لديهم،  أقل من خمسة أفراد و ربما هذا يتصل بأفراد % 22.4

و معظمهم من  صاديةأو هؤالء الذين ينظمون عدد أفراد األسرة ألسباب اقت ،العائالت الصغيرة العمر

  . مدينة بيرزيت 

 

 

 

توزيع عينة الدراسة حسب حجم العائلة): 13(جدول رقم   

)152= ن (  

 حجم العائلة  التكرار النسبة المئوية

سنوات 5أقل من  34 22.4  

  سنوات 10خمس سنوات إلى اقل من  86 56.6

سنوات فما فوق 10 32 21.1  

 المجموع 152 100.0
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مستوى التعليم توزيع عينة الدراسة حسب   
 

 

من  ما يقارب  أّن، المتعلق بالتحصيل العلمي لعينة الدراسة ) 14(لجدول رقم يتبين من  خالل ا      

يتلقوا تعليمًا سواء في  الذين لمالسن  معظم هؤالء من آبار ، و ونيمن عينة الدراسة  أم%) 53(

همهم الوحيد السعي وراء لقمة العيش و تربية أطفالهم  ، حيث كان ف . الشتات  فلسطين أو في مكان

عدم توفر  و قد يكون ذلك بسببفراد العائلة ، ألشغل الوحيد في تلك الفترة آافة الآانت الزراعة هي 

في  ا آان له األثر األآبرم في تلك الفترة  المجتمعي اإلرشادالمراآز التعليمية و التوعية و مراآز 

هذه نسبة ال بأس ف التعليم الثانوي  ىاسة تحصلوا علمن عينة الدر% 32هناك   ارتفاع نسبة األمية و

حصلوا على ممن ت%  15ذلك هناك  حوالي  إلىإضافًة بسيطة جدًا ،  آانت  حياتهم  بالرغم أن  بها

يسعى  الفلسطينيالشعب  أن تير أو دآتوراه و هذا يدل أو ماجس بكالوريوسدرجة علمية إن آانت 

   .رغم الظروف القاسية التي يمر بها   و المعرفة  العلم وراء 

توزيع عينة الدراسة حسب  مستوى التعليم :)14(جدول رقم   

)152= ن (  

 مستوى التعليم التكرار النسبة المئوية

 أمي 80 52.6

 ثانوي 49 32.2

سبكالوريو 18 11.8  

 ماجستير 3 2.0

  دآتوراه 2 1.3

 المجموع 152 100.0
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وآالة الغوثمساعدة من قبل توزيع عينة الدراسة حسب تلقي   
 

من     )%97 ( ن ما نسبتهساعدات التي تقدمها وآالة الغوث أالخاص بالم) 15(رقم  يبرز الجدول     

 ،مساعدات شهرية باستمرارو منهم من يأخذ  ،وثتتلقى مساعدات من قبل وآالة الغ حجم عينة الدراسة

حيث تختص بفئات المجتمع الفقيرة و  ." الشؤون بطاقة "بطاقة إضافية تدعى ذه الفئة تحملو ه

  ةربعأو أ أشهر ةمساعدات آل ثالثالقسم اآلخر يأخذ أما . %   10حيث ال تتعدي نسبتهم  المحتاجة

ميسورة  التي تعتبر  بفئات المجتمعحيث تختص  ،و  الفئة  تعتبر األغلبية وهذه ،واحدة  ةشهر مرأ

 من حجم العينة  )%3 (أما ما تبقى .  من حجم عينة الدراسة %87 إلى تصل نسيتهم تقريبٌا و الحال

ومنهم من  ، و ذلك يعود إلى وضعهم المادي الجيد  ،من أي جهة ال يحصلون على مساعدات  فإنهم 

  .الجئ في الحصول على مثل هذه المساعدات رغم حقه آ ن االصطفاف من أجل أخذ المساعدةيخجل م

 

توزيع عينة الدراسة حسب تلقي مساعدة من قبل وآالة الغوث :)15(جدول رقم   

 

)152= ن (  

 تلقي مساعدات من الوآالة التكرار النسبة المئوية

 نعم 148 97.4

 ال 4 2.6

 المجموع 152 100.0
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  الفئة العمرية و تاريخ الوالدة  بينضمن جدول قوائم متقاطعة  اسةتوزيع عينة الدر
  

أقل   ىلإ - 50بين  أعمارهممن الذين ولدوا في القدس تتراوح % 43أن ) 16(يوضح الجدول رقم       

و هذا . سنة  70ولدوا في القدس و أعمارهم تزيد عن  من حجم العينة  %28و هناك  ، سنة 70من 

يعني أنهم عاشوا  ماسنة  50دس تزيد  أعمارهم عن من الذين و لدوا في الق%71 أن   أيضًا  يوضَح

الذين و لدوا  أنيتضح  و من ناحية  أخرى .النكبة أو أنهم علموا عن النكبة من الجيل األول الذي عاشها

 70و أقل من  50تتراوح أعمارهم بين  منهم  %38:  آلتيموزعين على الشكل ا آانوا 1948عام قبل 

من % 95أن  أيضًايتضح  وباإلجمال، فما فوق  تبلغ أعمارهم سبعين سنة من حجم العينة  %57سنة و 

  .استعلموها من الذين عاشوها مباشرة أنهمعاشوا تجربة اللجوء مباشرة أو  إما ، عينة الدراسة أفراد

ذا سنة   وه 50أقل من   ىلإ أعمارهمتصل % 36 أنفيوضح الجدول  1948أما الذين و لدوا بعد عام 

و .  1948آاملة بما حدث عام على دراية ما يستدعي أن يكونوا دائمًا يعني أنهم و لدوا بعد النكبة 

 إلى 50و أعمارهم تتراوح بين  1948من أفراد عينة الدراسة و لدوا بعد عام % 64 أن أيضايت رزيب

بحكم آون مولدهم آان قريبًا  ، 1948هؤالء على اطالع و دراية بما حدث عام و. أآثر و سبعين سنة

      .1948من عام 

الفئة العمرية و تاريخ الوالدة حسب توزيع عينة الدراسة  :)16(الجدول رقم   

)152= ن (  

 فئات العمر

+70 المجموع 50>70  >50 مكان الوالدة 

100%  28% 43% 29% 1948القدس عام  

100%  57% 38% 5% 1948قبل عام  

100%  23% 41% 36% 1948عد عام ب 
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مستوى التعليم و تاريخ الوالدة ضمن جدول قوائم متقاطعة بين توزيع عينة الدراسة  
 

فكانت نسبة األمية  ؛مية في عينة الدراسة عالية جدًاأن نسبة األ) 17(من خالل الجدول رقم  ضحيت      

فكانوا ينجبون   . 1948 الزراعةب لناس في تلك الفترة د الهتمام السبب يعو، وا% 63 1948م قبل عا

إال أنهم لم يكترثوا بفكرة تعليم . ليساعدوهم في زارعة األرض، فكانت حياتهم تتسم بالبساطةً أطفاال

 .% 44قلت نسبة األمية إلى  1948وبعد عام . بذلك  يهتمونهناك أناٌس آان   ، وبالرغم من ذلكأبنائهم

 ،سرائيلي لهاجراء االحتالل اإل ،منها ن وراضيهم التي يعتاشالالجئين منازلهم وأفعندما فقد هؤالء 

وا بدأ ،)"1" انظر الخارطة رقم( )أي منطقة الدراسة (  أمانًاليستقروا في مكان أآثر  ا طردووبعد أن 

متعلمين عما فلهذا ارتفعت نسبة ال .نه لم يكن بوسعهم عمل أي شيِء آخرأل ؛ يهتمون بفكرة تعليم أبنائهم

  .آانت عليه من قبل

لسبب عملهم   وإنما حصلوا على بطاقة األنوروا. أما بالنسبة لمدينة القدس فهم باألصل غير الجئين     

  .هناك وأصبحوا في عداد الالجئينؤهم لقدس وبعضهم لتجارته فتم إحصافي ا

 

الدةالتعليم و تاريخ الو حسب مستوى توزيع عينة الدراسة )17(جدول رقم   
 

)152= ن (  

 مستوى  التعليم

سبكالوريو ماجستير ثانوي مكان الوالدة  أمي

0 0 71% 29% 1948القدس عام  

1%  12% 24% 63% 1948قبل عام  

5%  13% 38% 44% 1948بعد عام  
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الوالدة حجم العائلة و تاريخ ضمن جدول قوائم متقاطعة بين توزيع عينة الدراسة  
 

فيوضح .  القوائم المتقاطعة إليجاد التوافق بين مكان الوالدة وحجم األسرة تقنيةتم استخدام        

فعلى سبيل المثال آانت نسبة األسرة التي يصل  ؛ أن حجم األسرة قل بشكل ملحوظ) 18(الجدول رقم 

، أما األسر التي يصل  %19و قد تقلصت تلك النسبة لتصل إلى % 24حجمها عشرة أفراد أو أآثر 

بينما ارتفعت نسبة األسر التي يقل عدد  ، %52إلى % 59أفراد فقد تقلصت من  10<5 من حجمها

 أفرادها و التي يبلغ عدد فعلى سبيل المثال آانت نسبة األسر الصغيرة ؛ أفرادها عن خمسة أفراد

إن نقصان عدد أفراد . ة من حجم العين %29 شكلولكن تلك النسبة ارتفعت لت 1948قبل عام 17%

ا أفراد الشعب الفلسطيني نتيجًة القاسية التي عاشه االقتصادية الظروفيعود إلى  قد األسرة الفلسطينية

  .  فقدانهم أراضيهم وبيوتهم وممتلكاتهم وعيشهم في ظروف شتات قاسية

  

حجم العائلة و تاريخ الوالدة حسب  توزيع عينة الدراسة :)18(جدول رقم   

)152= ن (  

 حجم األسرة

+10 المجموع 5>10 0>5 مكان الوال دة 

100%  14% 71.5% 14.5% 1948عام  القدس 

100%  24% 59% 17% 1948قبل عام  

100%  19% 52% 29% 1948بعد عام  

100%  21% 57% 22% المجموع 
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 حق العودة 
 

حق عودتهم إلى  علي  من أفراد عينة الدراسة يؤآدون% 100أن ) 19(يوضح الجدول رقم         

بما أن هذه النسبة تقف عالمة . الوطن السليب بالرغم من أنهم مستقرون في بيوتهم في منطقة الدراسة

واضحة أمام هؤالء الذين يأتون بين الحين واآلخر، ويظهرون استطالعاتهم التي ُتبرز أن الكثير من 

من خالل المسح الذي أجراه  ح، و هذا  واض والبقاء حيث هم في بالد الشتاتالفلسطينيين مع التعويض 

فقط من الفلسطينيين % 10بأن ي قاقالمرآز الفلسطيني للبحوث السياسية و المسحية بإدارة خليل الش

، يطالبون بحقهم في العودة إلي   1948الذين طردوا و شردوا من أرضهم إبان قيام دولة إسرائيل عام 

 . م التي سلبت منهم ، وهذا يتعارض آليًا مع ما توصل له الباحث من نتائج دياره

www.swissinfo.ch 15/4/2009  

  

 

حق العودة  رغبة الالجئين في): 19(جدول رقم   

)152= ن (  

 حق العودة التكرار النسبة المئوية

 العودة 152 100.0

وأخذ التعويضالبقاء  0 0  

 المجموع 152 100.0
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  الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات
 

 نتائج الدراسة
     موزعين علي % 48و  منطقة بيرزيت  من عينة الدراسة يقع ضمن % 52لدراسة أن بينت عينة ا. 1

عينة الدراسة تتراوح أعمارهم من من % 80، آما أظهرت الدراسة أن حوالي  المجاورة باقي القرى

  . فما فوق و هذا يعني إطالعهم على شؤون الالجئ الفلسطيني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سنة 50

  

داخل األراضي الفلسطينية التي احتلتها  من عينة الدراسة ولدوا% 55ة أن أظهرت عينة الدراس. 2

  .  ي في منطقة بيرزيت وجوارهافي الشتات أ ولدوا %45، مقابل  1948إسرائيل عام 

  

إلى أن عينة الدراسة  اختصت بكبار السن الذين آانوا يعملون طيلة % 53 األميينبلغت نسبة  .3

من عينة الدراسة يتراوح مستواهم العلمي ما بين % 47 هناك نما آانحياتهم في مجال الزراعة ،بي

ى التعليمي ازداد في صفوف الالجئين بعد عام الثانوية و الدآتوراه  و الجدير بالذآر هنا أن المستو

    . ألنه أصبح و سيله ضرورية للعيش بعد ما فقدوا آل ما يملكون 1948

  

أفراد فما فوق وهذا يعني أن األسر  5من عينة الدراسة يبلغ عدد أفراد أسرهم % 78حوالي  . 4

اقتصادية أو ألسباب متعلقة الفلسطينية ما زالت تميل إلى أن تكون آبيرة  الحجم لربما ألسباب 

  .بالعادات و التقاليد 

  

أما . و هي  القدس ،اللد ،الرملة،يافا قدموا من المدن الفلسطينية  من الالجئين% 59هناك  .5

  %.41الالجئون القادمون من الريف الفلسطيني فبلغت نسبتهم 

  

، و هي قترة اللجوء  1950من عينة الدراسة الجئو إلى منطقة الدراسة قبل عام % 84هناك .6

  .الرئيسية  
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من الالجئون يملكون مساآنهم وهذا يعني أنهم تخلصوا  من حالة % 97بالنسبة للمسكن هناك . 7

   .ئسة التي سكنوها لحظة قدومهم إلى منطقة الدراسةالبيوت البا

  

قون ال يتل% 3من عينة الدراسة يتلقون مساعدات من قبل و آالة الغوث الدولية و % 97إن  .8

  .خاصة بهم مساعدات ألسباب 

  

ستبانة فيما يتعلق بحق العودة الدراسة بالسؤال الذي طرح في اال التمسك الشديد من أفراد عينة .9

 ، المتمثل في إذا خيرت في البقاء حيث أنت وقبول التعويض أو العودة إلى البلد الذي هجرت منه

، فبالرغم من أن  ر شرعي ومشروطصمموا على حق العودة ألنه أم% 100فكانت الحصيلة 

  .يؤآدون حق العودة إليها إال أنهم و منازل في المنطقة التي لجأوا ألراض معظمهم مالكون

  

من عينة % 52: األبعاد المكانية للتوزيع الجغرافي  لالجئين الفلسطينيين في منطقة الدراسة هي. 10

  . قي القرى المجاورةبا موزعين علي% 48و  الدراسة يقع ضمن  منطقة بيرزيت 

  

، االختالف فقط هو 1948تبين أن توزيع الالجئين في منطقة الدراسة  بقي آما هو عليه منذ عام . 11

تحويل مكان سكن  الالجئين من مساآن مؤقتة إلى مساآن دائمة و انتهاء مخيم أبوا شخيدم  و انتقال 

  .  ها مثل مخيم الجلزون و مخيم األمعري الكثير من الالجئين الفلسطينيين إلى المخيمات المعترف ب

  

لما آانت علية في  تحسين أحوال الالجئين الفلسطينيين االجتماعية و الثقافية واالقتصادية .12

  .منتصف  القرن العشرين 

  

إطالع بمدنهم وقراهم األصلية و قضيتهم من  المهاجرين و أحفادهم على  اتضح للباحث أن أبناء. 13

  . الملكية  تفوي و قرأة  الكتب والصور الفوتوغرافية وشهاداخالل السرد الش
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الدراسة توصيات   
 

 

قابل للتصرف، وذلك انسجامًا مع  زل عنه باعتباره حقًا مقدسًا غيرالتمسك بحق العودة وعدم التنا.1

     .صيانتهمتحدة التي تكفلت بحفظه والاتجاهات الالجئين الفلسطينيين والقانون الدولي وقرارات األمم 

      

.يض والبدائل المطروحة لحق العودةالعمل على تعزيز مواقف الالجئين الرافضة للتوطين والتعو .2  

 

يجب على القيادة الفلسطينية ووآالة الغوث وآافة الجهات المعنية بشؤون الالجئين تحسين األوضاع  .3

  .عمل على توطينهممن ال ودعم صمودهم بدًال ، االجتماعية واالقتصادية لهم   

 

القانونية  التوعية والتثقيف لالجئين الفلسطينيين سواء من الناحية المعرفية أو تعزيز العمل باتجاه . 4  

    .بمفهوم حق العودة        
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لمالحقا  
)1(ملحق رقم  

 

 
 

:........................ ستبانةالرقم ا  

:....................ستبانةالتاريخ تعبئة ا  

 

, أرجو منكم مساعدتي في الحصول على معلومات تخص  الالجئين الفلسطينيين, األخت الكرام/ األخ

.لومات ستستخدم بهدف البحث العلمي ولن تستخدم ألي غرض آخر وشكرًاعلمًا بأن هذه المع  

 

 
 ---------- التحصيل العلمي   ----------- مكان الوالدة     ----------- الجنس    ---------- العمر •
 
 ---------- إناث    ---------- عدد أفراد العائلة   ذآور •

 
 ----- --------------- 1948البلد األصلي قبل هجرة عام  •

  
  -------------------- تاريخ السكن   -------------------- مكان اإلقامة الحالي •

  
 ---------- إيجار   ---------- نوعية المسكن    ملك •

  
  ---------- مخيم   ---------- قرية    ---------- هل تعيش في مدينة  •

  
   ---------- ال   ---------- ، نعم 1948هل هاجرت من فلسطين عام  •
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 ---------- وآم سنة عشت فيه    ---------- هذا المخيماسم فما هو 1948إذا عشت في مخيم بعد عام  •
  

  ---------- ال    ---------- هل ولدت في المهجر    نعم  •
  

  -------------------- إذا آان الجواب نعم فما اسم المدينة أو القرية التي ولدت فيه •

 ---------- أرض زراعية. 1   1948ما هي األشياء التي فقدتها عام  •

             ----------------- تجارة .  2                                                          

  ---------------- صناعة . 3                                                          

 ------------------ منزل . 4                                                          

  ------------ غير ذلك . 5                                                           

  ---------- ال     ---------- هل لديك بطاقة تموين من اإلغاثة   نعم  •

  :آلتي السؤال ا نآان الجواب نعم أرجو اإلجابة ع إذا

  
  بيت وفقدته آان لديك أرض أو  
 آان لديك محل تجاري وفقدته  
 فقط وحصلت على بطاقة وآالة الغوث 1948آنت تعمل داخل  
 غير ذلك  

  

  ------------------------------------------------ ا ؟فلماذ : إذا آان الجواب بال 

 

  ---------- ال    ---------- نعم  ؟هل تتلقى مساعدات من قبل وآالة الغوث  •

  الجواب ال فلماذا؟إن آان 

 وضعك المادي ممتاز 

 غير مهتم بالمساعدات 

 صطفاف من اجل أخذ المساعدةالتخجل من ا 

 

  .في حال التوصل لحل سلمي للقضية الفلسطينية فإنك تختار •

  العودة إلى بلدك األصلي 
  البقاء حيث أنت وقبول التعويض 
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--------------------- ؟ فيهفلماذا اخترت هذا البلد للسكن  ، ال تسكن في مخيم  إذا آنت •

 --------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------ 

 ؟ آيف تنقل مأساة الهجرة إلى األجيال الجديدة •

 السرد الشفوي  

 قراءة آتب  

 آرات شخصية مذ 

 صور فوتوغرافية 

 شهادات ملكية  

 مفاتيح منزل أم محل تجاري  

 غير ذلك  
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  )2(ملحق رقم 

  

  )حوض_قطعة( بدايات الهجرة منذمكان سكن الالجئين على أرض الكنيسة )1(ملحق رقم  

2002) 12ح_202ق(  

 

 
 

28_ 02_2006)12ح_202ق(مكان سكن الالجئين على أرض الكنيسة  )2(ملحق رقم   
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08- 02-2009) 12ح_202ق(مكان سكن الالجئين على أرض الكنيسة  )3(ملحق رقم   
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بدايات الهجرة  منذخاصة  أمالكمكان سكن الالجئين على أرض  )4(ملحق رقم 

24_04_ 2002) 12ح_199ق(  

 

 
 
 

08- 02-2009) 12ح_199ق(ك خاصة سكن الالجئين على أرض ذات أمال مكان) 5(ملحق رقم    
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رض الكنسية لحل المشكلة أ ىلالجئين الساآنين علؤها المساآن التي تم بنا)  6(قمر ملحق  

2009 -02 -08  
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 مخيم أبو شخيدم

 
08-02-2009ما تبقى من مخيم أبو شخيدم عن قرب )  7(  رقم  ملحق  

 

 
 

 
هاوبناء المساآن علي راضي من مالكيـهاألاد ما  تم شراء مخيم أبو شخيدم  بع ) 8(رقم  ملحق   

 
 2009-02-08  
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)3(ملحق رم   

GIS   ـال  خرائط
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                        )1(وثيقة رقم 
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)2(وثيقة رقم   
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)3(م وثيقة رق  
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  فخري فادي فخري سعادة

                                          25 _8_2009  
  
  
  
  

  تمـــــــــــــــــــــت                                          
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