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 ملخص 

شكل أساسي موضوع فجوة الحماية القانونية التي يعاني منها الالجئ الفلسطيني، ودور بالدراسة  تناقش

رص الحماية الممكنة من خالل التركيز في سياساتها على برامج التعليم والغذاء األونروا في تقويض ف

 والصحة من جهة، ومن خالل تعرضها لضغوطات من قبل الممولين والداعمين الرئيسيين لموازنتها العامة

لتي حيث أن الحماية لم تكن من ضمن البرامج ا ،وبالتالي تحديد الجهات والبرامج التي سوف يتم تمويلها

تنطلق الدراسة من فرضية محددة مفادها أن منظومة حماية الالجئين الدولية المقّرة . تطرق لها الممولون 

من قبل األمم المتحدة والتي يتم تقديمها عبر المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين هي 

( D-1)ر استثنائهم من المادة باألساس منظومة استثناء فيما يتعلق بالالجئين الفلسطينيين، وذلك عب

أوال ، ومن ثم عبر عدم تحديد ماهية الحماية التي يجب أن تقدمها وكالة غوث وتشغيل الجئي فلسطين 

عدم تحديد ماهية الحماية ساهم . لالجئين الفلسطينيين الواقعين تحت واليتها( األونروا)في الشرق األدنى 

أن األونروا أهملت الحماية القانونية،  ك المنظومة، ذلكئ الفلسطيني من تلفي تعزيز استثناء الالج

على تطوير برامج التعليم والغذاء والتشغيل والصحة األمر الذي  0911وركزت في سياساتها منذ العام 

ا عزز هذا التقويض طلب السلطة الفلسطينية باإلضافة إلى ذلك، م. يض الحمايةأدى مرة أخرى إلى تقو 

تعرف  والتي كانت مؤقتةالحماية المن األونروا إيقاف منظومة   0991سلو عام عقب توقيع اتفاقية أو 

عملت األونروا على  ، وبناء عليه فقد )0981)تم استحداثها أثناء االنتفاضة األولى و  ROAببرنامج 

 إلى توفير آليات االذي دع 211قرار مجلس األمن رقم  نشاطاتها المتعلقة بالحماية استنادا  إلى زيادة

  1.حتالل اإلسرائيليالفلسطينيين الذي يعيشون تحت اال ووسائل حماية وأمان وحماية المدنيين

                                                           
1
 Closing Protection GAP: Handbook on Protection of Palestinian Refugees in States Signatories to the 1951 

Refugees Convention, (ed) Suzan Akram and Nidal Al-Azza. (Bethlehem: BADIL Resource Center For Palestinian 
Residency and Refugees Rights, 2015), 37 
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عملت الدراسة على بيان مفهوم وتطبيقات الحماية بشقيها القانوني والفيزيائي فيما يتعلقق بقالالجئين بشقكل 

لة دور األطقراف المسقؤو كمقا تنقاقش . اصعام، وبالالجئين الفلسطينيين أثنقاء الحقروب والنزاعقات بشقكل خق

كمققا تطرقققت الدراسققة . بشققكل مباشققر عققن الالجئققين فققي تقققديم الحمايققة مققن عققدمها بمققا فققي ذلققك الممققولين

مدى أثر غياب الحماية القانونية على الالجئين الفلسطينيين من خالل العمقل الميقداني فقي خمقس لفحص 

  (.يدةجنين، بالطة، العين، الدهيشة، عا)مخيمات في الضفة الغربية 
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Abstract 
This study discusses Palestinian refugees’ protection gap, in addition to 

UNRWA's role in undermining this protection through focusing on education, 

health and food programs instead of focusing on a developing protection 

system. The study also discusses the donors' pressure that is affecting 

UNRWA's policies and programs.    

The hypothesis of this study is that the refugees' International protection 

system that was approved by UNHCR is essentially an exception with respect 

to the Palestinian refugees. Palestinian Refugees were excluded from Article 

(1-D). Morover, United Nations did not specify the nature of the protection to 

be provided by the Relief and Works agency for Palestine refugees in the Near 

East (UNRWA) for Palestinian refugees who are under its jurisdiction.   

UNRWA neglected legal protection, and it policy since 1950 were concentrated 

on developing education, food, employment and health programs, which has 

led once again to undermine legal and physical protection. Moreover, the study 

discusses how the Palestinian Authority reinforced the undermining of refugees 

protection gap when they asked UNRWA to stop working on ROA program 

(which was developed during first Intifada) after singing Oslo Accords 1993. 

The study attempts to clarify the concept and applications of legal and physical 
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protection regarding Palestinian refugees during wars and armed conflicts. On 

the other hand, the study examines whether donors are able to fund protection 

programs or not. 

Finally, the study addresses the impact of the absence of legal and physical 

protection on daily life aspects of Palestinian refugees in five camps in West 

Bank (Jenin, Balata, Al-ain, Dheisheh, Aida).  
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 المقدمة 

لطالمقققققققققا اعتبقققققققققرت العالققققققققققة بقققققققققين وكالقققققققققة غقققققققققوث وتشقققققققققغيل الجئقققققققققي فلسقققققققققطين فقققققققققي الشقققققققققرق األدنقققققققققى 

عالققققققققققة متغيقققققققققرة، غيقققققققققر ثابتقققققققققة علقققققققققى أرضقققققققققية صقققققققققلبة وذلقققققققققك  الفلسقققققققققطينيينوالالجئقققققققققين ( األونقققققققققروا)

ف السياسقققققققققققية المحيطقققققققققققة بهقققققققققققا، والتقققققققققققي تحكقققققققققققم أبعقققققققققققاد هقققققققققققذه تبعقققققققققققا  للظقققققققققققروف والتقققققققققققأثيرات واألطقققققققققققرا

العالققققققققققققة، حيقققققققققققث تشقققققققققققمل تلقققققققققققك األطقققققققققققراف منظمقققققققققققة التحريقققققققققققر الفلسقققققققققققطينية، السقققققققققققلطة الفلسقققققققققققطينية، 

سقققققققققققرائيل كونهقققققققققققا السقققققققققققبب الرئيسقققققققققققي لنشقققققققققققوء مشقققققققققققكلة الالجئقققققققققققين الفلسقققققققققققطينيين، باإلضقققققققققققافة إلقققققققققققى  وا 

مققققققققققن المجتمققققققققققع الققققققققققدولي  تحققققققققققاد األوروبققققققققققي بصققققققققققفتهم جققققققققققزءا  االالواليققققققققققات المتحققققققققققدة األمريكيققققققققققة ودول 

 . األونروا وموازنةالذي ُيمول برامج 

تلقققققققققك العناصقققققققققر مجتمعقققققققققة كقققققققققان وال يقققققققققزال لهقققققققققا األثقققققققققر الكبيقققققققققر علقققققققققى نوعيقققققققققة وطبيعيقققققققققة الخقققققققققدمات 

والبقققققققققققرامج التقققققققققققي تققققققققققققدمها األونقققققققققققروا لالجئقققققققققققين الفلسقققققققققققطينيين القققققققققققواقعين تحقققققققققققت واليتهقققققققققققا، بمقققققققققققا فقققققققققققي 

دى النققققققققققاط الرئيسقققققققققية التقققققققققي تحكقققققققققم عالققققققققققة ذلقققققققققك الحمايقققققققققة القانونيقققققققققة والفيزيائيقققققققققة التقققققققققي تشقققققققققكل إحققققققققق

 . األونروا بالالجئين الفلسطينيين

ون مقققققققققققن فجقققققققققققوة حمايقققققققققققة قانونيقققققققققققة سقققققققققققاهم فقققققققققققي تعزيزهقققققققققققا منظومقققققققققققة الفلسقققققققققققطينييعقققققققققققاني الالجئقققققققققققون 

حمايققققققققققققة الالجئققققققققققققين الدوليققققققققققققة الُمقققققققققققققرة مققققققققققققن قبققققققققققققل األمققققققققققققم المتحققققققققققققدة والتققققققققققققي يققققققققققققتم تقققققققققققققديمها عبققققققققققققر 

، حيققققققققققققققققث أن هققققققققققققققققذه (UNHCR)ئققققققققققققققققين المفوضققققققققققققققققية السققققققققققققققققامية لألمققققققققققققققققم المتحققققققققققققققققدة لشققققققققققققققققؤون الالج

المنظومققققققققققة قققققققققققد عققققققققققززت اسققققققققققتثناء الالجئققققققققققين الفلسققققققققققطينيين مققققققققققن الحمايققققققققققة القانونيققققققققققة عبققققققققققر المققققققققققادة 

(0-D ) الخاصقققققققققققة بقققققققققققالالجئين، والتقققققققققققي نصقققققققققققت علقققققققققققى عقققققققققققدم تققققققققققققديم  0910فقققققققققققي اتفاقيقققققققققققة العقققققققققققام

المسقققققققققاعدة لمقققققققققن يتلقونهقققققققققا مقققققققققن مؤسسقققققققققة أخقققققققققرى مقققققققققن مؤسسقققققققققات األمقققققققققم المتحقققققققققدة، وفقققققققققي الحالقققققققققة 

ان الالجئققققققققققون قققققققققققد بققققققققققدأوا بتلقققققققققققي المسققققققققققاعدات مققققققققققن األونققققققققققروا التققققققققققي هققققققققققي أيضققققققققققا  الفلسققققققققققطينية كقققققققققق
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يضقققققققققققاف إلقققققققققققى ذلقققققققققققك، أن األونقققققققققققروا ومنقققققققققققذ العقققققققققققام . إحقققققققققققدى المنظمقققققققققققات التابعقققققققققققة لألمقققققققققققم المتحقققققققققققدة

كانقققققققققققت ققققققققققققد ركقققققققققققزت فقققققققققققي سياسقققققققققققاتها وبرامجهقققققققققققا علقققققققققققى تطقققققققققققوير بقققققققققققرامج التعلقققققققققققيم والغقققققققققققذاء  0911

نيققققققققققة لالجئققققققققققين الفلسققققققققققطينيين، والتشققققققققققغيل والصققققققققققحة علققققققققققى حسققققققققققاب تطققققققققققوير منظومققققققققققة حمايققققققققققة قانو 

هقققققققققققذا . األمقققققققققققر القققققققققققذي أدى فقققققققققققي نهايقققققققققققة المطقققققققققققاف إلقققققققققققى تققققققققققققويض الحمايقققققققققققة بقققققققققققدال  مقققققققققققن تعزيزهقققققققققققا

التقققققققققققققققويض ظهققققققققققققققرت آثققققققققققققققاره السققققققققققققققلبية أثنققققققققققققققاء الحققققققققققققققروب والنزاعققققققققققققققات التققققققققققققققي عاشققققققققققققققها الالجئققققققققققققققون 

نتفاضققققققققققققققة اال، (0986)، اجتيققققققققققققققا  بيققققققققققققققروت (0981)نتفاضققققققققققققققة األولققققققققققققققى االيون، مثققققققققققققققل الفلسققققققققققققققطين

، 6112)، الحقققققققققققققروب اإلسقققققققققققققرائيلية المتكقققققققققققققررة علقققققققققققققى قطقققققققققققققاع غقققققققققققققزة (6111)( األقصقققققققققققققى)الثانيقققققققققققققة 

، باإلضقققققققققققققققافة إلقققققققققققققققى الصقققققققققققققققراع السقققققققققققققققوري المسقققققققققققققققل  القققققققققققققققذي بقققققققققققققققدأ عقققققققققققققققام (6101، 6106، 6118

هققققققققققذه األحققققققققققداث جميعهققققققققققا تظهققققققققققر مققققققققققدى هشاشققققققققققة . وال يققققققققققزال مسققققققققققتمرا  إلققققققققققى يومنققققققققققا هققققققققققذا 6100

هققققققققققققققر أهميققققققققققققققة نظققققققققققققققام الحمايققققققققققققققة القانونيققققققققققققققة الُمطبققققققققققققققق علققققققققققققققى الالجئققققققققققققققين الفلسققققققققققققققطينيين، كمققققققققققققققا تظ

وضققققققققققرورة تعزيققققققققققز وتطققققققققققوير هققققققققققذه المنظومققققققققققة مققققققققققن أجققققققققققل الحفققققققققققا  علققققققققققى أروا  الالجئققققققققققين أينمققققققققققا 

وجققققققققققدوا فققققققققققي ظققققققققققل تفققققققققققاقم األزمققققققققققات والصققققققققققراعات المسققققققققققلحة فققققققققققي المنققققققققققاطق التققققققققققي يتواجققققققققققد فيهققققققققققا 

 . ون الفلسطينيالالجئون 

تتنققققققققققاول الدراسققققققققققة موضققققققققققوع األونققققققققققروا وتقققققققققققويض الحمايققققققققققة القانونيققققققققققة مققققققققققن خققققققققققالل االسققققققققققتناد إلققققققققققى 

 0910ل انتققققققققداب الوكالققققققققة، ونظققققققققام الحمايققققققققة الققققققققدولي الققققققققذي تققققققققم إقققققققققراراه عبققققققققر اتفاقيققققققققة العققققققققام تحليقققققققق

لالجئققققققققققققققين، باإلضقققققققققققققققافة إلققققققققققققققى تحليقققققققققققققققل ودراسققققققققققققققة البقققققققققققققققرامج التققققققققققققققي تققققققققققققققققدمها الوكالققققققققققققققة لالجئقققققققققققققققين 

الفلسقققققققققققققطينيين تحديقققققققققققققدا  بقققققققققققققرامج اإلغاثقققققققققققققة الطارئقققققققققققققة والمسقققققققققققققاعدات الصقققققققققققققحية والغذائيقققققققققققققة، وكيققققققققققققق  

ايققققققققققة القانونيققققققققققة لالجئققققققققققين مققققققققققن وجهققققققققققة نظققققققققققر األونققققققققققروا، شققققققققققكلت تلققققققققققك البققققققققققرامج بققققققققققديال  عققققققققققن الحم

كققققققققققققذلك، فحققققققققققققص مقققققققققققققدى تققققققققققققأثير غيقققققققققققققاب الحمايققققققققققققة القانونيققققققققققققة وسياسقققققققققققققة اإلدارة والتمويققققققققققققل علقققققققققققققى 

الالجئقققققققققين الفلسقققققققققطينيين مقققققققققن خقققققققققالل العمقققققققققل الميقققققققققداني مقققققققققع سقققققققققبعون الجقققققققققئ والجئقققققققققة فقققققققققي خمقققققققققس 
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مخققققققققيم مخققققققققيم جنققققققققين، مخققققققققيم بالطققققققققة، مخققققققققيم العققققققققين، )مخيمققققققققات فلسققققققققطينية فققققققققي الضققققققققفة الغربيققققققققة 

كمققققققققققا تحققققققققققاول الدراسققققققققققة مققققققققققن خققققققققققالل المقققققققققققابالت الميدانيققققققققققة التعقققققققققققرف (. الدهيشققققققققققة، مخققققققققققيم عايققققققققققدة

علققققققققققى موققققققققققق  الالجئققققققققققين مققققققققققن األونققققققققققروا ومققققققققققن غيققققققققققاب الحمايققققققققققة القانونيققققققققققة التققققققققققي يجققققققققققب توافرهققققققققققا 

 .  لهم أسوة بباقي الجئي العالم

 القانونيقققققققققققةُقسقققققققققققمت الدراسقققققققققققة إلقققققققققققى خمسقققققققققققة فصقققققققققققول تبحقققققققققققث موضقققققققققققوع تققققققققققققويض فجقققققققققققوة الحمايقققققققققققة 

يقققققققققا  مقققققققققن خقققققققققالل تحليقققققققققل انتقققققققققداب الوكالقققققققققة وبيانقققققققققات األونقققققققققروا الصقققققققققادرة فقققققققققي أوققققققققققات الحقققققققققرب نظر 

يتنققققققققققققاول . والحاجققققققققققققة للحمايققققققققققققة القانونيققققققققققققة والفيزيائيققققققققققققة،  وعمليققققققققققققا  مققققققققققققن خققققققققققققالل العمققققققققققققل الميققققققققققققداني

الفصققققققققققققل األول أهميققققققققققققة وفرضققققققققققققية ومنهجيققققققققققققة الدراسققققققققققققة، باإلضققققققققققققافة إلققققققققققققى المحققققققققققققاور والتسققققققققققققاؤالت 

ل هقققققققققققذا الفصقققققققققققل مراجعقققققققققققة لألدبيقققققققققققات والدراسقققققققققققات السقققققققققققابقة التقققققققققققي بحثتهقققققققققققا الدراسقققققققققققة، كمقققققققققققا يتنقققققققققققاو 

فيمققققققققققا يتعلققققققققققق بققققققققققالالجئين الفلسققققققققققطينيين وفجققققققققققوة الحمايققققققققققة القانونيققققققققققة، وعالقققققققققققة األونققققققققققروا بققققققققققالالجئين 

 . الفلسطينيين

أمقققققققققا الفصقققققققققل الثقققققققققاني، يقققققققققأتي بمثابقققققققققة خلفيقققققققققة تاريخيقققققققققة لألسقققققققققباب التقققققققققي أدت إلقققققققققى نشقققققققققوء ووجقققققققققود 

نتقققققققققققققداب البريطقققققققققققققاني علقققققققققققققى فلسقققققققققققققطين فقققققققققققققي تسقققققققققققققهيل مشقققققققققققققكلة الالجئقققققققققققققين الفلسقققققققققققققطينيين، ودور اإل

عمليققققققققققات اإلسققققققققققتيطان الصققققققققققهيوني وتهجيققققققققققر الفلسققققققققققطينيين العققققققققققرب مققققققققققن مققققققققققدنهم وقققققققققققراهم، إضققققققققققافة 

 . إلى ذلك يتناول أيديولوجيا التهجير القسري، والخطط الصهيونية للتهجير

فققققققققققققي الفصققققققققققققل الثالققققققققققققث تتنققققققققققققاول الدراسققققققققققققة نشققققققققققققأة األونققققققققققققروا وتأسيسققققققققققققها، وطبيعققققققققققققة سياسققققققققققققة اإلدارة 

يهققققققققا، وشققققققققروط التمويققققققققل األمريكققققققققي لألونققققققققروا واألثققققققققر الققققققققذي تتركققققققققه تلققققققققك الشققققققققروط علققققققققى طبيعققققققققة ف

 . وشكل البرامج والخدمات التي تقدمها الوكالة لالجئين
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يبحقققققققققققث الفصقققققققققققل الرابقققققققققققع موضقققققققققققوع األونقققققققققققروا والحمايقققققققققققة القانونيقققققققققققة، كمقققققققققققا يعقققققققققققرض الحمايقققققققققققة مقققققققققققن 

مقققققققققققن ( D-0)ن المقققققققققققادة منظقققققققققققور مققققققققققققارن، ويشقققققققققققر  أسقققققققققققباب اسقققققققققققتثناء الالجئقققققققققققين الفلسقققققققققققطينيين مققققققققققق

أيضقققققققققققا  يعقققققققققققرض ويتنقققققققققققاول البقققققققققققدائل الممكنقققققققققققة لتقققققققققققوفير الحمايقققققققققققة . لالجئقققققققققققين 0910اتفاقيقققققققققققة العقققققققققققام 

مققققققققققن ناحيققققققققققة (. ROA)لالجئققققققققققين الفلسققققققققققطينيين، ومققققققققققن هققققققققققذه البققققققققققدائل برنققققققققققامج الحمايققققققققققة المؤقتققققققققققة 

أخققققققققققرى، ينققققققققققاقش هققققققققققذا كيقققققققققق  مثلققققققققققت الحققققققققققرب علققققققققققى قطققققققققققاع غققققققققققزة وآليققققققققققة تعامققققققققققل األونققققققققققروا مققققققققققع 

وكيققققققققققق  شقققققققققققكلت . لحقققققققققققرب نموذجقققققققققققا  لتققققققققققققويض الحمايقققققققققققة بقققققققققققدال  مقققققققققققن تعزيزهقققققققققققاالالجئقققققققققققين أثنقققققققققققاء ا

المسققققققققققاعدات الغذائيققققققققققة وتنميققققققققققة البنيققققققققققة التحتيققققققققققة بققققققققققديال  عققققققققققن الحمايققققققققققة القانونيققققققققققة فققققققققققي كققققققققققل مققققققققققن 

 . مخيمات قطاع غزة ومخيم اليرموك

أخيققققققققققققرا ، يتنققققققققققققاول الفصققققققققققققل الخققققققققققققامس آراء الالجئققققققققققققين حققققققققققققول مسققققققققققققاعدات األونققققققققققققروا وأثرهققققققققققققا علققققققققققققى 

اب الحمايقققققققققة القانونيقققققققققة علقققققققققى أمقققققققققنهم اإلنسقققققققققاني وذلقققققققققك مقققققققققن خقققققققققالل العمقققققققققل حيقققققققققاتهم، وآثقققققققققار غيققققققققق

إنقققققققققققاث  1ذكقققققققققققور،  1الجقققققققققققئ مقققققققققققن كقققققققققققل مخقققققققققققيم،  01الميقققققققققققداني مقققققققققققع سقققققققققققبعون الجقققققققققققئ والجئقققققققققققة  

تققققققققم اختيققققققققار عينققققققققة عشققققققققوائية منتظمققققققققة، وتققققققققم تقسققققققققيم كققققققققل مخققققققققيم إلققققققققى . مراعققققققققاة للتققققققققوازن الجنققققققققدري 

لعمقققققققققل مققققققققققابالت مقققققققققع أحقققققققققد  1واختيقققققققققار البيقققققققققت رققققققققققم  1 -0أربعقققققققققة أقسقققققققققام وتقققققققققرقيم البيقققققققققوت مقققققققققن 

أمققققققققققا اإلطققققققققققار المكققققققققققاني للدراسقققققققققققة (. العمقققققققققققر والجققققققققققنس)أفققققققققققراده إذا كققققققققققانوا ضققققققققققمن شققققققققققروط العينققققققققققة 

مخققققققققيم جنققققققققين، مخققققققققيم بالطققققققققة، )فقققققققققد كققققققققان فققققققققي خمققققققققس مخيمققققققققات فلسققققققققطينية فققققققققي الضققققققققفة الغربيققققققققة 

، جقققققققققاء اختيقققققققققار هقققققققققذه المخيمقققققققققات ألنهقققققققققا أكثقققققققققر (مخقققققققققيم العقققققققققين، مخقققققققققيم الدهيشقققققققققة، ومخقققققققققيم عايقققققققققدة

. لإلقتحامققققققققققققات والمواجهققققققققققققات المباشققققققققققققرة مققققققققققققع قققققققققققققوات االحققققققققققققتالل اإلسققققققققققققرائيلية المخيمققققققققققققات عرضققققققققققققة

تشقققققققققققرين  -6101أكتقققققققققققوبر / وتقققققققققققم تنفيقققققققققققذ البحقققققققققققث فقققققققققققي الفتقققققققققققرة الواقعقققققققققققة مقققققققققققا بقققققققققققين  تشقققققققققققرين األول

 .6101نوفمبر / الثاني
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أمقققققققققا عققققققققققن الصققققققققققعوبات التققققققققققي تققققققققققم مواجهتهققققققققققا أثنقققققققققاء العمققققققققققل علققققققققققى إعققققققققققداد الدراسققققققققققة تمثلققققققققققت فققققققققققي 

ع غققققققققققققزة ولبنققققققققققققان وسققققققققققققوريا نظققققققققققققرا  لعوائققققققققققققق االحققققققققققققتالل صققققققققققققعوبة الوصققققققققققققول إلققققققققققققى مخيمققققققققققققات قطققققققققققققا

اإلسقققققققققققرائيلي للقققققققققققدخول إلقققققققققققى قطقققققققققققاع غقققققققققققزة، وصقققققققققققعوبة الحصقققققققققققول علقققققققققققى تصقققققققققققاري  مقققققققققققن الدولقققققققققققة 

اللبنانيقققققققققققققة لقققققققققققققدخول المخيمقققققققققققققات الفلسقققققققققققققطينية هنقققققققققققققاك، وتقققققققققققققردي الوضقققققققققققققع األمنقققققققققققققي فقققققققققققققي سقققققققققققققوريا 

وصقققققققققققعوبة الوصقققققققققققول إلقققققققققققى المخيمقققققققققققات الفلسقققققققققققطينية هنقققققققققققاك وألن معظقققققققققققم سقققققققققققكان المخيمقققققققققققات ققققققققققققد 

 .ن مخيماتهم بسبب الحرب القائمة في سوريانزحوا ع
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 لماذا هذه الدراسة؟ : الفصل األول

الفرضقققققية التقققققي بنيقققققت  بالنسقققققبة لحققققققل دراسقققققات الالجئقققققين، ويشقققققمليتنقققققاول هقققققذا الفصقققققل أهميقققققة الدراسقققققة 

يسققققققققتعرض  كمققققققققا ،األسققققققققئلة الرئيسققققققققية والفرعيققققققققة للبحققققققققثالمحققققققققاور و عليهققققققققا الدراسققققققققة، باإلضققققققققافة إلققققققققى 

 . نهجية المستخدمة للوصول إلى استجابات علمّية وموثقة لألسئلة والمحاور المطروحةالم

 الدراسة أهمية 1.1 
علققققى أنققققه فققققي األسققققاس تصققققور للحالققققة  يظهققققر حقققققل دراسققققات الالجئققققين ومققققن خققققالل األدبيققققات المتققققوافرة

 تحقققققققاول ومقققققققن هنقققققققا. اإلنسقققققققانية واإلجتماعيقققققققة لالجئقققققققين والقققققققذين يقققققققتم عقققققققادة تجاهقققققققل حقققققققالتهم السياسقققققققية

فجققققققوة الحمايققققققة القانونيققققققة التققققققي يعققققققاني مققققققن الالجققققققئ الفلسققققققطيني، وارتبققققققاط "وعبققققققر تناولهققققققا  -الدراسققققققة 

تققققققققويض الحمايقققققققة بالحالقققققققة السياسقققققققية لجمقققققققوع الالجئقققققققين الفلسقققققققطينيين فقققققققي أمقققققققاكن تواجقققققققدهم ومنقققققققاطق 

يتعلققققققق إعققققققادة النظققققققر فيمققققققا   -"الضققققققفة الغربيققققققة، قطققققققاع غققققققزة، لبنققققققان، األردن، سققققققوريا" عمققققققل األونققققققروا

التركيقققققققز علقققققققى ها فقققققققي ، بقققققققدال  مقققققققن حصقققققققر الفلسقققققققطينيين بالجانقققققققب السياسقققققققي لقضقققققققايا وحيقققققققاة الالجئقققققققين

 . لغذاء والمسكن والدواءحول أهمية تلبية حاجات ااإلغاثي المتمحور جانب ال

ن دراسقققققات الالجئقققققين ققققققد اسقققققتوردت األفكقققققار الرئيسقققققية النظريقققققة أ: "تققققققول ليقققققزا ملكقققققي ياقفقققققي هقققققذا السققققق

غالبقققققا  علقققققى أسقققققس مخصصقققققة مقققققن مجقققققاالت علميقققققة أخقققققرى مثقققققل المجقققققاالت التنمويقققققة، دون تمحقققققيص، و 

وعليقققققه فقققققجن حققققققل الالجئقققققين يعتبقققققر حققققققل وظيفقققققي، وتتشقققققكل األسقققققئلة القققققواردة فيقققققه مقققققن قبقققققل المنظمقققققات 

واسقققققققعة وفضفاضقققققققة " الحمايقققققققة"فقققققققي ذات الوققققققققت ال زالقققققققت قضقققققققايا . الدوليقققققققة التقققققققي تمقققققققول هقققققققذا الحققققققققل

ن الجسقققققم الرئيسققققققي الققققققذي أوتضقققققي  ملكققققققي بقققققق .2"سياسققققققية لالجئققققققينوخاصقققققة عنققققققدما تتعلققققققق بقققققالحقوق ال

                                                           
2
 Liisa Malkki," 'Speechless Emissaries: Refugees, Humanitarianism, and Dehistoricization in': Sitting Culture: 

The Shifting Anthropological Object," ed.  Karen Fog Olwig and Kirsten Hastrup (London: Routledge, 2006), 

599.   
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 حيقققققث .(UNHCR) ألمقققققم المتحقققققدة لشقققققؤون الالجئقققققينل السقققققامية مفوضقققققيةاليتعامقققققل مقققققع الالجئقققققين هقققققو 

تنققققتج المفوضققققية سققققنويا  كمققققا  هققققائال  مققققن الوثققققائق، والتققققي يققققتم أرشققققفة الجققققزء األكبققققر منهققققا فققققي مجموعققققات 

بحثيقققققققة مقققققققن ذات الوققققققققت تسقققققققتفيد الكثيقققققققر مقققققققن المكتبقققققققات ال فقققققققي. ومكاتقققققققب المنظمقققققققات الدوليقققققققة نفسقققققققها

  3.مستودعات الوثائق هذه

ر المسقققققتخدمة فققققي دراسقققققة الالجئققققين يظهقققققر مقققققن أمثلققققة أخقققققرى علققققى نفقققققوذ المنظمققققات الدوليقققققة فقققققي األطقققق

الكالسقققققيكي القققققذي وضقققققعته األمقققققم المتحقققققدة لحقققققل مشقققققاكل واسقققققع النطقققققاق للنمقققققوذج االسقققققتخدام ال خقققققالل

ثقققققة حلقققققول متاحقققققة أمقققققام الالجئقققققين والتقققققي تسقققققاعد المفوضقققققية السقققققامية علققققققى حيقققققث توجقققققد ثال الالجئقققققين

المحلققققققي  إعققققققادة اإلدمققققققاج -6إلققققققى الققققققوطن  الطوعيققققققة العققققققودة -0: تحقيقهققققققا، وهققققققذه الحلققققققول تتمثققققققل فققققققي

للحقققققاالت التقققققي يسقققققتحيل فيهقققققا علقققققى الالجقققققئ  إعقققققادة التقققققوطين فقققققي بلقققققد ثالقققققث  -1 فقققققي البلقققققد المضقققققي 

  4.البلد المضي وطنه أو البقاء في العودة إلى 

 فرضية الدراسة  1.2

تنطلقققققق الدراسقققققة مقققققن فرضقققققية محقققققددة مفادهقققققا أن منظومقققققة حمايقققققة الالجئقققققين الدوليقققققة المققققققّرة مقققققن قبقققققل 

 األمققققققققم المتحققققققققدة والتققققققققي يققققققققتم تقققققققققديمها عبققققققققر المفوضققققققققية السققققققققامية لألمققققققققم المتحققققققققدة لشققققققققؤون الالجئققققققققين

(UNHCR)  الالجئين الفلسقققققطينيين، وذلقققققك فيمقققققا يتعلقققققق بققققق( ققققققانوني)هقققققي باألسقققققاس منظومقققققة اسقققققتثناء

ومققققققن ثققققققم عبققققققر عققققققدم  .لالجئققققققين أوال   0910فققققققي اتفاقيققققققة العققققققام ( D-1)عبققققققر اسققققققتثنائهم مققققققن المققققققادة 

تحديققققققد ماهيققققققة الحمايققققققة التققققققي يجققققققب أن تقققققققدمها وكالققققققة غققققققوث وتشققققققغيل الجئققققققي فلسققققققطين فققققققي الشققققققرق 

تحديققققققد ماهيققققققة  عققققققدم. لالجئققققققين الفلسققققققطينيين الققققققواقعين تحققققققت واليتهققققققا( UNRWA-األونققققققروا)األدنققققققى 

                                                           
3
 Ibid.  

 
4
 Liisa Malkki, "Refugees and Exile: From "Refugees Studies" to the National Order of Things", Annual Review of 

Anthropology, Vol.24 (1995): 505.   
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الحمايقققققققة سقققققققاهم فقققققققي تعزيقققققققز اسقققققققتثناء الالجقققققققئ الفلسقققققققطيني مقققققققن تلقققققققك المنظومقققققققة، حيقققققققث أن األونقققققققروا 

علققققققى تطققققققوير بققققققرامج التعلققققققيم  0911أهملققققققت الحمايققققققة القانونيققققققة، وركققققققزت فققققققي سياسققققققاتها منققققققذ العققققققام 

زز باإلضققققافة إلققققى ذلققققك، ممققققا عقققق. والغققققذاء والتشققققغيل والصققققحة األمققققر الققققذي أدى إلققققى تقققققويض الحمايققققة

مققققققن األونققققققروا   0991هققققققذا التقققققققويض طلققققققب السققققققلطة الفلسققققققطينية عقققققققب توقيققققققع اتفاقيققققققة أوسققققققلو عققققققام 

ى تققققققققم اسققققققققتحداثه أثنقققققققاء االنتفاضققققققققة األولقققققققق ROA 5إيققققققققاف منظومققققققققة حمايقققققققة مؤقتققققققققة تعققققققققرف ببرنقققققققامج 

حيققققققث عملققققققت األونققققققروا علققققققى زيققققققادة نشققققققاطاتها المتعلقققققققة بالحمايققققققة وذلققققققك بنققققققاء علققققققى قققققققرار  ،(0981)

الققققققذي دعققققققا إلققققققى تققققققوفير آليققققققات ووسققققققائل حمايققققققة وأمققققققان وحمايققققققة المققققققدنيين  211قققققققم مجلققققققس األمققققققن ر 

 . الفلسطينيين الذي يعيشون تحت اإلحتالل اإلسرائيلي

 

 تساؤالت الدراسةمحاور و  1.3

بشققققققيها الققققققانوني والفيزيقققققائي مقققققن منظقققققور مققققققارن والتفريقققققق بقققققين المفهقققققوم بيقققققان مفهقققققوم الحمايقققققة  .0

الققققققواقعين تحققققققت واليققققققة المفوضققققققية السققققققامية لألمققققققم المتحققققققدة  والتطبيققققققق فيمققققققا يتعلققققققق بققققققالالجئين

  .الواقعين تحت والية األونروا ين الفلسطينيينئين، وبين الالجئلشؤون الالج

 
                                                           

5
 ROA Program: Refugees Affairs Officer Program:  

، حيث عملت األونروا على زيادة (0991 -0981)تم إنشاء هذا البرنامج أثناء االنتفاضة األولى في الفترة الواقعة بين 
عا إلى توفير آليات ووسائل حماية وأمان الذي د 211نشاطاتها المتعلقة بالحماية وذلك بناء على قرار مجلس األمن رقم 

تضمن القرار وسائل واقتراحات يمكن من خاللها . وحماية المدنيين الفلسطينيين الذي يعيشون تحت اإلحتالل اإلسرائيلي
. الالزمة، الحماية القانونية، تقديم المساعدات (الجسدية)الحماية الفيزيائية : حماية المدنيين الفلسطينيين، ومن هذه الوسائل

رسال التقارير اليومية، وتدخالت محدودة لدى  كان هذا البرنامج يقدم الحماية ويقوم بعمليات المتابعة لالنتهاكات وا 
لم يتمكن البرنامج من سد فجوة الحماية القانونية التي يعاني منها الالجئون الفلسطينييون، وتم إيقافه . السلطات اإلسرائيلية

 : للمزيد انظر. 0991ينية عقب توقيع اتفاقية أوسلو عام مع قدوم السلطة الفلسط
Closing Protection GAP: Handbook on Protection of Palestinian Refugees in States Signatories to the 1951 
Refugees Convention, (ed) Suzan Akram and Nidal Al-Azza. (Bethlehem: BADIL Resource Center For Palestinian 
Residency and Refugees Rights, 2015), 37.  
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، وهقققققل يوجقققققد أثقققققر لقققققذلك وآليقققققات اتخقققققاذ الققققققرار فقققققي األونقققققرواالبنيقققققة والهيكليقققققة اإلدرايقققققة تحليقققققل  .6

 .لالجئين الفلسطينيينتوفير حماية قانونية  على

 

حقققققرب )الالجئقققققين الفلسقققققطينيين أثنقققققاء النزاعقققققات والحقققققروب  يقققققل آليقققققات تعامقققققل األونقققققروا مقققققعتحل .1

 (. نموذجا   6101-6100، الحرب في سوريا 6101غزة 

 

بيققققان  تققققداعيات غيققققاب الحمايققققة القانونيققققة فققققي انتققققداب األونققققروا علققققى األمققققن اإلنسققققاني لالجققققئ  .1

 . الفلسطيني

 
 

 منهجية الدراسة  1.1

والوصقققققول إلقققققى اسقققققتجابات عّلميقققققة موثققققققة يتمثقققققل  تسقققققاؤالت الدراسقققققة إلجابقققققة علقققققىالمقققققنهج المتبقققققع فقققققي ا

 : في اتباع

العمقققققل األرشقققققيفي والمكتبقققققي، بحيقققققث يتضقققققمن العقققققودة المقققققنهج الكيفقققققي التحليلقققققي والمتمثقققققل فقققققي   -0

الحمايققققققة إلققققققى المراجققققققع األوليققققققة والثانويققققققة الخاصققققققة بتققققققاريخ الالجئققققققين الفلسققققققطينيين، وموضققققققوع 

كققققققققذلك المراجققققققققع . بشققققققققكل عققققققققام والالجئققققققققين الفلسققققققققطينيين بشققققققققكل خققققققققاصلالجئققققققققين  القانونيققققققققة

ورهقققققا الحمايقققققة القانونيقققققة ودب يتعلققققققالمتعلققققققة بتحليقققققل بقققققرامج األونقققققروا، وتقاريرهقققققا ووثائقهقققققا فيمقققققا 

 . في تقديمها، أوعدم تقديمها

منهجيققققققققة تحليققققققققل المضققققققققمون والمتمثلققققققققة فققققققققي وضققققققققع أسققققققققئلة مفتوحققققققققة حققققققققول فجققققققققوة الحمايققققققققة  -6

كققققققققققات التققققققققققي يتعققققققققققرض لهققققققققققا الالجئققققققققققون، األونققققققققققروا وعالقتهققققققققققا بققققققققققالالجئين القانونيققققققققققة، االنتها

التققققققي قققققققدمها المبحوثققققققون ومققققققن ثققققققم تحليققققققل أنمققققققاط اإلجابققققققات . الفلسققققققطينيين داخققققققل المخيمققققققات
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خققققققالل المقققققققابالت الميدانيققققققة فققققققي خمققققققس مخيمققققققات فققققققي الضققققققفة الغربيققققققة، وهققققققذه ( مبحوثققققققا   11)

 . م الدهيشة، مخيم عايدةمخيم جنين، مخيم بالطة، مخيم العين، مخي: المخيمات
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 األدبيات السابقة  1.5

 الالجئون الفلسطينيون في القانون الدولي وفجوة الحماية القانونية   1.5.1
 

ئققققققققققون القانونيققققققققققة التققققققققققي يعققققققققققاني منهققققققققققا الالج لققققققققققيكس تققققققققققاكنبر  موضققققققققققوع فجققققققققققوة الحمايققققققققققة. نققققققققققاقش د

يققققة الترتيبققققات والحالققققة القانونيققققة الخاصققققة بهققققم، الفلسققققطينييون، وأثققققر تلققققك الفجققققوة علققققى حيققققاتهم مققققن ناح

وكيفيقققققة تعامقققققل القققققدول المضقققققيفة مقققققع الالجقققققئ الفلسقققققطيني فقققققي ظقققققل غيقققققاب منظومقققققة حمايقققققة قانونيقققققة، 

وهقققققو األمقققققر القققققذي . وعقققققدم وجقققققود مقققققن يسقققققد هقققققذه الفجقققققوة، أو يعمقققققل علقققققى التقليقققققل مقققققن آثارهقققققا السقققققلبية

تجققققققدر . يققققققره مققققققن بقيققققققة الجئققققققي العققققققالميجعققققققل مققققققن الالجققققققئ الفلسققققققطيني حالققققققة اسققققققتثنائية تميققققققزه عققققققن غ

تقققققاكنبر  يرتكقققققز علقققققى الجانقققققب الققققققانوني، دون اإلشقققققارة إلقققققى أثقققققر سياسققققققات . اإلشقققققارة إلقققققى أن نققققققاش د

الممقققققولين علقققققى إيجقققققاد بقققققرامج حمايقققققة مقققققن شقققققأنها التقليقققققل مقققققن حجقققققم فجقققققوة الحمايقققققة التقققققي يعقققققاني منهقققققا 

 . الالجئون الفلسطينييون 

بتوضقققققي  األسقققققس  جئعععععين الفلسعععععطينيين فعععععي القعععععانون العععععدوليوضعععععع الاليبقققققدأ لقققققيكس تقققققاكنبر  كتابقققققه 

، ومققققققن ثققققققم 0918التاريخيققققققة للهجققققققرة القسققققققرية التققققققي تعققققققرض لهققققققا الالجئققققققون الفلسققققققطينينون فققققققي العققققققام 

يشقققققير تقققققاكنبر  إلقققققى أن المجتمقققققع القققققدولي ممقققققثال  بقققققاألمم المتحقققققدة أكقققققد وأققققققر علقققققى . 0921حقققققرب عقققققام 

لمقققققن لديقققققه رغبقققققة " 0918األراضقققققي المحتلقققققة عقققققام "هم حقققققق الالجئقققققين الفلسقققققطينيين بقققققالعودة إلقققققى أراضقققققي

 : للمزيقققققققققد) -0918( ديسقققققققققمبر)كقققققققققانون األول  00بتقققققققققاريخ ( 1القققققققققدورة ) 091حسقققققققققب الققققققققققرار -بقققققققققذلك

كمقققققققا وضققققققق  القققققققرفض والتشقققققققدد اإلسقققققققرئيلي القققققققرافض لحقققققققق العقققققققودة والققققققققرارات (. 0انظقققققققر ملحقققققققق رققققققققم 

القانونيقققققة المتعلققققققة بحالقققققة الالجقققققئ  يشقققققر  الكاتقققققب أن واحقققققدة مقققققن أبقققققرز وأهقققققم المشقققققاكل. المتعلققققققة بقققققذلك
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ويعققققرف الشققققخص عققققديم الجنسققققية حسققققب . 6"عققققديمي الجنسققققية"الفلسققققطيني هققققو تصققققنيفه علققققى أنققققه مققققن 

سققققبتمبر /أيلققققول 68الصققققادرة عققققن األمققققم المتحققققدة بتققققاريخ  "اتفاقيققققة وضققققع األشققققخاص عققققديمي الجنسققققية"

وكقققققذلك الالجقققققئ ". شقققققريعهاالشقققققخص القققققذي ال تعتبقققققره أيقققققة دولقققققة مواطنقققققا  فيقققققه بمقتضقققققى ت"بأنقققققه  0911

  7.الفلسطيني ال يوجد دولة فلسطينية لتعتبره مواطنا  وفق تشريعها

يتحققققققققدث تققققققققاكنبر  عققققققققن نشققققققققأة وكالققققققققة غققققققققوث وتشققققققققغيل الالجئققققققققين  فققققققققي القسققققققققم التققققققققالي مققققققققن الكتققققققققاب

، ولجنققققققة التوفيققققققق الدوليققققققة التابعققققققة لألمققققققم المتحققققققدة التققققققي (األونققققققروا)الفلسققققققطينيين فققققققي الشققققققرق األدنققققققى 

اإلشقققققراف علقققققى تنفيقققققذ ققققققرار عقققققودة الالجئقققققين الفلسقققققطينيين  091تهقققققا وباالسقققققتناد إلقققققى الققققققرار مهمكانقققققت 

كانقققققت بعثقققققة غقققققوردون كقققققالب  0918م اأول بعثقققققة أرسقققققلت إلقققققى فلسقققققطين بعقققققد حقققققرب عققققق. إلقققققى بيقققققوتهم

(Gordon Clapp )  والتققققي تققققم تكليفهققققا مققققن قبققققل لجنققققة التوفيققققق الدوليققققة  0919أغسققققطس  61فققققي

 8.جئين الفلسطينيينإلنجاز مس  ألعداد الال

الخاصقققققققة بقققققققالالجئين،  0910أمقققققققا فيمقققققققا يتعلقققققققق بموضقققققققوع فجقققققققوة الحمايقققققققة القانونيقققققققة، واتفاقيقققققققة العقققققققام 

يوضققققق  تقققققاكنبر  أنقققققه ال تنطبقققققق االتفاقيقققققة علقققققى الالجئقققققين الفلسقققققطينيين كقققققونهم يتلققققققون المسقققققاعدة مقققققن 

العربيقققققة الموقعقققققة  يضقققققي  كقققققذلك أن القققققدول. وكالقققققة أخقققققرى مقققققن وكقققققاالت األمقققققم المتحقققققدة، أي األونقققققروا

علقققققققى تلقققققققك االتفاقيقققققققة وال واليقققققققة لألونقققققققروا فيهقققققققا فجنهقققققققا لقققققققم تفقققققققت  المجقققققققال حتقققققققى ا ن أمقققققققام الالجئقققققققين 

الفلسققققطينيين لالسققققتفادة مققققن هققققاتين األداتققققين القققققانونتين، ويفسققققر ذلققققك بققققأن الققققدول العربيققققة تواجققققه جققققيال  

                                                           
 . 11-10، (6111مؤسسة الدراسات الفلسطينية، : بيروت) وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدوليليكس تاكنبر ،  6
 
7

 .جامعة منيسوتا. مكتبة حقوق اإلنسان. اتفاقية بشأن وضع األشخاص عديمي الجنسية 
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/b081.html 

 
8

 . 90المصدر السابق،  

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/b081.html
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هقققققذه القققققدول تواجقققققه صقققققعوبة فقققققي تققققققديم ثانيقققققا  وثالثقققققا  ورابعقققققا  منحقققققدرا  مقققققن الالجئقققققين األوائقققققل وعليقققققه نجقققققد 

  9.الحماية ألشخاص ال أساس قانوني لدعوتهم سوى أنهم منحدورن من أصل الجئ

بققققأن  "حقققققوق األقليققققات وحمايتهققققا فققققي القققققانون الققققدولي العققققام"فققققي دراسققققته حققققول  -يضققققي  ديققققب عكققققاوي 

 : الدول المضيفة حيث تقيم أغلبية الالجئين الفلسطينيين معظم

. ل الحقوق األساسية الممنوحة لالجئين بمقتضى المواثيق واإلتفاقيات الدولية واإلقليمية، أو ال تطبقهاال تعترف بكام
فجوة "غالبا  ما يشار إلى ذلك بق)يضاعفه االفتقار إلى الحماية الدولية ( حماية الدولة األم)واالفتقار إلى الحماية القومية 

ولية يعترف المجتمع الدولي حاليا  بامتالكها تفويضا  صريحا  بالعمل على إحقاق وال توجد أية هيئة د 10"(.الحماية القانونية
حقوق اإلنسان األساسية لجميع الالجئين الفلسطينيين، وللبحث عن حلول دائمة منسجمة مع القانون الدولي كما أكدها قرار 

 11(.III) 091الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

فجقققققوة الحمايقققققة، يققققققول ديقققققب بأنقققققه مقققققن  المهقققققم المقارنقققققة بقققققين جوانقققققب ومقققققن أجقققققل فهقققققم أسقققققباب وعواققققققب 

عقققققدة مقققققن األنطمقققققة التقققققي تحكقققققم التعامقققققل مقققققع الالجئقققققين الفلسقققققطينيين، والنظقققققام القققققدولي الخقققققاص ببقيقققققة 

تحقققققدد التعريققققق  المقبقققققول عالميقققققا   0910لعقققققام  مقققققن اتفاقيقققققة الالجئقققققين( II)قققققق أ 0الجئقققققي العقققققالم فالمقققققادة 

 :كما يلي "لالجئ"

، ونتيجة لخوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد 0910جد نتيجة ألحداث وقعت قبل األول من كانون الثاني كل من و 
بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة جراء البلد بسبب ذلك الخوف  أو كل من ال جنسية له 

 .بسبب ذلك الخوف في العودة إلى ذلك البلدوهو خارج بلد إقامته السابقة وال يستطيع أو ال يرغب 

ذلققققققك أن وضققققققعهم قققققققد حققققققدد خصيصققققققا  لمعاملققققققة . ال يشققققققمل التعريقققققق  أعققققققاله الالجئققققققون الفلسققققققطينييون 

والفلسققققطينيون باعتبققققارهم . مختلفققققة عققققن معاملققققة الجئققققين آخققققرين يقعققققون ضققققمن نظققققام اتفاقيققققة الالجئققققين

وهققققو نققققص , D-1فققققي مادتهققققا 0910لعققققام  مجموعققققة أو فئققققة مققققن الالجئققققين، تغطققققيهم اتفاقيققققة الالجئققققين

                                                           
 .661-660المصدر السابق،  9
 

   .061-060(: 0998) 8، عدد مجلة األسوار" القانوني لالجئين، ظامالن"ديب عكاوي،  10

11
 . 127: المصدر السابق، 
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، وتقققققنص ن ا خقققققرين حقققققول العقققققالمينطبقققققق فققققققط علقققققى الالجئقققققين الفلسقققققطينيين دون غيقققققرهم مقققققن الالجئقققققي

 : هذه المادة

ال تسري هذه االتفاقية على األشخاص الذين يتلقون حاليا  الحماية أو المساعدة من هيئات أو وكاالت تابعة لألمم المتحدة "

فجذا توقفت ألي سبب مثل هذه الحماية أو المساعدة، دون أن يكون . المتحدة السامي لشؤون الالجئينغير مفوض األمم 

فجنهم يستفيدون حتما  من أحكام هذه , وضع هؤالء األشخاص قد سوي نهائيا  وفقا  لقرارات األمم المتحدة المتعلقة بالموضوع

 12."االتفاقية

فلسققققطينييون نظققققام حمايققققة خققققاص فققققيهم، حيققققث اعتبققققر مققققن خققققالل هققققذا الققققنص، تققققم إعطققققاء الالجئققققون ال

أنققققققققه لققققققققيس مققققققققن الضققققققققروري، وال مققققققققن ( UNCCP)منققققققققدوبو لجنققققققققة التوفيققققققققق التابعققققققققة لألمققققققققم المتحققققققققدة 

الخاصقققققة بقققققالالجئين، مقققققا دام  0910نظقققققام اتفاقيقققققة عقققققام  فقققققي الصقققققواب شقققققمل الالجئقققققون الفلسقققققطينييون 

 13.اتهنالك وكالة أخرى لألمم المتحدة توفر لهم الحماية والخدم

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 069السابق، المصدر  12
 . 010المصدر السابق،  13
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 األونروا والالجئون الفلسطينييون  1.5.2

األونقققققققروا، برامجهقققققققا، والتحقققققققديات التقققققققي تواجههقققققققا علقققققققى  يتنقققققققاولالقسقققققققم الثقققققققاني فقققققققي مراجعقققققققة األدبيقققققققات 

باإلضققققققققافة إلققققققققى تحليققققققققل جوانققققققققب عالقققققققققة . المسققققققققتوى السياسققققققققي أوال ، وعلققققققققى المسققققققققتوى اإلداري ثانيققققققققا  

نظمقققققة التحريقققققر الفلسقققققطينية وموقققققق  اسقققققرائيل مقققققن الوكالقققققة، األونقققققروا بقضقققققية الالجئقققققين الفلسقققققطينيين وم

وكيفيققققققة تصققققققويرهم والتعامققققققل معهققققققم وتقققققققديم   قضققققققية الالجئققققققين مققققققنوتبعققققققات هققققققذه العالقققققققة والمواققققققق  

إال أنققققه لققققم يققققتم التطققققرق فققققي . نمققققوذج خققققاص بهققققم للممققققولين بشققققكل خققققاص ولبققققاقي العققققالم بشققققكل عققققام

معققققققين لالجققققققئ الفلسققققققطيني يسققققققاهم فققققققي زيققققققادة  معظققققققم األدبيققققققات إلققققققى دور األونققققققروا فققققققي خلققققققق نمققققققوذج

 .  وتيرة استثناءه

يشققققققققجع ويققققققققدعم المجتمققققققققع الققققققققدولي مققققققققن خققققققققالل مفوضققققققققية األمققققققققم المتحققققققققدة العليققققققققا لشققققققققؤون الالجئققققققققين 

(UNHCR ) إعقققققققادة الالجئقققققققين إلقققققققى مقققققققوطنهم األصقققققققلي، علقققققققى اعتبقققققققار ذلقققققققك الحقققققققل القققققققدائم واألمثقققققققل

لالجئين الفلسققققطينيين، فققققجن المجتمققققع الققققدولي لققققم لالجئققققين مققققن كافققققة أنحققققاء العققققالم، لكققققن فيمققققا يتعلققققق بققققا

يققققنج  حتققققى اللحظققققة بجعققققادتهم إلققققى وطققققنهم، والضققققغط علققققى إسققققرائيل لكققققي تمتثققققل لقققققرار األمققققم المتحققققدة 

 . الذي يقضي بعودة الالجئين إلى ديارهم 091

عققققققدت اتفاقيقققققات ومقققققذكرات تفقققققاهم مقققققع القققققدول  0911مقققققايو / عنقققققدما بقققققدأت األونقققققروا عملهقققققا فقققققي آيقققققار

مقققققققن أجققققققل إرسقققققققاء وتحديققققققد إطقققققققار ققققققققانوني ( سقققققققوريا، لبنققققققان، األردن)يفة لالجئقققققققين الفلسققققققطينيين المضقققققق

لعملهققققا وتحركاتهققققا فققققي تلققققك الققققدول، باإلضققققافة إلققققى ذلققققك، كانققققت تتشققققاور األونققققروا بصققققورة غيققققر رسققققمية 

بشققققأن بعققققض المسققققائل العمليققققة  -(المخققققاتير) الققققذين كققققانوا يرأسققققون قققققراهم سققققابقا   -مققققع قققققادة المخيمققققات 

تنفيذيققققة، وبنققققاء علققققى ذلققققك نجققققد األونققققروا قققققد قامققققت بققققالكثير مققققن الوظققققائ  التققققي تقققققوم بهققققا الحكومققققات وال
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أمققققققا عققققققن عالقققققققة الالجئققققققون بققققققاألونروا وبالتحديققققققد  14.لضققققققمان تققققققوفير االحتياجققققققات األساسققققققية لرعاياهققققققا

األونققققققروا : عالقققققققة مضققققققطربة لكققققققن ضققققققرورية"مققققققن ناحيققققققة التوظيقققققق  فتتحققققققدث رنققققققدة فققققققر  فققققققي مقالهققققققا 

كيقققققق  أن الوكالققققققة قققققققد وظفققققققت الالجئققققققون فققققققي مناصققققققب مختلفققققققة، األمققققققر الققققققذي جعققققققل "  ينييون والفلسققققققط

مقققققع ذلقققققك فجنقققققه ال تقققققزال هنالقققققك فجقققققوة فقققققي الجهقققققاز اإلداري : الالجئقققققون يعتققققققدون أنهقققققم يملكقققققون الوكالقققققة

بقققققين المقققققوظفيين المحليقققققين الفلسقققققطينيين، وبقققققين المقققققوظفين األجانقققققب القققققذين يتقاضقققققون أضقققققعاف رواتقققققب 

ويحصقققققققلون علقققققققى امتيققققققققازات وصقققققققالحيات أوسقققققققع فقققققققي صققققققققناعة الققققققققرار غيقققققققر متققققققققوافرة  الفلسقققققققطينيين،

للمققققوظفيين المحليققققين، كمققققا أنهققققم علققققى عالقققققة أقققققوى مققققع الممققققولين الغققققربيين الققققذين يرسققققمون فققققي معظققققم 

أمقققققققا فيمقققققققا يتعلقققققققق بقققققققاألونروا وعالقتهقققققققا بمنظمقققققققة التحريقققققققر الفلسقققققققطينية،  15.ألحيقققققققان أجنقققققققدات األونقققققققروا

هققققا قائمققققة علققققى التعققققايش السققققلمي، فكانققققت منظمققققة التحريققققر الممثققققل السياسققققي يمكققققن وصقققق  العالقققققة بأن

لالجققققئ الفلسققققطيني، بينمققققا كانققققت األونققققروا الطققققرف القققققائم علققققى تققققوفير وضققققمان فققققرص العمققققل والتعلققققيم 

والخقققققدمات الصقققققحية، ولقققققم تقققققتمكن األونقققققروا عبقققققر برامجهقققققا اإلغاثيقققققة مقققققن تقققققرويض أو ضقققققبط النضقققققال 

 16.الوطني الفلسطيني

سقققققرائيل تفيقققققد رنقققققدة فقققققر  فقققققي مققققققال  مقققققن ناحيقققققة مراقبقققققة األونقققققروا عقققققن "أخقققققرى، عقققققن عالققققققة األونقققققروا وا 

تتحققققققدث عققققققن نمققققققط الهجمققققققات واالتهامققققققات الموجهققققققة مققققققن قبققققققل إسققققققرائيل نحققققققو الوكالققققققة، وأوردت " كثققققققب

رين تشققققق 60بتقققققاريخ  إسعععععرائيل اليعععععوممثقققققاال  علقققققى ذلقققققك هجقققققوم القققققوزير يعقققققالون والمنشقققققور فقققققي صقققققحيفة 

فيققققه أن إسققققرائيل تنققققوي الطلققققب مققققن األمققققم المتحققققدة إغققققالق الوكالققققة  والققققذي جققققاء 6101نققققوفمبر /الثققققاني

                                                           
14  B. S. Chimni, “The Geopolitics of Refugee Studies: A View From the South”, Journal of Refugee Studies, 

11(4), (1998): 350-374  
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متهمققققة إياهققققا بأنهققققا تققققق  كعقبققققة طريققققق أمققققام السققققالم، مسققققتندين بهققققذا االتهققققام إلققققى حجققققة أن الوكالققققة قققققد 

شقققققوهت مصقققققطل  الالجقققققئ، وأنقققققه ال يوجقققققد فقققققي العقققققالم الجئقققققون يورثقققققون أجيقققققالهم الالحققققققة صقققققفة الجقققققئ 

باإلضققققققافة إلققققققى ذلققققققك، فققققققجن الهجمققققققات اإلسققققققرائيلية علققققققى الوكالققققققة تتقققققققاطع مققققققع  17.غيققققققر الفلسققققققطينييون 

الدعايققققققة اإلسققققققرائيلية المعتققققققادة والرافضققققققة لألسققققققباب الحقيقيققققققة والجذريققققققة للصققققققراع وتهجيققققققر الفلسققققققطينيين، 

والتقققققي كانقققققت نتيجتهقققققا  0918وتنفقققققي مسقققققؤوليتها عقققققن عمليقققققات التطهيقققققر العرققققققي التقققققي حصقققققلت عقققققام 

 18.ينتهجير ونكبة الفلسطيني
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 االستعمار االستيطاني واللجوء الفلسطيني : خلفية تاريخية: الفصل الثاني
 

ال تنفصقققققققل قضقققققققية نشقققققققوء الالجئقققققققين الفلسقققققققطينيين عقققققققن تقققققققاريخ االسقققققققتعمار  االسقققققققتيطاني واإلنتقققققققداب  

البريطقققققاني علقققققى فلسققققققطين، لقققققذلك فققققققجن دراسقققققة أي جانقققققب مققققققن جوانقققققب قضققققققية الالجئقققققين الفلسققققققطينيين 

لمسققققققببات التاريخيققققققة لعمليققققققة اللجققققققوء، حيققققققث يشققققققكل المققققققدخل التققققققاريخي جزا  حققققققول  اتتطلققققققب تقققققققديما  مققققققو 

، لكققققققن. جققققققزءا  مققققققن اإلطققققققار النظققققققري العققققققام لدراسققققققة الالجئققققققون الفلسققققققطينييون وفجققققققوة الحمايققققققة القانونيققققققة

تجقققققققدر اإلشقققققققارة إلقققققققى أن تقققققققاريخ االسقققققققتعمار االسقققققققتيطاني فقققققققي فلسقققققققطين ودوره فقققققققي  فقققققققي ذات الوققققققققت 

الفلسققققققطينيين هققققققو تققققققاريخ طويققققققل ال يمكققققققن تقديمققققققه أو اختصققققققاره فققققققي فصققققققل نشققققققوء قضققققققية الالجئققققققين 

 .  ضمن دراسة بحثية، لكن هذا التقديم التاريخي أمر ال بد منه

حققققققول االسققققققتعمار الصققققققهيوني فققققققي فلسققققققطين، واللجققققققوء  مختصققققققرة الفصققققققل كمقدمققققققة تاريخيققققققة يققققققأتي هققققققذا

لصقققققققهيوني فقققققققي فلسقققققققطين، ودور يتنقققققققاول البقققققققاب األول بقققققققدايات االسقققققققتعمار االسقققققققتيطاني ا. الفلسقققققققطيني

اإلنتقققققداب البريطقققققاني فققققققي تسقققققهيل عمليقققققات االسققققققتيطان والتهجيقققققر، باإلضقققققافة إلققققققى أيقققققديولوجيا وخطققققققط 

 .لعرب فلسطين التهجير القسري 

 

 االستعمار الصهيوني والتهجير القسري  2.1

 االستعمار الصهيوني في فلسطين 2.1.1
 

ن التجربقققققة الفلسقققققطينية بمكوناتهقققققا المختلفقققققة، أ"يققققققول إدوارد سقققققعيد  مسعععععألة فلسعععععطينفقققققي مقدمقققققة كتابقققققه 

أصقققققبحت تجربقققققة وعقققققي ذاتقققققي منقققققذ وصقققققول الموجقققققة األولقققققى مقققققن المسقققققتعمرين الصقققققهاينة إلقققققى شقققققواطئ 
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فلسقققققطين فقققققي أواخقققققر سقققققنوات الققققققرن التاسقققققع عشقققققر، وهقققققو مقققققا جعقققققل تقققققاريخ الفلسقققققطينيين يأخقققققذ مسقققققارا  

مار فلسققققققطين كققققققان اسققققققتعمارا  وذلققققققك مققققققن حيققققققث كققققققون اسققققققتع 19."غريبققققققا  ومختلفققققققا  عققققققن التققققققاريخ العربققققققي

اسققققققتيطانيا  إحالليققققققا  بخققققققالف الحققققققاالت االسققققققتعمارية التققققققي شققققققهدتها الققققققدول العربيققققققة األخققققققرى، ومغققققققادرة 

 . االستعمار األوروبي نهائيا  بشكله التقليدي عقب استقالل تلك الدول

تحققققققرر وألن التجربققققققة الفلسققققققطينية كانققققققت وال زالققققققت تأخققققققذ مسققققققارات مختلفققققققة عققققققن غيرهققققققا مققققققن تجققققققارب ال

العربيقققققة والعالميقققققة، ال بقققققد مقققققن فهقققققم إشقققققكاليات وأبعقققققاد تطقققققور األدوات والظقققققروف التقققققي تجعقققققل مقققققن تلقققققك 

مقققققع األخقققققذ بعقققققين االعتبقققققار أن األدوات التقققققي تسقققققاهم فقققققي تشقققققكيل وتحديقققققد . التجربقققققة دائمقققققة االخقققققتالف

مالمقققققق  التجربققققققة الفلسققققققطينية فرضققققققت علققققققى الفلسققققققطينيين مققققققن قققققققوى خارجيققققققة هققققققدفها إحكققققققام السققققققيطرة 

 . على حياة الناس، والذين يشكلون الفاعل األهم في تحديد مالم  تلك التجربة

مقققققن خقققققالل تتبقققققع مسقققققار وصقققققول المهقققققاجرين اليهقققققود إلقققققى فلسقققققطين فقققققي أواخقققققر الققققققرن التاسقققققع عشقققققر، 

االسقققققققتيطاني فققققققققي فلسقققققققطين، يالحققققققق  مقققققققدى التوافققققققققق القققققققذي يحملقققققققه هققققققققؤالء  -ونشقققققققاطهم اإلسقققققققتعماري 

بققققالعودة إلققققى بققققدايات القققققرن السققققابع عشققققر، ووصققققوال  و . ي األوروبققققيالمسققققتوطنون مققققع الفكققققر االسققققتعمار 

إلققققققى أواخققققققر القققققققرن التاسققققققع عشققققققر، يالحقققققق  مققققققدى تطققققققور الكيانققققققات االسققققققتيطانية بوصققققققفها أحققققققد أهققققققم 

اسقققققققتمرار وجقققققققود الكيقققققققان، وذلقققققققك أن االسقققققققتعمار االسقققققققتيطاني وكمكقققققققون ا ققققققققعليهيعتمقققققققد ي ققققققققالتالقواعقققققققد 

لمصققققققققال  اإلسققققققققتراتيجية ساسققققققققا  علققققققققى تثبيققققققققت وتطققققققققوير اأساسققققققققي فققققققققي الظققققققققاهرة اإلسققققققققتعمارية يقققققققققوم أ

بحيققققققث يتحققققققول إقلققققققيم معققققققين بسققققققكانه األصققققققليين إلققققققى مسققققققتعمرة للسققققققكان الققققققذين هققققققاجروا  "واإلقتصققققققادية 

هنقققققا تجقققققدر اإلشقققققارة إلقققققى أن االسقققققتعمار االسقققققتيطاني ققققققائم و 20."إلقققققى اإلقلقققققيم مقققققن األصقققققول األوروبيقققققة

ذلقققققك ". عققققبء الرجققققل األبققققيض"روبيققققة ومفهققققوم أسققققس عنصققققرية تنطلققققق مققققن تفققققوق الحضقققققارة األو ى قققققعل
                                                           

19
  Edward Said, The Question of Palestine (London: Vintage, 1979), 1. 

 
 .11، (0980دار الوحدة، : بيروت) النظام السياسي االستيطاني في إسرائيل وجنوب أفريقيامجدي حماد،  20
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هقققققو حقققققق للرجقققققل  أن االسقققققتعمار االسقققققتيطانياعتبقققققروا األوروبيقققققين مقققققن أمثقققققال اللقققققورد آرثقققققر بلفقققققور  أن 

ولقققققققو كقققققققان ثمقققققققن ذلقققققققك " األبقققققققيض فقققققققي نققققققققل الحضقققققققارة للشقققققققعوب المتخلفقققققققة، وذلقققققققك بقققققققاحتالل بلقققققققدانهم،

 21."القضاء على السكان األصليين

فاالسققققققققتعمار . لمتققققققققأخرةعوب اقققققققققالشتمققققققققدين وتطققققققققوير ي قققققققققهل األبققققققققيض رسققققققققالة الرجققققققققاعتبروا أن كمققققققققا 

وبيققققققون باالسققققققتيطان فققققققي بلققققققد معققققققين وممارسققققققة السققققققلطة علققققققى سققققققكانه األوريقققققققوم هو أن االسققققققتيطاني 

بقققققققققققققققققققققين الصدارة في الصراع مكقققققققققققققققققققققان على األرض سقققققققققققققققققققققتيالء عملية االتحتقققققققققققققققققققققل و. "األصقققققققققققققققققققققليين

سققققققا فققققققي الجزائققققققر والنظققققققام العنصققققققري المسققققققتوطنين وسققققققكان الققققققبالد األصققققققليين، تمامققققققا  كمققققققا فعلققققققت فرن

وشققققكل اإلسققققتعمار اإلسققققتيطاني جققققزءا  ال يتجققققزأ مققققن اإلسققققتعمار . السققققابق فققققي جنققققوب أفريقيققققا وروديسققققيا

 22." التقليدي في كينيا والجزائر وأنغوال

ومقققققن هقققققذا المنطلققققققق اعتمقققققدت الحركققققققة الصقققققهيونية خطقققققاب تطققققققوير سقققققكان فلسققققققطين كمبقققققرر لموجققققققات 

ت تجتقققققا  فلسقققققطين فقققققي أواخققققر الققققققرن التاسقققققع عشقققققر، وعملقققققت علقققققى وضقققققع الهجققققرة اليهوديقققققة التقققققي بقققققدأ

. مخططققققات ترحيققققل سققققكان فلسققققطين العققققرب مققققن بالدهققققم، بغيققققة إقامققققة وطققققن يجمققققع كافققققة يهققققود العققققالم

ففققققي رسققققالة أرسققققلها ثيققققودور هرتسققققل، رئققققيس المنظمققققة الصققققهيونية العالميققققة حينققققذاك، إلققققى رئققققيس بلديققققة 

عَبققققققر فيهققققققا عققققققن أهميققققققة هجققققققرة اليهققققققود إلققققققى  0899س مققققققار /آذار 09القققققققدس يوسقققققق  الخالققققققدي، فققققققي 

 : فلسطين

ليس لديها مشاعر عداء اتجاه الحكومة العثمانية، بل على العكس من  -التي أنا خادمها المتواضع -إن الفكرة الصهيونية
دود من اليهود ذلك تماما ، فهذه الحركة مهتمة في إيجاد موارد جديدة لإلمبراطورية العثمانية عن طريق السما  لعدد مح

                                                           
 . 12المصدر السابق،  21
  .01، (6111اتحاد الكتاب العرب، : دمشق) ةمن االستعمار إلى اإلمبريالي: االستعمار اليهودي في فلسطينغازي حسين،  22
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وال  يشك أحد بأن الصال  العام للبلد سيكون . بالهجرة، محضرين معهم ذكائهم وقدراتهم المالية، ومشاريعهم اإلنمائية للبلد
 23. ذو نتائج إيجابية

الخطقققققاب الصقققققهيوني مقققققزاعم الخطقققققاب االسقققققتعماري األوروبقققققي التقليقققققدي القققققذي ادعقققققى دومقققققا   ىلقققققم يتبنققققق

نقققققاطق الخاضقققققعة لسقققققلطته، بقققققل كقققققان األمقققققر ال يعقققققدو كونقققققه خطقققققاب تفقققققوق أن هدفققققه تطقققققوير وتنميقققققة الم

 .عنصري تجاه عرب فلسطين

، حيقققققث كقققققان يتواجقققققد فقققققي فلسقققققطين تجمقققققع دينقققققي 0886مقققققن العقققققام  لنكبقققققة الفلسقققققطينية يمكقققققن التقققققأريخ ل

( كمقققققا يطلققققققق عليقققققه المقققققؤرخين اإلسقققققرائيليين واليهقققققود الغققققققربيين 24 أو اليشقققققوف)مقققققن المهقققققاجرين اليهقققققود 

نسقققققمة، فيمقققققا كقققققان عقققققدد سقققققكان فلسقققققطين فقققققي تلقققققك الفتقققققرة  61.111ققققققّدر عقققققددهم بمقققققا يققققققارب والقققققذين 

اليهققققققودي فققققققي أخققققققذ تعققققققداد المجتمققققققع االسققققققتيطاني  25.يصققققققل إلققققققى مققققققا يقققققققارب النصقققققق  مليققققققون نسققققققمة

، عبقققققققققر عقققققققققدة موجقققققققققات مقققققققققن الهجقققققققققرة والتقققققققققي تعقققققققققرف لقققققققققدى المقققققققققؤرخين 0886االزديقققققققققاد منقققققققققذ العقققققققققام 

                                                           
  . 088-082، (0981دار الحداثة، : بيروت) 0ج  مرحلة اإلرهاصات: وثائق أساسية في الصراع العربي الصهيونييوس  أيوب،  23
 

. ألغقققققراض دينيقققققةتشقققققير إلقققققى الجماعقققققات اليهوديقققققة التقققققي تسقققققتوطن فلسقققققطين . كلمقققققة عبريقققققة تعنقققققي التَقققققوط ن أو الَسقققققَكن: Yishuv :اليشعععععو  24
وُيسققققققتخَدم اصققققققطال  اليشققققققوف القققققققديم لإلشققققققارة إلققققققى الجماعققققققات اليهوديققققققة التققققققي كانققققققت تعققققققيش علققققققى الصققققققدقات التققققققي ترسققققققلها لهققققققم الجماعققققققات 

األولقققققى إشقققققكنازية واألخقققققرى سقققققفاردية، وكانقققققت كقققققل جماعقققققة تنقسقققققم بقققققدورها : كقققققان اليشقققققوف الققققققديم يتكقققققون مقققققن جمقققققاعتين منفصقققققلتين. اليهوديقققققة
 .ية مختلفة حسب مصدر الصدقة التي تأتي لهاإلى أقسام فرع

لقققققم يكقققققن عنقققققد أعضقققققاء اليشقققققوف الققققققديم أيقققققة مطقققققامع سياسقققققية ألن الغقققققرض مقققققن وجقققققودهم كقققققان دينيقققققا ، وعلقققققى العكقققققس مقققققن هقققققذا كقققققان أعضقققققاء 
وا ، إذ كقققققققان(0886وهقققققققو االصقققققققطال  القققققققذي يطلققققققققه الصقققققققهاينة علقققققققى التجمقققققققع االسقققققققتيطاني الصقققققققهيوني ابتقققققققداء  مقققققققن عقققققققام )اليشقققققققوف الجديقققققققد 

د يققققققتلخص فققققققي إنشققققققاء الققققققوطن اليهققققققودي وركققققققزوا جهققققققدهم فققققققي . ينظققققققرون إلققققققى أنفسققققققهم علققققققى أنهققققققم جماعققققققة قوميققققققة ذات برنققققققامج سياسققققققي محققققققد 
تأسققققيس أبنيقققققة اقتصققققادية سياسقققققية حضقققققارية منعزلققققة عقققققن العقققققرب وعققققن أعضقققققاء اليشقققققوف القققققديم، وققققققد َتسقققققب ب هققققذا فقققققي حقققققدوث تققققوتر ثقققققم صقققققراع 

تسققققتخدم الكتابققققات الصققققهيونية كلمققققة يشققققوف للداللققققة أن هنالققققك اسققققتمرارا  يهوديققققا  عبققققر التققققاريخ، .وبققققين العققققرب حققققاد أد ى إلققققى نشققققوب القتققققال بيققققنهم
: للمزيععععد ان ععععر . وأن الوجققققود اليهققققودي فققققي فلسققققطين كققققان مسققققتمرا  ومتصققققال ، وفققققي الوقققققت نفسققققه مسققققتقال  ومنفصققققال  عققققن تققققاريخ المنطقققققة العربيققققة

عبقققققد . اليهقققققود والجماعقققققات اليهوديقققققة: البقققققاب الرابقققققع" يهقققققود أم جماعقققققات يهوديقققققة؟: "جقققققزء الثقققققانيال موسعععععوعة اليهعععععود واليهوديعععععة والصعععععهيونية،
 http://goo.gl/JsfkxR. الوهاب المسيري 

 
25

  J. L. Abu- Lughod, '' The Demographic Transformation of Palestine,'' in I. Abu Lughod , ed. The 
Transformation of Palestine (Evanston, II: Northwestern University Press, 1971): 142 

  

http://goo.gl/JsfkxR
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يوضقققققق  أهققققققم موجققققققات االسققققققتيطان فققققققي فلسققققققطين ي جققققققدول وفيمققققققا يلقققققق ALIYAH 26))اإلسققققققرائيليين ب 

 .  (0910-0886)في الفترة الواقعة بين 

 27(1931-1882)تقديرات أعداد المستوطنين المهاجرين إلى فلسطين : 1.1جدول 

 البلد األم العدد الفترة الزمنية الموجة

 معظمهم من أصول روسية  مستوطن يهودي 61,111 0911 – 0886 الموجة األولى 

 معظمهم من دول شرق أوروبا مستوطن يهودي 11,111 0901 – 0911 الموجة الثانية 

 معظمهم من أصول روسية  مستوطن يهودي 35,000  0961 – 0909 الموجة الثالثة 

يهققققققققققققود معظمهققققققققققققم بولنققققققققققققديين مققققققققققققن ذوي  مستوطن يهودي  85,000  0910 -0961 الموجة الرابعة 

 .الطبقة المتوسطة

 

 28(1915-1922)في الفترة ( العرب واليهود)ديرات أعداد السكان في فلسطين تق: 1.2جدول 

 نسبة السكان اليهود المستوطنين نسبة السكان الفلسطينيين  عدد السكان الكلي  العام 

0966 757,182 89 % 00 % 

0910  1,000,004 81 % 02 % 

0911  1,764,520 29 % 10%29  

                                                           
26 Aliyah  :والمعنققققققى األصقققققققلي يشققققققير إلقققققققى الصققققققعود للققققققققدس لالحتفققققققال باألعيقققققققاد اليهوديققققققة، واليقققققققوم أصقققققققب  . كلمققققققة عبريقققققققة تعنققققققي الصقققققققعود

لمنفيققققققين مققققققن زوايققققققا األرض األربعققققققة ومسققققققاعدة اليهققققققود علققققققى العققققققودة تعنققققققي الكلمققققققة جمققققققع شققققققمل ا. معناهققققققا عققققققودة اليهققققققود إلققققققى أرض اسققققققرائيل
 . عام 6111ألرض ا باء واألجداد، وبناء الوطن القومي في البلد الذي طردوا منه قبل 

   
For more info: DEFINING ALIYAH: The meaning and history of Jewish return to Zion, 
International Christian Embassy Jerusalem, http://int.icej.org/aid/defining-aliyah 

 
27

  Ibid, 156.  
28

  Ibid.  

http://int.icej.org/aid/defining-aliyah
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Figure1.1: Population of Palestine by Sub-District, 1946  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لجهققققققود المنظمققققققة والمتواصققققققلة التققققققي بققققققذلتها ل ا  مباشققققققرا  الهجققققققرة االسققققققتيطانية إلققققققى فلسققققققطين نتاجقققققق كانققققققت

الحركقققققة الصقققققهيونية فقققققي سقققققبيل إيجقققققاد حقققققل للمسقققققألة اليهوديقققققة فقققققي أوروبقققققا، والعمقققققل علقققققى بنقققققاء وطقققققن 

                                                                                                                                                                                     
29

A Survey of Palestine: Prepared in December, 1945 and January, 1946  ( for more Information on the Anglo-
American Committee of Inquiry 1. Institute for Palestine Studies: pp. 12–13. 
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فالحركقققققة الصقققققهيونية . خقققققارج الققققققارة األوروبيقققققة ققققققومي يجمقققققع كافقققققة يهقققققود العقققققالم فقققققي نطقققققاق اسقققققتعماري 

حركققققققة سياسققققققية : ضققققققمن سققققققياقات اإلمبرياليققققققة األوروبيققققققة، والقوميققققققة العلمانيققققققة، ومعققققققاداة السققققققامية هققققققي

كمققققققا أنهققققققا تعققققققد حركققققققة قوميققققققة يهوديققققققة .  يهوديققققققة، تعققققققود بققققققدايات نشققققققأتها إلققققققى القققققققرن التاسققققققع عشققققققر

لقققققك فقققققي سقققققياقات انتشقققققار اإلمبرياليقققققة األوروبيقققققة، علمانيقققققة، جقققققاءت كبقققققديل للهويقققققة الدينيقققققة اليهوديقققققة، وذ

والدولققققققة القوميققققققة العلمانيققققققة، ومعققققققاداة السققققققامية التققققققي انتشققققققرت بققققققاألخص فققققققي روسققققققيا وأوروبققققققا الشققققققرقية 

 .ونتج عنها أحداث أدت إلى هروب اليهود بأعداد كبيرة إلى أوروبا الغربية

ي اسققققققتيعاب اليهققققققود القققققققادمين مققققققن التحرريققققققة وأثرهققققققا فقققققق -علققققققى الققققققرغم مققققققن تزايققققققد األفكققققققار التنويريققققققة  

اليهقققققققود أدت إلقققققققى ظهقققققققور مقققققققا يعقققققققرف ب " الالجئقققققققين"أوروبقققققققا الشقققققققرقية، إال أن األعقققققققداد المتزايقققققققدة مقققققققن 

لكقققققن، األمقققققر األكثقققققر إلحاحقققققا  فقققققي أذهقققققان اليهقققققود األوروبيقققققين هقققققو قضقققققية محاكمقققققة ". المسقققققألة اليهوديقققققة"

( 0891)فقققققي ذلقققققك الوققققققت . يانقققققةبتهمقققققة الخ 30الضقققققابط الفرنسقققققي مقققققن أصقققققول يهوديقققققة ألفريقققققد دريفقققققوس

كقققققققان تيقققققققودور هرتقققققققزل مؤسقققققققس الحركقققققققة الصقققققققهيونية يعمقققققققل مراسقققققققال  لصقققققققحيفة نمسقققققققاوية فقققققققي بقققققققاريس 

لحشققققد تأييققققد يهققققود أوروبققققا لفكققققرة إقامققققة  (1896) الدولععععة اليهوديععععةفاسققققتغل هققققذه القضققققية عبققققر كتابققققه 

                                                           
30

م 0891بقققققدأت القضقققققية عقققققام .  الضقققققابط الفرنسقققققي اليهقققققودي ألفريقققققد دريفقققققوس المقققققتهم بالخيانقققققة والتجسقققققس لصقققققال  ألمانيقققققا :قضعععععية دريفعععععوس 
ة مشقققققاعر المعقققققاداة للسقققققامية لليهقققققود فقققققي وققققققد أثقققققارت القضقققققي.  عنقققققدما وجهقققققت السقققققلطات الفرنسقققققية إلقققققى الضقققققابط تهمقققققة التجسقققققس لصقققققال  ألمانيقققققا

وتحولقققققت القضقققققية إلقققققى قضقققققية سياسقققققية وليسقققققت مجقققققرد قضقققققية تجسقققققس (. المقققققوت لليهقققققود)فرنسقققققا حيقققققث خقققققرج الفرنسقققققيون إلقققققى الشقققققوراع يهتفقققققون 
انققققققة عاديققققققة حيققققققث انقسققققققم الشققققققارع الفرنسققققققي  إلققققققى معسققققققكرين األول يطالققققققب بمحاكمققققققة الرجققققققل محاكمققققققة طبيعيققققققة باعتبققققققاره شخصققققققا  متهمققققققا  بالخي

وتبققققدأ تفاصققققيل قضققققية . والمعسققققكر الثققققاني اعتبققققر القضققققية ملفقققققة وأن دوافعهققققا هققققي دوافققققع عنصققققرية فققققي المقققققام األول. بغققققض النظققققر عققققن ديانتققققه
م عنققققدما تمّكنققققت خليققققة مققققن المخققققابرات الفرنسققققية مققققن اكتشققققاف نشققققاط دريفققققوس التجسسققققي بحصققققولها علققققى وثققققائق مققققن 0891دريفققققوس فققققي عققققام 

حكمقققققت المحكمقققققة العسقققققكرية الفرنسقققققية بتجريقققققد دريفقققققوس مقققققن رتبتقققققه العسقققققكرية . اريس تتضقققققمن تققققققارير مكتوبقققققة بخقققققط يقققققدهالسققققفارة األلمانيقققققة فقققققي بققققق
ثققققققم شققققققدد الحكققققققم عليققققققه بالسققققققجن عشققققققر سققققققنوات إضققققققافية لثبققققققوت ضققققققلوعه بالتجسققققققس . قققققققرب جويانققققققا الفرنسققققققية( جزيققققققرة الشققققققيطان)وبنفيققققققه إلققققققى 

ك فقققققي االتهامقققققات الموجهقققققة إلقققققى الضقققققابط وشقققققارك فقققققي الحملقققققة اليهوديقققققة الكاتقققققب وتمّكقققققن يهقققققود فرنسقققققا مقققققن إثقققققارة حملقققققة تشقققققكي.لمصقققققلحة العقققققدو
. بتلفيقققققق القضقققققية مقققققن األسقققققاس لإلسقققققاءة إلقققققى يهقققققود فرنسقققققا(( إننقققققي أتهقققققم)فقققققي مقالقققققه )الفرنسقققققي أميقققققل زوال، القققققذي اتهقققققم قيقققققادة الجقققققيش الفرنسقققققي 

 . رئ، وأُعيد إليه اعتباره، ورفعت رتبته العسكريةوتحت ضغط تلك الحملة أعيدت محاكمة دريفوس أمام محكمة مدنية هذه المرة، فب
  :للمزيد انظر 

The Dreyfus Affair, Marxists Internet Archive : History Archive : France :Dreyfus Affair  
https://www.marxists.org/history/france/dreyfus-affair/reinach.htm 
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م التحقققققرر مقققققن وطققققن ققققققومي لهقققققم فققققي أحقققققد النطاققققققات االسققققتعمارية خقققققارج أوروبقققققا، وهققققو مقققققا يضقققققمن لهقققق

المققققؤتمر سويسققققرا  –نظققققم هرتققققزل فققققي بققققازل  0891فققققي العققققام  31.معققققاداة السققققامية فققققي القققققارة األوروبيققققة

أصققققققب  بموجبققققققه رئققققققيس المنظمققققققة الصققققققهيونية العالميققققققة، األول للحركققققققة الصققققققهيونية السياسققققققية، والققققققذي 

يهققققود ووضققققع أي الققققذراع السياسققققي للحركققققة الصققققهيونية والتققققي تتمثققققل مهمتهققققا فققققي إنشققققاء وطققققن قققققومي لل

  32.اإلستراتيجيات والخطوط العريضة لتحقيق ذلك

والتققققي هققققي حسققققب تعريقققق  وايزمققققان يقصققققد بهققققا الصععععهيونية السياسععععية ومققققن هنققققا يمكققققن الحققققديث عققققن 

تحويققققل المسققققألة اليهوديققققة مققققن مسققققألة محليققققة إلققققى جققققزء مققققن المشققققروع االسققققتعماري األوروبققققي، وبالتققققالي 

الصققققققهيونية السياسققققققية تتعامققققققل مققققققع اليهققققققود علققققققى أنهققققققم  فققققققجن وعليققققققه 33. تحويلهققققققا إلققققققى مسققققققألة عالميققققققة

شقققققاء دولقققققة مجموعقققققة تشقققققكل فائضقققققا  بشقققققريا  فقققققي أوروبقققققا، ومقققققن أجقققققل القققققتخلص منقققققه هقققققو بحاجقققققة إلقققققى إن

الدبلوماسققققققققيون الصققققققققهاينة بققققققققأن المشققققققققروع الصققققققققهيوني مشققققققققروعا  مهمققققققققا   لققققققققذلك رأى. وظيفيققققققققة تحتويققققققققه

ن والدبلوماسققققيون مققققا يشققققبه حلقققققة وصققققل وبهققققذا شققققكل الناشققققطو . لتخلققققيص أوروبققققا مققققن الفققققائض البشققققري 

بققققققين العققققققالم الغربققققققي، والجمهققققققور اليهققققققودي المسققققققتهدف فققققققي شققققققرق أوروبققققققا، وبفعققققققل نشققققققاطهم وخبققققققرتهم 

 34.تمكنوا من إقناع اللورد آرثر بلفور بجصدار وعدا  إلقامة وطن قومي لليهود في فلسطين
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  D, Vital, The Origins of Zionism (Oxford: Oxford University Press, 1975), 214.  
 
32

 Ibid, 216.  

 
 http://goo.gl/8o6S2z. تاريخ الصهيونية: المجلد السادس، الجزء الثاني. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. عبد الوهاب المسيري  33
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 اإلنتداب البريطاني واالستيطان الصهيوني  2.1.2

ت الهجققققققرة اإلسققققققتيطانية بفضققققققل التخطققققققيط والجهققققققود المسققققققتمرة إلحيققققققاء الققققققوطن القققققققومي اليهققققققودي تالققققققق

مقققققن قبقققققل المنظمقققققة الصقققققهيونية العالميقققققة مقققققع اإلنتقققققداب البريطقققققاني القققققذي فقققققرض سقققققلطته علقققققى فلسقققققطين 

، ونجققققق  اليهقققققود فقققققي اسقققققتقطابه لصقققققالحهم ولصقققققال  (0918-0966)أعققققققاب الحقققققرب العالميقققققة األولقققققى 

تحققققت التققققأثير المباشققققر والقققققوي مققققن قبققققل بريطانيققققا . ومي المنشققققود لكافققققة يهققققود العققققالمتأسققققيس الققققوطن الققققق

، عملقققققت عصقققققبة األمقققققم (0966-تمقققققوز -61)وفرنسقققققا وانتصقققققار الحلفقققققاء فقققققي الحقققققرب العالميقققققة األولقققققى 

علققققققى إنشققققققاء نظققققققام اإلنتققققققداب، وأقققققققرت بوضققققققع فلسققققققطين وغيرهققققققا مققققققن بلققققققدان المنطقققققققة تحققققققت سققققققلطة 

 .  كما توض  الخارطة أدناه 35رنسي،االنتدابين البريطاني والف

Figure 1.2: Palestine under British Mandate 1923- 1948.36 
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 Samih Farson, , & Christina Zacharia, Palestine and Palestinians (USA: Westview Press, 1997), 72. 
 
36

 Palestinian Academic Soceity for the Study of International Affairs (PASSIA)."Palestine under British Mandate 1923- 
1948), Last Modfied (25 May, 2016) http://www.passia.org/palestine_facts/MAPS/1923-1948-british-mandate.html, 
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، وذلققققققك عنققققققدما سققققققلمت 0918وصققققققل اإلنتققققققداب البريطققققققاني فققققققي فلسققققققطين إلققققققى نهايتققققققه بحلققققققول أيققققققار 

ن تجقققققدر اإلشقققققارة إلقققققى أن الغقققققرض الرسقققققمي مققققق. بريطانيقققققا سقققققلطتها علقققققى فلسقققققطين إلقققققى األمقققققم المتحقققققدة

وتأهيلهققققققا ( اإلمبراطوريققققققة العثمانيقققققة)فقققققرض اإلنتقققققداب كققققققان يهقققققدف إلققققققى إعقققققداد أراضقققققي العققققققدو السقققققابق 

ة واإلسقققققققتراتيجية واالقتصقققققققادية والحضقققققققارية للبلقققققققد المنتقققققققدب يللحكقققققققم القققققققذاتي وتعزيقققققققز الجوانقققققققب السياسققققققق

والعمققققققل علققققققى وضققققققع ركققققققائز تنفيققققققذ وعققققققد بلفققققققور الققققققذي نققققققص علققققققى إقامققققققة وطققققققن قققققققومي لليهققققققود فققققققي 

 . حسب ما ورد في مقدمة صك اإلنتداب 37،فلسطين

يعكققققس نققققص صققققك اإلنتققققداب ا ليققققة التققققي عملققققت مققققن خاللهققققا القققققوات البريطانيققققة علققققى وضققققع الركققققائز 

، والقققققذي 0901تشقققققرين الثقققققاني للعقققققام  /األساسقققققية لتنفيقققققذ وعقققققد بلفقققققور الصقققققادر فقققققي الثقققققاني مقققققن نقققققوفمبر

 (. 6نظر ملحق رقم ا)ينص على إقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين، للمزيد 

بققققالعودة إلققققى أهققققداف اإلنتققققداب المنضققققوية تحققققت لققققواء تأهيققققل البلققققد المنتققققدب ليصققققب  قققققادرا  علققققى إنشققققاء 

نظققققققام حكققققققم ذاتققققققي ذو جوانققققققب سياسققققققية واقتصققققققادية وحضققققققارية قويققققققة، يجققققققب توضققققققي  األهميققققققة التققققققي 

فققققققي كتابققققققه  .يمثلهققققققا انتققققققداب فلسققققققطين لبريطانيققققققا، وعالقققققققة ذلققققققك بتسققققققهيل دخققققققول اليهققققققود إلققققققى فلسققققققطين

 : سمي  فرسون األهمية التي تمثلها فلسطين لبريطانيا أن. يشر  د فلسطين والفلسطينيون 

كان اهتماما  استراتيجيا ،   -بالرغم من التبريرات الدينية والثقافية في وعد بلفور -اإلهتمام الرئيسي لبريطانيا في فلسطين 
بمناطق نفوذ اإلمبراطورية البريطانية في الشرق، أي  الهند، ومصر بحيث تمثل فلسطين منطقة دفاعية عازلة فيما يتعلق 

يضاف إلى ذلك قرب فلسطين من العراق والتي تحوي شركة . وقناة السويس بوصفها الطريق البحري األقصر إلى الهند
 38.النفط العراقية المملوكة من قبل بريطانيا
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University Press, 1993), 67.  
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صقققققهيونية فيمقققققا يتعلقققققق بجمكانقققققات النمقققققو فقققققي هقققققذا السقققققياق يظهقققققر مقققققدى تضقققققافر الجهقققققود البريطانيقققققة وال

، أي تققققققققوفير التعلققققققققيم العققققققققالي للمهققققققققاجرين اليهققققققققود، وتكنولوجيققققققققا "الخميققققققققرة"اإلقتصققققققققادي فققققققققي فلسققققققققطين 

اقتصقققققققادية لتكقققققققون مشقققققققتركة مقققققققع الفققققققققراء " كعكقققققققة"المعرفقققققققة، ورأس المقققققققال القققققققذي مقققققققن شقققققققأنه أن ينقققققققتج 

مققققققققن المسققققققققتعمر البريطققققققققاني فققققققققي الواقققققققققع، فققققققققجن كققققققققال  . 39والمتخلفققققققققين الفلسققققققققطينيين حسققققققققب تعبيققققققققرهم

والمسقققققتوطن الصقققققهيوني اعتققققققدا بقققققأن فلسقققققطين سقققققتكون ققققققادرة علقققققى اسقققققتيعاب أكبقققققر ققققققدر مقققققن السقققققكان، 

وذلقققققك مقققققن خقققققالل تطقققققوير اإلمكانيقققققات اإلقتصقققققادية . المسقققققتوطنين اليهقققققود -بمقققققا فقققققي ذلقققققك المهقققققاجرين 

زدوج الققققققذي قطعتققققققه التققققققي رأى فيهققققققا البريطققققققانيون األداة المسققققققاعدة  علققققققى حققققققل تنققققققاقض اإللتزامققققققات المقققققق

لقققققققم يسقققققققتطع  40.بريطانيقققققققا للفلسقققققققطينيون حقققققققول تقريقققققققر المصقققققققير، ولليهقققققققود حقققققققول إقامقققققققة وطقققققققن ققققققققومي

االنتقققققداب البريطقققققاني أن يحققققققق أو يرسقققققي مقومقققققات بنقققققاء دولقققققة مسقققققتقلة لسقققققكان فلسقققققطين العقققققرب، ولقققققم 

يعطقققققيهم أي حقققققق فقققققي إقامقققققة وطقققققن مسقققققتقل علقققققى العكقققققس مقققققن اليهقققققود القققققذين وفقققققر لهقققققم كافقققققة مقومقققققات 

 . سهيالت إقامة الدولة واالستقاللوت

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Ibid.  
 

 .11المصدر السابق،    40



39 
 

 األيديولوجيا وخطط التهجير: التهجير القسري  2.2
 

 يديولوجيا التهجير القسري أ  2.2.1

تتمحقققققور اسقققققتراتيجيات خطقققققط التهجيقققققر الصقققققهيونية حقققققول العمقققققل علقققققى تفريققققق  األراضقققققي مقققققن السقققققكان 

. كبيقققققرة فقققققي المرحلقققققة الثانيققققققةالعقققققرب، بقققققالتركيز علقققققى الققققققرى فققققققي المرحلقققققة األولقققققى، ومقققققن ثقققققم المققققققدن ال

ذلققققققك أن (.  األردن، سققققققوريا، العققققققراق)بحيقققققث يققققققتم طققققققرد هققققققؤالء السققققققكان إلققققققى الققققققدول العربيققققققة المحيطققققققة 

وجققققققود السققققققكان العققققققرب يتعققققققارض مققققققع أهققققققداف الحركققققققة الصققققققهيونية بجقامققققققة وطققققققن قققققققومي لليهققققققود فققققققي 

 . ذات الطابع اإلحاللي فلسطين، ومع مخططاتها اإلستيطانية

تتبقققققع مقققققذكرات مؤسسقققققي وناشقققققطي الحركقققققة الصقققققهيونية بقققققأن الخطقققققوة األولقققققى فقققققي  يالحققققق  مقققققن خقققققالل

كانققققت ترتكققققز  –بققققدأت منققققذ أواخققققر القققققرن التاسققققع عشققققر و التققققي كانققققت طويلققققة المققققدى   -عمليققققة التهجيققققر

 علققققى إنكققققار وجققققود سققققكان عققققرب فققققي فلسققققطين، وتقققققديمها فققققي خطابققققاتهم وكتابققققاتهم علققققى أنهققققا صققققحراء

ن تققققم ذكقققققر السقققققكان فققققي خطابقققققاتهم فققققققد تققققم تصقققققو . مقققققارخاليققققة مقققققن السققققكان، وبحاجقققققة إلع رهم علقققققى يوا 

دولعععععة "فمقققققثال ، يققققققول هرتقققققزل فقققققي كتقققققاب . أنهقققققم متخلفقققققين غيقققققر متحضقققققرين، ال عالققققققة لهقققققم بقققققاألرض

ويجققققققب علينقققققا إنشقققققاء جقققققدار فقققققي آسقققققيا لحمايققققققة .. أن أرض إسقققققرائيل هقققققي وطننقققققا التقققققاريخي: ""اليهعععععود

ص أهقققققققم أهقققققققداف خطقققققققط تقققققققتلخ  41." الهمجيقققققققة أوروبقققققققا يكقققققققون بمثابقققققققة حصقققققققن منيقققققققع للحضقققققققارة أمقققققققام

 : التهجير في النقاط التالية

تقلققققققيص عققققققدد السققققققكان العققققققرب وتفريقققققق  األرض المملوكققققققة والمزروعققققققة مققققققن قبققققققل العققققققرب،   -

 42.وتحريرها لسكن اليهود

                                                           
41 Theodor Herzal, The Jewish state: An Attempt at a Modern of the Jewish Question (New Orleans, 
Louisiana: Quid Pro Books, 2014):70.  
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معالجققققققة مشققققققكلة النطققققققاق المققققققالي لمشققققققروع التهجيققققققر والتققققققي بققققققرزت مققققققن خققققققالل مناقشققققققات  -

 43".لجنة الترحيل"

سققققققطين بققققققاليهود بالتققققققدريج، فققققققي الوقققققققت الققققققذي يجققققققب إيجققققققاد مكققققققان مققققققا امققققققتالء فل"ضققققققمان  -

 44."ليذهب السكان العرب إليه، إذ ال يمكن إبادتهم، ولن يموتوا عن بكرة أبيهم

 

 خطط التهجير الصهيونية 2.2.2

تهجيققققققر سققققققكان فلسققققققطين العققققققرب لققققققم يكققققققن علققققققى دفعققققققة واحققققققدة، بققققققل علققققققى دفعققققققات فققققققي فتققققققرات زمنيققققققة 

ط التهجيقققققر التقققققي وثققققققت فقققققي كتابقققققات وتققققققارير ووثقققققائق ققققققادة ونشقققققطاء متفرققققققة، وهقققققذا مقققققا عكسقققققته خطققققق

يقققققل الحركقققققة الصقققققهيونية فقققققي فلسقققققطين، فيمقققققا يلقققققي أهقققققم خطقققققط التهجيقققققر التقققققي اعتمقققققدها الصقققققهاينة لترح

للمزيققققققد حققققققول خطققققققط التهجيققققققر وا ليققققققات . )السققققققكان العققققققرب وتفريقققققق  األراضققققققي مققققققن مالكيهققققققا وتهجيققققققر

فقققققي الفكقققققر والتخطقققققيط " التزانسقققققفير"مفهقققققوم : الفلسقققققطينييننقققققور القققققدين مصقققققالحة، طقققققرد : والنتقققققائج انظقققققر

 (. 0918-0886الصهيونَيين 

وحتققققى عققققام  0911تشققققترك الخطققققط التهجيريققققة الصققققهيونية التققققي أّعققققدت خققققالل الفتققققرة الواقعققققة منققققذ عققققام 

التهجيققققققر القسققققققري لسققققققكان فلسققققققطين العققققققرب سققققققواء الققققققذين :  بعققققققّدة أهققققققداف رئيسققققققية كققققققان منهققققققا 0918

يجقققققاد مكقققققان مقققققا ليقققققذهب إليقققققه السقققققكان العقققققرب فقققققي القققققبالد العربيقققققة كقققققانوا يسقققققكنون القققققق رى أو السقققققهول وا 
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، وخطققققققة بقققققققن 091845 -0911المجققققققاورة كمققققققا ورد فققققققي خطققققققة إدوارد نورمققققققان للترحيققققققل إلققققققى العققققققراق 

كمقققققققققا أن تلقققققققققك الخطقققققققققط اتخقققققققققذت مقققققققققن تقققققققققأثيرات ومخرجقققققققققات لجنقققققققققة شقققققققققو  0918.46-0911ورين جققققققققق

فققققققي تنفيققققققذ مخططققققققات الترحيققققققل كمققققققا فققققققي خطتققققققي  للتحقيققققققق ولجنققققققة بيققققققل الملكيققققققة أرضققققققية لإلنطققققققالق

 عققققققن لجنققققققة شققققققوللمزيققققققد )  0911.47، وخطققققققة سوسققققققكين للترحيققققققل عققققققام 0911وايققققققزمن للترحيققققققل عققققققام 

 (. 1، وملحق رقم 1انظر ملحق رقم : للتحقيق، ولجنة بيل الملكية

نيسقققققققققان -0911الهجمقققققققققات العشقققققققققوائية كقققققققققانون األول باإلضقققققققققافة لتلقققققققققك الخطقققققققققط، كانقققققققققت ققققققققققد بقققققققققدأت 

حينمققققققا أعلنققققققت الجمعيققققققة العامققققققة لألمققققققم المتحققققققدة تبنيهققققققا تقسققققققيم فلسققققققطين بققققققين اليهققققققود لققققققك ، وذ0918

والعققققرب، إلققققى دولتققققين إحققققداهما فلسققققطينية عربيققققة، واألخققققرى يهوديققققة، بينمققققا تعتبققققر مققققدينتا القققققدس وبيققققت 

تشقققققققققرين الثقققققققققاني  69الصقققققققققادر بتقققققققققاريخ  080لحقققققققققم منطققققققققققة دوليقققققققققة، وذلقققققققققك بحسقققققققققب ققققققققققرار التقسقققققققققيم 

ين أن البلقققققد قققققد جقققققَرت إلققققى حقققققرب شققققاملة مقققققن قبققققل الييشقققققوف الققققذي اكتملقققققت سققققرعان مقققققا تبقققق 0911.48

داري حاسققققم علققققى قققققوى  اسققققتعدادته، والققققذي كانققققت قواتققققه المسققققلحة، الهاغانققققاه، تتمتققققع بتفققققوق عسققققكري وا 

قامقققققققت الهاغانققققققققاه بقققققققدور رئيسقققققققي فقققققققي انقققققققدالع حقققققققرب عققققققققام . المقاومقققققققة المحليقققققققة العربيقققققققة الفلسقققققققطينية

0918.49 

شقققققنتها الهاغانقققققاه  لققققققوات البريطانيقققققة لفلسقققققطين كانقققققت ققققققد بقققققدأت حملقققققة عسقققققكريةأخيقققققرا ، وقبقققققل مغقققققادرة ا

، والتقققققي "توخنيقققققت دالقققققت"أو مقققققا يعقققققرف ب  "الخطقققققة د"وضقققققعت تفاصقققققيلها فقققققي ين، علقققققى عقققققرب فلسقققققط

تقضققققققي الخطقققققققة . 0918آذار 01واعتمققققققدتها قيققققققادة الهاغانقققققققاة فققققققي  0916خطققققققط لهققققققا أول مققققققرة عقققققققام 

ئيسققققية فققققي البلققققد وعلققققى  شققققبكة الطققققرق قبققققل مغققققادرة البريطققققانيين، باالسققققتيالء علققققى المنافققققذ الحيويققققة والر 
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أمقققققا لقواعققققققد األساسققققققية اإلسققققققتراتيجية للخطقققققة فكانققققققت تقضققققققي بتوسققققققيع الدولقققققة اليهوديققققققة إلققققققى أبعققققققد مققققققن 

حقققققدود التقسقققققيم، و بنسققققق  وحقققققرق وتقققققدمير الققققققرى العربيقققققة وطقققققرد السقققققكان العقققققرب المحليقققققين إلقققققى خقققققارج 

، كمققققققا أن الخطققققققة تضققققققمنت "مقاومققققققة"لهاغانققققققاة أي معارضققققققة حققققققدود الدولققققققة إذا مققققققا واجهققققققت هجمققققققات ا

أيضقققققا  تفاصقققققيل لإلسقققققتيالء علقققققى المقققققدن العربيقققققة وطقققققرد السقققققكان مقققققن الضقققققواحي الواقعقققققة علقققققى جقققققانبي 

   50.طرق المواصالت

عكسققققت خطققققط التهجيققققر الققققنهج الصققققهيوني العققققام المتزمققققت حيققققال الفلسققققطينيين، فقققققد كققققان الهققققدف مققققن 

وية أو حقققققققل جقققققققذري لتسقققققققوية المشقققققققكلتين الديموغرافيقققققققة والوطنيقققققققة السقققققققعي إليجقققققققاد تسققققققق التهجيقققققققرخطقققققققط 

كمققققققا تنبققققققئ خطققققققط التهجيققققققر عققققققن سققققققعي القيققققققادة الصققققققهيونية المسققققققتمر منققققققذ وعققققققد بلفققققققور . الفلسققققققطينية

خمقققققاد مطالقققققب سقققققكان البلقققققد األصقققققليين فالمحاولقققققة التقققققي جقققققرت للوصقققققول إلقققققى اتفقققققاق مقققققع .  لضقققققرب وا 

 0909ينقققققاير  /صققققل المبدئيقققققة فققققي كقققققانون الثققققانيفي –زعمققققاء عقققققرب خققققارج فلسقققققطين، كاتفاقيققققة وايقققققزمن 

ضققققققققمن إطققققققققار منققققققققاطق حكققققققققم القققققققققوات البريطانيققققققققة فققققققققي الشققققققققرق، والتققققققققي كانققققققققت جققققققققزءا  مققققققققن الققققققققنهج 

فقققققانتهج زعمقققققاء الحركقققققة الصقققققهيونية سياسقققققة تسقققققتند إلقققققى العالققققققة  ،اإلسقققققتراتيجي للسياسقققققات الصقققققهيونية

ريطققققانيين مققققن أجققققل الوصققققول إلققققى ببريطانيققققا، وأجققققروا مباحثققققات ومفاوضققققات معمقققققة مققققع المسققققؤولين الب

 51.في فلسطين من خالل ترحيلهم إلى بالد مجاورة" مشكلة السكان العرب"حل 
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  181القرار : قرار التقسيم 2.3
مققققققع حلققققققول الحققققققرب العالميققققققة الثانيققققققة كانققققققت بريطانيققققققا قققققققد أنهققققققت جميققققققع اإلجققققققراءات الالزمققققققة لتأسققققققيس 

ابها علقققققى فلسقققققطين، القققققذي يضقققققمن وطقققققن ققققققومي لليهقققققود فقققققي فلسقققققطين، حسقققققب مقققققا ورد فقققققي صقققققك انتقققققد

فققققققققد نجحقققققققت إدارة اإلنتقققققققداب فقققققققي مسقققققققاعدة اليهقققققققود علقققققققى مصقققققققادرة . العمقققققققل علقققققققى تنفيقققققققذ وعقققققققد بلفقققققققور

األراضققققققي لصققققققال  بنققققققاء المسققققققتوطنات اليهوديققققققة، والتأسققققققيس القتصققققققاد يهققققققودي منفصققققققل عققققققن اقتصققققققاد  

داريقققققققققة، سقققققققققكان فلسقققققققققطين األصقققققققققليين، وتمكقققققققققين اليهقققققققققود مقققققققققن إنشقققققققققاء المؤسسقققققققققات اإلجتماعيقققققققققة، واإل

  52.والسياسية، والعسكرية التي ستشكل فيما بعد نواة دولة إسرائيل

دورة  دبقققققادرت بريطانيقققققا إلقققققى دعقققققوة الجمعيقققققة العامقققققة لألمقققققم المتحقققققدة مقققققن أجقققققل عقققققق 0911فقققققي شقققققباط 

اسققققتثنائية إلعققققداد دراسققققة أوليققققة حققققول فلسققققطين مققققن أجققققل مناقشققققتها فققققي الققققدورة العاديققققة التاليققققة للجمعيققققة 

تقققققم  0911/ تشققققرين الثققققاني 69اش اسققققتمر لمققققدة شققققهرين فقققققي الجمعيققققة العامققققة فققققي عقققققب نققققق.  العامققققة

، والقققققققققذي يقضقققققققققي بتقسقققققققققيم فلسقققققققققطين إلقققققققققى دولتقققققققققين إحقققققققققداهما عربيقققققققققة واألخقققققققققرى 080تبنقققققققققي الققققققققققرار 

 53."يهودية

، وبالتحديقققققد بعقققققد سقققققتة 0918آيقققققار،  01تقققققال انسقققققحاب ققققققوات االنتقققققداب البريطانيقققققة مقققققن فلسقققققطين فقققققي 

القتققققققققل والتخريققققققققب وحققققققققرب العصققققققققابات التققققققققي شققققققققنتها قققققققققوات الهاجانققققققققاة  أشققققققققهر ازدادت وتيققققققققرة أعمققققققققال

عنققققدما توققققق  القتققققال نهائيققققا  وأعلنققققت هدنققققة رسققققمية، كانققققت اسققققرائيل قققققد . والبالمققققا  ضققققد السققققكان العققققرب

تققققم إعالنهقققققا كدولقققققة، وسقققققيطرت علققققى معظقققققم أراضقققققي فلسقققققطين االنتدابيققققة، أي علقققققى مسقققققاحة أكبقققققر مقققققن 

أمققققا المنققققاطق التققققي لققققم تسقققققط خققققالل الحققققرب، أي . لققققة اليهوديققققةتلققققك التققققي خصصققققها قققققرار التقسققققيم للدو 
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الضققققفة الغربيققققة وقطققققاع غققققزة، فقققققد أصققققبحت الضققققفة الغربيققققة تحققققت السققققيطرة األردنيققققة، فيمققققا وقققققع قطققققاع 

  54.من الفلسطينيين قد شردوا قسريا   111111وكان نحو . غزة تحت السيطرة المصرية

 

                                         Figure 1.3:  Palestine Partition Plan55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبعقققققققات عمليقققققققات التهجيقققققققر القسقققققققري لسقققققققكان فلسقققققققطين العقققققققرب، وققققققققرار تقسقققققققيم فلسقققققققطين إلقققققققى دولتقققققققين 

إحقققققققداهما يهوديقققققققة واألخقققققققرى عربيقققققققة هقققققققي مقققققققا يمكقققققققن أن نطلقققققققق عليقققققققه أولقققققققى جوانقققققققب دراسقققققققة قضقققققققية 

                                                           
  .09-08المصدر السابق،  54

55
UN GA Resolution 181 (Partition Plan of Palestine, Europe Institute for Research. http://goo.gl/ymb7IH 

http://goo.gl/ymb7IH
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لكققققن، علققققى الجانققققب ا خققققر فققققجن . قانونيققققة الالجئققققين الفلسققققطينيين، سققققواء مققققن ناحيققققة تاريخيققققة أو ناحيققققة

دراسقققققققة الجوانققققققققب التاريخيقققققققة لقضققققققققية الالجئققققققققين تحديقققققققدا  الجوانققققققققب المرتبطقققققققة باالسققققققققتعمار الصققققققققهيوني 

واإلنتققققققداب البريطققققققاني وخطققققققط التهجيققققققر القسققققققري ليسققققققت كافيققققققة، بققققققل يجققققققب إسققققققنادها بجوانققققققب أخققققققرى 

خقققققرى هنقققققا األونقققققروا، نشقققققأتها سقققققاهمت وتسقققققاهم فقققققي تشقققققكيل قضقققققية الالجئقققققين، والمقصقققققود بالجوانقققققب األ

وتمويلهقققققققا والعوامقققققققل المقققققققؤثرة فقققققققي رسقققققققم سياسقققققققات األونقققققققروا تجقققققققاه الالجئقققققققين الفلسقققققققطينيين، وهقققققققذا مقققققققا 

 . سيتناوله الفصل التالي من الدراسة
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  ( النشأة، التمويل واإلدارة) األونروا: الفصل الثالث

نشقققققوء قضقققققية  تنقققققاول الجانقققققب التقققققاريخي فقققققيلقققققذي يقققققأتي هقققققذا الفصقققققل بمثابقققققة إسقققققناد  للفصقققققل السقققققابق ا

مقدمقققققة لبحقققققث عالققققققة األونقققققروا فقققققي تعزيقققققز يعتبقققققر هقققققذا الفصقققققل بمثابقققققة حيقققققث الالجئقققققين الفلسقققققطينيين، 

مقققققوجز تققققققاريخي عقققققن نشققققققأة  الثالققققققث الفصقققققل يتنقققققاول. انونيققققققة لالجئقققققي فلسققققققطينأو تققققققويض الحمايقققققة الق

ة لالجئققققققين الوكالققققققة، تمويلهققققققا والعوامققققققل المققققققؤثرة علققققققى رسققققققم السياسققققققات والبققققققرامج التققققققي تقققققققدمها الوكالقققققق

، أم الفلسقققققطينيين، وهقققققل فعقققققال  سقققققاهمت الوكالقققققة فقققققي عسقققققكرة المخيمقققققات وتحويلهقققققا إلقققققى بقققققؤر عسقققققكرية

هقققققققذه الجوانقققققققب مقققققققن شقققققققأنها أن توضققققققق  أيقققققققن يققققققققع موضقققققققوع الحمايقققققققة القانونيقققققققة علقققققققى سقققققققلم . العكقققققققس

 ، ومققققققن ثققققققم نقققققققاش ودراسققققققة مفهقققققققوم الحمايققققققة وتطبيقاتققققققه مققققققن وجهققققققة نظققققققر األونقققققققرواأولويققققققات الوكالققققققة

 . في الفصل التالي نته مع نظام حماية الالجئين الدوليومقار 

 

 والتأسيس نشأةال: األونروا 3.1

 

بموجقققققب الققققققرار رققققققم ( األونقققققروا)ُأسسقققققت وكالقققققة غقققققوث وتشقققققغيل الجئقققققي فلسقققققطين فقققققي الشقققققرق األدنقققققى 

حيققققققث كققققققان . 0918كققققققانون األول  8الصققققققادر عققققققن الجمعيققققققة العامققققققة لألمققققققم المتحققققققدة فققققققي ( 1) 116

جققققققققاء التأسققققققققيس . ين الفلسققققققققطينيينة المباشققققققققرة والتشققققققققعيل لالجئققققققققالهقققققققدف مققققققققن تأسيسققققققققها تقققققققققديم اإلغاثقققققققق

التقريقققققر الصقققققادر عقققققن بعثقققققة األمقققققم المتحقققققدة إلجقققققراء المسققققق  االقتصقققققادي للشقققققرق األوسقققققط اسقققققتنادا  إلقققققى 

بققققدأت األونققققروا عملياتهققققا فققققي  56.وبنققققاء علققققى تقريققققر األمققققين العققققام عققققن مسققققاعدة الالجئققققين الفلسققققطينيين

ة كانققققققت التوقعققققققات أال تطققققققول واليتهققققققا إال لبضققققققع سققققققنوات، ألنققققققه عنققققققدما أنشققققققأت الوكالقققققق. 0911أيققققققار 
                                                           

56
، (6101سبتمبر،  2)تاريخ الوصول " من نحن. "وكالة غوث وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى األونروا 
iv-ares302-assembly-commission/general-are/advisory-we-a.org/ar/whohttp://www.unrw 

http://www.unrwa.org/ar/who-we-are/advisory-commission/general-assembly-ares302-iv
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كقققققان مقققققن المخطقققققط أن تسقققققتمر واليتهقققققا لوققققققت قليقققققل لحقققققين إتمقققققام عمليقققققة دمقققققج الالجئقققققين الفلسقققققطينيين 

لكققققققن، مققققققع اسققققققتمرار غيققققققاب حققققققل شققققققامل للقضققققققية . فققققققي المجتمعققققققات المضققققققيفة( اجتماعيققققققا  واقتصققققققاديا  )

سققققققتمر الجمعيققققققة العامققققققة لألمققققققم المتحققققققدة بتجديققققققد واليققققققة الفلسققققققطينية بمققققققا فققققققي ذلققققققك قضققققققية الالجئققققققين، ت

   57.الوكالة سنويا  

عنققققققققققققد النظققققققققققققر إلققققققققققققى تكليقققققققققققق  األونققققققققققققروا ال نجققققققققققققد أن مققققققققققققن مهامققققققققققققه إيجققققققققققققاد حققققققققققققل شققققققققققققامل للنققققققققققققزاع 

الفلسققققققققطيني اإلسققققققققرائيلي بمققققققققا فققققققققي ذلققققققققك قضققققققققية الالجئققققققققين، بققققققققل يعتبققققققققر ذلققققققققك مققققققققن مهققققققققام مسققققققققؤولية 

مقققققققققققل األونقققققققققققروا األساسقققققققققققي فقققققققققققي تققققققققققققديم يرتكقققققققققققز ع. طرفقققققققققققي النقققققققققققزاع والفواعقققققققققققل السياسقققققققققققية األخقققققققققققرى 

المسقققققققققققاعدات وتلبيقققققققققققة الحاجقققققققققققات والمتطلبقققققققققققات اإلنسقققققققققققانية مقققققققققققن خقققققققققققالل برامجهقققققققققققا األساسقققققققققققية فقققققققققققي 

مجققققققققققاالت المسققققققققققاعدة والتنميققققققققققة البشققققققققققرية، ونطققققققققققاق التققققققققققدخل والتعققققققققققاون مققققققققققع السققققققققققلطات الحكوميققققققققققة 

والبنيقققققققققة التحتيقققققققققة وتعمقققققققققل علقققققققققى تحسقققققققققين كمقققققققققا تقققققققققوفر الققققققققققروض الصقققققققققغيرة . فقققققققققي منقققققققققاطق عملهقققققققققا

مققققققققققققات والققققققققققققدعم المجتمعققققققققققققي واالسققققققققققققتجابة الطارئققققققققققققة بمققققققققققققا فققققققققققققي ذلققققققققققققك فققققققققققققي أوقققققققققققققات النققققققققققققزاع المخي

فققققققققققي حققققققققققاالت أخققققققققققرى، نجققققققققققد األونققققققققققروا تتققققققققققدخل لققققققققققدى السققققققققققلطات المضققققققققققيفة بالنيابققققققققققة   58.المسققققققققققل 

عقققققققققن األفقققققققققراد والمجموعقققققققققات مقققققققققن الالجئقققققققققين القققققققققذين يعيشقققققققققون فقققققققققي ظقققققققققروف غيقققققققققر آمنقققققققققة ويكونقققققققققون 

: انظققققققققققرئققققققققققين وأعققققققققققدادهم بالتفصققققققققققيل، اجققققققققققد الالجللمزيققققققققققد حققققققققققول أمققققققققققاكن تو . بحاجققققققققققة إلققققققققققى حمايققققققققققة

 . 2ملحق رقم 
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 سياسة اإلدارة داخل الوكالة  3.2

ينققققققاقش هققققققذه البققققققاب الخطققققققوط العريضققققققة لسياسققققققة اإلدارة داخققققققل األونققققققروا وأثققققققر تلققققققك السياسققققققات علققققققى 

األردن، لبنقققققققان، )الخمققققققس  بققققققرامج التققققققي تنفققققققذها فققققققي منققققققاطق عملياتهققققققاموضققققققوع الحمايققققققة القانونيققققققة وال

، كمقققققققا يسقققققققتعرض أهقققققققم ممقققققققولي األونقققققققروا ودورهقققققققم فقققققققي رسقققققققم (ا، الضقققققققفة الغربيقققققققة، قطقققققققاع غقققققققزةسقققققققوري

 . السياسات العامة للوكالة

 واإلدارة تمويل ال 3.2.1

تتقلقققققى الوكالقققققة التمويقققققل بشقققققكل أساسقققققي مقققققن خقققققالل التبرعقققققات الطوعيقققققة، ومعظقققققم هقققققذه التبرعقققققات مقققققن 

تمقققققّول األونقققققروا إلقققققى خمسقققققة / تتبقققققرع تقسقققققم الجهقققققات التقققققي. القققققدول المانحقققققة وبعقققققض الشقققققركاء ا خقققققرين

، الحكومققققققققات، المنظمققققققققات غيققققققققر الحكوميقققققققققة، (اليونيسققققققققي )مؤسسققققققققات األمققققققققم المتحققققققققدة مثقققققققققل :أقسققققققققام

 59.األفراد، ومؤسسات أخرى 

تصقققققققققققققن  كقققققققققققققل مقققققققققققققن الواليقققققققققققققات المتحقققققققققققققدة األمريكيقققققققققققققة واالتحقققققققققققققاد األوروبقققققققققققققي والمملكقققققققققققققة المتحقققققققققققققدة 

حيققققققققققققث تبرعققققققققققققت  60.لألونققققققققققققروا وألمانيققققققققققققا والسققققققققققققويد علققققققققققققى أنهققققققققققققا الققققققققققققدول الخمققققققققققققس األكثققققققققققققر تبرعققققققققققققا  

( 408,751,396)بحقققققققققققققققوالي  6101الواليقققققققققققققققات المتحقققققققققققققققدة علقققققققققققققققى سقققققققققققققققبيل المثقققققققققققققققال فقققققققققققققققي العقققققققققققققققام 

مليققققققققققققققققون دوالر ( 139,402,221)مليققققققققققققققققون دوالر، فيمققققققققققققققققا تبققققققققققققققققرع االتحققققققققققققققققاد األوروبققققققققققققققققي بحققققققققققققققققوالي 

                                                           
59

  UNRWA. “How We Are Funded.” Last Modified )November 12, 2015(, http://www.unrwa.org/ar/how-you-
can-help/how-we-are-funded 
  
60

 UNRWA. “Government Partners.” Last Modified )November 12, 2015(, http://www.unrwa.org/how-you-
can-help/government-partners 
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للمزيققققققققد عققققققققن قيمققققققققة التبرعققققققققات التققققققققي حصققققققققلت عليهققققققققا ) .61مققققققققن إجمققققققققالي الموازنققققققققة العامققققققققة للوكالققققققققة

  . 1، انظر ملحق رقم 610162كانون الثاني 10ريخ تااألونروا حتى 

لصال  تنفيذ برامجها في  يمكن تفسير عالقة األونروا بالدول والمؤسسات التي تتلقى من التبرعات

على أنه تسيس للمساعدات لكن ، ومدى تأثير تلك التبرعات على السياسات الداخلية للوكالة المخيمات

التدخل اإلنساني أصب  وبشكل متزايد "أن   Mark Duffieldقول في هذا السياق ي. بشكل غير مباشر

تحويل الصراعات، وتقليص العن  ووضع /جزءا  مهما  من سياسات الحكومات الغربية من أجل  تغيير

  63."قواعد للتنمية الليبرالية

، وعليه فجن "New Humanitarianism": هذا التغيير في دور المساعدات أصب  ُيعّرف على أنه

توجهات األونروا من أجل توصيل المساعدات اإلنسانية من خالل برامجها تضعها في صراع مع مصال  

الحكومات الغربية والذين هم من الداعمين الرئيسيين للوكالة، ويظهر هذا الصراع بشكل واض  في كل 

 .من قطاع غزة وسوريا

حاليققققا ، حيققققث تتبققققادل أطققققراف الصققققراع  مققققثال  يتققققأثر الالجئققققون الفلسققققطينييون فققققي سققققوريا بالصققققراع القققققائم

القتقققققال والقصققققق  باألسقققققلحة الثقيلقققققة وتتخقققققذ بعقققققض أطقققققراف الصقققققراع مقققققن المخيمقققققات نقطقققققة للقتقققققال، مثقققققل 
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التركيممف  مما اممسا الى مم  ويمما البي دمم  المويمما عرب البي دمم  ال ويمما ر لممر يب ألومم  البي دمم  المويمما لورزممورا   مم   يك ممر  مم  ز مم  ا  ا زمم  تمم   

ال ا  ، ربناء ويا ألو  الببروات فإب ألو  الضم طات التي ييارسها الموب ويا ألارزمورا يكبمر  م  ألوم  الضمم طات التمي رمه تيارسمها المهر  

ألاخمس ع ميب توبرمار رمورره رياييمم  عراسم  يومو البي دم  ال ويما ويما ألارزمورا، لبمم  امسا ااوازمن يلبمام لهراسم   ن  م   ر  سمم   ال وبيم ،  م  

  .يك ر
 

62
 UNRWA. “Funding Trends.” Last Modified )November 12, 2015(, http://www.unrwa.org/how-you-can-

help/government-partners/funding-trends  
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 Duffield, Mark. “Governing the Borderlands: Decoding the Power of Aid Paper presented at a Seminar on: 
Politics and Humanitarian Aid: Debates, Dilemmas and Dissension. 2001” 
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دفقققققققع هقققققققذا الوضقققققققع بالحكومقققققققة السقققققققورية وداعقققققققش  64.مخيمقققققققات اليرمقققققققوك ودرعقققققققا وعقققققققين التقققققققل وسقققققققبينة

ونققققققروا وعققققققدم تمكنهققققققا ممققققققا أدى إلققققققى إعاقققققققة األ( اليرمققققققوك نموذجققققققا  )لفققققققرض الحصققققققار علققققققى المخيمققققققات 

مققققققن إدخققققققال المسققققققاعدات للمخققققققيم ألشققققققهر عققققققدة، مققققققن هنققققققا نلحقققققق  أن التققققققدخل اإلنسققققققاني أصققققققب  شققققققيئا  

 . لدى األطراف المتنازعة ثانويا  بالنسبة للمصال  السياسية

بسققققققبب الصققققققراع الققققققدائر فققققققي مخققققققيم اليرمققققققوك فققققققجن مجمققققققوع مققققققا بقققققققي مققققققن سققققققكان المخققققققيم حتققققققى العققققققام 

سققققققطيني، وكنتيجققققققة للحصققققققار المفققققققروض لققققققم تققققققتمكن األونققققققروا مققققققن الجققققققئ فل 18000حققققققوالي  6101

إدخققققال المسققققاعدات إلققققى المخققققيم، بققققل اتخققققذت مققققن أمققققاكن قريبققققة مقققققرات لهققققا لتوزيققققع المسققققاعدات علققققى 

تقققققول الوكالققققة فققققي نققققداء تمويققققل اليرمققققوك الطققققارئ . الالجئققققين فققققي حققققال تمكنققققوا مققققن الخققققروج مققققن المخققققيم

ققققققققة فسقققققققيواجه المقققققققدنيون مخقققققققاطر الوصقققققققول إلقققققققى نققققققققاط دخلقققققققت األونقققققققروا إلقققققققى المنط"بأنقققققققه فقققققققي حقققققققال 

ال يقققققزال الوصقققققول يمثقققققل تحقققققديا  صقققققعبا ، حتقققققى فقققققي المنقققققاطق المحاذيقققققة "، تتقققققابع الققققققول بأنقققققه 65"التوزيقققققع

 66."لمخيم اليرموك، إذ أن العديد منها ال تزال غير آمنة إلى حد كبير

اليرمققققوك فققققققط، بقققققل  ال يقتصققققر موضقققققوع صقققققعوبة وصققققول المسقققققاعدات اإلنسقققققانية لالجئققققين علقققققى مخقققققيم

كيلقققو متقققر مقققن مدينقققة  06أيضقققا  يمتقققد ليشقققمل مخيمقققات أخقققرى مثقققل مخقققيم عقققين التقققل الواققققع علقققى بعقققد 

أنقققققه تققققققم تشققققققريد مققققققا  6101نيسققققققان  11حلقققققب، حيققققققث تقققققققول الوكالقققققة فققققققي بيققققققان صققققققادر عنهقققققا بتققققققاريخ 

  :، يكمل البيان6101نيسان  62يقارب ستة آالف الجئ فلسطيني من مخيم عين التل بتاريخ 
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، (6101تشرين الثاني  69)تاريخ الوصول ." األزمة في سوريا. "األونرواوكالة غوث وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى  
crisis-http://www.unrwa.org/ar/syria 

 
، (6101ديسمبر،  0) تاريخ الوصول." نداء طارئ للتمويل: اليرموك. "األونروا وكالة غوث وتشغيل اللجئين الفلسطينيين 65

ar.pdfhttp://www.unrwa.org/sites/default/files/yarmouk_emergency_call_for_funds_hi_res_ 

 
 . المصدر السابق 66
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تكثفت االشتباكات المسلحة التي كانت تسود طيلة األشهر الماضية، وبلغت ذروتها بقيام جماعات المعارضة المسلحة "
نيسان، وفور احتاللها للمخيم قامت تلك الجماعات  62باحتالل مخيم عين التل في ساعات الصبا  األولى من يوم 

تستمر  .....وات الموالية للحكومة والتي كانت متواجدة داخل المخيموحدث تبادل للنيران بين الق. بجعالنه منطقة عسكرية
جهود استجابة األونروا وسط التقارير التي تفيد بأن أعدادا كبيرة من الالجئين المشردين قد يكونون محصورين بدون مساكن 

 .مالئمة في المناطق الريفية حول مدينة حلب حيث ال يزال النزاع العسكري الكثي  مستعرا

كمخيم  –إن األحداث التي جرت في عين التل تعكس التجربة المريرة والمأساوية لمخيمات الالجئين الفلسطينيين األخرى 
إن ما . درعا ومخيم اليرموك في دمشق ومخيمات الحسينية وخان الشيخ وسبينة والسيدة زينب في محيط دمشق األوسع

الكارثي الذي يطغى على سلوك كافة أطراف النزاع والذي أحال  حدث في عين التل لهو المثال األخير لدورة العن 
مخيمات الالجئين الفلسطينيين إلى مسار  للنزاع تستخدم فيها األسلحة الثقيلة مما يتسبب بمعاناة كبيرة للمدنيين 

لسطينيين في سورية، وفي الوقت الذي تستمر فيه األونروا باالستجابة لألزمات اإلنسانية التي تؤثر على الف .الفلسطينيين
فجنها تدين سياسة االقتتال المسل  في المناطق المدنية، مثلما تدين فشل كافة األطراف في حماية سالمة وأروا  المدنيين 

إن القانون الدولي اإلنساني يلزم كافة األطراف بحماية المدنيين، ونحن نطالب كافة . السوريين والفلسطينيين على حد سواء
 .بالوفاء بهذا االلتزامتلك األطراف 

وتناشد األونروا وبصورة عاجلة كافة األطراف بجيقاف المعاناة اإلنسانية التي يتسبب بها النزاع في سورية، وبالقيام بحل 
 67".خالفاتهم عن طريق الحوار والمفاوضات السياسية

ات علققققققى يعكققققققس البيققققققان السققققققابق الصققققققعوبات التققققققي تواجههققققققا األونققققققروا علققققققى مسققققققتوى توزيققققققع المسققققققاعد

باإلضقققققافة إلقققققى ذلقققققك، فقققققجن األونقققققروا تواجقققققه فجقققققوة فقققققي . الالجئقققققين أثنقققققاء الحقققققروب والنزاعقققققات المسقققققلحة

موزانتهقققققققققا العامقققققققققة تقققققققققؤثر أيضقققققققققا  علقققققققققى كميقققققققققة ونوعيقققققققققة المسقققققققققاعدات التقققققققققي يقققققققققتم تققققققققققديمها لالجئقققققققققين 

يمكقققققن االسقققققتدالل علققققققى تلقققققك الفجقققققوة ومققققققدى تأثيرهقققققا مقققققن خققققققالل تتبقققققع بيانقققققات نققققققداءات . الفلسقققققطينيين

سققققققتجابة الطارئققققققة التققققققي تطلقهققققققا األونققققققروا فيمققققققا يتعلققققققق بأزمققققققات الالجئققققققين الفلسققققققطينيين سققققققواء فققققققي اإل

مبققققققادرتين  6102كققققققانون الثققققققاني مققققققن العققققققام  01مققققققثال  أطلقققققققت األونققققققروا فققققققي . سققققققوريا أو قطققققققاع غققققققزة

مليقققققون دوالر مقققققن أجقققققل سقققققوريا واألراضقققققي الفلسقققققطينية المحتلقققققة لمسقققققاعدة أكثقققققر  811للحصقققققول علقققققى 

،  كمقققققا تحقققققاول الوصقققققول إلقققققى 111,111الجئقققققي سقققققوريا الفلسقققققطينيين والبقققققال  عقققققددهم  مقققققن% 91مقققققن 

كمقققققققا أن حقققققققوالي . ا الف المحاصقققققققرين فقققققققي منقققققققاطق النقققققققزاع النشقققققققط حيقققققققث يواجهقققققققون معانقققققققاة هائلقققققققة"
                                                           

ونروا تدين التشريد الجماعي لالجئين الفلسطينيين في األ" .األونروا وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 67
    o.gl/l5j6Ajhttp://go ،(6101تشرين الثاني  69)تاريخ الوصول  ".سوريا
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وفققققققي حققققققين كققققققان مققققققا يقققققققارب مققققققن ... عشققققققرات ا الف مققققققن األشققققققخاص قققققققد فققققققروا إلققققققى األردن ولبنققققققان

يعتمقققققدون علقققققى المسقققققاعدات اإلنسقققققانية، فققققققد ارتفقققققع هقققققذا  6111شقققققخص فقققققي غقققققزة فقققققي عقققققام  81,111

  68."شخص 811,111الرقم ليصب  أكثر من 

 : حول التمويل وأثره على برامج األونروا وسياساتها يقول ريكاردو بوكو

تظهر مدى هشاشة الوكالة واالعتمادية لديها من خالل نظام التمويل، والذي هو في الواقع قائم على تبرعات الدول "
مما يعني عدم وجود قاعدة تمويل ذاتي أو نظام مساهمة مالي من األمم المتحدة قائم على تقييم االحتياجات . لمانحةا

في الوقت . والذي قد يضع حدا  لمبادرات ونشاطات األونروا ويضمن استقالل الوكالة عن المصال  السياسية للدول المانحة
مالي المقدم للوكالة نوع من االتساق وعدمه في سياسات المانحين على فترات ذاته ُتظهر التقلبات المستمرة في الدعم ال

أهمية التعاون الثنائي والتعاون المتعدد األطراف، تغير المواق  السياسية وفقا  للواقع أو : )مختلفة وعلى مستويات عدة مثل
في هذا السياق فجن األزمة المالية (. الحرب الباردةالتمسك بالمواق  المبدئية، وتغير التحالفات السياسية الدولية أثناء وبعد 

على  حادثة متكررة، وكنتيجة لذلك ترتبالتي عانت منها الوكالة في النص  الثاني من التسيعنات لم تكن جديدة إنما 
ألونروا في كثير من األحيان كانت تنج  ا. األونروا تطوير نظام ومهارات تواصل من أجل تسويق رسالتها وتأمين التمويل

في جمع التبرعات، لكن بشكل عام تميزت فترة التسعينات بأنها فترة صعبة، حيث تميزت الفترة التي تلت الحرب الباردة  
بزيادة الحاجة للمساعدة اإلنسانية في مختل  مناطق العالم، وفي نفس الوقت شكل انتصار الليبرالية الجديدة تحديا  جديدا  

 69."النفقات العامة للدول المانحةحيث وضع حدودا  قاسية على 

نققققققققص التمويقققققققل وتغييقققققققره تبعققققققققا  للتغيقققققققرات السياسقققققققية ومثقققققققال النققققققققداءات الطارئقققققققة المسقققققققتمرة لمسققققققققاعدة  

الالجئقققققين الفلسقققققطينيين سقققققواء فقققققي األراضقققققي الفلسقققققطينية المحتلقققققة أو سقققققوريا مثقققققال واضققققق  علقققققى مقققققدى 

 . من عدمه تأثر برامج األونروا وسياساتها وارتباطها باستمرار التمويل
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مليون دوالر  811األونروا تناشد للحصول على أكثر من . "وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى األونروا 
 http://goo.gl/7DC9UV، (6102كانون الثاني  01) تاريخ الوصول ."من أجل سورية واألراضي الفلسطينية المحتلة
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ُتمقققققققول األونقققققققروا عقققققققادة بقققققققرامج الطقققققققوارئ بشقققققققكل منفصقققققققل عقققققققن الموازنقققققققة العاديقققققققة، وذلقققققققك مقققققققن خقققققققالل 

، والتققققققي تقتصققققققر عققققققادة علققققققى توزيققققققع "نققققققداءات الطققققققوارئ "مسققققققاهمات تجمعهققققققا تحققققققت إطققققققار مققققققا يسققققققمى 

يقققققة المققققواد الغذائيققققة والميققققاه والخيققققام والبطانيققققات، وال يققققتم التطققققرق فققققي هققققذه البققققرامج إلققققى موضققققوع الحما

مققققققن وجهققققققة نظققققققر األونققققققروا فققققققجن أحققققققد المخققققققاطر التققققققي تققققققرتبط بنققققققداءات . سققققققواء الفيزيائيققققققة أو القانونيققققققة

مثقققققال علققققى ذلققققك، مققققا حصققققل أثنقققققاء وبعققققد فققققوز حركققققة حمققققاس فقققققي . الطققققوارئ هققققي ردة فعققققل الممققققولين

اإلنتخابقققققققات التشقققققققريعية ومقققققققا تبعقققققققه مقققققققن تجميقققققققد لمعظقققققققم المسقققققققاعدات الدوليقققققققة المقدمقققققققة للفلسقققققققطينيين 

فقققققي هقققققذا السقققققياق أصقققققدرت الوكالقققققة تحقققققذيرات عقققققدة حقققققول آثقققققار سياسقققققة قطقققققع . مقققققة الفلسقققققطينيةوالحكو 

 6112كمقققققققا أصقققققققدرت نقققققققداء  للطقققققققوارئ عقققققققام . وتجميققققققد التمويقققققققل علقققققققى الحالقققققققة اإلنسقققققققانية للفلسقققققققطينيين

مققققققن % 81مليققققققون دوالر، وتققققققم التجققققققاوب مققققققع النققققققداء والتبققققققرع بحققققققوالي  011.0تطلققققققب تمويلهققققققا بمبلقققققق  

فققققققي العققققققام التققققققالي ازداد الوضققققققع تققققققدهورا  فققققققي قطققققققاع غققققققزة، ومققققققع حلققققققول . كالققققققةمجمققققققوع مققققققا طلبتققققققه الو 

فققققققط مقققققن مجمقققققوع مقققققا طلبتقققققه % 18تقققققم اإلسقققققتجابة لنقققققداء الوكالقققققة والتبقققققرع بمقققققا نسقققققبته   6111نقققققوفمبر 

الوكالققققة، وذلققققك بسققققبب سققققيطرة حمققققاس علققققى الحكققققم فققققي القطققققاع، حيققققث شققققكل هققققذا العامققققل حجققققة قويققققة 

 70. ولتصب  غزة فيما بعد تعيش في أزمة دائمةلمن هم خارج غزة لوق  التمويل 

 

 

 

 

                                                           
70

  James Lindsay, “Fixing UNRWA Repairing the UN's Troubled System of Aid to Palestinian Refugees”, Policy  
Focus No.91, the Washington Institute for Near East Policy, January (2009): 12.  
 



54 
 

 شروط التمويل األمريكي لألونروا  3.2.2

لقققققم يقتصقققققر تقققققأثير التمويقققققل وانقطاعقققققه علقققققى بقققققرامج المسقققققاعدات الطارئقققققة والموازنقققققة العامقققققة، بقققققل امتقققققد 

لألمققققققم  ليشققققققمل مققققققا يتعلققققققق ببققققققرامج الحمايققققققة التققققققي تسققققققتحدثها الوكالققققققة بالتعققققققاون مققققققع الجمعيققققققة العامققققققة

مققققققثال  خققققققالل اإلنتفاضققققققة الثانيققققققة تققققققم إعققققققادة تفعيققققققل برنققققققامج الحمايققققققة . المتحققققققدة فققققققي حققققققاالت الحققققققروب

تققققققم ، (ROA)كققققققان يعققققققرف ببرنققققققامج  حيققققققث المؤقتققققققة الققققققذي كققققققان معمققققققوال  بققققققه أثنققققققاء اإلنتفاضققققققة األولققققققى

ة زيققققققادة نشققققققاطاتها المتعلققققققق، وعملققققققت األونققققققروا مققققققن خاللققققققه علققققققى ىاسققققققتحداثه أثنققققققاء اإلنتفاضققققققة األولقققققق

الققققذي دعققققى إلققققى تققققوفير آليققققات ووسققققائل حمايققققة  211بالحمايققققة اسققققتنادا  إلققققى قققققرار مجلققققس األمققققن رقققققم 

حيقققققققث نقققققققص  71.وأمقققققققان وحمايقققققققة المقققققققدنيين الفلسقققققققطينيين القققققققذي يعيشقققققققون تحقققققققت اإلحقققققققتالل اإلسقققققققرائيلي

 : القرار على التالي

" Request the Secretary – General to examine the present situation in the occupied 

territories by all means available to him, and to submit a report no later than 20 January 

1988 containing his recommendations on ways and means for ensuring the safety and 

protection of the Palestinian civilians under Israeli occupation."72 

 Operations Support)تحققت مسققمى  أُعيققد تفعيققل هققذا البرنققامج( األقصققى)الثانيققة نتفاضققة اء االأثنقق

Officers-OSOs )كقققان الهقققدف الرئيسقققي مقققن البرنقققامج هقققو . وبتمويقققل مقققن الواليقققات المتحقققدة األمريكيقققة

ل األونروا المراقبة واإلبال ، حيث كان يعمل البرنامج على حماية وتسهيل مرور البضائع واألفراد من خال

، باإلضقققافة إلققى ذلقققك فققققد اشققترطت الواليقققات المتحقققدة أن تمتقققد (عبققر المعقققابر ونققققاط التفتققيش اإلسقققرائيلية)
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المراقبة وتشمل منشأت األونروا والتأكد من عدم سوء استخدامها، لكن ما حصل أن التفتيش والمراقبة كان 

، فقققي بعقققض الحقققاالت كقققان يقققتم رصقققد صقققور صقققعبا  نظقققرا  لعقققدد المرافقققق الكبيقققر وصقققعوبة مراقبتهقققا جميعقققا  

الشهداء واالستشهادين على جدران المدراس، لكن كان هنالك رفض من قبل المعلمون إلزالة تلك الصقور، 

األمققر الققذي فسققره القققائمون علققى البرنققامج بأنققه خققوف مققن انتقققام أقققارب الشققهداء فققي حققال تققم إزالققة الصققور 

 73.والملصقات

مققققققققن قققققققققانون ( C-301)تبققققققققرع والتمويققققققققل األمريكققققققققي لألونققققققققروا للمققققققققادة تعققققققققود المعققققققققايير التققققققققي تحكققققققققم ال

 : ، حيث تنص المادة على(PL 87-195) 0920المساعدات الخارجية للعام 

ال يجوز تقديم أي مساهمات لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرط األدنى، إال بشرط أن "
للغوث والتشغيل كافة التدابير الممكنة لضمان عدم استخدام أي جزء من مساهمات الواليات تتخذ وكالة األمم المتحدة 

المتحدة لتقديم المساعدة ألي الجئ يتلقى تدريبا  عسكريا  باعتباره عضوا  في ما يسمى جيش تحرير فلسطين أو أي منظمة 
 74."أخرى تنخرط في حرب العصابات أو تشارك في أي عمل من أعمال اإلرهاب

وجهت وزارة الخارجية األمريكية رسالة إلقى األونقروا تقتقر  فيهقا عقدة  6111تشرين الثاني عام /في نوفمبر

مققققن قققققانون المسققققاعدات ( C-301)خطققققوات مققققن شققققأنها أن تتماثققققل مققققع الشققققروط المطروحققققة فققققي المققققادة 

ي للمقوظفين وتقوفير الخارجية، حيث شملت اإلقتراحات أن تقوم الوكالة بتقديم تققارير ووضقع برنقامج تقدريب

معلومات عقن الالجئقين القذين تقم إزالقة أسقمائهم مقن سقجالت األونقروا كنتيجقة لتطبيقق معقايير هقذه المقادة، 

باإلضققافة لوققق  دعققم األنشققطة الشققبابية المرتبطققة بمراكققز عسققكرية فققي الضققفة الغربيققة وقطققاع غققزة، كققذلك 

جققراءات التققي تتخققذها الوكالققة ضققد موظفيهققا االتصققال المسققتمر مققع السققلطات اإلسققرائيلية واإلبققال  عققن اإل

كمقا نصقت الرسقالة علقى . الذين فشلوا في الحفا  على النزاهة والحياد المطلوب من موظفي األمم المتحدة
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يققققتم تققققوظيفهم ضققققمن ونققققروا إلجققققراء فحققققص لألشققققخاص الققققذين إرسققققاء ووضققققع خطققققة مكتوبققققة مققققن قبققققل األ

  75.مساعدات برامج الطوارئ 

باسقتثناء دعقم بعقض )الرسالة بأنها لم تعقد تمقول أو تقدعم مراكقز األنشقطة الشقبابية  ردت الوكالة على تلك

، وأنهقا تنفقذ عمليقة الفحقص األمنقي لمقن يقتم تقوظيفهم ضقمن (المراكز باألدوات الرياضية وأجهزة الحاسوب

ريقرا  ، كمقا انهقا سقتقدم تق(لكن هقذا ال ينطبقق علقى بقرامج خلقق فقرص العمقل قصقيرة المقدى)برامج الطوارئ 

  76.عن جهودها في هذا المجال مرتين في العام

ل وزارة تقققديم تقريققر حققول مققدى امتثققامققن مكتققب مسققاءلة الحكومققة  طلققب الكققونغرس األمريكققي 6111عققام 

حققين قققدم مكتققب مسققاءلة . وآليققة تنفيققذ اإلجققراءات وتلبيققة المعققايير( C-110)دة الخارجيققة األمريكيققة للمققا

للوكالققة بشققكل كامققل ذلققك ألن وزارة الخارجيققة األمريكيققة لققم تعطققي تعريفققات  الحكومققة التقريققر لققم يكققن ناقققدا  

، لكققققن فققققي الوقققققت ذاتققققه أكققققد التقريققققر علققققى طلققققب (C -301)واضققققحة للمصققققطلحات الققققواردة فققققي المققققادة 

الخارجيققة األمريكيققة للوكالققة بتقققديم تقققارير وشققهادات تؤكققد علققى تنفيققذ بنققود المققادة ، كمققا أكققد علققى ضققرورة 

أشار . ولين لمراقبة الوكالة وتوفير تمويل لتتعيين موظفيين دوليين لمراقبة وتفتيش مرافق الوكالةعيين مسؤ ت

األونروا وتمنعها من عمل تطبيق كامل لبنود المادة  وقت إلى أن هنالك عدة عوامل ُتقّيدالتقرير في ذات ال

(301- C)ومن هذه العوامل ، : 

لمراجعة طلبات الموظفين سقواء فقي الضقفة الغربيقة أو عدم وجود مسؤول إسرائيلي، أو فلسطيني " -

 . قطاع غزة

نقص المعلومات عن االعتقاالت الحالية أو المحتملة لموظفي الوكالة، كما أن األونروا لم تحقاول  -

 . طلب أي معلومات تتعلق باالعتقاالت السابقة للموظفين
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م يوضققق  التقريقققر أي غقققارات لققق. )عقققدم ققققدرة الوكالقققة علقققى وقققق  الغقققارات المسقققلحة علقققى منشققق تها -

 (. مسلحة، ولم يشر بشكل مباشر إلى أن إسرائيل هي من يقوم بقص  منش ت األونروا

عدم قدرة الوكالة علقى االسقتعالم المباشقر عقن المسقتفيدين مقن خقدماتها بطريققة تتوافقق مقع المقادة  -

(301-C )لمسققتفيدين، ألن طققر  مثققل هققذه األسققئلة قققد ُيصققور الموظقق  وكأنققه يقققوم باسققتجواب ا

  77".كما أنه من الصعب التحقق من مصداقية اإلجابات المقدمة

الكونغرس األمريكي لم يأخذ التقرير بعين االعتبار حيث أن التقرير لم يقدم الحجج الكافيقة للكقونغرس مقن 

لقققم تتوقققق  . أجقققل أن يمقققارس مزيقققدا  مقققن الضقققغط علقققى األونقققروا مقققن أجقققل تغييقققر سياسقققاتها بشقققكل جقققذري 

وتحديقدا  فقي  6111ت األمريكية لتغيير سياسات األونقروا عنقد هقذا الحقد، علقى سقبيل المثقال عقام المحاوال

حزيران أرسلت وزارة الخارجية األمريكية عبر سفارتها في عّمان رسالة إلى مكتب الوكالة هناك تطلب  60

 : منها تزويدها بالتالي

 .ع إرهابيينتقرير عن إجراءاتها لتجنب أي عالقة تعاقدية أو مالية م -

فحص شركائها الحاليين والمحتملين والتأكد أنهقم غيقر مقدرجين فقي ققوائم العقوبقات التقي أصقدرتها  -

الخاصقققققة باألشققققخاص المققققرتبطين بتنظققققيم القاعققققدة وحركقققققة  0621قائمققققة لجنققققة )األمققققم المتحققققدة 

  78.، وقوائم وزارة الخزانة األمريكية ضد أفراد وكيانات مرتبطة باإلرهاب(طالبان

الرغم من أن األونروا قد وافقت في البداية على مقارنة قوائم المستفيدين من خقدماتها مقع قائمقة لجنقة  على

الخاصققة باألشققخاص المققرتبطين بتنظققيم القاعققدة وحركققة طالبققان، إال أنهققا أشققارت إلققى أن الطلققب  0621

. وني لألمققم المتحققدةالمقققدم مققن مكتققب مراقبققة األصققول األجنبيققة كققان قيققد النظققر مققن قبققل المستشققار القققان

كان الرأي الققانوني . ووعدت الوكالة أن تقوم بمعالجة هذا األمر بمجرد وصول الرأي القانوني الذي طلبته
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أنه ليس من المناسب لمؤسسة تابعة لألمقم المتحقدة أن تققوم بجنشقاء نظقام تقدقيق " 6112الذي صدر عام 

، "تققم إعققدادها مققن قبققل إحققدى الققدول األعضققاء وفحوصقات أمنيققة يتضققمن الئحققة كيانققات إرهابيققة ممكنققة ققد

  79.وعليه فقد امتعنت الوكالة عن تنفيذ طلب مكتب مراقبة األصول األجنبية األمريكي

تعكققس األمثلققة الققواردة أعققاله جققزءا  مققن الضققغوطات التققي تتعققرض لهققا الوكالققة مققن قبققل الممققولين ومققدى  

 لقم يتطقرق النققاش بقين األونقروا والواليقات المتحقدة تحكمهم في االتجاهات التي ُيصرف فيها التمويل، مثال  

األمريكية إلى ضرورة أو أهمية تعزيز برامج الحماية القانونية أو الفيزيائية في ظقل الحقروب التقي يتعقرض 

لهقققا الالجئقققون الفلسقققطينييون، بقققل نالحققق  أن النققققاش اتخقققذ منحنقققى آخقققر حقققول تصقققني  الالجقققئ كجرهقققابي 

ولوية لدى الطرفان قد أصبحت فحص القوائم والتأكد من خلوها ممقن تنطبقق محتمل من عدمه، أي أن األ

علققيهم معققايير األمققم المتحقققدة والواليققات المتحققدة األمريكيقققة الخاصققة باإلرهققاب، فبقققدال  مققن حمايققة الالجقققئ 

 ". إرهابيين محتملين"أصب  العمل ينحصر حول حماية التمويل والوكالة من 

إلققققى أن  ،"األونععععروا والفلسععععطينيون : عالقععععة مضععععطررة لكععععن ضععععرورية"تشققققير رنققققدة فققققر  فققققي مقالهققققا  

مؤسسققققة مليئققققة بالتناقضققققات، ذلققققك أنهققققا مرتبطققققة فققققي شققققبكة عالقققققات دوليققققة ممثلققققة بالمققققانحين  األونققققروا

الققققذين يسققققاهمون عبققققر التمويققققل فققققي رسققققم جققققزء كبيققققر مققققن سياسققققاتها وأجنققققدتها، وهققققو مققققا يتعققققارض مققققع 

سقققققققرائيلمصقققققققال  الالجئقققققققين الفلسقققققققطينيين، ومنظمققققققق فكقققققققل . ة التحريقققققققر الفلسقققققققطينية، والقققققققدول المانحقققققققة وا 

علققققى . جهققققة مققققن تلققققك القققققوى الفاعلققققة تسققققعى إلققققى جققققذب األونققققروا إلققققى الجانققققب الققققذي يخققققدم مصققققالحهم

الموقققققق  ( وكثيقققققر منهقققققا مقققققن المقققققانحين الرئيسقققققين لوكالقققققة األونقققققروا)سقققققبيل المثقققققال، تبنقققققت الققققققوى الغربيقققققة 

الجانققققققب ا خقققققققر، يعتبققققققر الالجئقققققققون الفلسققققققطينييون، بمقققققققن  وعلقققققققى. اإلسققققققرائيلي تجققققققاه قضقققققققية الالجئققققققين

وهنقققققا . فقققققيهم الواقعقققققون ضقققققمن واليقققققة األونقققققروا، حققققققوقهم القانونيقققققة والسياسقققققية حقوققققققا  ال تقبقققققل التفقققققاوض

يظهققققر التنققققاقض الواضقققق  بققققين مصققققال  القققققوى الغربيققققة داخققققل وكالققققة األونققققروا  أنهققققا مؤسسققققة متناقضققققة 
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إلحاحقققققا ، إذا مقققققا كانقققققت األونقققققروا أداة لتنفيقققققذ أجنقققققدة المقققققانحين  وهنقققققا يصقققققب  السقققققؤال األكثقققققر 80.بطبيعتهقققققا

فيمققققققا يتعلقققققق بتصققققققفية قضقققققية الالجئققققققين الفلسققققققطينيين؟  -وعلقققققى رأسققققققهم الواليقققققات المتحققققققدة األمريكيقققققة -

وهقققققققققل أصقققققققققبحت وكيققققققققق  أصقققققققققبحت األونقققققققققروا جقققققققققزءا  مقققققققققن عمليقققققققققة تسقققققققققيس المسقققققققققاعدات اإلنسقققققققققانية؟ 

يقققققا  للقضقققققية الفلسقققققطينية، حيقققققث أنهقققققا تحولقققققت مقققققن كونهقققققا المسقققققاعدات الدوليقققققة بقققققديال  إليجقققققاد حقققققال  نهائ

مسقققققققاعدات إنسقققققققانية إلقققققققى أحقققققققد مظقققققققاهر اإلرادة السياسقققققققية للقققققققدول المانحقققققققة مقققققققن أجقققققققل الضقققققققغط علقققققققى 

" حكومقققققة غيقققققر إقليميقققققة"وهقققققل يمكقققققن اعتبقققققار األونقققققروا  أنهقققققا . الفلسقققققطينين لقبقققققول التسقققققوية مقققققع إسقققققرائيل

ليات تجققققققاه الالجئققققققين الفلسققققققطينين، خاصققققققة فققققققي تنققققققافس السققققققلطة الفلسققققققطينية علققققققى التمويققققققل والمسققققققؤو 

وجققققود نققققص تكليققققق  كتققققب علققققى عجقققققل األمققققر القققققذي أدى إلققققى عققققدم وجقققققود إجققققراءات للمسقققققاءلة واإلدارة 

 .  السليمة، وعدم وضو  بشأن موقع األونروا بالنسبة لحقوق الالجئين
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 هل تؤدي فعليًا المساعدات اإلنسانية إلى عسكرة المخيمات؟ 3.2.3

الحجققة التققي يعتمققدها بعققض مققانحي األونققروا بققأن المسققاعدات اإلنسققانية والوكالققة قققد سققاعدت وبشققكل غيققر 

" refugee-warrior communities"–بمجتمعققات الالجئققين المحققاربين "مقصققود فققي إنشققاء مققا يعققرف 

اركة في مخيمات الالجئين، حيث أصبحت المخيمات أرضية خصبة لتحويقل الالجئقين إلقى محقاربين للمشق

وذلك عندما تم عسكرة المخيمات وتحويلها إلقى معاققل تشقبه  -حسب تعبير المانحين -في أعمال إرهابية 

أن المسقاعدات الدوليقة تعقزز  Stedman and Tannerعقن هقذه البيئقة يققول . بيئقة حقروب العصقابات

سقلحة، ومقن ثقم تنفيقذ أصقبحوا ققادرين علقى بنقاء ققوتهم، اسقتيراد األ"قبضة الميلشيات فقي المخيمقات ألنهقم 

يفسققر كققال  مققن   81.مّشققبهين المخيمققات الفلسققطينية وبيئتهققا العسققكرية بمخيمققات أفغانسققتان وروانققدا" الهجققوم

Stedman and Tanner  موضوع عسكرة المخيمات على أنه نتيجة لإلحباطات التي أصابت الالجئين

حبققققاط أدى إلققققى تفجققققر العنقققق  فققققي ، هققققذا اإل"الفققققردوس المفقققققود"الفلسققققطينيين بسققققبب عققققدم عققققودتهم إلققققى 

المخيمقققققات، فعلقققققى سقققققبيل المثقققققال، لقققققم يكقققققن مسقققققتغربا  أنقققققه عنقققققدما انقققققدلعت اإلنتفاضقققققتين األولقققققى والثانيقققققة 

كي  شاركت المخيمات بعمق وكان لمشقاركتها أثقر كبيقر، مقع اإلشقارة إلقى أن مخيمقات ( 0981،6111)

 82.مقاومةالضفة الغربية وقطاع غزة كانت المعقل الرئيسي لمقاتلي ال

الخلقققل فققققي النققققاش أعققققاله يتمحققققور حقققول أن عسققققكرة المخيمقققات الفلسققققطينية لققققم تقققأت مققققن فقققرا  ولققققم تكققققن 

نتيجققققة لإلرهققققاب كمققققا يققققدعي المققققانحين، وأن التفسققققير الققققذي يقدمققققه البققققاحثون بعيققققد بشققققكل أو بقققق خر عققققن 

حيقققققث أن الحقيققققققة التقققققي يقققققتم دومقققققا  تجاهلهقققققا عنقققققد الحقققققديث عقققققن المخيمقققققات وعقققققن اللجقققققوء الفلسقققققطيني، 

تلقققققك العسقققققكرة ليسقققققت بقققققؤرا  لإلرهقققققاب، وأن إطقققققالق مصقققققطل  أعمقققققال إرهابيقققققة علقققققى مقققققا يفعلقققققه الالجئقققققون 
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هققققذا المصققققطل  ومققققا يرافقققققه مققققن تفسققققيرات لمققققا يحققققدث . أمققققر يحتققققاج إلققققى إعققققادة نظققققر، ونقققققاش وتققققدقيق

فقققققي المخيمقققققات يقققققدل علقققققى مقققققدى القصقققققور الموجقققققود فقققققي فهقققققم واسقققققتيعاب المقاومقققققة الفلسقققققطينية كحالقققققة 

. عى للتحقققققرر وتحريقققققر فلسقققققطين مقققققن االحقققققتالل اإلسقققققرائيلي، وبالتقققققالي عقققققودة الالجئقققققين إلقققققى وطقققققنهمتسققققق

لمقاومقققققققة الفلسقققققققطينية هقققققققو مقققققققا أدى بالمقققققققانحين وغيقققققققرهم للجقققققققوء إلقققققققى سقققققققياق شقققققققرعية ااإلنكقققققققار القققققققدائم ل

اإلرهققققققققاب لتفسققققققققير مققققققققا يحققققققققدث فققققققققي المخيمققققققققات، وكنتيجققققققققة لققققققققذلك وضققققققققعت وصققققققققمة اإلرهققققققققاب علققققققققى 

نفسققققهم فققققي مققققأزق أبققققديال  عققققن المقاومققققة، التققققي إن توقفققققوا عققققن إنكارهققققا سققققيجدون المخيمققققات والالجئققققين 

سرائيلللجوء الفلسطيني أي والرئيسي مع المسبب األول   .  الحركة الصهيونية وا 

مققققققن ناحيققققققة أخققققققرى ولفهققققققم التعقيققققققدات والتضققققققاربات داخققققققل األونققققققروا، يجققققققب علينققققققا إلقققققققاء نظققققققرة علققققققى 

مقققققن % 91، حيقققققث  تبلققققق  نسقققققبة المقققققوظفين الفلسقققققطينيين أكثقققققر مقققققن التركيبقققققة اإلداريقققققة الداخليقققققة للوكالقققققة

موظققققققققق ، غيقققققققققر أن الجهقققققققققاز التنفيقققققققققذي  30,000مجمققققققققل عقققققققققدد المقققققققققوظفين فقققققققققي الوكالقققققققققة، أي نحققققققققو 

والمراتققققققب العليققققققا فققققققي اإلدارة هققققققم مققققققن المققققققوظفيين الققققققدوليين، ومعظمهققققققم مققققققن األمققققققريكيين واألوروبيققققققين، 

وعليققققققه  83.السياسققققققات الخاصققققققة بققققققاألونروا وهققققققم مققققققن يحتكققققققرون صققققققالحيات صققققققنع القققققققرارات وصققققققياغة

فقققققجن العالققققققة بقققققين المقققققوظفيين القققققدوليين والفلسقققققطينيين فقققققي الوكالقققققة تعكقققققس تفاوتقققققا  صقققققارخا  وتتقققققأثر هقققققذه 

 .العالقة بالتحوالت السياسية وتبعاتها في العالم العربي

طبيعقققققققققة العالققققققققققة وآليقققققققققة إدارة البقققققققققرامج والتمويقققققققققل وتغطيقققققققققة بقققققققققرامج الطقققققققققوارئ لمسقققققققققاعدة الالجئقققققققققين إن 

ة فقققققققي سقققققققلم أولويقققققققات األونقققققققروا، حيقققققققث أن الفلسقققققققطينيين تعكقققققققس وتوضققققققق  أيقققققققن تققققققققع الحمايقققققققة القانونيققققققق

الحمايقققققة غيقققققاب . امج الطقققققوارئ األولويققققة لبقققققرامج التعلقققققيم والغقققققذاء والصققققحة، وتقققققأمين التمويقققققل الكقققققافي لبققققر 
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مققققققا سققققققوف يققققققتم توضققققققيحه فققققققي القانونيققققققة عققققققن األولويققققققات الرئيسققققققية للوكالققققققة ومفهققققققوم الوكالققققققة للحمايققققققة 

 . الفصل التالي من الدارسة
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 القانونيةاألونروا والحماية : الفصل الرابع 
 

ل فهقققققم موضقققققع ومكقققققان الحمايقققققة القانونيقققققة ومفهومهقققققا بالنسقققققبة لألونقققققروا وا ليقققققات التقققققي تطبقققققق أجقققققمقققققن 

الققققذي تعتمققققده المفوضققققية السققققامية لألمققققم المتحقققققدة فيهققققا األونققققروا الحمايققققة، ال بققققد مققققن توضققققي  المفهققققوم 

لشقققققققؤون الالجئقققققققين، ومقارنتقققققققه بقققققققالمفهوم القققققققذي تعتمقققققققده األونقققققققروا، ومقققققققن ثقققققققم بيقققققققان وتوضقققققققي  ا ليقققققققات 

قانونيقققققققة التقققققققي يمكقققققققن للوكالقققققققة أن تسقققققققتفيد منهقققققققا لتوسقققققققيع مقققققققدى الحمايقققققققة ومعالجقققققققة فجقققققققوة الحمايقققققققة ال

موضقققققققوع فقققققققجن هقققققققذا الفصقققققققل يتنقققققققاول  وعليقققققققه، لالجئقققققققون الفلسقققققققطينييون القانونيقققققققة التقققققققي يعقققققققاني منهقققققققا ا

فقققققي  (D-0)سققققبب اسققققتثناء الالجئقققققين الفلسققققطينيين مقققققن المققققادة يوضققققق  الحمايققققة مققققن منظقققققور مقققققارن، و 

لسقققققققبب وا (ROA)برنقققققققامج الحمايقققققققة المؤققققققققت نققققققققاش ، باإلضقققققققافة إلقققققققى لالجئقققققققين 0910اتفاقيقققققققة العقققققققام 

( 6101تمققققققوز )يقققققق  شققققققكلت الحققققققرب اإلسققققققرائيلية ك، و فققققققي األراضققققققي الفلسققققققطينية المحتلققققققة إيقافققققققهوراء 

 . على قطاع غزة نموذجا  لتقويض الحماية القانونية

 

المفوضعععععية السعععععامية لألمعععععم المتحعععععدة : مقعععععارن الحمايعععععة معععععن من عععععور  1.1
 لشؤون الالجئين واألونروا

 

هنالقققققك اخقققققتالف علقققققى المسقققققتوى النظقققققري والعملقققققي لمفهقققققوم الحمايقققققة لقققققدى كقققققل مقققققن المفوضقققققية السقققققامية 

 . لألمم المتحدة لشؤون الالجئين واألونروا، وفيما يلي أوجه االختالف

لقققققققواقعين تحقققققققت واليقققققققة المفوضقققققققية السقققققققامية لألمقققققققم التقققققققي يقققققققتم تققققققققديمها وتوفيرهقققققققا لالجئقققققققين ا" الحمايقققققققة"

ضقققققققمان الحققققققققوق األساسقققققققية واألمقققققققن الجسقققققققدي لالجئقققققققين : "المتحقققققققدة لشقققققققؤون الالجئقققققققين تعقققققققرف بأنهقققققققا

والنققققازحين أو عققققديمي الجنسقققققية فققققي بلقققققدان اللجققققوء أو بلققققدان إققققققامتهم المعتققققادة، وتضقققققمن عققققدم إعقققققادتهم 
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المفوضققققققية الحمايققققققة الدوليققققققة لالجئققققققين  تضققققققمن 84."قسققققققرا  إلققققققى أي بلققققققد قققققققد يتعرضققققققون فيققققققه لإلضققققققطهاد

والخاصقققققققة بوضقققققققع الالجقققققققئ حيقققققققث تعتبقققققققر االتفاقيقققققققة األداة  0910مقققققققن خقققققققالل اتفاقيقققققققة جنيققققققق  للعقققققققام 

  85.الرئيسية لتوفير الحماية

تحديقققققدا  القانونيقققققة حسقققققب وكالقققققة األمقققققم المتحقققققدة لغقققققوث وتشقققققغيل الالجئقققققين الفلسقققققطينيين "  الحمايقققققة"أمقققققا 

لقققققم يقققققتم ذكرهقققققا فقققققي انتقققققداب تأسقققققيس الوكالقققققة، لكقققققن يوجقققققد هنالقققققك وثيققققققة  "األونقققققروا"فقققققي الشقققققرق األدنقققققى 

صققققادرة عققققن مكتققققب األونققققروا فققققي القققققدس عققققام " UNRWA's Protection Policy"تعققققرف ب 

تلخقققققققص و تشقققققققر  سياسقققققققة األونقققققققروا فيمقققققققا يتعلقققققققق بطبيعقققققققة الحمايقققققققة التقققققققي تققققققققدمها األونقققققققروا   6106

(. ا، لبنقققققققان، الضقققققققفة الغربيقققققققة، قطقققققققاع غقققققققزةاألردن، سقققققققوري)لالجئقققققققين فقققققققي منقققققققاطق عملياتهقققققققا الخمقققققققس 

أي ذكققققققر  ب انتققققققداب الوكالققققققة، فققققققال يوجققققققدآخققققققر للحمايققققققة حسقققققق ا  يالحقققققق  مققققققن الوثيقققققققة أن هنالققققققك مفهومقققققق

، بققققققل يققققققتم الحققققققديث عققققققن الحمايققققققة المقدمققققققة عبققققققر حزمققققققة مققققققن الخققققققدمات "حمايققققققة قانونيققققققة"لمصققققققطل   

 : لتالي لعملية توفير الحمايةنجد في الوثيقة الوص  ا. والبرامج التنموية والتعليمية والصحية

. تقدم األونروا خدماتها بطريقة تعزز وتحترم حقوق المستفيدين وضمان األمن وكرامة كل من المستفيدين وموظفي األونروا 
تضي  الوثيقة أيضا  أن األونروا ." وهذا جزء ال يتجزأ من ضمان توفير الخدمات وفق الجودة والمعايير المتفق عليها دوليا  

زود رئيسي للخدمات العامة لالجئين الفلسطينين، فجن لديها مسوؤلية خاصة في السعي لضمان الحماية بطريقة تستطيع كم
كما أن األونروا ملتزمة بدمج معايير الحد األدنى من الحماية في جميع . من خاللها تقديم الخدمات على أكمل وجه

باإلضافة إلى ذلك فجن الوكالة ستقوم بتخصيص الموارد . رات اإلصال برامجها وبطريقة تقديمها للخدمات بما في ذلك مباد
البشرية والمالية المناسبة لتلبية التزاماتها بحماية الالجئين الفلسطينيين، وباعتبار الحماية قضية رئيسية ومفصلية فجن 

دراكا  منها ألهمية الشراكات، الوكالة ملتزمة بالتنسيق والتعاون فيما يتعلق بالحماية على جميع المستويات  كافة ب رامجها، وا 
فجنه ومن أجل اتخاذ إجراءات وقائية فعالة، ستواصل األونروا العمل بشكل وثيق مع الالجئين الفلسطينين ومع السلطات 

 .الوطنية ذات الصلة، ومع وكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير الحكومية
 

                                                           
تشرين األول  1)تاريخ الوصول . "شبكة أمان: توفير الحماية". المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 84
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يتبققققادر إلققققى الققققذهن تسققققاؤل حققققول العالقققققة والصققققلة بققققين الحمايققققة   عنققققد قققققراءة الوثيقققققة الخاصققققة بالحمايققققة

والتققققي كمققققا يظهققققر مرتبطققققة بنوعيققققة  ،المطلققققوب توفيرهققققا لالجئققققين، والحمايققققة التققققي تتحققققدث عنهققققا الوكالققققة

وطبيعقققققة تققققققديم الخقققققدمات التقققققي تراعقققققي ضقققققمان حققققققوق اإلنسقققققان المنصقققققوص عليهقققققا فقققققي مواثيقققققق األمقققققم 

 أهميققققققة تققققققوفير حمايققققققة ب المعققققققايير الدوليققققققة ال يحققققققل محققققققلمات حسققققققحيققققققث أن تققققققوفير الخققققققد. المتحققققققدة

فيزيائيقققققة مقققققن اإلعتقققققداءات واالنتهاكقققققات، وحمقققققايتهم أثنقققققاء باإلضقققققافة إلقققققى الحمايقققققة ال، لالجئقققققين قانونيقققققة

 . الحروب والنزاعات المسلحة

الحمايقققققة التقققققي تتحقققققدث عنهقققققا الوكالقققققة ال تحمقققققي الالجئقققققين الفلسقققققطينيين بشقققققكل فعلقققققي، وال تحمقققققيهم مقققققن 

. أثنققققاء هققققربهم مققققن الحققققروب والنزاعققققات فققققي منققققاطق واليتهققققا رض لإلعققققادة القسققققرية التققققي يواجهونهققققاعققققالت

علققققققققى سققققققققبيل المثققققققققال قققققققققام األردن رسققققققققميا  بحظققققققققر دخققققققققول الفلسققققققققطينيين القققققققققادمين مققققققققن سققققققققوريا منققققققققذ 

ممققققن تمكنققققوا مققققن دخققققول الققققبالد  الجققققئ 011، كمققققا أبعققققد قسققققرا  أكثققققر مققققن 6101كققققانون الثققققاني /ينققققاير

كمقققققققققا تققققققققققوم ققققققققققوات األمقققققققققن باحتجقققققققققاز وترحيقققققققققل . ، وبيقققققققققنهم سقققققققققيدات وأطفقققققققققال6106منقققققققققذ منتصققققققققق  

فلسققققققطينيين ممققققققن يققققققدخلون مققققققن المعققققققابر الحدوديققققققة غيققققققر الرسققققققمية باسققققققتخدام وثققققققائق ثبوتيققققققة سققققققورية 

ويسقققققققم  األردن رسقققققققميا  . مقققققققزورة، أو ممقققققققن يقققققققدخلون بطريقققققققق غيقققققققر مشقققققققروع عبقققققققر شقققققققبكات التهريقققققققب

حقققققققاملي الجنسقققققققية األردنيقققققققة، لكنقققققققه بالممارسقققققققة منقققققققع  بقققققققدخول الفلسقققققققطينيين الققققققققادمين مقققققققن سقققققققوريا مقققققققن

دخققققققول الفلسققققققطينيين الققققققذين انتهققققققت صققققققالحية وثققققققائقهم األردنيققققققة، وفققققققي بعققققققض الحققققققاالت جققققققردهم مققققققن 

 .86الجنسية األردنية تعسفا  وأعادهم قسرا  إلى سوريا
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منهقققققا،  فقققققي هقققققذه الحالقققققة تتقققققدخل األونقققققروا بعقققققد أن تقققققتم إعقققققادة الالجئقققققين قسقققققريا  إلقققققى القققققبالد التقققققي هربقققققوا

ويتمثققققل دورهققققا فققققي مراقبققققة قضققققايا الحمايققققة التققققي تققققؤثر علققققى الجئققققي فلسققققطين مققققن سققققورية وتعمققققل علققققى 

االسقققققققتجابة لهقققققققا، وتسقققققققتمر بمناشقققققققدة حكومقققققققة األردن بالتمسقققققققك بالمبقققققققادئ القانونيقققققققة الدوليقققققققة الخاصقققققققة 

لققققققم لكققققققن تلققققققك اإلجققققققراءات حتققققققى اللحظققققققة  87.بعققققققدم اإلعققققققادة القسققققققرية وبالمعاملققققققة المتسققققققاوية لالجئققققققين

مققققا يطلقققققق  أولععععى حلقععععاتتققققنج  فققققي منققققع إعققققادة الالجئققققين الفلسققققطينيين إلققققى سققققوريا ومقققققن هنققققا تظهققققر 

 . عليه فجوة الحماية القانونية

أنقققققه ال يوجققققققد  تين تطبيقيقققققة ونظريقققققةاحيونيقققققة مقققققن نقققققالصقققققعوبة عنقققققد نققققققاش مفهقققققوم الحمايقققققة القانتكمقققققن 

والتنقققققوع المتزايقققققد فقققققي "ذلقققققك أن التغييقققققر المسقققققتمر ايقققققة أو ضقققققوابط وشقققققروط موحقققققدة، تعريققققق  موحقققققد للحم

، وبالتقققققققالي صقققققققعوبة ضقققققققبط 88"إلقققققققى عقققققققدم وجقققققققود مفهقققققققوم موحقققققققد للمصقققققققطل ارسقققققققات الحمايقققققققة أدت مم

التققققي يققققتم اتباعهققققا مققققع اإلخققققتالف فققققي المعققققايير واإلجققققراءات السققققبب فققققي ذلققققك إلققققى  ، ويعققققودالمصققققطل 

فقققققد أصققققبحت ممارسققققات الحمايققققة المقدمققققة "إلققققى ذلققققك، اإلضققققافة ب .جمققققوع المهققققاجرين والالجئققققين قسققققريا  

للققققققققققدول التققققققققققي تسققققققققققتقبل لالجئققققققققققين انتقائيققققققققققة وأداة لخدمققققققققققة المصققققققققققال  الوطنيققققققققققة والخطققققققققققاب السياسققققققققققي 

  89".ذلك الخطاب السياسيتتزعزع توجهات الحماية بسبب ، حيث المهاجرين والالجئين
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تاريخ الوصول ". الالجئون الفلسطينيون من سوريا إلى األردن. "األمم المتحدة لغوث وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى األونرواوكالة   
 crisis-http://www.unrwa.org/ar/syria(. 6101أغسطس،  1)
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 ( D-1)استثناء الالجئين الفلسطينيين من المادة  1.2
ى تعميققققق آثققققار فجققققوة الحمايققققة القانونيققققة التققققي يعققققاني منهققققا الالجئققققون الفلسققققطينيون، ال يقتصققققر فقققققط علقققق

لكققققققن أيضققققققا  اسققققققتثناء . اخققققققتالف مفهققققققوم الحمايققققققة والتطبيققققققق العملققققققي الققققققذي تمارسققققققه األونققققققروا للحمايققققققة

 (. D-0)ين الفلسطينيين من المادة ئالالج

جققققققاء تأسققققققيس األونققققققروا قبققققققل  إنشققققققاء المفوضققققققية السققققققامية لألمققققققم المتحققققققدة لشققققققؤون الالجئققققققين، ودخققققققول 

، وهقققققو األمقققققر القققققذي يفسقققققر سقققققبب وجقققققود 0911نيسقققققان،  66حيقققققز التنفيقققققذ  فقققققي  0910اتفاقيقققققة العقققققام 

فقققققي االتفاقيقققققة والتقققققي تحقققققدد وتوضققققق  بقققققأن مقققققن يتمتعقققققون بحمايقققققة أو يتلققققققون مسقققققاعدة مقققققن  D-1المقققققادة 

. قبقققققل هيئقققققات أخققققققرى تابعقققققة لألمقققققم المتحققققققدة، غيقققققر المفوضققققققية، فقققققجن هقققققذه االتفاقيققققققة ال تنطبقققققق علققققققيهم

لحمايققققققة التققققققي تقققققققدمها المفوضقققققققية وبنققققققاء علققققققى ذلققققققك نجققققققد أن الالجئققققققون الفلسققققققطينييون ال يتمتعققققققون با

 90.لالجئين، ذلك أنهم تحت والية األونروا

تققققققم تجققققققاوز هققققققذا الشققققققرط فققققققي حققققققاالت معينققققققة وتققققققدخلت المفوضققققققية السققققققامية لحمايققققققة ومسققققققاعدة بعققققققض 

الالجئقققققققين الفلسقققققققطينيين الموجقققققققودين فقققققققي منقققققققاطق خقققققققارج واليقققققققة األونقققققققروا، مثقققققققال علقققققققى ذلقققققققك عنقققققققدما 

فققققققي البرازيققققققل، وهققققققم الققققققذين بقققققققوا عققققققالقين  علققققققى الحققققققدود  سققققققاهمت المفوضققققققية فققققققي تققققققوطين الالجئققققققين

عقققققققب فققققققرارهم مققققققن   6111وحتققققققى عققققققام  6111العراقيققققققة فققققققي مخققققققيم الرويشققققققد منققققققذ عققققققام  -األردنيققققققة

ونلحققققققق  هنقققققققا أن تقققققققدخل المفوضقققققققية جقققققققاء  6111.91العققققققراق بعقققققققد سققققققققوط نظقققققققام صقققققققدام حسقققققققين عقققققققام 

 .  لصال  خيار التوطين على حساب خيار العودة إلى فلسطين
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، وانطباقهققققققققا بشققققققققكل 0910مققققققققن اتفاقيققققققققة العققققققققام  (D-0)ناء الالجئققققققققين الفلسققققققققطينيين مققققققققن المققققققققادةاسققققققققتث

فقققي فجققققوة  الحلقععععة الثانيععععةمحقققدود علقققى أولئققققك القققواقعين خقققارج منققققاطق عمليقققات األونققققروا يعتبقققر بمثابقققة 

الحمايققققققة القانونيققققققة التققققققي يعققققققاني منهققققققا الالجئققققققون الفلسققققققطينييون، وعليققققققه فققققققجن أي حققققققديث عققققققن تققققققوفير 

لثغققققققققرات الحمايققققققققة المتعلقققققققققة بهقققققققققؤالء  ا  قانونيققققققققة لالجئققققققققين يجققققققققب أن يكققققققققون باألسققققققققاس عالجققققققققحمايققققققققة 

، والسققققتثنائهم مققققن الحمايققققة القانونيققققة التققققي تقققققدمها المفوضققققية السققققامية لألمققققم المتحققققدة لشققققؤون الالجئققققين

 . الالجئين
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 (ROA)برنامج الحماية المؤقتة  1.3
  

أثنقققاء ( ROA: Refugees Affairs Officer Program)برنقققامج الحمايقققة المؤقتقققة  ُأنشقققئ

، حيققققققث عملققققققت األونققققققروا علققققققى زيققققققادة (0991 -0981)االنتفاضققققققة األولققققققى فققققققي الفتققققققرة الواقعققققققة بققققققين 

الققققذي دعقققققا إلققققى تقققققوفير  211نشققققاطاتها المتعلقققققة بالحمايقققققة وذلققققك بنقققققاء علققققى ققققققرار مجلققققس األمققققن رققققققم 

ينيين الققققققققذي يعيشققققققققون تحققققققققت االحققققققققتالل   آليققققققققات ووسققققققققائل حمايققققققققة وأمققققققققان وحمايققققققققة المققققققققدنيين الفلسققققققققط

تضققققمن القققققرار وسققققائل واقتراحققققات يمكققققن مققققن خاللهققققا حمايققققة المققققدنيين الفلسققققطينيين، ومققققن . اإلسققققرائيلي

كققققققان . ، الحمايققققققة القانونيققققققة، تقققققققديم المسققققققاعدات الالزمققققققة(الجسققققققدية)الحمايققققققة الفيزيائيققققققة : هققققققذه الوسققققققائل

رسققققققققال التقققققققققارير اليوميقققققققققة، يقققققققققدم هققققققققذا البرنققققققققامج الحمايققققققققة ويقققققققققوم بعمليققققققققات المتا بعققققققققة لالنتهاكققققققققات وا 

لقققققم يقققققتمكن البرنقققققامج مققققن سقققققد فجقققققوة الحمايقققققة القانونيقققققة . وتققققدخالت محقققققدودة لقققققدى السقققققلطات اإلسققققرائيلية

التقققققي يعقققققاني منهقققققا الالجئقققققون الفلسقققققطينييون، وتقققققم إيقافقققققه مقققققع ققققققدوم السقققققلطة الفلسقققققطينية عققققققب توقيقققققع 

، وفقققققي الضقققققفة 0991امج فقققققي غقققققزة لغايقققققة أيقققققار تقققققم تمديقققققد عمقققققل البرنققققق .920991اتفاقيقققققة أوسقققققلو عقققققام 

  0992.93الغربية لغاية نيسان 

باعتبقققققار أن السقققققلطة الفلسقققققطينية  -ظهقققققرت سقققققلبيات تعليقققققق عمقققققل البرنقققققامج فقققققي األراضقققققي الفلسقققققطينية 

مقققققع بقققققدايات اإلنتفاضقققققة الثانيقققققة  -سقققققتكون البقققققديل القققققذي سقققققيقدم الحمايقققققة القانونيقققققة لالجئقققققين الفلسقققققطينين

ت وتيققققققرة االتنهاكققققققات التققققققي تعققققققرض لهققققققا الالجئققققققون الفلسققققققطينييون وأصققققققبحوا حيققققققث تصققققققاعد( 6111)

مقققققرة أخقققققرى كغيقققققرهم مقققققن المقققققواطنين الفلسقققققطينيين فقققققي األراضقققققي المحتلقققققة عرضقققققة للقتقققققل، واإلعتققققققال، 
                                                           

92
ضي   اتاا  ت  إيىاف البرزا ج بناًء ويا ط ن ال  ط  ال   طيني  ر لر ويا اوبرار يب ال  ط  ال   طيني   ا حينه س ف ت  ن عرر الهرل  ا  

 . الالجئيب رتى م بالبالا بب فير ااحياي  ا ط  ب  له 

 
93 Closing Protection GAP: Handbook on Protection of Palestinian Refugees in States Signatories to the 1951 
Refugees Convention, (ed) Suzan Akram and Nidal Al-Azza. (Bethlehem: BADIL Resource Center For Palestinian 
Residency and Refugees Rights, 2015), 37.  
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وهكقققققذا وجقققققد الالجئقققققون الفلسقققققطينيون أنفسقققققهم فقققققي مواجهقققققة القققققدبابات . والمضقققققايقات، والمنقققققع مقققققن السقققققفر

لققققققققم تقتصققققققققر اإلنتهاكققققققققات علققققققققى فتققققققققرة . ى شققققققققكل مققققققققن أشققققققققكال الحمايققققققققةدون وجققققققققود أدنققققققققاإلسققققققققرائيلية 

 -6106 -6118 -6112اإلنتفاضقققققة الثانيقققققة بقققققل ال زالقققققت مسقققققتمرة حتقققققى يومنقققققا هقققققذا، ففقققققي األعقققققوام 

مقققققن مجمقققققوع السقققققكان % 21والقققققذي يشقققققكل الالجئقققققون الفلسقققققطينييون فيقققققه )تعقققققرض قطقققققاع غقققققزة  6101

ألربققققققققع حققققققققاالت عققققققققدوان  94(6101 هنققققققققاك، حسققققققققب إحصققققققققاءات الجهققققققققاز المركققققققققزي لإلحصققققققققاء لعققققققققام

عسققققققكرية إسققققققرائيلية شققققققملت القصقققققق  الجققققققوي والمققققققدفعي واإلجتيققققققا  البققققققري واسققققققتهداف المققققققدنيين، وكمققققققا 

الحققققققاالت السققققققابقة مققققققن الحققققققروب اإلسققققققرائيلية وجققققققد الالجئققققققون أنفسققققققهم بققققققال حمايققققققة، حتققققققى أن مخققققققازن 

بحاجققققققة إلققققققى  اومنشققققققأته ومسققققققتودعات ومققققققدارس األونققققققروا قققققققد تعرضققققققت للقصقققققق ، فأصققققققبحت األونققققققروا

 .حماية

عمققققل  فققققي موضققققوع فجققققوة الحمايققققة القانونيققققة، حيققققث  الحلقععععة الثالثععععة بمثابققققةإيقققققاف هققققذا البرنققققامج يعققققد 

علققققى تعميققققق الفجققققوة بعققققد أن كققققان مسققققاهما  فققققي تقليققققل حجققققم هققققذه الفجققققوة وآثارهققققا السققققيئة علققققى  إيقافققققه

برنققققامج أن يققققتم تطققققويره إلققققى كققققان باإلمكققققان لققققو لققققم تطلققققب السققققلطة الفلسققققطينية إيقققققاف هققققذا ال. الالجئققققين

منظومققققة حمايققققة موسققققعة تشققققمل جميققققع الالجئققققين الفلسققققطينيين فققققي منققققاطق عمققققل األونققققروا ولققققيس فقققققط 

فقققققي الضقققققفة الغربيقققققة وقطقققققاع غقققققزة، بالتقققققالي كقققققان مقققققن الممكقققققن أن يجقققققد الالجئقققققون منظومقققققة حمايقققققة، أو 

بلققققققد إلققققققى آخققققققر استشققققققارات ومسققققققاعدات قانونيققققققة بققققققدال  مققققققن أن يجققققققدوا أنفسققققققهم مضققققققطرون للجققققققوء مققققققن 

فقققققي حقققققال تقققققم تطقققققوير هقققققذا البرنقققققامج ولقققققم يقققققتم . باسقققققتخدام أوراق مقققققزورة ووثقققققائق وبطقققققرق غيقققققر شقققققرعية

                                                           
أغسطس،  61)تاريخ الوصول ". 6101واقع الالجئين الفلسطينيين بمناسبة اليوم العالمي لالجئين . "الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 94

6101) ،http://goo.gl/QtBP9W  
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العمقققققل علقققققى إيقافقققققه لكقققققان بمثابقققققة برنقققققامج مسقققققاند لمقققققا تطالقققققب بقققققه السقققققلطة حاليقققققا  مقققققن تقققققوفير حمايقققققة 

 . دولية

حققققال اسققققتجابة السققققؤال هنققققا، مققققن هققققي الجهققققة التققققي سققققتكون مسققققؤولة عققققن تققققوفير الحمايققققة لالجئققققين فققققي 

األمقققققم المتحقققققدة لمطالقققققب السقققققلطة الفلسقققققطينية بتقققققوفير حمايقققققة دوليقققققة، هقققققل سقققققيتم إعطقققققاء هقققققذه المهمقققققة 

لألونققققروا، أم أن الالجئققققين سققققوف يكونققققون مشققققمولين ببرنققققامج أوسققققع يشققققمل حمايققققة كافققققة أفققققراد الشققققعب 

 الفلسطيني في األراضي المحتلة سواء كانو الجئين، أم ال؟ 
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كنمععععععوذي لتقععععععوي  ( 2111تمععععععوز )لععععععى قطععععععا   ععععععزة الحععععععرب ع 1.1
 الحماية 

 

 الحيادية كمبرر لغياب الحماية القانونية  1.1.1

اسقققققققتمرار االعتقققققققداءات واالنتهاكقققققققات اإلسقققققققرائيلية بحقققققققق الفلسقققققققطينيين بمقققققققا فقققققققي ذلقققققققك الالجئقققققققين يطقققققققر  

فيققققق  مقققققن تسقققققاؤال  مهمقققققا  حقققققول دور األونقققققروا فقققققي تقققققوفير الحمايقققققة، أو إنشقققققاء بقققققرامج تسقققققاعد علقققققى التح

بنققققاء علققققى ذلققققك تبققققرز أهميققققة فحققققص البنيققققة اإلداريققققة فققققي األونققققروا وآليققققة . آثققققار فجققققوة الحمايققققة القانونيققققة

اتخققققققاذ القققققققرار فيهققققققا، وعالقققققققة ذلققققققك فققققققي اسققققققتحداث بققققققرامج حمايققققققة مققققققن عققققققدمها، كمققققققا ُتبققققققرز ضققققققرورة 

 توضققققققي  آليققققققة تعامققققققل األونققققققروا مققققققع الالجئققققققين أثنققققققاء الحققققققرب وهققققققل سققققققاهمت تلققققققك ا ليققققققة فققققققي تعزيققققققز

 .  الحماية أم تقويضها

يومقققققا ، عملقققققت  10غقققققزة  والتقققققي اسقققققتمرت ( 6101تمقققققوز )أثنقققققاء الحقققققرب اإلسقققققرائيلية علقققققى قطقققققاع غقققققزة 

الوكالقققققة وعبقققققر النقققققاطقيين الرسقققققميين باسقققققمها علقققققى توجيقققققه دعقققققوة مفتوحقققققة للمقققققانحين لتققققققديم المزيقققققد مقققققن 

دمات الصقققققققحية والغذائيقققققققة المسقققققققاعدات الماليقققققققة مقققققققن أجقققققققل اإليفقققققققاء بالتزاماتهقققققققا المتعلققققققققة بتقققققققوفير الخققققققق

واالجتماعيققققة، ولققققم تتطققققرق إلققققى طلققققب تققققوفير حمايققققة دوليققققة مباشققققرة لالجئققققين الققققذين اتخققققذوا مققققن منشققققأت 

كمققققققققققا ركققققققققققزت فققققققققققي خطاباتهققققققققققا اإلعالميققققققققققة . األونققققققققققروا ملجققققققققققأ  لحمققققققققققايتهم مققققققققققن القصقققققققققق  اإلسققققققققققرائيلي

التقققققققي وتصقققققققريحاتها علقققققققى الضقققققققرر القققققققذي حقققققققدث للمقققققققدراس والمنشقققققققأت التابعقققققققة لهقققققققا وحجقققققققم الخسقققققققائر 

فيمقققققا لقققققم يكقققققن هنالقققققك أي . تتكبقققققدها الوكالقققققة جقققققراء نقققققزو  الالجئقققققين إلقققققى منشقققققأتها وتعرضقققققها للقصققققق 

تركيققققققققز أو ذكققققققققر مباشققققققققر للضققققققققحايا الققققققققذين استشققققققققهدوا فققققققققي مدراسققققققققها نتيجققققققققة لبياناتهققققققققا حققققققققول وجققققققققود 

ُتظهققققر آليققققة التعامققققل مققققع الالجئققققين الفلسققققطينيين  أثنققققاء الحققققرب تقصققققيرا  واضققققحا  فققققي مجققققال . صققققواريخ

 . ير الحماية، كما أنها توض  كي  تم التعامل مع الالجئين كأجسام وظيفيةتوف
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لبيانققققققات والتصققققققريحات الصققققققادرة عققققققن األونققققققروا ومكتبهققققققا اإلعالمققققققي خققققققالل وبعققققققد الحققققققرب فققققققي تتبققققققع ل

ركققققققزت األونققققققروا فققققققي خطابهققققققا الموجققققققه للعققققققالم حققققققول أهميققققققة دعققققققم احتياجققققققات السققققققكان تكشقققققق  كيقققققق  

ولققققققم تققققققذكر أو تركققققققز علققققققى أهميققققققة تقققققققديم الحمايققققققة للسققققققكان، فكانققققققت المققققققدنيين، ودعققققققم قطققققققاع التعلققققققيم، 

األولويققققة لبققققرامج المسققققاعدة والتعلققققيم بققققالرغم مققققن الحاجققققة الماسققققة إلققققى حمايققققة السققققكان، حيققققث لجققققأ أكثققققر 

 6101آب،  62فققققققققي بيقققققققان صققققققققادر بتققققققققاريخ . ربقققققققع مليققققققققون الجقققققققئ إلققققققققى المقققققققدارس التابعققققققققة لألونقققققققروا

نحعععن بحاجعععة إلعععى : المعععأوي فعععي معععدارس األونعععروا ألعععخ شعععخص يلتمسعععون  311نعععداء معععن " بعنقققوان

 :نجد النص التالي" مساعدتكم

إن المدنيين العالقين في العن  الدائر بحاجة إلى مساعدة لتلبية احتياجاتهم الفورية، ولدعم مسار التعافي الطويل الذي 
اد غير الغذائية، مثل أدوات النظافة وتتضمن االحتياجات األشد إلحاحا  الغذاء والمو . سيبدأ حالما تتوق  أعمال القتال

-تتضمن األولويات األخرى تقديم الرعاية الصحية األولية والدعم النفسي. الصحية التي تساعد في منع تفشي األمراض
 95.االجتماعي

 

لققققققم يققققققتم التطققققققرق فققققققي البيققققققان أعققققققاله إلققققققى الحاجققققققة لتقققققققديم أي نققققققوع مققققققن الحمايققققققة سققققققواء القانونيققققققة أو 

 -كانققققققت الركيققققققزة األساسققققققية للنققققققداءات التققققققي أطلقتهققققققا األونققققققروا  لسققققققطينيين، بققققققل الجسققققققدية لالجئققققققين الف

بعققققد الحققققرب األخيققققرة علققققى قطققققاع غققققزة تتمحققققور حققققول   -ألقققق  الجققققئ فلسققققطيني 111باسققققم أكثققققر مققققن 

 طلقققققب المسقققققاعدة مققققققن أجقققققل تلبيقققققة وتغطيققققققة احتياجقققققات الالجئقققققين، أي المققققققواد الغذائيقققققة وأدوات النظافققققققة

 . والرعاية الصحية

معععععع دععععععوة األونعععععروا "أصقققققدرت الوكالقققققة بيانقققققا  آخقققققر بعنقققققوان  6101ت سقققققابق مقققققن شقققققهر آب فقققققي وقققققق

فققققي هققققذا  "لجميععععع األطععععرا  إلععععى وقععععخ األعمععععال العدائيععععة، يبقععععى دعععععم المععععدنيين أولويتهععععا القصععععوي 
                                                           

نحن : أل  شخص يلتمسون المأوى في مدارس األونروا 111نداء من ". الجئي فلسطين في الشرق األدنى األونرواة  وث وتشغيل وكال 95
 http://goo.gl/5hFQ12(: 6101 -آب – 62) الموقع اإللكتروني". بحاجة إلى مساعدتكم
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البيقققققان تقققققذكر األونقققققروا الحمايقققققة، لكقققققن دون توضقققققي  مقققققا نقققققوع أو شقققققكل أو كيققققق  يمكقققققن تقققققوفير الحمايقققققة 

التركيققققققز مققققققرة أخققققققرى علققققققى المسققققققاعدات الغذائيققققققة، حيققققققث يقققققققول السققققققيد سققققققكوت  جققققققاءالمطلوبققققققة، لكققققققن 

 : أندرسون، نائب مدير عمليات األونروا في غزة

إننقا نشقعر بقلقق بقال  إزاء التصقاعد الخطيقر : "مضقيفا  " يبقى توفير القدعم والحمايقة لجميقع السقكان فقي غقزة أولويتنقا القصقوى 
ر في بذل كل ما في وسعنا لضمان توفير المأوى المالئم للنازحين من النساء للعن  على مدار اليومين الماضيين، وسنستم

والرجقققال واألطفقققال، والحقققرص علقققى حصقققول كقققل أسقققرة فقققي غقققزة عقققل مقققا يكفقققي مقققن الغقققذاء، المقققاء، وغيرهقققا مقققن اإلمقققدادات 
 96.الحيوية

 : تقولويستمر البيان في التركيز على المواد الغذائية وتقديمها للسكان، فيضي  فقرة أخرى 

مركزا  لإليواء الطقارئ فقي مدارسقها، تتضقمن عمليقات األونقروا الخاصقة باالسقتجابة للطقوارئ التوزيقع  81باإلضافة إلى إدارة 
اإلسققتثنائي للمسققاعدات الغذائيققة بالشققراكة مققع برنققامج األغذيققة العققالمي، تقققديم المسققاعدات الغذائيققة وغيققر الغذائيققة لمنظمققات 

دمات الصققحية فققي عيققادات األونققروا لغيققر الالجئققين، وتقققديم الققدعم للنققازحين فققي مراكققز اإليققواء المجتمققع المحلققي، تققوفر الخقق
 97.التابعة لألونروا وتلك غير التابعة لها

 

وتصققققريحاتها فقققققد تمحققققورت خطاباتهققققا اإلعالميققققة  أمققققا فيمققققا يتعلققققق ب ليققققة تعامققققل الوكالققققة مققققع الالجئققققين 

،  فققققققجن األونققققققروا لققققققم ُتعققققققر أي اهتمققققققام لمنشققققققأتعققققققن المققققققدراس والمنشققققققأت وحجققققققم الخسققققققائر فققققققي تلققققققك ا

تركيققققققز علققققققى الضققققققحايا الققققققذين استشققققققهدوا فقققققققي ولققققققم يكققققققن هنالقققققققك ، بالكلفققققققة اإلنسققققققانية للحققققققرب الققققققدائرة

نتيجقققققققة لبياناتهقققققققا حقققققققول وجقققققققود صقققققققواريخ فقققققققي كالقصققققققق  اإلسقققققققرائيلي علقققققققى مدراسقققققققها  بسقققققققببمدراسقققققققها 

األونععععععروا تععععععدعم حععععععق "عنققققققوان ب 6101آب،  61فققققققي بيققققققان صققققققادر بتققققققاريخ .  المققققققدراس التابعققققققة لهققققققا

 : تقول" الطلبة في التعليم في  زة، على الر م من الصرا  الدائر
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دعم  مع دعوة األونروا لجميع األطراف إلى وق  األعمال العدائية، يبقى. "األونروا الجئي فلسطين في الشرق األدنىشغيل  وث وت وكالة 
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مققن مققدارس األونققروا، بينمققا  19لقققد تسققبب الصققراع الققدائر فققي تضققرر ... قطققاع التعلققيم فققي غققزة إلققى مرحلققة حرجققة وصققل 
شخصقا ، بمقا فقي ذلقك أكثقر مقن  696,111مدرسة كمراكز لإليواء، حيث نستضي  ا ن ما يزيقد عقن  81 يجرى استخدام 

 98طفل في سن التعلم 11,111 

تمققققوز، حيققققث  66 – 01يضققققاف إلققققى البيانققققات أعققققاله مققققا صققققدر عققققن األونققققروا فققققي الفتققققرة الواقعققققة بققققين 

أصققققدرت األونققققروا مققققن مكاتبهققققا فققققي القققققدس وغققققزة بيانققققات صققققحفية عققققن وجققققود صققققواريخ فققققي المققققدارس 

لمدرسقققققة كونهقققققا منشقققققأة تابعقققققة لألونقققققروا، ولقققققم تطلقققققب مباشقققققرة التابعقققققة، وطلبقققققت تقققققأمين األمقققققن والسقققققالمة ل

 : توفير األمن لالجئين النازحين في المدراس، حيث ورد ما يلي في البيان

في سياق عمليات التفتيش االعتيادية لمنش تها، اكتشفت األونروا صواريخ كانت مخبأة في مدرسة خالية في قطاع 
إن األونروا . شخص نزحوا قصرا  عن بيوتهم 0111تابعتين للوكالة واللتان تأويان المدرسة تتوسط مدرستين آخرتين ....غزة

وفورا  في أعقاب ذلك ........تدين بشدة تلك الجماعة أو الجماعات المسؤولة عن وضع األسلحة في واحدة من منش تها
ة إلزالة تلك األجسام من أجل المحافظة االكتشاف، أعلمت الوكالة السلطات المعنية وهي تقوم باتخاذ كافة التدابير الالزم

 99."وسوف تطلق األونروا تحقيقا شامال في الظروف المحيطة بهذه الحادثة. على سالمة وأمن المدرسة

بنقققققاء علقققققى تلقققققك البيانقققققات، يصقققققب  السقققققؤال أي دور وأي سقققققلطة تمقققققارس األونقققققروا فقققققي غقققققزة، مقققققثال  لقققققم 

التققققققققي قامققققققققت بجعالمهققققققققا حققققققققول وجققققققققود توضقققققققق  األونققققققققروا فققققققققي بيانهققققققققا مققققققققن هققققققققي السققققققققلطات المعنيققققققققة 

تمقققققققوز، بينمقققققققا ذكقققققققرت عقققققققدد  66كمقققققققا أنهقققققققا لقققققققم تقققققققذكر عقققققققدد الصقققققققواريخ المكتشقققققققفة فقققققققي .  الصقققققققواريخ

. تمققققققققوز مققققققققن مكتققققققققب القققققققققدس 01فققققققققي بيانهققققققققا الصققققققققادر فققققققققي ( صققققققققاروخا   61) الصققققققققواريخ المكتشققققققققفة 

باإلضقققققققافة لقققققققذلك، لقققققققم تقققققققذكر أي مقققققققدارس وجقققققققدت فيهقققققققا الصقققققققواريخ وهقققققققو األمقققققققر القققققققذي يجعقققققققل كافقققققققة 

المقققققدارس التابعقققققة لألونقققققروا والتقققققي تحقققققوي نقققققازحين فقققققي دائقققققرة اإلسقققققتهداف المشقققققروعة للققققققوات اإلسقققققرائيلية 
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 ".األونروا تدعم حق الطلبة في التعليم في غزة، على الرغم من الصراع الدائر" .األونروا وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى ث و  وكالة 
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وذلققققك بحجققققة وجققققود صققققواريخ فققققي تلققققك المققققدارس، أي أن تلققققك البيانققققات قققققد جعلققققت مققققن حيققققاة أكثققققر مققققا 

ال  االحقققققققتاللصقققققققحي  أن . االحقققققققتاللألققققققق  نقققققققاز  تحقققققققت مرمقققققققى صقققققققواريخ وققققققققذائ    611يزيقققققققد عقققققققن 

ررات لقصقققق  النققققاس فققققي غققققزة، لكققققن إن تققققم إرسققققال لجققققان تحقيققققق لغققققزة، ربمققققا تسققققتعمل يبحققققث عققققن مبقققق

 .بيانات األونروا من قبل االحتالل كمبرر لقص  مدارس إيواء النازحين

يومققققا  لققققم تصققققدر الوكالققققة أي أنبققققاء عققققن نتققققائج التحقيقققققات التققققي فتحتهققققا  60بعققققد مققققرور مققققا يزيققققد عققققن 

 . بشأن الصواريخ التي وجدت

األونعععععععروا تسعععععععتنكر وضعععععععع تحقققققققت عنقققققققوان ( تمقققققققوز 66)ن إصقققققققدار البيقققققققان الثقققققققاني بعقققققققد سقققققققاعات مققققققق

مدرسقققققة إنقققققاث  قامقققققت ققققققوات االحقققققتالل بقصققققق  100الصعععععواريم، للمعععععرة الثانيعععععة، فعععععي احعععععدي مدارسعععععها

فققققققي بيققققققان األونققققققروا . نققققققاز  111حققققققوالي  المغققققققازي فققققققي مخققققققيم المغققققققازي لالجئققققققين، والتققققققي لجققققققأ اليهققققققا 

 : يةالصادر بعد القص  نجد العبارة التال

تعرضققت مدرسققة إنققاث المغققازي فققي مخققيم المغققازي لالجئققين للقصقق  بواسققطة ذخيققرة متفجققرة يعتقققد أنققه تققم إطالقهققا مققن قبققل 
 101.القوات اإلسرائيلية

تحمقققققل توجهقققققا  تشقققققكيكيا ، فهقققققي ال " يعتققققققد"اسقققققتخدام األونقققققروا فقققققي المقطقققققع األخيقققققر مقققققن العبقققققارة لكلمقققققة  

درسققققة، وتلمقققق  بشققققكل مققققبطن إلققققى احتماليققققة أن تكققققون مققققن قامققققت بقصقققق  الم االحققققتاللتؤكققققد أن قققققوات 

 . الة أوجهوبالتالي تصب  العبارة هنا حمّ . المقاومة الفلسطينية قد قصفت المدرسة

                                                           
تاريخ ." حدى مدارسهاإفي  ضع الصواريخ، للمرة الثانية،األونروا تستنكر و . "األونروا ث وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى و  وكالة100
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يععععععديعوت )يكتمققققققل المشققققققهد حينمققققققا يخققققققرج  األمققققققين العققققققام لألمققققققم المتحققققققدة بققققققان كققققققي مققققققون بتصققققققري   

قبققققققل معرفتققققققه نتققققققائج  يققققققدين فيققققققه وجققققققود الصققققققواريخ فققققققي المققققققدارس 102(6101تمققققققوز  -61 أحرونععععععوت

 التحقيققققق الققققذي أطلقتققققه الوكالققققة، وبالتققققالي بنققققاء علققققى تصققققريحه حققققول الصققققواريخ تتخققققذ قققققوات االحققققتالل

فققققققي الوقققققققت الققققققذي تحققققققدث بققققققان كققققققي مققققققون عققققققن . للمضققققققي قققققققدما  فققققققي قصقققققق  المققققققدراس ذريعققققققة أخققققققرى 

نية وزارة الداخليقققققة الفلسقققققطي نفقققققت  -دون إجقققققراء أي تحقيقققققق –حمقققققاس ووجقققققود الصقققققواريخ فقققققي المقققققدارس 

فقققققي مقققققدارس « أي عتقققققاد عسقققققكري »فقققققي القطقققققاع، علقققققى لسقققققان المتحقققققدث باسقققققمها إيقققققاد البقققققزم، اكتشقققققاف 

ولفتققققققت . ، بققققققل طالبققققققت بفققققققت  تحقيققققققق رسققققققمي والسققققققما  لهققققققا بالوصققققققول إلققققققى تلققققققك المدرسققققققة«األونققققققروا»

المقاومقققققة ال تحتقققققاج إلقققققى "رفضقققققت التعقققققاون فقققققي هقققققذا الصقققققدد، مؤكقققققدة أن « األونقققققروا»الداخليقققققة إلقققققى أن 

المققققققدارس لتخققققققزين السققققققال ، لكققققققن هققققققذا االتهققققققام ليعتبققققققر فبركققققققة لتبريققققققر اسققققققتهداف المققققققدنيين  اسققققققتخدام

يجاد غطاء للجرائم التي ترتكبها إسرائيل   103."وا 

 :لألمين العام لألمم المتحدة فقد صّر  بيان رسمي وفي

األمر يحولون المدارس، أشعر بالغضب واألس  لوضع أسلحة في مدرسة تديرها األمم المتحدة، ألن المسؤولين عن هذا »
بفعلتهم هذه، إلى أهداف عسكرية محتملة، ويعرضون حياة األطفال األبرياء وموظفي األمم، وأي شخص يلتجئ إلى هذه 

، «في هذه المأساة»وهي الحجة نفسها التي استخدمها الجيش اإلسرائيلي الذي قال إنه سيفت  تحقيقا  . «المدارس للخطر
 104.على إطالق الصواريخ بجوار المدرسة« حماس»قدام مقاتلين من حركة مضيفا  إنه ال يستبعد إ

                                                           
102. Yedioth Ahronoth new.” UN chief alarmed as rockets found in Gaza school go missing.” Last Modified (1 
September, 2015),  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4549160,00.html 27- July- 2014.  
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فققققي اليققققوم ذاتققققه الققققذي صققققدر فيققققه تصققققري  بققققان كققققي مققققون وفققققي مدرسققققة بيققققت حققققانون اسققققتهدفت قققققوات 

تقققققم إطقققققالق خمسقققققة ققققققذائ  أطلققققققت مقققققن دبابقققققة . يقققققواء للنقققققازحينإلاالحقققققتالل المكقققققان القققققذي كقققققان مركقققققزا  

بيقققققت حققققانون شققققمال القطقققققاع، تجققققاه مدرسققققة بيقققققت حققققانون خلفقققققت  متمركققققزة علققققى الحقققققدود الشققققرقية لبلققققدة

مققققققققن النسقققققققققاء  جقققققققققري  معظمهققققققققم 611شققققققققهيدا  حسققققققققب مصققققققققادر طبيقققققققققة فلسققققققققطينية، وأكثققققققققر مققققققققن  61

  105.واألطفال والشيو 

آخقققققرين فقققققي قصققققق   11فلسقققققطينيين وأصقققققيب  01للحقققققرب علقققققى قطقققققاع غقققققزة استشقققققهد  61فقققققي اليقققققوم 

فقققققي « األونقققققروا»تشقققققغيل الالجئقققققين الفلسقققققطينيين مقققققدفعي إسقققققرائيلي طقققققال مدرسقققققة تابعقققققة لوكالقققققة غقققققوث و 

 106.مدينة رف  جنوبي قطاع غزة، كان يحتمي بداخلها مئات النازحين

تققققأتي لتطققققر  مزيققققدا  مققققن األسققققئلة عمققققا يحققققدث فققققي قطققققاع غققققزة، وفعاليققققة الققققدور  107مجققققزرة أبققققو حسققققين 

ا   تققققققول وكالقققققة تحقققققذير  01. التنسقققققيقي القققققذي تلعبقققققه األونقققققروا فقققققي الحقققققرب، وأي اتجقققققاه يأخقققققذ هقققققذا القققققدور

لالجئققققققين فققققققي « أبققققققو حسققققققين»مضققققققّمنة فيهققققققا إحققققققداثيات مدرسققققققة االحققققققتالل الغققققققوث أنهققققققا أرسققققققلتها إلققققققى 

لكققققن مققققا . آخققققر هققققذه التحقققذيرات، كمققققا تققققذكر، كانققققت قبققققل سقققاعات مققققن المجققققزرة. جباليقققا كققققي ال يقصققققفها

المدرسقققققة  حقققققدث أن قامقققققت المدفعيقققققة اإلسقققققرائيلية بتقققققدمير البوابقققققة الخارجيقققققة وصقققققفين فقققققي مقدمقققققة ووسقققققط
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107
، حينما قامت قوات االحتالل   اإلسرائيلي بقص  مدرسة أبو حسين 6101تموز  11وقعت مجزرة أبو حسين في  :مجزرة أبو حسين 

وقد أسفر .  الجئ  من مخيم جباليا بعد أن صدرت لهم تعليمات إسرائيلية بضرورة اإلسراع في إخالء منازلهم 1111االبتدائية التي نز  إليها 
: األونروا تخرج من صمتها"أمجد ياغي، :  للمزيد حول تفاصيل المجزرة انظر. وعشرات اإلصابات الخطيرةشهيدا  01لقص  اإلسرائيلي عن وقوع ا
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 21شققققققهيدا و 01»تحققققققدثت المصققققققادر الطبيققققققة عققققققن  .ا، إضققققققافة إلققققققى ثالثققققققة منققققققازل بجوارهققققققاوحماماتهقققققق

 108.«إصابة جراء المجزرة

إال أنقققققه عدات غذائيقققققة وعينيقققققة لالجقققققئ علققققى القققققرغم مقققققن الحقققققديث القققققدائم والمتواصقققققل عققققن الحاجقققققة لمسقققققا

ني، والمسقققققققتوى الثقققققققاني المسقققققققتوى األول، إقصقققققققاء الوجقققققققود اإلنسقققققققا: يتعققققققرض لإلقصقققققققاء علقققققققى مسقققققققتويين

عبققققققر إقصققققققاء البعققققققد الشخصققققققي لالجققققققئ والتعامققققققل معققققققه كمققققققادة أو رقققققققم، فيصققققققب  اإلقصققققققاء هنققققققا علققققققى 

مسققققتوى سياسققققي حقققققوقي، وعلققققى مسققققتوى كققققونهم مجمققققوع بشققققري تققققم حرمققققانهم مققققن العمققققل والسققققكن وهققققم 

 .في مواجهة دائمة للحفا  على مقاومتهم التي هي في مرمى الضرب والقمع والتفكيك

يعقققققة الخققققققدمات التنمويققققققة التققققققي تقققققققدمها األونققققققروا لالجئققققققين الفلسققققققطينيين تتسققققققم بالحياديققققققة، حسققققققب إن طب

تعبيقققققر الوكالقققققة، أي أنهقققققا وحسقققققب اإلنتقققققداب الخقققققاص بهقققققا بعيقققققدة عقققققن التقققققدخل بقققققين أطقققققراف الصقققققراع، 

أن التققققققدخل فققققققي الوضققققققع  ذلققققققك، (الهققققققالل األحمققققققر والصققققققليب األحمققققققر)كققققققأي مؤسسققققققة إغاثيققققققة أخققققققرى 

تبعققققا  للحياديققققة التققققي تحققققرص األونققققروا علققققى عققققدم تجاوزهققققا . ت لققققيس مققققن صققققالحياتهاالسياسققققي والنزاعققققا

فجنقققققه ال يقققققتم الحقققققديث عقققققن مقققققا يتعقققققرض لقققققه الالجئقققققون مقققققن انتهاكقققققات جسقققققدية، وتعقققققذيب فقققققي السقققققجون 

عمليققققققة تجاهققققققل  . والمققققققوت بالرصققققققاص، عققققققدا الحققققققديث عققققققن موظفيهققققققا الققققققذين يسقققققققطون فققققققي الحققققققروب

واء علققققققققى أيقققققققققدي النظققققققققام السققققققققوري، أو الجماعقققققققققات عمققققققققا يتعققققققققرض لقققققققققه الالجئققققققققون مققققققققن تعقققققققققذيب سقققققققق

اإلسققققققرائيلية، أو الحكومققققققة اللبنانيققققققة، ال تعتبققققققر مققققققن الحياديققققققة، وعليققققققه  المعارضققققققة، أو قققققققوات االحققققققتالل

مثققققال علققققى ذلققققك، اختققققراق األونققققروا للحياديققققة فققققي . الحمايققققة تلقائيققققا   فققققجن التجاهققققل باسققققم الحياديققققة يلغققققي

قطقققققاع غققققزة بوضقققققع األسقققققلحة والصقققققواريخ فقققققي المقققققدارس، ممقققققا اتهمقققققت الفلسقققققطينين فقققققي  عنقققققدماانتققققدابها 

 .  أدى إلى أن يدفع العشرات من المدنيين حياتهم ثمنا  لتلك اإلدعاءات التي لم تثبت
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يمكققققن تفسقققققير اسقققققتمرار اسقققققتثناء الالجقققققئ الفلسقققققطيني مقققققن نظقققققام الحمايقققققة الدوليقققققة الخاصقققققة بقققققالالجئين،  

ام األمققققم المتحققققدة الققققذي يمتلققققك األدوات الالزمققققة وتعميققققق فجققققوة الحمايققققة علققققى أنققققه عجققققز مققققن قبققققل نظقققق

لتنفيققققذ القققققرارات الخاصققققة بعققققودة الالجئققققين إلققققى وطققققنهم األصققققلي، لكنققققه ال يمتلققققك قققققوة اإللققققزام لتنفيققققذ مققققا 

يقققققنص عليقققققه الققققققانون القققققدولي اإلنسقققققاني وققققققانون الالجئقققققين القققققدولي، األمقققققر القققققذي سيسقققققاهم تلقائيقققققا  فقققققي 

، ومقققققن هنقققققا نلحققققق  كيققققق  أن نظقققققام األمقققققم المتحقققققدة الخقققققاص حقققققل جوانقققققب اسقققققتثناء الالجقققققئ الفلسقققققطيني

بقققققالالجئين فقققققي تعاملقققققه مقققققع واحقققققدة مقققققن أكثقققققر نمقققققاذج العقققققالم تمثقققققيال  للنظقققققام الكولونيقققققالي اإلسققققققتعماري 

لكقققققن، فقققققي الحالقققققة الفلسقققققطينية نجقققققد أن المجتمقققققع . إسقققققرائيل ينفقققققذ أجنقققققدة تهقققققدف لحمايقققققة إسقققققرائيل وأمنهقققققا

لققققى العققققودة لققققديارهم واعتبققققار ذلققققك مققققن أفضققققل الحلققققول لمشققققكلة الققققدولي الققققذي يققققدعو ويشققققجع الالجئققققين ع

الالجئققققين، إال أنققققه فيمققققا يتعلققققق بققققالالجئين الفلسققققطينيين لققققم يسققققتطع حتققققى اللحظققققة أن يعيققققد ولققققو الجئققققا  

الصقققققادر عقققققن الجمعيقققققة  091واحقققققدا ، ولقققققم يقققققنج  فقققققي الضقققققغط علقققققى إسقققققرائيل مقققققن أجقققققل تنفيقققققذ ققققققرار 

 . ة الالجئين إلى ديارهمالعامة لألمم المتحدة والذي يقضي بعود
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كبعععععديل ععععععن الحمايعععععة القانونيعععععة والفيزيائيعععععة والبنيعععععة التحتيعععععة الغعععععذاء  1.5
 (  زة واليرموك نموذجاً )
 

يناقش هذا الباب كي  أن األونروا في خطاباتها وفي نداءات تمويل برامج الطوارئ تركز على الغذاء 

اإلستعاضة بها عن الحماية سواء كانت قانونية أو  بوصفها بدائل يمكن رئيسيبشكل والبنية التحتية 

حاالت كل من مخيم اليرموك ومخيمات قطاع غزة هذا النمط من السياسات في فيزيائية، حيث ُيالح  

 . ومخيم نهر البارد في لبنان

ن أي وجود على تجريد الالجئين م بما في ذلك األونروا في كثير من األحيان المنظمات الدولية تعمل

على سبيل المثال تقول  /فقط ض وضعهم إلى أشخاص بحاجة للغذاء والمأوى اسي أو هوياتي، وتخفسي

 :  األونروا على موقعها اإللكتروني

الخدمات اإلنسانية بما في ذلك التعليم اإلبتدائي والرعاية، وشبكة األمان االجتماعي والدعم والبنية "أنها تعمل على تقديم 
ت واإلقراض الصغير واالستجابة الطارئة، بما في ذلك في حاالت النزاع المسل ، ويتم تسليم التحتية وتحسين المخيما

 109"الخدمات ضمن خمس برامج

 110أل  الجئ فلسطيني خالل األزمة السورية، 112تتحدث األونروا عن تقديم المساعدات لما يزيد عن 

الكيان السياسي لهؤالء الالجئين، بل  تمقومالكنها ال تتحدث سواء في تقاريرها أوبياناتها الصحفية عن 

هم فقط مجرد أشخاص معوزين يتلقون المساعدات وبحاجة مستمرة للتبرعات من أجل أن يبقوا على قيد 

الحياة، وفي ذلك إهمال أو إسقاط لألسباب األخرى التي من شأنها في حال توافرت أن تساهم في بقاء 
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ه األسباب التي من الممكن أن تخف  من التهديد الذي ومن هذ. الالجئ الفلسطيني على قيد الحياة

الفيزيائية لالجئين خاصة أنهم منذ ما  -يحاصر الالجئ الفلسطيني هو تقديم نوع من الحماية القانونية

 .  سنوات يعيشون في أتون الحرب األهلية خمسيزيد عن 

سببات الحقيقة لوصول الالجئين مالم  العوز والحاجة التي تتحدث عنها الوكالة تهمل بشكل أساسي الم

في الموقع اإللكتروني لألونروا في قسم البنية التحتية وتحسين . لهذه الدرجة من الحاجة والعوز والمساعدة

 : المخيمات في قطاع غزة نجد التالي

نشقا"  ء مرافقق تم تأسيس برنامجنا في غزة بهدف تحسين الظروف المعيشية لالجئقي فلسقطين مقن خقالل تخطقيط وتصقميم وا 
كمققا يعمققل . ومسققاكن ومققدارس ومراكققز صققحية تابعققة لألونققروا، وأيضققا مققن خققالل التخطققيط الشققامل لقطققاع الصققحة البيئيققة

برنامجنققا أيضققا علققى تققرميم أعمققال المجققاري والصققرف الصققحي وآبققار الميققاه ومعالجققة الميققاه العادمققة فققي مخيمققات الالجئققين 
 111. والمناطق المحيطة بها

جئين في قطاع غزة، وعن حدث األونروا عن خدمات البنية التحتية التي تقدمها لالفي الوص  أعاله تت

نشوء حاالت للتقليل من ا ثار المباشرة لحاالت الطوارئ، لكنها لم تذكر السبب الرئيسي ل جهودها

ية لطوارئ التي تستدعي إعادة بناء وتأهيل البيوت والمدارس والمراكز الصحاحالة حيث أن . الطوارئ تلك

 -6118)هي في الواقع ناتجة عن الحروب واإلعتداءات العسكرية اإلسرائيلية على قطاع غزة حروب 

ووفقا  لتوثيق المركز  08/0/6119 – 61/06/6118، مثال  في الفترة (6101تموز  -6106

كنية وحدة س 111منزال  سكنيا  يحتوي على  682فقد دمرت قوات االحتالل " الفلسطيني لحقوق اإلنسان، 

وحدة  090منزال  يحتوي على  062ومن بين تلك المنازل . طفال   0188شخصا  من بينهم  1118يقطنها 

كما تعرض . وأصب  سكانها بال مأوى . أطفال، دمرت تدميرا  كليا   101فردا  بينهم  0669سكنية يقطنها 

دمير طفال ، إلى ت 118فردا ، من بينهم  0119وحدة سكنية، ويقطنها  101منزال  تحتوي على  021

                                                           
111

تقاريخ ." البنيقة التحتيقة وتحسقين المخيمقات فقي قطقاع غقزة. "وكالة األمم المتحقدة لغقوث وتشقغيل الالجئقين الفلسقطينيين فقي الشقرق األدنقى األونقروا 
 http://goo.gl/g9p3tR،  (6101كانون األول،  8)الوصول 

 

http://goo.gl/g9p3tR
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في  112"نتيجتها المنازل غير صالحة للسكن في مناطق مختلفة من قطاع غزةجزئي بال ، أصبحت 

الوقت الذي تم فيه الحديث عن عدد البيوت التي تم إعمارها لم يكن هنالك أي ذكر للعائالت التي كانت 

 .همتسكن تلك البيوت قبل تدميرها، ولم تذكر أيضا  أي شيء عن مصيرهم بعد تدمير بيوت

إلى تشريد وتهجير آالف  6119/ 6118أدت الهجمات الحربية اإلسرائيلية وأعمال التدمير والهدم خالل  

فقد شهدت المناطق الحدودية العازلة، شمال، وسط وجنوب قطاع . العائالت الفلسطينية طيلة أيام الحرب

، حيث تم تدمير 6101كذلك الحال أثناء الحرب األخيرة في تموز  113.نزو  جماعية اتغزة، عملي

منزال  أو لحقت بها أضرار جعلتها  19,000 علىيوم ما يقارب  11خالل الحرب التي استمرت لمدة 

حسب  111111 وصل عدد المشردين والنازحين من بيوتهم إلى ما يقارببينما  114.غير قابلة للترميم

 115.إحصاءات األونروا

ت سوريا فقد أوقفت األونروا العمل في برنامج البنية أما فيما يتعلق بخدمات البنية التحتية في مخيما

وهو األمر الذي   116.ات بسبب النزاع الدائر والمستمر في سورياية وتحسين الخدمات في المخيمالتحت

ن تحت نيران الحرب، فهم من جهة ال يملكون بيوتا  صالحة للسكن وال ييضاع  معاناة السكان القابع

                                                           
حالة أصحاب المنقازل المقدمرة خقالل العقدوان اإلسقرائيلي علقى قطقاع غقزة :. الحق في السكن في قطاع غزة. "المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان  112

 www.pchrgaza.org/files/2012/reprot_house_2012.pdfhttp//:،  (1610 كقققققققانون األول 61)تقققققققاريخ الوصقققققققول ." 6119 -6118
 . 1: ص
 

 . المصدر السابق 113
 

114
،  (6102نيسان  69)تاريخ الوصول ". العدالة لضحايا جرائم الحرب في غزة. "منظمة العفو الدولية 

conflict-gaza-crimes-war-victims-https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2015/07/justice/ 
 

115
، (6102نيسان  69)تاريخ الوصول ". الوضع الطارئ في غزة. "وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى األونروا 

emergency-http://www.unrwa.org/ar/gaza 
 

تققاريخ الوصققول " .البنيقة التحتيققة وتحسققين المخيمقات فققي سقوريا" .األونققروا ىفقي الشققرق األدنق الجئققي فلسققطينوكالقة األمققم المتحقدة لغققوث وتشقغيل  116
 http://goo.gl/3iMxnw ، (6101كانون األول  61)

 

http://www.pchrgaza.org/files/2012/reprot_house_2012.pdf
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2015/07/justice-victims-war-crimes-gaza-conflict/
http://www.unrwa.org/ar/gaza-emergency
http://goo.gl/3iMxnw
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لتخفي  من األمراض التي يتعرضون لها نتيجة الحصار والحرب، وال يوجد مراكز صحية تساهم في ا

مدراس صالحة للتعليم أو صالحة لتصب  ملجأ للمتشردين، ويستمر التعامل معهم على أنهم بحاجة للغذاء 

 . فقط والتبرعات

الحديث عن خدمات البنية التحتية في مخيمات قطاع غزة ال يختل  عن مخيمات لبنان، فمثال  عن 

لصال  إعادة تأهيل البنية التحتية ال يذكر أي من المسببات  6101ص  الخدمات المقدمة منذ عام و 

بين منظمة حصلت ي التمعركة الجراء   6111التي أدت إلى تدمير وتشريد سكان مخيم نهر البارد عام 

في القسم الخاص عن  . التي تدور في فلك تنظيم القاعدة، وبين القوات المسلحة اللبنانية" فت  اإلسالم"

 : خدمات البنية التحتية في لبنان نجد الوص  التالي

نعمل على دعم إسناد عمل الوكالقة فقي إعقادة تعميقر مخقيم نهقر البقارد، وذلقك بشقكل رئيسقي مقن خقالل تققديم النصق  وا عقارة 
وقد قمنا . إعادة التأهيل، كان أكثر من خمسة آالف منزل موضوع على قائمة االنتظار لغايات 6101وفي عام . الموظفين

وتقم . بجدخال نهج جديد إلعادة تأهيل المساكن، وذلك بهدف تقليل الكلفة واسقتهداف األشقد فققرا وذلقك لزيقادة ملكيقة المشقروع
وبنقاء علقى النجقا  . مسكنا بموجقب هقذا القنهج الجديقد فقي مخقيم عقين الحلقوة لالجئقين 16تنفيذ مجموعة تجريبية مكونة من 

وبحلقول عقام . ه في هقذه المجموعقة التجريبيقة، ققام المقانحون بتمويقل المزيقد مقن المسقاكن ضقمن القنهج الجديقدالذي تم تحقيق
مسكن تغطي عشرة مخيمات من أصل المخيمقات االثنتقي عشقرة فقي  0,816، قمنا بتمويل إعادة تأهيل ما مجموعه 6101
 117.لبنان

ية تعامل السلطات اللبنانية مع المخيمات األونروا ال تذكر من قريب أو بعيد أي شيء عن طريقة وآل

الفلسطينية سواء في مخيم عين الحلوة أو مخيم نهر البارد، وكي  أنها السبب الرئيسي في تدني مستوى 

بحاجة دائمة للمساعدة على حساب  جئين إلى مجرد أشخاص البنية التحتية في المخيمات وتحويل الال

أي شخص ليس "حظر على  6110فالبرلمان اللبناني عام . ةتهميش وجودهم ودورهم وهويتهم السياسي

كما لم يعد بوسع الالجئين شراء أراضي أو ". مواطنا  لدولة معترف بها الحصول على عقارات من أي نوع

                                                           
117

تقققاريخ ." البنيقققة التحتيقققة وتحسقققين المخيمقققات فقققي لبنقققان. "وكالقققة األمقققم المتحقققدة لغقققوث وتشقققغيل الالجئقققين الفلسقققطينيين فقققي الشقققرق األدنقققى األونقققروا 
 gf1http://goo.gl/Zf1 ،(6101نون األول، كا 61)الوصول 
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تجاهل األونروا لذكر حقيقة تعامل السلطات  118.نقل ممتلكات أو التوصية بعقاراتهم ألحد األقارب

فلسطينية يساهم في تهميش وتخفيض وجود الالجئ الفلسطيني كجنسان أوال ، اللبنانية مع المخيمات ال

 . وكصاحب حق ثانيا  

مخيم اليرموك فجن الوكالة بدأت بجسقاط لف  مخيم واستبدلته  بلف  ضاحية، وهو األمر الذي قد في حالة 

ى الموقع نجدهم يقولون عل 119.يقود للتخفي  من هول المعاناة التي يتعرض لها المخيم وسكانه

 : التالي في دمشق اإللكتروني وعلى لسان الناطق الرسمي باسم األونروا

شهدت ضاحية اليرموك والمناطق المحيطة بها تصعيدا خطيرا للنزاع المسل ، واشتمل ذلك على تبادل كثي  ومتكرر 
مساعدة اإلنسانية المنقذة لألروا  للنيران واستخدام األسلحة الثقيلة التي عملت وبشكل متواصل على إعاقة عملية توزيع ال

 120شخص 08,111للمدنيين المحاصرين في المنطقة والبال  عددهم 

 

اليرموك حول توزيع الطرود الغذائية، بينما يأتي موضوع توفير  في مخيم األولوية لدى األونرواتتمركز 

يقولون عن الوضع الطارئ فنجدهم  ،الحماية للمدنيين في المخيم في مرتبة أخيرة ضمن أولويات األونروا

 : في المخيم وحاجة السكان التالي

طرد غذائي بحاجة ألن يتم توزيعها كل يوم من أجل تلبية الحد األدنى من االحتياجات الغذائية  111إن ما يقارب من 
ا باستئناف ومن أجل وق  معاناة المدنيين في اليرموك، تطالب األونرو . لهؤالء السكان المعرضون للمخاطر بشكل شديد

هذا المستوى من التعاون وبالتوق  الفوري عن األعمال العدائية المسلحة في اليرموك وحولها وبأن تقوم كافة األطراف 

 121.المعنية بالتصرف بطريقة تعزز حماية المدنيين في اليرموك وا عطاء األولوية القصوى الحتياجاتهم اإلنسانية

                                                           
 ،(6106خريققققققق  . )معهقققققققد واشقققققققنطن لسياسقققققققات الشقققققققرق األدنقققققققى". الالجئقققققققون الفلسقققققققطينييون يعقققققققانون األمقققققققّرين فقققققققي لبنقققققققان. "شققققققينكر، ديفيقققققققد 118

lebanon-in-languish-refugees-analysis/view/palestinian-nstitute.org/ar/policyhttp://www.washingtoni 
 

119
 ،(6101شباط،  1)تاريخ الوصول " .انقذوا اليرموك". األونروا في الشرق األدنى الجئي فلسطينوكالة غوث وتشغيل  

http://goo.gl/VxV3Jq 
 

 . ابقالمصدر الس 120
  .المصدر السابق 121

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/palestinian-refugees-languish-in-lebanon
http://goo.gl/VxV3Jq
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المعاناة التي يتعرض لها الالجئون بفعل القص  واألعمال في هذا البيان على الرغم من وضو  حجم 

العدائية على المخيم، ومدى حجم الخطر المحيط بحياتهم وحاجتهم المّلحة والضرورية للحماية، وضرورة 

إال إن األونروا قد دعت " الالجئين"إلى تحييد المدنيين  (النظام السوري والمعارضة) دعوة األطراف

إلى حماية المدنيين وا عطاء األولوية الحتياجاتهم اإلنسانية بدال  من أن تكون األولوية  المتنازعة األطراف

 . لحماية حياتهم من الخطر وتحييدهم عن الصراع الدائر في سوريا

 

أولويات األونروا المتمحورة حول الغذاء يعكسها الخطاب العام الذي يتبناه المفوض العام لألونروا، كما أن 

ث عن العالج الطبي والنفسي دون اإلشارة إلى الحاجة الملحة لتقديم يغذاء يرافقه الحدالحديث عن ال

 .  حماية جسدية وقانونية فورية لالجئين القابعين تحت القص  في المخيم

هي للمواد الغذائية والعالج على حساب الحماية، بدال    -الصحفية  كما يظهر في البيانات -األولوية 

ففي تصري  صحفي للمفوض السابق . اية متوازية مع تقديم العالج والغذاء لالجئينمن أن تكون الحم

 : نجده يقول التالي 6101شباط  61فيليبو غراندي في 

إن الجئي فلسطين الذين تحدثت إليهم كانوا يعانون من الصدمة جراء . إنني منزعج للغاية ومصدوم لما شاهدته هذا اليوم
إن ما شاهدته . العديدون منهم كانوا بحاجة واضحة لدعم فوري، ال سيما الغذاء والعالج الطبياألحداث التي مروا بها، و 

والمتعلق بسبل الوصول اإلنساني والصادر عن مجلس  6019وسمعته اليوم يؤكد أن هذا هو الوقت المناسب لقرار رقم 
 122.ثباتاألمن الدولي لألمم المتحدة وضرورة قيام كافة األطراف بتطبيق القرار ب

وفقققي تصقققري  أوردتقققه هيئقققة اإلذاعقققة البريطانيقققة، ققققال غرانقققدي مخاطبقققا  الحشقققد الكبيقققر القققذي تجمهقققر حولقققه 

نحقن لقن ننسقاكم، والعقالم " : المحاصقر مخقيم اليرمقوك اة التقي تعرضقوا لهقا فقيللحديث عقن قصقص المعانق

                                                           
122

المفوض العام لألونروا يؤكد بحزم على ضرورة : بعد زيارته مخيم اليرموك . "وكالة غوث وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى األونروا 
 ttp://goo.gl/u8ep7Vh ، (6101آذار،  61)تاريخ الوصول ." وصول المساعدات اإلنسانية بال عوائق
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ا لن ينساكم شقخاص المتققاتلون بالسقما  إننا نأمل بأن نصل للجميع إذا ما قام األ"وأضاف غراندي ". أيض 

 123".لنا بذلك

عددها، حجم الدمار، حجم األموال لمنشأت المدمرة، أما فيما يتعلق بقطاع غزة، فيتم التركيز على ا 

الالزمة إلعادة إعمار المنشأت، مع تهميش الحديث عن الضرر الذي تعرض له اإلنسان نتيجة تلك 

وفي التقارير الدورية الخطاب الموجه لمجتمع المانحين  يبطريقة أو بأخرى يتم إقصاء الالجئ ف. الحرب

على سبيل المثال، في البيان التالي نجد األونروا تركز على عدد المساكن . الصادرة عن مكاتب األونروا

منزل دمرت وأصيبت في الحرب األخيرة على  92,111 -16,111المدمرة والتي يتروا  عددها ما بين 

ان يشدد ويستعمل إحصائيات المنازل المدمرة من أجل توضي  حجم التمويل كما أن البي. قطاع غزة

لالزم لتوفير االالزم إلعمار المساكن المدمرة وا عانات اإليجار، حيث قدرت األونروا مجموع التمويل 

فيما يلي جزء من البيان المنشور حول . مليون دوالر أمريكي 161اإلعانات وا عادة اإلعمار ب 

 : الموضوع

أو دمرت خالل الصراع الذي نشب في هذا الصي   في قطاع غزة التي تضررت  منازل عائالت الالجئين    عددبل
أكثر من   منزل دمرت أو أصيبت بأضرار ما يمثل 92،111مسكن ، ونحن نعلم ا ن أن أكثر من  16،111حوالي 

للدمار الكلي الذي أثر على حوالي    من مساكن الالجئين 1,111تعرض أكثر من . كنا نتوقعه  ضع  الرقم الذي
منها ألضرار بليغة  01،111منزل إضافي للضرر، حوالي  89،111  بينما تعرض ما يقرب من. أسرة  01,111

تمثل تحديا كبيرا للوكالة على   هذه األرقام الضخمة"وأضاف السيد تيرنر (. دوالر أمريكي 1,111بحاجة ألكثر من )
صال صعيدي توفير المأوى االنت إزالة األثار المادية الكبيرة  ثار   وا عادة اإلعمار للمساكن المتضررة، و كذلك  قالي وا 

مأوى بديل، وا عادة بناء   وقدرت األونروا مجموع التمويل الالزم لتوفير إعانات اإليجار لألسر التي ال تمتلك. الصراع
 011تعهد بنحو  حتى ا ن، هناك . دوالر أمريكي مليون  161لذوي الضرر سيصل لنحو   المنازل المدمرة و اإلصال 

 124.مليون دوالر أمريكي 261  مليون دوالر أمريكي، مما يترك فجوة تقدر بحوالي

                                                           
123

 . المصدر السابق 
تاريخ ." مطلوب تمويل عاجل لمعالجة الدمار غير المسبوق في قطاع غزة. "وكالة غوث وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى األونروا 124

 http://goo.gl/zIBE8x، (6101آذار،  68)الوصول 
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اضطروا كي  يتم الحديث عن الذين  تعكس البيانات أعاله سواء تلك المتعلقة باليرموك أو بقطاع غزة

الحديث عنهم في أغلب ، حيث يقتصر الحربو تضررت منازلهم بسبب أبعيدا  عن منازلهم،  النزو 

حالة الموضوع لمجرد مقاربة إنسانية بحتة  األحيان على مستوى البقاء ومتطلبات البقاء على قيد الحياة، وا 

تلك البيانات وا لية التي يتم العمل بها مع مجتمع الالجئين تنم . خالية من أي بعد سياسي، أو اجتماعي

لذي يقود العتبار الالجئين مجرد كتلة صّماء وصامتة وسلبية، ما يجمعها هو عن قدر كبير من التجريد ا

هذا التعامل مع  .العزلة عن األحداث التي أدت إلى تحولهم إلى الجئين، أو اضطرارهم النزو  مرة أخرى 

وهي آلية تستخدمها " Bio-Politics"سياسة  –الالجئين ككتلة صّماء من قبل األونروا ُيعرف ب البيو 

يوائها "منظمات اإلغاثة اإلنسانية، حيث تعتبر الالجئين الفلسطينيين مجرد أجساد  ال بد من إطعامها وا 

فالالجئون الفلسطينييون في هذه الحالة مجرد أرقام وبيانات،  125".دون أن يكون لها أي حضور سياسي

 126".ليسوا سوى أرقام، وكتلة سياسية مؤقتة تنتظر العودة" وهم

طق المرتكز على أهمية تقديم المساعدات اإلنسانية وتجريد الالجئين واعتبارهم كتلة يعكس هذا المن 

كجنسان أوال ، وكصاحب حق ثانيا ، ليؤكد على األجندة صماء مدى اإلستالب الذي يتعرض له الالجئ 

ادي، وهي المبطنة لألونروا، باختزال دورها في تقديم المساعدات اإلنسانية، األمر الذي يعزز موقفها الحي

استراتيجية وضعتها األونروا خدمة  لألجندة السياسية لألمم المتحدة حيال قضية الالجئين الفلسطينيين، 

 . ومستقبل تسويتها

 

                                                           
" تأمالت في ا ليات التي تعزز فقرهم الدائم،: اإلقصاء اإلجتماعي لالجئين الفلسطينيين في لبنان" نفي، جاد شعبان، كارين سيفيرت، ساري ح 125

 .10-11(: 6106) 90عدد : 61، مجلد مجلة الدراسات الفلسطينية
 

 . المصدر السابق 126
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  ماذا يقول الالجئون في الميدان؟: الفصل الخامس
 

الفصقققققققول األربعقققققققة السقققققققابقة مقققققققوجز تقققققققاريخي لنشقققققققوء قضقققققققية الالجئقققققققين الفلسقققققققطينيين، ونشقققققققأة تناولقققققققت 

الالجئققققققققين  مخيمققققققققاتتنفققققققققذها فققققققققي  مويققققققققل الغربققققققققي علققققققققى البققققققققرامج التققققققققياألونققققققققروا وتمويلهققققققققا وأثققققققققر الت

فهققققوم الحمايققققة القانونيققققة مققققن متناولققققت  كققققذلك،. الفلسققققطينيين، بمققققا فققققي ذلققققك موضققققوع الحمايققققة القانونيققققة

جهقققققة نظقققققر األونقققققروا والمفوضقققققية السقققققامية لألمقققققم المتحقققققدة لشقققققؤون الالجئقققققين، وكيققققق  اعتبقققققرت الوكالقققققة 

تشقققققكل رديفقققققا  للحمايقققققة القانونيقققققة التعلقققققيم والصقققققحة والبنيقققققة التحتيقققققة وبقققققرامج الطقققققوارئ أن بقققققرامج الغقققققذاء و 

تناولققققت الفصققققول السققققابقة كيقققق  شققققكلت مققققا ك .ة الواجققققب توافرهققققا لالجئققققين فققققي أمققققاكن تواجققققدهموالفزيائيقققق

واضقققققحا  لتققققققويض الحمايقققققة بقققققدال  مقققققن تعزيزهقققققا فقققققي  كقققققل مقققققن مخيمقققققات غقققققزة ومخقققققيم اليرمقققققوك نموذجقققققا  

ر لققققققدى األونقققققروا ا ليقققققات والمسقققققوغات القانونيققققققة لتفعيقققققل وتطقققققوير منظومقققققة حمايققققققة الوققققققت القققققذي تتقققققواف

مقققققن أجقققققل تكقققققوين رأي أوضققققق  وأعمقققققق  لكقققققن، .تشقققققمل جميقققققع الالجئقققققين الفلسقققققطينيين المسقققققجلين لقققققديها

عققققققن ممارسققققققات األونققققققروا المتعلقققققققة بالحمايققققققة القانونيققققققة لالجئققققققين الققققققواقعين تحققققققت والياتهققققققا ال بققققققد مققققققن 

الالجئقققققين أنفسقققققهم، لقققققذلك يقققققأتي الفصقققققل الخقققققامس ليققققققدم آراء الالجئقققققين حقققققول عالقققققققتهم  ءاسقققققتطالع آرا

   .مخيمات في الضفة الغربيةباألونروا وبرامجها من خالل إجراء المقابالت معهم في خمس 

لضفة استعراضا  وتحليال  لنتائج العمل الميداني في خمس مخيمات فلسطينية في ا فصليتضمن هذا ال

الغربية، حيث تم استطالع آراء الالجئين حول موضوع فجوة الحماية القانونية، ومدى تعرضهم النتهاكات 

وكيفية تعاملهم مع االنتهاكات وردود فعل األونروا ودورها . قانونية وجسدية من قبل اإلحتالل اإلسرائيلي

طبيعة العالقة ما بين الوكالة كذلك لإلطالع على . في التخفي  أو معالجة آثار هذه اإلنتهاكات

والالجئين، والخدمات المقدمة لهم وأثرها على حياتهم من ناحية اجتماعية، واقتصادية، وتعليمية، 
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تم تحليل األسئلة الرئيسية األربعة المتعلقة بموضوع الحماية القانونية، ذلك ألن طبيعة . وصحية

 . يةاستجابات األسئلة قابلة للتحليل والحساب بنسب مئو 

 

 منهجية الدراسة الميدانية   5.1

 منهج الدراسة  5.1.1
 

تقققققم اعتمقققققاد منهجيقققققة تحليقققققل المضقققققمون والمتمثلقققققة فقققققي وضقققققع أسقققققئلة مفتوحقققققة وتحليقققققل أنمقققققاط اإلجابقققققات 

التقققققي ققققققدمها المبحقققققوثين خقققققالل المققققققابالت الميدانيقققققة مقققققع الالجئقققققين الفلسقققققطينيين فقققققي خمقققققس مخيمقققققات 

نقققققققققابلس، مخقققققققققيم /جنقققققققققين، مخقققققققققيم بالطقققققققققة/مخقققققققققيم جنقققققققققين: فقققققققققي الضقققققققققفة الغربيقققققققققة، وهقققققققققذه المخيمقققققققققات

 . بيت لحم/بيت لحم، مخيم عايدة/نابلس، مخيم الدهيشة/العين

تققققم اختيققققار مخيمققققي جنققققين وبالطققققة والعققققين لتغطيققققة منطقققققة شققققمال الضققققفة الغربيققققة، ومخيمققققي الدهيشققققة 

هققققققة مواج تعققققققيش حالققققققة المخيمققققققاتة منطقققققققة جنققققققوب الضققققققفة العربيققققققة، خاصققققققة وأن تلققققققك وعايققققققدة لتغطيقققققق

دائمققققققققة وتتعققققققققرض العتققققققققداءات وانتهاكققققققققات متكققققققققررة مققققققققن قبققققققققل قققققققققوات االحققققققققتالل اإلسققققققققرائيلي مقارنققققققققة 

لة وصققققول الباحثققققة إلققققى تلققققك فققققي مخيمققققات الضققققفة الغربيققققة لسققققهو  وقققققد تققققم التركيققققز األخققققرى، بالمخيمققققات

وصققققققعوبة الوصققققققول إلققققققى مخيمققققققات قطققققققاع غققققققزة ولبنققققققان وسققققققوريا نظققققققرا  لعوائققققققق االحققققققتالل  المخيمققققققات

الدولققققة اللبنانيققققة لققققدخول  للققققدخول إلققققى قطققققاع غققققزة، وصققققعوبة الحصققققول علققققى تصققققاري  مققققن اإلسققققرائيلي

 إلققققى المخيمقققققاتالفلسققققطينية هنققققاك، وتققققردي الوضققققع األمنقققققي فققققي سققققوريا وصققققعوبة الوصققققول  المخيمققققات

قققققد نزحققققوا عققققن مخيمققققاتهم بسققققبب الحققققرب القائمققققة فققققي  نية هنققققاك وألن معظققققم سققققكان المخيمققققاتالفلسققققطي

 . سوريا

 : ئلة الدراسة الرئيسية على النحو التاليوقد كانت أس
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 ما منظورك نحو األونروا بما تقدم من خدمات لالجئين الفلسطينين؟ : السؤال األول -

مقققا هقققي تقققداعيات غيقققاب الحمايقققة القانونيقققة فقققي انتقققداب األونقققروا علقققى األمقققن : السقققؤال الثقققاني -

 اإلنساني لالجئ الفلسطيني؟

جها وتقدمها األونقروا عقن الالجقئ الفلسقطيني، وهقل تسقاهم ما الصورة التي تنت: السؤال الثالث -

 هذه الصورة في تعزيز وتعميق حالة اإلستثناء؟

ما هي طبيعة العالقة التي تربط بين الالجئين الفلسطينيين وبين األونروا، ومقا : السؤال الرابع -

 هي محددات هذه العالقة؟

األسققئلة /السققؤال الواحققد والتققي وردت عققن ،بققاتوتققم تحليققل اسققتجابات المبحققوثين مققن خققالل خلققق فئققات إجا

 . األربع

 

 

 

 اإلطار الزماني والمكاني والمادي: حدود الدراسة 5.1.2
 

ذكققققور،  1الجققققئ مققققن كققققل مخققققيم،  01. عينققققة مكونققققة مققققن سققققبعون الجققققئ والجئققققة :اإلطععععار المععععادي -

م تقسقققققيم كقققققل مخقققققيم تقققققم اختيقققققار عينقققققة عشقققققوائية منتظمقققققة، حيقققققث تققققق. إنقققققاث مراعقققققاة للتقققققوازن الجنقققققدري  1

لعمقققققل مققققققابالت مقققققع أحقققققد أفقققققراده  1واختيقققققار البيقققققت رققققققم  1 -0إلقققققى أربعقققققة أقسقققققام وتقققققرقيم البيقققققوت مقققققن 

 (. العمر والجنس)إذا كانوا ضمن شروط العينة 

مخقققققيم جنقققققين فقققققي محافظقققققة جنقققققين، مخقققققيم العقققققين فقققققي نقققققابلس، مخقققققيم بالطقققققة فقققققي  :اإلطعععععار المكعععععاني -

جققققققاء اختيققققققار هققققققذه المخيمققققققات ألنهققققققا أكثققققققر . م الدهيشققققققةنققققققابلس، مخققققققيم عايققققققدة فققققققي بيققققققت لحققققققم، مخققققققي
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للمزيقققققد عقققققن  . )المخيمقققققات عرضقققققة لإلقتحامقققققات والمواجهقققققات المباشقققققرة مقققققع ققققققوات االحقققققتالل اإلسقققققرائيلية

 (. 8 -2ت وأعداد الالجئين انظر مالحق المخيما

 . 6101نوفمبر / تشرين الثاني -6101أكتوبر / تشرين األول :اإلطار الزماني -

 

 عينة الدراسة وأدواتها 5.1.3
 

مققققققن كققققققل مخققققققيم أربعققققققة عشققققققر . مخيمققققققاتشققققققملت عينققققققة الدراسققققققة سققققققبعون الجققققققئ والجئققققققة مققققققن خمققققققس 

أمققققا بالنسققققبة لنققققوع العينققققة فقققققد كانققققت . سققققبعة ذكققققور، سققققبعة إنققققاث: الجققققئ، تققققم مراعققققاة التققققوازن الجنققققدري 

 . عشوائية منتظمة

حيققققققث تضققققققمنت االسققققققتبانة . اسققققققتجابات اسققققققتخدمت المقابلققققققة واالسققققققتبانة كققققققأداة رئيسققققققية للوصققققققول إلققققققى

سققققققؤاال  ذات عالقققققققة مباشققققققرة بمحققققققاور وأسققققققئلة الدراسققققققة الرئيسققققققية، حيققققققث تققققققدرجت مققققققن العققققققام إلققققققى  08

 (. 9ملحق رقم  :لإلطالع على كافة أسئلة االستبانة، انظر. )الخاص
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 نتائج الدراسة الميدانية وتحليلها  5.2 
 

 ألونروا بما تقدم من خدمات لالجئين الفلسطينين؟ ما منظورك نحو ا: السؤال األول

 األونروا حسب وجهة نظرك وتجربتك في المخيم عدو أم صديق، ولماذا؟  -

 كرت األونروا؟ / ماذا تعني لك بطاقة -

هقققل تعتققققد أن الالجئقققين الفلسقققطينيين يعتمقققدون  بشقققكل كّلقققي علقققى خقققدمات األونقققروا رغقققم تحسقققن  -

 دية؟ اإلقتصا/المهنية/أوضاعهم العلمية

إلقى أي مقدى تقؤمن وتثقق بالقدور القذي تلعبقه )هل تعتقد أن لألونروا دورا  مختلفقا  اتجقاه الالجئقين؟  -

 األونروا اتجاه الالجئين الفلسطينيين؟ 

بديلققة عققن األونققروا فققي  هققل أنققت مققع حققّل وكالققة األونققروا لتتققولى السققلطة الفلسققطينية تنفيققذ بققرامج -

 المخيمات؟
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 ا حسب وجهة ن رك وتجررتك في المخيم عدو أم صديق، ولماذا؟األونرو : 1جدول 
 اإلقتباسات المجموع  المخيمات اإلستجابات

 % النسبة العدد عايدة الدهيشة العين بالطة جنين
  8 صديق

(11.0)% 
01 
(96.8)% 

9 
(21.6)%   

0 
(1.01)% 

1  
(11.1 )% 

12  (10.1)%  " صديق نحن ال ندفع فواتير الماء
 ".اءوالكهرب

 " صديق ألننا نتعالج في عياداتها
 . "ونتعلم في مدارسها

 " هي صديق عشان المساعدات اللي
 ".بتقدمها

  الوكالة صديق ألنها منذ التهجير
تساعد الناس في التعليم وبنت لهم 

 " البيوت بدل الخيام والنوم في البرد 
 " صديق ألنها تساهم في تحسين

وتطوير شؤون المواطنيين في 
 "  .المخيم

 " في اإلطار الخارجي هي صديق تقدم
المساعدة ومن الداخل هي من يجر  

 "ويداوي يهدم ويبني الخ
 " صديق ألنه ال يوجد أي مؤسسة

وطنية أو غير وطنية تقدم لالجئين ما 
تقدمه األونروا للمخيمات والالجئين 

 ."من خدمات
 1 عدو

(68.1)% 
0 
(1.01)% 

1 
(68.1)% 

01 
(10.1)% 

0 
(1.01)% 

61 (68.1.)%  " عدو تريد لنا أن نبقى في المخيم إلى
 "األبد 

 " وقت اإلضراب كانت عدو وكانت
 "ضد الموظفين والالجئين 

 
 " عدو ألنها لم ترجعنا إلى بيوتنا وبنت

 ." لنعيش فيها على طول المخيماتلنا 
 

 " األونروا عدو ألنها لم تحّل القضية
 "  حتى ا ن

 
 "نحةعدو لتنفيذ أجندة الدول الما" 

 
 " عدو النها تحارب العديد من القضايا
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 "واستحقاقات لالجئين
طقققققققققققققققققققققرف 

 محايد
6 
(01.6)% 

1 0 
(1.01)% 

1 
(60.1 )% 

8 
(11.0)% 

01 (61)%   " هيك وهيك مش عدو وال صديق ألنها
تلبي احتياجات وطلبات المواطنين 

 ." لكن ليس بشكل كامل
 

 

م التفاوت الموجود بين الالجئين الفلسطينيين في تظهر معطيات الجدول ونسب االستجابات في كل مخي

ي مخيم جنين مثال  ف. عدوا الجميع بأنها صديق، وال يرون بأنها النظر إلى األونروا، حيث ال يراه

يعتبرونها صديق وربطوا ذلك اإلعتبار بالخدمات التي تقدمها الوكالة لالجئين في المخيم، %( 11.0)

ما كذلك في مخيم عايدة صنفها . األونروا كصديق، وليس كعدو فكانت الخدمات هي معيار تصني 

من ناحية . كصديق ألنها تساهم في تطوير وتحسين أوضاع المواطنين الفقراء في المخيم%( 11)نسبته 

من المبحوثين في مخيم بالطة أن األونروا صديقا ، وكان من ضمن %( 21.6)ما نسبته أخرى اعتبر 

لكن، بناء البيوت بدال  من . نها ساهمت في بناء البيوت لالجئين بدال  من الخيمالمعايير لهذا التصني  أ

. من المبحوثين في ذات المخيم لتصني  الوكالة كعدو %(1.0)ما نسبته الخيم اعتبر معيارا  لحوالي 

 باإلضافة إلى ذلك، اعتبرت وصنفت الوكالة كعدو الرتباطها بأجندات الدول المانحة وألنها وقفت ضد

من  %(10)ما نسبته الموظفين العرب خالل إضرابهم األخير، فكانت هذه المعايير كافية ألن يعتبرها 

التصني  لم يقتصر على عدو أو صديق، بل هنالك نسبة أخرى من . المبحوثين في مخيم الدهيشة عدوا  

لمبحوثين في من ا%( 60.1)ما نسبته المبحوثين تصن  األونروا على أنها طرف محايد، حيث يعتقد 

 .  مخيم الدهيشة أنها طرفا  محايدا  

من المبحوثين في المخيمات الخمسة أن األونروا صديق، بينما  %(10.1)ما نسبته  بالمحصلة يعتقد

 . طرفا  محايدا   من المبحوثين%( 61)من المبحوثين أنها عدو، ويعتبرها %( 68.1)ما نسبته يرى 
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 األونروا؟كرت / ماذا تعني لك بطاقة: 2جدول 

 اإلقتباسات المجمو  المخيمات اإلستجابات

 النسبة  العدد  عايدة  الدهيشة  العين  بالطة  جنين

بطاقة إثبات 
لجوء وتأكيد 
على حق 

 العودة

01 
(10.1)% 

8 
( 11.0)% 

9 
(21.6)%  

2 
(16.8)% 

9 
(21.6)% 

16 (21)%   " تققققققدل علققققققى أننققققققا طردنققققققا مققققققن
أراضينا وأهلنا هم الجئقون يحقق 
 ." لهم العودة إلى قراهم األصلية

 "الكرت هو دليل أنني الجئة." 
 

 
بطاقة 

 مساعدات
1 
(68.1)% 

2 
(16.8 )% 

1 
(11.1)% 

8 
(11.0)% 
 

1 
(11.1)% 

68 
 
 
  
 

(11 )%  " بطاققققققة تققققققدم لقققققي المسقققققاعدات
 ."واالحتياجات

 " كقققققققققققرت مقققققققققققن أجقققققققققققل التعلقققققققققققيم
 ." والصحة

 " معظققققم التطبيقققققات فققققي حيققققاتي
ج واللعقب فقي مثل التعليم والعال

المالعقققققققب هقققققققي بسقققققققبب كقققققققرت 
 ."األونروا

 " تسقققققاعدنا وترفققققققع مققققققن مسققققققتوى
 ."معيشتنا

 

 

فققي ظققل االعتمققاد الجزئققي علققى الوكالققة وخققدماتها تققم طققر  سققؤال مققا الققذي تمثلققه بطاقققة األونققروا لالجققئ؟ 

عدات انقسققم المبحوثقققون فقققي اإلجابقققة علقققى هقققذا السقققؤال إلققى فقققريقيين، األول يقققرى بأنهقققا مجقققرد بطاققققة مسقققا

ثبات لجوء  . وخدمات، والثاني يرى بأنها بطاقة تأكيد على حق العودة وا 

الكقققرت هقققو دليقققل علقققى أنهقققم الجئقققين طقققردوا مقققن / بقققأن البطاققققة %(21)يعتققققد معظقققم المبحوثقققون وبنسقققبة 

أراضيهم وأن أجدادهم وأهاليهم الجئون يحق لهم العودة إلى أراضيهم، ويستمر المبحوثون بقالقول بقأن هقذا 
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ثبقات أنهقم فلسقطينييون مهّجقرون ولقذلك هقم متمسقكون بهقذه البطاققة التقي الك رت مهم إلثبات حق العودة وا 

 . يعتبرونها هويتهم كالجئين

فققجنهم يعتبققرون الكققرت بمثابققة بطاقققة مسققاعدات ووسققيلة  %(11)أمققا القسققم الثققاني مققن المبحققوثين وبنسققبة 

ووسقيلة لرفقع مسقتوى معيشقتهم، ومسقاعدة العقائالت للحصول على الخدمات التعليمية والصحية والغذائيقة، 

 . الفقيرة

الكرت يعكس اخقتالف نظقرة الالجئقين إلقى الوكالقة وانقسقامهم مقا بقين / اختالف النظرة اتجاه بطاقة الوكالة

اعتبارها مؤسسة خدمات وا غاثة أو اعتبارها مؤسسة تمثل قضيتهم ومسيرة لجوئهم وحقهم بالعودة، وهذا مقا 

أخرى إلى األسئلة المتعلقة بكقون الوكالقة صقديقا  أم عقدوا  وبقاألدوار التقي تلعبهقا اتجقاه الالجئقين يعيدنا مرة 

 . من عدمه في بيان المسببات التاريخية والسياسية لقضية اللجوء والنكبةودورها وقضيتهم 

يقققة مقققن هنقققا يظهقققر لنقققا بقققأن الوكالقققة حسقققب وجهقققة نظقققر الالجئقققين المبحقققوثين ليسقققت مجقققرد مؤسسقققة خدمات

دارتهققا للمخيمققات منققذ  عامققا  يجعققل منهققا فققاعال   21وا غاثيققة، بققل أن انخراطهققا فققي كافققة تفاصققيل حيققاتهم وا 

ربمققا غيققر مباشققر فققي أمققور تتعلققق بقضققية الالجئققين والنكبققة، مثققل دورهققا مققن عدمققه فققي إيجققاد حققّل جققذري 

 . بأس بها من الالجئين ال سية أكثر منها هوية خدماتية لنسبةللقضية، وبطاقتها التي تمثل هوية سيا
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هل تعتقد أن الالجئين الفلسطينيين يعتمدون  بشكل كّلي على خدمات األونروا : 3جدول 
 اإلقتصادية؟/المهنية/ر م تحسن أوضاعهم العلمية

 اإلقتباسات المجمو  المخيمات إلستجاباتا

 النسبة العدد عايدة الدهيشة العين بالطة جنين

بشكل 
 جزئي

00 
(18.1)% 

01 
(96.8)% 

00 
(18.1)% 

00 
(18.1)% 

01 
(10.1)% 

12 (81)%   " مش بشكل كامل كل الناس بتعتمد
 ." ع حالها وهللا

 " بقققاألول كقققان كامقققل وا ن االعتمقققاد
جزئققققققققي ألنهققققققققم قلصققققققققوا الخققققققققدمات 

 ." والمساعدات
 " االعتمققققاد لقققققيس كامققققل بقققققل حسقققققب

الحاجقققققققة، عنقققققققدما ال يكقققققققون هنقققققققاك 
ب إضقققراب مقققثال  فقققي العيقققادات نقققذه

للعققققققالج واألوالد يققققققذهبون للمققققققدراس 
 ." للتعليم

 " نتكققققل بشققققكل جزئققققي علققققى الوكالققققة
 ." منذ االنتفاضة الثانية

 
ال نعتمد 
 عليها أبداً 

1 
(60.1)% 

0 
(1.01)% 
 

1 
(60.1)% 

6 
(01.6)% 

1 
(68.1)% 

01 (08.1)%  " توقفنقققققا عقققققن االعتمقققققاد عليهقققققا مقققققن
وقققققققققققققققققققققت تقلققققققققققققققققققققيص الخققققققققققققققققققققدمات 

 ." والمساعدات
 " المخقققيم ال يعتمقققد مقققن سقققكن خقققارج

 "عليها وال بأي شيء
نعم، بشكل 

 كامل
1 1 1 0 

(1.01)% 
1 0 (1.01)%  

تظهققر المعطيققات أعققاله أن الالجئققون ومنقققذ إعققالن األونققروا عققن تقلقققيص خققدماتها بسققبب األزمققة الماليقققة، 

 %(81)نسبته  ماوتحديدا  من بعد فترة اإلنتفاضة الثانية قد قل اعتمادهم على األونروا وخدماتها، وأصب  

من الالجئون يعتمدون على األونقروا بشقكل جزئقي وخاصقة فقي مجقال التعلقيم، فقال مكقان آخقر وال مؤسسقة 

. أو هيئققة محليققة أو دوليققة لققديها القققدرة علققى تغطيققة متطلبققات التعلققيم لالجئققين فققي المخيمققات الفلسققطينية
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لبا  علققى حيققاة الالجئققين وخاصققة يضققي  المبحوثققون بققأن التقليصققات فققي الخققدمات والميزانيققة قققد أثققرت سقق

الفئات المعدمة منهم والتي تعتمد بشكل كامل على األونروا، وبالتحديد المستفيدين من برامج البطالقة التقي 

أمققا نسققبة مققن يعتمققد علققى خققدمات . تصققرف مسققتحقات ماليققة للعققاطلين عققن العمققل مققرة كققل ثالثققة شققهور

مر الذي يعكس مدى محاوالت الالجئين في االعتمقاد ، وهو األ%(1)الوكالة بشكل كامل فهي ال تتجاوز 

 .  على جهات أخرى لتلبية احتياجاتهم ولو بشكل جزئي
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إلى أي مدي تؤمن وتثق )هل تعتقد أن لألونروا دورًا مختلفًا اتجاه الالجئين؟ : 1جدول 
 بالدور الذي تلعبه األونروا اتجاه الالجئين الفلسطينيين؟

 اإلقتباسات المجمو  المخيمات اإلستجابات

 النسبة العدد عايدة الدهيشة العين بالطة جنين

نعم، يوجد 
 لديها دور

1 
(60.1)% 

8 
(11.0)% 

0 
(1.0)% 

00 
(18.1)% 

2 
(16.8)% 

69 (10.1)% 
 " المهقققققققم عنقققققققد الوكالقققققققة موظفينهقققققققا

األجانقققققققققققب مقققققققققققش فارققققققققققققة معهقققققققققققا 
الالجئين، دايما  بتشتغل لمصلحتها 

 ." مش لمصلحتنا
 

 " األونققققروا تنفققققذ سياسققققات وأجنققققدات
 ."اسرائيل وأمريكا

 
 " نعققققققم، لققققققو إنهققققققا مؤسسققققققة بتحتققققققرم

حالهقققققا كقققققان رجعنقققققا ع بلقققققدنا مققققققن 
المخيمقققققات مصقققققلحتها نضقققققل فقققققي 

 ." والذل
 

 " نعققم، فهققي تعمققل فقققط علققى تقققديم
الخققققدمات بققققدال  مققققن حققققل القضققققية 

 ." بشكل نهائي
 

 " بمقققا إنهقققا جقققزء مقققن االمقققم المتحقققدة
صقققققققققلحة ولهقققققققققا مصقققققققققلحه غيقققققققققر م

الالجئققققين فهققققي لهققققا أكيققققد مصققققال  
شخصقققققققققية كالتواجقققققققققد فقققققققققي كافقققققققققة 

 ."المناطق
ال، ال يوجد 

 لها دور
2 
(16.8)% 

6 
(01.6)% 

06 
(81.1

)% 

1 
(60.1)% 

1 
(68.1)% 

61 (18.1)%   "  ال اعتقققققققققد أن لققققققققديها دورا  مختلفققققققققا
فهقققي تعمقققل بققققدر وسقققعها وطاقتهقققا 

  ".لمساعدة الالجئين
 

 "ال تلعققققققققققب أي دور سققققققققققوى أنهققققققققققا 



111 
 

 ."تساعدنا لنعيش حياتنا ونتعلم
 

 1 ال أعرف
(68.1)% 

1 
(68.1)%  

1 
 -

1 
 -

6 
(01.6)%  

01 (01.6)%   

 0 دورها محايد 
(1.0)% 

1 
-  

0 
(1.0 )% 

1 
 -

6 
(01.6)% 

1 (1.1)%  

 

تتفقاوت آراء الالجئققين المبحققوثين مققن مخققيم  خققر حقول إذا مققا كققان هنالققك دورا  مختلفققا  لألونققروا، فققالبعض 

سقرائيل، بينمقا يقرى القبعض ا خقر أنهقا ال تلعقب أي دور سقوى يعتق د أنها تنفقذ أجنقدات الواليقات المتحقدة وا 

إذا ما كان هنالك دور خفي . مساهمتها في عمليات التعليم وتقديم الخدمات الصحية والمساعدات الغذائية

أظهقققرت اإلجابقققات فقققي األسقققئلة لألونقققروا فجنقققه ققققد ال يكقققون دورا  ملموسقققا  ومباشقققرا  بالنسقققبة لالجئقققين، حيقققث 

مقا حيقث عّبقر .  السابقة أن األونروا بنظر الكثيرين منهم هي مؤسسات مساعدات وا غاثة فقي المققام األول

مقا  من المبحوثين بأن هنالك دورا  آخر لألونروا غير الدور اإلغاثي والخدماتي، بينمقا يقرى  (%10)نسبته 

أفققادوا بققأنهم ال يعرفققون إذا مققا كققان هنالققك دورا   %(01.6)و بققأن الوكالققة طرفققا  محايققدا ،  %5.7)) نسققبته

 .مختلفا  لألونروا أم ال
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هل أنت مع حّل وكالة األونروا لتتولى السلطة الفلسطينية تنفيذ برامج بديلة : 5جدول 
 عن األونروا في المخيمات؟

 اإلقتباسات المجمو  المخيمات اإلستجابات

 النسبة العدد عايدة ةالدهيش العين بالطة جنين
 06 ال 

 
(81.1)% 

01 
 
(011)% 

01 
 
(011)% 

00 
 
(18.1)% 

9 
 
(21.6)% 

21 (81.1)%  " ال ألنقققه األونقققروا أفضقققل بكتيقققر
مقققن السقققلطة فقققي برامجهقققا، وألن 
السقققلطة تتلققققى رواتبهقققا ودعمهقققا 

 ."المالي عن طريق االحتالل
 

 

 "  إذا أجت السقلطة ع المخقيم ر
ع ع تقققرو  علينقققا ومقققش ر  نرجققق

 ." بالدنا
 " السقققلطة غيققققر مرحقققب بهققققا فققققي

المخقققيم، دائمقققا  فقققي مشقققاكل مقققع 
 ."السلطة

 " إذا ُحّلقققت األونققققروا سققققوف نفقققققد
 ." هويتنا كالجئين

 " أنقققا مقققع وجقققود الوكالقققة إلقققى أن
يقققتم حقققل القضقققية بشقققكل نهقققائي 

 ."وعودتنا إلى أراضينا
 " ال، ألن السققققلطة ال يمكققققن لهققققا

أن تلبققققققي احتياجققققققات الالجئققققققين 
، وألن السققققققققلطة تهققققققققتم جميعهققققققققا

بققققأمور كثيققققرة أخققققرى وال تعطققققي 
وقتهققققا كلققققه لهققققذه القضققققية فهققققي 
مشقققغولة بالمفاوضقققات والتنسقققيق 

 ."األمني وقمع الناس
 6 نعم 

 
(01.6)% 
 
 

1  
 
 -

1 
 
 -

1 
 
(60.6)% 

1 
 
(11.1)% 

01 (01.6 )%  
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ة على أن تبقى األونقروا أظهر البحث الميداني أنه هنالك شبه إجماع بين المبحوثين في المخيمات الخمس

وأحد أهقم أسقباب اإلصقرار . المسؤول المباشر عن الالجئين، واالستمرار في تقديم خدمات التعليم والصحة

علققى بقققاء األونققروا هققو سققعي الالجئققين إلققى عققدم فقققدان هققويتهم كالجئققين، حيققث أنققه وبمجققرد حققّل الوكالققة 

مقققن الالجئققين أنهققم ضقققد قققرار حقققّل %( 81.1)ته مققا نسققبأفقققاد . يعتقققدون أنهققم سقققيفقدون هققويتهم كالجئققين

األونروا لتتولى السلطة شؤون المخيم بدال  منها، وهذا يعكس حالة الرفض الققاطع والواضق  لتقولي السقلطة 

دارة المخيمات، وذلك ألسباب عدة منها  :مسؤولية وا 

ت لقققديها انشقققغال السقققلطة الفلسقققطينية بالمفاوضقققات والتنسقققيق مقققع الجانقققب اإلسقققرائيلي، وال وقققق -

 . لإلهتمام بتفاصيل المخيمات واحتياجات الالجئين

تجربة الالجئين المباشرة مع قوات األمن الفلسطينية في المخيمقات محصقورة بقالقمع والضقرب  -

 . واإلعتقاالت، فحسب الالجئين ليس من المعقول أن يتولى أمورهم من يقمعهم

يقة، الشقهرية، السقنوية لالجئقين وخاصقة عدم معرفة ودرايقة السقلطة باالحتياجقات الحقيققة اليوم -

 . في نواحي التعليم والصحة والمصاري  التشغيلية

العجققز المققالي المسققتمر فققي ميزانيققة السققلطة الفلسققطينية وعققدم قققدرتها علققى اإليفققاء بالتزاماتهققا  -

الماليققققة تجققققاه موظيفهققققا يزيققققد مققققن قلققققق جمهققققور الالجئققققين حققققول قققققدرة السققققلطة علققققى اإليفققققاء 

 . جئين الماليةباحتياجات الال
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ما هي تداعيات  ياب الحماية القانونية في انتداب األونروا على األمن : السؤال الثاني

 اإلنساني لالجئ الفلسطيني؟

 ؟ (األونروا)ماذا تعرف عن فجوة الحماية في انتداب الوكالة  -

 هل غياب الحماية يجعل الالجئين بشكل دائم عرضة لالنتهاك؟  -

 اعتداء معين، وماذا تمنيت في تلك اللحظة؟/ى انتهاكهل تعرضت كالجئ إل -

 ما المخرج لضمان األمن اإلنساني لالجئين؟ -

 

 ؟(األونروا)ماذا تعر  عن فجوة الحماية في انتداب الوكالة : 6جدول 

 اإلقتباسات المجمو  المخيمات اإلستجابات

 النسبة العدد عايدة الدهيشة العين بالطة جنين
 01 ال أعرف

(96.8)% 
06 
(81.1)% 

01 
(011)% 

01 
(011)% 

01 
(011)% 

ال أعرف اعتقد أنها " %(91.1) 21
مسؤولية السلطة 
الفلسطينية وليس 

األونروا ألنها وكالة 
 "غوث وتشغيل

 0 أعرف
(1.0)% 

6 
(01.6)% 
 

1 1 1 1 (1.68)%  

 

ا  عققن فجققوة الحمايقققة تعكققس المعطيققات أعققاله والنسققب الققواردة فققي كققل مخققيم أن الالجئققين ال يعرفققون شققيئ

تعرضقهم ألي شقكل مقن االنتهقاك القانونية، وبالتالي هم ليسوا على علم بقأنهم يسقتحقون الحمايقة فقي حقال 

المثير لالهتمام في الموضوع أنه على الرغم من وجود أربعة أجيال من الالجئين إال أن المعرفة . لحقوقهم
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وعليه لم تحصل الباحثة على إجابات تتعلق . معدومةعن فجوة الحماية القانونية بين صفوفهم تكاد تكون 

بلغقت ". مقا السقبب فقي رأيقك بوجقود فجقوة الحمايقة؟: "جاء السقؤالبالسؤال التالي والمنبثق عن هذا السؤال، 

مقنهم بقأنهم يعرفقون مقا هقي فجقوة %( 1.68)، بينمقا أجقاب  %(91.1)نسقبة مقن أجقابوا بقأنهم ال يعرفقون 

متدنيقققة مقارنقققة بحجقققم القققوعي الموجقققود بقققين صقققفوف الالجئقققين حقققول قضقققيتهم نسقققبة جقققدا  وهقققي  الحمايقققة، 

 . حق العودة وعلى رأسهاوحقوقهم المختلفة 
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 هل  ياب الحماية يجعل الالجئين بشكل دائم عرضة لالنتهاك؟: 7جدول 

 اإلقتباسات المجمو  المخيمات اإلستجابات

 النسبة دالعد عايدة الدهيشة العين بالطة جنين
 01 نعم

(96.8)% 
01 
(10.1)% 

06 
(81.1)% 

01 
(96.8)% 

1 
(11)% 

11 (18.1)%  " ال يوجقققققد مقققققن يهقققققتم بنقققققا
لقققذلك نحقققن بحاجقققة دائمقققة 

 "للحماية
 " العقققالم بقققدوش يكقققون النقققا

 " حماية
  " ال حمايقققققة مقققققن السقققققلطة

وال مققققققن األونققققققروا، لققققققذلك 
يسقققققققققققققتمر اليهقققققققققققققود فقققققققققققققي 
االنتهاكقققققققققققققققققققات، نحقققققققققققققققققققن 
باألسققققققققققققققققققققاس عرضققققققققققققققققققققة 

من قبقل السقلطة  لالنتهاك
 ."واليهود

 
 0 ال

(1.0)% 
1 
(68.1)% 

6 
(01.6)% 
 

0 
(1.0)% 

1 
(11)% 

االحتالل  هما سبب االنتهاكات" %(60.1) 01
 " والسلطة

 
 

من المبحوثين في المخيمات الخمسة يعتقدون بأن  %(18.1)ما نسبته  أنيظهر من المعطيات أعاله 

عرض الدائم والمستمر لالعتداءات هو السبب الرئيسي في غياب منظومة حماية قانونية تحميهم من الت

بأن السلطة  %(60.1)ما نسبته  أفاد بينما .استمرار تعرضهم للضرب واإلنتهاكات واإلعتداءات

الفلسطينية بصفتها حكومة مضيفة لالجئين ال تقوم بواجب الحماية، بل تقوم بالتعدي على الالجئين كما 

استمرار غياب الحماية من األونروا أوال ، ومن السلطة الفلسطينية ثانيا   جاء في شهاداتهم، وعليه فجن

 .بصفتها حكومة مضيفة يضاع  من حجم االنتهاكات ومن حجم فجوة الحماية القانونية
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 اعتداء معين، وماذا تمنيت في تلك اللح ة؟/هل تعرضت كالجئ إلى انتهاك: 8جدول 
 تاإلقتباسا المجمو  المخيمات اإلستجابات

 النسبة العدد عايدة الدهيشة العين بالطة جنين
 9 نعم

(21.6)% 
1 
(11)% 

06 
(81.1)% 

00 
(18.1)% 

1 
(11)% 

12 (21.1)%  " نعققم، عنققدما كنققا فققي مواجهققات علققى بققاب
المخيم  عندما حاولوا اقتحقام المخقيم ورمقوا 
علينققا قنابققل غققاز واعتقلققوا أحققد أصققدقائي، 
، ولقققققم نعقققققرف عنقققققه شقققققيء لمقققققدة أسقققققبوعين

تمنيقققققت لقققققو يكقققققون هنقققققاك محقققققامي يتققققققابع 
قضيته أو يعرف وين هو ويترافقع عنقه فقي 

 ." المحكمة
 " تعرضققت للضقققرب عنققدما كنقققت عائققد مقققن

المدرسقققة وبقيقققت نصققق  سقققاعة لقققم اسقققتطع 
الققذهاب للمستشققفى، تمنيققت لققو يوجققد أحقققد 

علقققى يققققدي قققققوات  بيخلصقققني مققققن الضققققر 
 ." االحتالل

 "  تعرضت عندما هدمو بيوتنا فوق رؤوسنا
مقققن منطقتنقققا وكانقققت  6116وشقققردونا فقققي 

معنققا عجققوز لققيس لهققا القققدرة علققى المشققي، 
 ."  تمنيت لو أموت وال أرى ذلك المنظر

 "تنعققم، تققم التعققدي علققى رب العائلققة، تمنيقق 
 ." لو لم نكن الجئين أصال  

 " تققققم تكسققققير البيققققت عققققدة مققققرات مققققن قبققققل
اليهود واالعتداء على أفراد العائلقة واعتققال 

 . بيت تمنيت أن أموتأفراد من ال
 "تعرضت بس بستحي احكي عقن  ،  اه طبعا

 ." الموضوع
 " نعقققققم تعرضقققققت للضقققققرب  مقققققن االحقققققتالل

وتمنيقققققت فقققققي تلقققققك اللحظقققققة لقققققو أن هنقققققاك 
ققققانون ينصقققفني أو أحقققد يقققدافع عنقققي مثقققل 

 ." األونروا
 "الل نعققم أثنققاء الزيققارات إلققى سققجون االحققت

 ."اإلنسانية تعرضت النتهاك كرامتي
  "أريقققققققققققد الحقققققققققققديث عقققققققققققن  تعرضقققققققققققت، وال

 ."التفاصيل
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 1 ال
(68.1)% 

1 
(11)% 

6 
(01.6)% 

1 
(60.1)% 

2 
(16.8

)% 

66 (10.1)%  

ال أريد 
 اإلجابة

0 
(1.0)% 

1 
 -

1 
 -

1 
 -

0 
(1.0)% 

6 (6.8)%  

 

تظهققققر المعطيققققات فققققي الجققققدول أعققققاله أن نسققققبة مققققن تعرضققققوا لإلنتهاكققققات واإلعتققققداءات فققققي المخيمققققات 

حيث أن أكثر من نص  الالجئقين . أعلى ممن لم يتعرضوا النتهاكات ي نسبة، وه%(21.1) الفلسطينية

أفقققادوا وققققدموا شقققهادات حقققول تعرضقققهم إمقققا للضقققرب أو االعتققققال أو التفتقققيش، ولقققم يجقققدوا أي جهقققة تققققوم 

سجل مخيم العين في نابلس أعلى نسب حيقث وصقلت إلقى . بحمايتهم أو تتابع معهم آثار تلك اإلنتهاكات

وأخيرا  مخيمي عايدة  %( 21)ومن ثم مخيم جنين بنسبة  %( 18)مخيم الدهيشة بنسبة  يليه %(81.1)

  %(.11)وبالطة بنسبة 

مققن الالجئققين قققد %( 21.1)الخمسققة المققذكورة أعققاله أنققه مققا نسققبته  اني فققي المخيمققاتأظهققر العمققل الميققد

أي جهققة تقققوم بحمققايتهم أو  تعرضققوا النتهققاك أو اعتققداء مققن قبققل قققوات االحققتالل االسققرائيلية، ولققم يجققدوا

متابعققة آثققار  االنتهاكققات أو مسققاعدتهم فقققي تققوفير استشققارات قانونيققة أو مسقققاعدة قانونيققة سققواء مققن قبقققل 

، وهققو مققا يظهققر التقصققير الواضقق  مققن قبققل الجهققات المعنيققة فققي تقققوفير األونققروا، أو السققلطة الفلسققطينية

. هم وتأسقيس الوكالقةير ية التي يعانون منها منذ تهجحماية قانونية لالجئين، أو العمل على سد فجوة الحما

مقن %( 6.81) مقا نسقبته أنهقم لقم يتعرضقوا العتقداء أو انتهقاك، ورفقض %( 10.1)مقا نسقبته  بينما أفاد 

 . المبحوثين اإلجابة على هذا السؤال أو الحديث عن موضوع االنتهاكات واالعتداءات

وة الحماية القانونية مقن النقاطق اإلعالمقي باسقم األونقروا عند االستفسار عن موضوع حماية الالجئين وفج

في مكتب القدس األسقتاذ سقامي مشعشقع ققام بتزويقدنا بوثيققة تلخقص و تشقر  سياسقة األونقروا فيمقا يتعلقق 

األردن، )بموضققوع الحمايققة وطبيعققة الحمايققة التققي تقققدمها األونققروا لالجئققين فققي منققاطق عملياتهققا الخمققس 
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يالح  من الوثيقة أن هنالك مفهوم آخر للحماية حسب انتداب (. الغربية، قطاع غزة سوريا، لبنان، الضفة

، بقل يقتم الحقديث عقن الحمايقة المقدمقة عبقر "حمايقة قانونيقة"الوكالة، فال يوجقد هنالقك أي ذكقر لمصقطل   

 : حزمة من الخدمات والبرامج، ورد في الوثيقة الوص  التالي لعملية توفير الحماية

. روا خدماتها بطريقة تعزز وتحترم حقوق المستفيدين وضمان األمن وكرامة كل من المستفيدين وموظفي األونرواتقدم األون
تضي  الوثيقة أيضا  أن األونروا ." وهذا جزء ال يتجزأ من ضمان توفير الخدمات وفق الجودة والمعايير المتفق عليها دوليا  

نين، فجن لديها مسوؤلية خاصة في السعي لضمان الحماية بطريقة تستطيع كمزود رئيسي للخدمات العامة لالجئين الفلسطي
كما أن األونروا ملتزمة بدمج معايير الحد األدنى من الحماية في جميع . من خاللها تقديم الخدمات على أكمل وجه

ة ستقوم بتخصيص الموارد باإلضافة إلى ذلك فجن الوكال. برامجها وبطريقة تقديمها للخدمات بما في ذلك مبادرات اإلصال 
البشرية والمالية المناسبة لتلبية التزاماتها بحماية الالجئين الفلسطينيين، وباعتبار الحماية قضية رئيسية ومفصلية فجن 

دراكا  منها ألهمية  في الوكالة ملتزمة بالتنسيق والتعاون فيما يتعلق بالحماية على جميع المستويات  كافة برامجها، وا 
، فجنه ومن أجل اتخاذ إجراءات وقائية فعالة، ستواصل األونروا العمل بشكل وثيق مع الالجئين الفلسطينين ومع الشراكات

 .السلطات الوطنية ذات الصلة، ومع وكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير الحكومية

لصقلة بقين الحمايقة القانونيقة عند قراءة الوثيقة الخاصقة بالحمايقة يتبقادر إلقى القذهن تسقاؤل حقول العالققة وا

تحقدث عنهققا الوكالقة والتققي المطلقوب توفيرهقا لالجئققين، وأهميقة سققد فجقوة الحمايقة مققن جهقة والحمايققة التقي ت

مرتبطقة بنوعيقة وطبيعقة تققديم الخققدمات التقي تراعقي ضقمان حققوق اإلنسقان المنصقوص عليهققا  كمقا يظهقر

ب المعايير الدولية ال يغني بأي حال من األحقوال حيث أن توفير الخدمات حس. في مواثيق األمم المتحدة

، وفيزيائيقة مقن اإلعتقداءات واالنتهاكقات، وحمقايتهم أثنقاء الحقروب همية توفير حماية لالجئين قانونيةعن أ 

 . والنزاعات المسلحة
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 ما المخري لضمان األمن اإلنساني لالجئين؟: 9جدول 

 اإلقتباسات المجمو  المخيمات اإلستجابات

 النسبة العدد عايدة الدهيشة العين بالطة جنين
العودة 
 والتحرير

8 
 
(11.0)% 

01 
 
(96.8

)%  

01 
 
(011)%  

06 
 
(81.1)%  

00 
 
(18.1)%  

18 (86.8)%   " إعققادة أراضققينا المسققلوبة مققن قبققل
رجققققاع الالجئققققين إلققققى  االحققققتالل وا 

 ."أراضيهم وبيوتهم
 "العودة إلى البيوت وعدم التشريد 
 "طينتحرير فلس ". 
 "زوال االحتالل". 
 " حققققققققققققققرب تخلققققققققققققققص ع اسققققققققققققققرائيل

 ."والسلطة
 

توفير الحماية 
المحلية 
 والدولية

1 
 
(68.1)%  

0 
 
(1.0)% 

1 
 
 -

6 
 
(01.6)% 

1 
 
(60.1)% 

01 (01.6)%   "قوات دولية تحمي المخيمات". 
 " تقققققوفير الحمايقققققة الدوليقققققة لضقققققمان

أمققن الالجئققين ولضققمان الحققق فققي 
لسققطينيين الحيققاة لكققل الالجئققين الف

الققققققققققذين يقبعققققققققققون تحققققققققققت سققققققققققلطة 
 ."األونروا

 

استمرارا  لنقاش فجوة الحماية القانونية وضرورة توفير األمن والحماية لالجئين عندما تم سؤال الالجئين 

في  إجاباتهم بين خيارين، األول يتمثلعن أنسب الحلول والطرق لضمان األمن اإلنساني ترواحت 

لكن الكفة رجحت لصال  . الثاني يتمثل في توفير الحماية المحلية والدوليةالمقاومة والتحرير والعودة  و 

من المبحوثين بضرورة العودة إلى األراضي %( 86.8) ما نسبته خيار العودة والتحرير حيث أجاب

والبيوت المهجرة كون ذلك يمثل الوسيلة األنسب لضمان األمن اإلنساني لالجئين، حيث ارتبط خيار 

ضد االحتالل تارة، وضد االحتالل والسلطة معا  تارة أخرى، فال عودة بدون حرب تحرير أو العودة بحرب 

من المبحوثين ضرورة توفير قوات دولية لحماية  %(01.6)على الجانب ا خر يرى ما نسبته . مقاومة
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في  المخيم، ويمكن تفسير هذا الطلب على أنه ردة فعل وبيان لحجم الخطر الذي يتعرض له الالجئون 

المخيمات نتيجة غياب منظومة حماية قانونية لالجئين، ونتيجة المواجهات المستمرة بين سكان المخيم 

 . واالحتالل من جهة، وبين سكان المخيم وقوات األمن الفلسطينية من جهة أخرى 
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ي، وهل ما الصورة التي تنتجها وتقدمها األونروا عن الالجئ الفلسطين: السؤال الثالث

 تساهم هذه الصورة في تعزيز وتعميق حالة اإلستثناء؟

 هل تعتقد أن لألونروا دورا  في إطالة قضية الالجئين لليوم دون حّل؟  -

بتبيقققان جقققذور الصقققراع ومعانقققاة )هقققل تعتققققد أن األونقققروا تبقققرز قضقققية الالجئقققين بموضقققوعية تامقققة  -

 ؟(ة اإلنسانيةاالهتمام بالتكلفة المادية على حساب التكلف –الالجئين 

 

 هل تعتقد أن لألونروا دورًا في إطالة قضية الالجئين لليوم دون حّل؟: 11جدول 

 اإلقتباسات المجمو  المخيمات اإلستجابات
 النسبة  العدد  عايدة الدهيشة العين  بالطة جنين

 00 ال 
18.1% 

 

1 
(1 

1 
(11)% 

8 
(11.0)% 

1 
(11.1)% 

18 (11.6)%  "ي دور فقققققققي ال تمتلقققققققك الوكالقققققققة أ
إطالققققققققققققة قضققققققققققققية الالجئققققققققققققين ألن 
القضقققية هقققي صقققراع بقققين السقققلطة 

سرائيل  ." الفلسطينية وا 
 " ال اعتقققققققققققققققققققد أن لهققققققققققققققققققا دورا ، ألن

األشققققققققققققخاص المسققققققققققققؤوليين فققققققققققققي 
األونروا هم أنفسهم الجئقين، فأكيقد 
هقققم حريصقققيين علقققى حقققل القضقققية 

 ."وليس إطالتها
 "ال فقط هي للمساعدة ". 

 1 نعم 
(68.1)% 

1 
(11)% 

1 
(60.1)% 

1 
(11.1)% 

8 
(11.0)% 

61 (18.1)%  " لهققققققققققا دور خفقققققققققققي ربمقققققققققققا يلعبقققققققققققه
 "الموظفون 

 " أكيققد، ألن األونققروا عنققدما أعطققت
الالجققئ بيققت بققدل الخيمققة ووفققرت 
لققققققققه الطعققققققققام والشققققققققراب والمراكققققققققز 
الصققحية جعلتققه بشققكل مققا يتناسققى 
قضقققققققيته األصقققققققلية، ويسقققققققعى وراء 

 ."  تحسين وضعه المادي
 "جل حل نعم ألنها ال تضغط من أ
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 ." سياسي
 " نعقققم لهققققا دور ألنهقققا تأخققققذ تمويققققل

مقققققققققققن أمريكقققققققققققا وأمريكقققققققققققا حليفقققققققققققة 
 ."إسرائيل

 " قضققققققية الالجئققققققين قضققققققية وطققققققن
وقضققية احققتالل وهنققاك عققدة أدوار 
وطبعقققا االونقققروا شقققريك فقققي اطالقققة 

 ." المدة
 

طققققققققققققققققققققققققققققققرف 
 محايد

1 
 -

1 
-  

1 
68.1% 

0 
1.0% 

0 
1.0% 

2 8.1%  

 

. دور لألونروا في إطالة قضية الالجئين الفلسطينيين مقن عدمقه تفاوتت ا راء من مخيم  خر حول وجود

نقروا فقي إطالقة أمقد قضقية الالجئقين، و من المبحقوثين أنقه ال يوجقد دور لأل%( 11.6)ما نسبته حيث يرى 

وذلك ألن الوكالة باعتقادهم هي مؤسسة إغاثة ومساعدات فقط وال دور سياسي لديها، وأيضا  ألن الصراع 

سرائيل وال دخل للوكالة في هقذا الصقراع في األساس بين علقى الجانقب ا خقر يعتققد . السلطة الفلسطينية وا 

أن األونقققروا تلعقققب دورا  فقققي إطالقققة أمقققد القضقققية، ذلقققك ألنهقققا تتلققققى جقققزءا  كبيقققرا  مقققن %( 18.1) مقققا نسقققبته

ققوم فيا  للوكالة ربما ي، وأن هنالك دورا  ختمويلها من الواليات المتحدة المعروفة بمواقفها المناهضة لالجئين

 . األونروا طرف محايدمن المبحوثين أن  %(8.1)ما نسبته  ويؤمن. به اإلداريون األجانب
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بتبيان جذور )هل تعتقد أن األونروا تبرز قضية الالجئين بموضوعية تامة : 00جدول 
 ؟(نسانيةاالهتمام بالتكلفة المادية على حساب التكلفة اإل –الصراع ومعاناة الالجئين 

 اإلقتباسات المجمو  المخيمات اإلستجابات
 النسبة  العدد  عايدة الدهيشة العين  بالطة جنين

 1 ال 
(11)% 

06 
(81.1)% 

01 
(10.1)% 

1 
(11)% 

9 
(21.6)% 

11 (21.6)%  " تركز فقط على المساعدات
 "التي تعطيها للناس

 " الوكالة ليست موضوعية فهي
ويل تسير مع الذي يقدم لها تم
أكثر، وهي تقول دائما  بأننا 
بحاجة لألكل، القضية مش 
متعلقة باألكل بل بالسياسة 
 " والوكالة ال تحب السياسة

 " ال تقوم الوكالة بالحديث عن
تتحدث دائما  . قضية الالجئين

 ."عن األزمة المالية والرواتب
 1 نعم 

(68.1)% 
1 
 -

1 
(60.1)% 

1 
(11.1)% 

0 
(1.0)% 

01 (08.1)%  " ز القضققية مققن خققالل سققماحها تبققر
للنققققققاس القيققققققام باحتفققققققاالت ذكققققققرى 

 ". النكبة
بشققققققققققققققققققققققققققكل 

 جزئي
1 
(60.1)% 

6 
(01.6)% 

0 
(1.0)% 

6 
(01.6)% 

1 
(68.1)% 

06 (01.0)%  " اعتقد أنها تظهر القضية بشكل
جزئي فهي تركز على 

االحتياجات والمساعدات وال 
تركز على االنتهاكات والقتل 

 ."واالعتقال
 " الالجئين ليس تبرز قضية

بشكل كامل ألن كل اهتمامها 
 "هو الجانب المادي

 " إنها تعطي للعالم فكرة من
زاويه محددة إليصال بعض 
 "المعونات بشكل عام لالجئين
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من المبحوثين يعتقدون ويقرون أن الوكالقة ال تبقرز قضقية  (%21.6)ما نسبته تظهر المعطيات أعاله أن 

كامقققل أو بموضقققوعية، بقققل أن معظقققم عملهقققا يرتكقققز علقققى الحقققديث عقققن  الالجئقققين وأسقققباب المعانقققاة بشقققكل

المسققاعدات التقققي تقققدمها لالجئقققين، حجققم األزمقققة التققي تتعقققرض لهققا واألمقققوال الالزمققة لسقققد العجققز، وأزمقققة 

ظهقار حجقم ونقوع عملهقا اإلغقاثي القذي . الموظفين والرواتب فيها فهي تعمل في المقام األول على تبيان وا 

دون ذكققر ملحققو  لألسققباب التاريخيققة أو ا نيققة لمعانققاة الالجئققين الفلسققطينيين، وهققذا هققو تقدمققه لالجئققين، 

جوهر عمل المؤسسات اإلنسانية اإلغاثية حيقث ينصقب تركيزهقا علقى إبقراز جوانقب العمقل اإلنسقاني علقى 

حق بتقديم حساب إبراز الجوانب السياسية والتاريخية لمعاناة الالجئين، وهو األمر الذي يساهم في وقت ال

%( 08.1)علقى الجانقب ا خقر يعتققد مقا نسقبته . الالجئ كشخص مجقرد مقن البعقد السياسقي أو التقاريخي

، بينمقا "تبرز القضية من خالل سماحها للنقاس القيقام باحتفقاالت ذكقرى النكبقة: "من المبحوثين أن األونروا

ة الالجئققين بشققكل جزئققي، فكمققا مققن المبحققوثين أن األونققروا تظهققر وتبققرز قضققي%( 01.0)يعتقققد مققا نسققبته 

اعتققد أنهقا تظهقر القضقية بشقكل جزئقي فهقي تركقز علقى االحتياجقات والمسقاعدات وال تركقز : "يقول أحدهم

 ."على االنتهاكات والقتل واالعتقال
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ما هي طبيعة العالقة التي تررط بين الالجئين الفلسطينيين ورين األونروا، : السؤال الرابع
 هذه العالقة؟ وما هي محددات

 ؟091ما هو في اعتقادك موق  األونروا من قرار حق العودة  -
هقل يسقم  لكقم فقي المقدارس بتعليقق خارطقة فلسقطين التاريخيقة، أو تسقمية الصقفوف بأسقماء مقدن  -

 ؟0918وقرى فلسطين داخل ال 
 ة؟هل الحظت أي تغيير في تعامل األونروا مع رموز النكبة واحتفاالت الذكرى السنوية للنكب -
 كي  تتعامل األونروا مع النشطاء من الطلبة في مدارسها؟  -
 الناشطات سياسيا ؟ / المعلمات النشطاء/كي  تتعامل األونروا مع األساتذة  -

 

 ؟191ما هو في اعتقادك موقخ األونروا من قرار حق العودة : 12جدول 
 اإلقتباسات المجمو  المخيمات اإلستجابات

 النسبة  العدد  عايدة ةالدهيش العين  بالطة جنين
ال أعققققققققققققققققققققرف 

 القرار
1 
 
(11 )% 

01 
 
(10.1)% 

01 
 
(96.8

)% 

01 
 
(10.1) 

6 
 
(01.6)% 

16 (21 )%  " لققققم أسققققمع بققققالقرار، وال
أعققققرف مققققا هققققو موققققق  

 ."األونروا
  " ال أعققققققققرف مققققققققا هققققققققو

موقق  الوكالقة مقن هققذا 
 ."القرار، لم ندرس عنه

 8 ضد القرار
 
(11.0)% 

1 
 
(60.1)% 

1 
 
 -

0 
 
(1.0)% 

01 
 
(10.1)% 

66 (10.1)%  " هي ضد القرار لو ما
استأجرت المخيم كان 

 ."رجعنا
 0 طرف محايد

 
(1.0)% 

1 
 -

0 
 
(1.0)% 

1 
 
(60.1

)% 

1 
 

-  

1 (1.01 )%  

 0 مع القرار
 
(1.0)% 

0 
 
(1.0)% 

1 
 
 -

1 
 
 -

6 
 
(01.6)% 

1 (1.1)%  
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الالجئين إلى أراضيهم أو تعويضهم، فقد الذي ينص على عودة  091فيما يتعلق بموق  الوكالة من قرار 

مقن المبحقوثين فقي المخيمقات الخمقس ال يعرفقون الققرار أو سقبق  (%21)مقا نسقبته  أظهرت المقابالت أن

وكانققت أعلققى هققذه . لهققم أن سققمعوا بققالقرار، لققذلك فهققم ال يعرفققون شققيئا  عققن موققق  الوكالققة مققن هققذا القققرار

غيقاب القوعي لقدى تعكس البيانات أعاله . (%96.8)إلى  النسب في مخيم العين في نابلس حيث وصلت

من الالجئين حول القرارات األممية المتعلقة بمصيرهم وعودتهم إلى أراضيهم على الرغم من  الجيل الجديد

 .  مطالبتهم الدائمة بالعودة إلى أراضيهم
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خية، أو تسمية هل يسمح لكم في المدارس بتعليق خارطة فلسطين التاري: 13جدول 
 ؟1918الصفو  بأسماء مدن وقري فلسطين داخل ال 

 اإلقتباسات المجمو  المخيمات اإلستجابات
 النسبة  العدد  عايدة الدهيشة العين  بالطة جنين

 01 نعم 
(011)% 

06 
(81.1)% 

01 
(011)% 

01 
(10.1)% 

8 
(11.0)% 

18 86.8%  " نعم، يسم  لنا بذلك، هذا
 ".جزء من التعليم

 " مسمو ، ال تتدخل بهذا
الخارطة معلقة والعلم . الشيء
 ."مرسوم

 1 ال 
 -

6 
(01.6)% 

1 
 -

1 
(68.1)% 

2 
(16.8)% 

06 (01.0)%  

 

من المبحوثين بقأن الوكالقة فقي معظقم المقدراس تسقم  بتعليقق خارطقة فلسقطين،  (%86.8)ما نسبته  أكد 

كققان الحقال قبققل االحقتالل اإلسققرائيلي للضققفة ، كمقا لكقن ال تسققم  بتسقمية الصققفوف بأسقماء القققرى المهجققرة

أن الوكالقة ال تسقم  بتعليقق خارطقة أو علقم   (%01.0) مقا نسقبته علقى الجانقب ا خقر أكقد. 0921عقام 

تفققاوت النسققب بققين المخيمققات الخمققس فققي منققاطق . فلسققطين أو تسققمية الصققفوف بأسققماء القققرى المهجققرة

نسقب قاطعقة  ينبقئ عقن عقدم وجقود سياسقة أو ققرار مقن  متفرقة في الضفة الغربية وعقدم وجقود إجابقات أو

يمكقققن تفسقققير هقققذا المنقققع فقققي بعقققض المقققدارس ة بمنقققع تعليقققق العلقققم أو الخارطقققة، لربمقققا اإلدارة العليقققا للوكالققق

أنقققه مقققرتبط بققققرارات فرديقققة مقققن مقققدراء المقققدارس، أو مقققدراء المنقققاطق علقققى والسقققما  بقققه فقققي مقققدارس أخقققرى 

 .التعليمية
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ح ت أي تغيير في تعامل األونروا مع رموز النكبة واحتفاالت الذكري هل ال: 11جدول 
 السنوية للنكبة؟

 اإلقتباسات المجمو  المخيمات اإلستجابات
 النسبة  العدد  عايدة الدهيشة العين  بالطة جنين

 00 ال 
(18.1 )% 

01 
(96.8

)% 

01 
(10.1)% 

01 
(96.8)% 

01 
(011)% 
 

20 (81.0 )%  " ،خقققققاص  النكبقققققة شقققققيءال
فينققققققا ال أحققققققد يتققققققدخل فيققققققه 
ألنقه تاريخنقا وبخصقنا احنققا 

 ." بس
 
 " الوكالقققققققققة تاركتنقققققققققا نعمقققققققققل

احتفقققققققققققققققاالت فقققققققققققققققي كقققققققققققققققل 
المناسقققققققققققبات مقققققققققققش بقققققققققققس 

 ." النكبة
 
 " ال تتققدخل األونققروا فققي أي

 ."من النشاطات والفعاليات
 
  " نحقققققققن نعمقققققققل الفعاليقققققققات

لوحقققققققققققدنا واألونقققققققققققروا هقققققققققققم 
 ." ضيوف أحيانا  

 
 

 
 1 ال أعرف

 
(60.1 )% 

0 
 
(1.0 )% 

6 
 
(01.6 )% 

0 
 
(1.0 )% 

1 
-  

1 (01 )%   

 1 نعم 
 -

1 
 -

6 
(01.6 )% 

1 
 -

1 
-  

 

6 (6.8 )%  
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طريققققة تعامقققل األونقققروا مقققع رمقققوز النكبقققة تعكقققس جانبقققا  مقققن سياسقققاتها ربمقققا غيقققر المعلنقققة اتجقققاه الالجئقققين 

الحريقة التقي توفرهقا وتعاملهم مع نكبتهم وتاريخهم الخاص، حيث عكست اإلجابقات أعقاله مقدى المسقاحة و 

الوكالققة ألبنققاء المخيمققات إلحيققاء ذكققرى نكبققتهم بالطريقققة التققي يروهققا مناسققبة دون أدنققى تققدخل فققي أي مققن 

من المبحوثين على عدم تدخل الوكالة في مراسم إحياء ذكقرى  ( %81.0) ما نسبته التفاصيل، حيث أكد

تجاهلهققا الواضقق   ى يعققوض بطريقققة أو بققأخر  عققدم التققدخل هققذا فققي مراسققم إحيققاء ذكققرى النكبققة ربمققا. النكبققة

والمقصود في إبقراز أي مقن جوانقب القضقية السياسقية والتاريخيقة، فهقي هنقا تتقرك المجقال لالجئقين أنفسقهم 

، بحفاظهققا علققى الحياديققة السياسققية إلبققراز جوانققب قضققيتهم السياسققية والتاريخيققة واإلجتماعيققة بحريققة كاملققة

 . هاالتزاما  ببنود اإلنتداب الخاص ب
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 كيخ تتعامل األونروا مع النشطاء من الطلبة في مدارسها؟: 15جدول 

 اإلقتباسات المجمو  المخيمات اإلستجابات
 النسبة  العدد  عايدة الدهيشة العين  بالطة جنين

تتعامقققققققققققققققققققققل 
 بحيادية

01 
(011)% 

01 
(96.8)% 

01 
(011)% 

06 
(81.1)% 

01 
(011)% 

21 (91.1 )%  "ب واحد فش تمييز في كل الطال
 ."المعاملة

 " الطالب حرين كل واحد بعمل
 ." اللي بده اياه

 " بحيادية يذهبون للمظاهرات وفي
 ." اليوم التالي يعودون للدراسة

 " ال تتدخل في نشاط الطالب
 ." خارج المدرسة

 "د الطلبة أو أي من ال ُتقي
 ."نشاطاتهم حتى لو كانت سياسية

تتخققققققققققققققققققققققققققققققذ 
إجقققققققققققققراءات 
 وتفصلهم

1  
 -

0 
(1.0)% 

1 
 -

6 
(01.6)% 

1 
 -

1 (1.6)%  " يتعامققققققققققل بعققققققققققض المققققققققققدارء مققققققققققع
الطقققققققققققققققققالب المشقققققققققققققققققاركين فقققققققققققققققققي 
المظقققاهرات ورمقققي الحجقققارة بشقققكل 

 ."سلبي ويعطونهم تحذيرات
 " هنقققققققققاك مقققققققققدارس ضقققققققققد النشقققققققققاط

السياسققققققققققي وتحققققققققققاول أن تفصققققققققققل 
الطققققققققالب، األمققققققققر مختلقققققققق  مققققققققن 

 ."مدرسة إلى أخرى 
 

حقققوثين بقققأن الوكالقققة تتعامقققل بحياديقققة مقققع الطقققالب المعقققروفين مقققن الالجئقققين المب (%81)أشقققار أكثقققر مقققن 

بنشققاطهم السياسققي خققارج المدرسققة، سققواء الققذين يشققاركون فققي المظققاهرات أو الققذين يشققاركون فققي أعمققال 

تشقير النسقب أعقاله إلقى عقدم وجقود أي إجقراءات تعسقفية . مقاومة أخرى ضد االحقتالل مثقل رمقي الحجقارة

وهققو مققا يعكققس المسققاحة الممنوحققة مققن قبققل إدراة الوكالققة لممارسققة أي  أو فصققل ضققد الطققالب الناشققطين،

على الجانب ا خر كان هنالك تسجيل لبعض حاالت قام فيها مقدراء . نشاط سياسي خارج نطاق المدرسة

المقققدراس بتوجيقققه إنقققذارات فصقققل للطقققالب الناشقققطين وا عطقققائهم تحقققذيرات، وبلغقققت نسقققبة مقققن حصقققلوا علقققى 
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لرغم من أن النسبة قليلة إال أنهقا مؤشقر يجقب أخقذه بعقين االعتبقار حقول طريققة ،على ا%(1.6)تحذيرات 

التعامل مع النشطاء من الطالب ويجقب متابعقة تلقك الحقاالت حتقى ال تصقب  ظقاهرة فقي المقدارس التابعقة 

قققد يختلقق  األمققر مققع . للوكالقة وبالتققالي يتحققول الطققالب إلققى جسقم سققلبي غيققر فاعققل فققي مقاومقة االحققتالل

 . نشطاء سياسيا ، وهذا ما سوف تعكسه اإلجابات على السؤال الذي يليتذة الاألسا
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 الناشطات سياسيًا؟/ المعلمات النشطاء/كيخ تتعامل األونروا مع األساتذة : 16جدول 
 اإلقتباسات المجمو  المخيمات اإلستجابات

 النسبة  العدد  عايدة الدهيشة العين  بالطة جنين
خققققققققققققققققققققققققققققققذ تت

إجقققققققققققققراءات 
 وتفصلهم

8 
(11.0 )% 

1 
(68.1)% 
 

9 
(21.6)% 

1 
(11.1)% 

01 
(10.1)% 

12 (10.1)%  "خلققققققق سققققققبب ، تقققققققوم بتفصققققققلهم
مققا بحكققوا  مققن العمققل،  فصققلهمل

ألنققه ناشققط  إنهققم فصققلوه مباشققرة
 ."سياسي

 

 " بتفصلهم إذا صدر علقيهم حكقم
 ."من اإلسرائلييين

 " تتعامقققققققل بشقققققققكل سقققققققلبي تهقققققققدد
 ."  نذاراتبالطرد والفصل واإل

 " تقققوم بفصققل العمققال والمققوظفين
إذا مقققا تقققم اعتققققالهم علقققى خلفيقققة 

وال توظقققق  مققققن سققققبق . سياسققققية
أن شقققققارك أو اعتققققققل مقققققن قبقققققل 
االحقققققققققققققتالل بسقققققققققققققبب نشقققققققققققققاطه 

 ." السياسي
 

تتعامقققققققققققققققققققققل 
 بحيادية

2 
(16.8)% 

01 
(10.1)% 

1 
(11.1)% 

9 
(21.6)% 

1 
(68.1)% 

11 (11)%  " ال تتققدخل فققي آراء األسققاتذة أو
 "طالبال

 " الوكالققققققققة ال تفصققققققققل النشققققققققطاء
السياسقققققققققققيين مقققققققققققن المقققققققققققدارس، 
السلطة لو كقان حمقاس بتفصقله 

 ."من شغله
 

فاألمر يختلق  قلقيال  عقن  شطاء سياسيا  من موظفيها ومعلميهافيما يخص تعامل الوكالة مع الموظفين والن

إجقراءات تأديبيقة ققد تصقل  وحقت اإلجابقات مقا بقين التعامقل بحياديقة واتخقاذاتر . طريقة تعاملها مقع الطقالب

أظهقققرت اإلجابقققات األسقققباب والمبققررات التقققي تقققق  وراء اتخقققاذ الوكالقققة . لنهقققائي مقققن الوظيفققةاإلققى الفصقققل 

فمققثال  تقققوم بفصققل مققن اعتقققل مققن قبققل قققوات االحققتالل أو . اإلجققراءات العقابيققة ضققد األسققاتذة والمققوظفين
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مقن التوظيق  مقن سقبق لقه أن شقارك بنشقاطات  السلطة الفلسطينية بسبب نشاطه السياسقي، كقذلك تسقتثني

فقي أحيقان أخقرى تهقدد إدارة الوكالقة حسقب المبحقوثين بقالطرد . وفعاليات سياسية ضد االحتالل أو السلطة

كمقا أن مقن حصقل علقى حكقم مقن قبقل االحقتالل . أو الفصل وتكتفي بجصدار اإلنذارات للناشقطين سياسقيا  

يضي  المبحوثين إنه في بعض األحيان تلجأ اإلدارة إلى اختالق  .ال مكان له في الجسم الوظيفي للوكالة

 . أسباب لفصل الناشطين سياسيا  دون التعبير عن ذلك بشكل مباشر

تعكققس شققهادات المبحققوثين واإلجابققات مققدى خطققورة اإلجققراءات المتخققذة مققن قبققل الوكالققة اتجققاه الناشققطين 

سققاتها، فهققي علققى الققرغم مققن أنهققا ال تقققوم بفصققل سياسققيا  مققن المعلمققين، ومققدى التنققاقض الققذي يحكققم سيا

الطلبة الناشطين سياسيا  إال في حاالت قليلقة، إال أنهقا تتعامقل بشقكل مختلق  وبصقرامة أكبقر مقع األسقاتذة 

فمتقى تقم إسقكات . والموظفين ا خرين وذلك لعلمها بمدى التأثير الذي يملكه هقؤالء المعلمقون علقى الطلبقة

سيبقى الالجئون بال صوت يمقثلهم، وسقتبقى الوكالقة الممثقل الوحيقد لصقوتهم، صوت الناشطين السياسيين 

وسيكون تمثيلها محصورا  في الجانب الغذائي، الخدماتي، التنموي واإلغاثي على حساب الجانب السياسي 

التاريخي، وهكذا  مع استمرار اتخاذ هكقذا إجقراءات مضقادة سقيبقى الالجئقون مجقرد كتلقة بشقرية صقماء ال 

 . ة لديها سوى الغذاء والمسكنحاج
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فلسققطينية فققي الضققفة الغربيققة  مخيمققاتبنققاء علققى نتققائج المقققابالت مققع سققبعون الجققئ والجئققة فققي خمققس 

يتضق  أن هنالقك عقدة أمقور يجقب ( مخيم جنين، مخيم العين، مخيم بالطة، مخقيم الدهيشقة، مخقيم عايقدة)

ية تتعلققق بفحققص العالقققة بققين الالجئققين الفلسققطينيين أخققذها بعققين االعتبققار عنققد إجققراء أي دراسققة مسققتقبل

 . واألونروا، ودور األونروا في تعزيز أو تقويض الحماية القانونية

أظهرت معطيات العمل الميداني أن نظرة الالجئين الفلسطينيين إلى األونروا تتفاوت بين كونها صقديقا  أو 

: بأن األونروا صديق وذلك لعدة أسباب منها%( 10.1)عدوا  أو طرفا  محايدا ، حيث أفادت النسبة األكبر 

أنهققا عققدو ألنهققم %( 68.1)تققوفير التعلققيم، والخققدمات الصققحية والمسققاعدات العينيققة، بينمققا أفققاد مققا نسققبته 

يعتققدون أنهقا لقم تسقاهم فقي حقل قضقية الالجئقين حقال  نهائيقا ، وألنهقا كانقت ضقد المقوظفين وققت اإلضققراب 

 . عن العمل

كقرت األونقروا تشقكل بطاققة / من الالجئقين المبحقوثين أن بطاققة%( 21)ى أظهر ما نسبته من ناحية أخر 

الكرت هقو دليقل علقى أنهقم الجئقين، وبطاققة إثبقات لحقق "إثبات لجوء وتأكييد على حق العودة، ويرون أن 

الكقققرت علقققى أنقققه بطاققققة / مقققن المبحقققوثين إلقققى البطاققققة%( 11)فقققي الوققققت ذاتقققه ينظقققر حقققوالي ". العقققودة

اخققتالف النظققرة اتجققاه بطاقققة . مسققاعدات تقققوم بتلبيققة اإلحتياجققات الحياتيققة مثققل الصققحة والتعلققيم والعققالج

الكققرت يعكققس اخققتالف نظققرة الالجئققين إلققى الوكالققة وانقسققامهم مققا بققين اعتبارهققا مؤسسققة خققدمات / الوكالققة

نتقققائج المققققابالت أن   أظهققرت. وا غاثققة أو اعتبارهقققا مؤسسققة تمثقققل قضققيتهم ومسقققيرة لجقققوئهم وحقهققم بقققالعودة

الوكالة حسب وجهة نظر الالجئين المبحوثين ليست مجرد مؤسسة خدماتية وا غاثيقة، بقل أن انخراطهقا فقي 

دارتها للمخيمات منذ  عاما  يجعل منها فاعال  ربما غير مباشر في أمور تتعلق  21كافة تفاصيل حياتهم وا 

اد حقّل جقذري للقضقية، وبطاقتهقا التقي تمثقل هويقة بقضية الالجئين والنكبة، مثقل دورهقا مقن عدمقه فقي إيجق

 .سياسية أكثر منها هوية خدماتية لنسبة ال بأس بها من الالجئين
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أمقققا بالنسقققبة لألزمقققة  الماليقققة التقققي تواجههقققا األونقققروا لتلبيقققة متطلبقققات موزانتهقققا السقققنوية لتغطيقققة البقققرامج   

ة الالجئقققين الفلسقققطينين علقققى خقققدمات والخقققدمات التقققي تنفقققذها فقققجن ذلقققك ققققد انعكقققس علقققى مقققدى اعتماديققق

 يعتمققدون بشققكل كامققل علققى خققدمات األونققروا، بققل  يعتمققدون أنهققم ال %( 81)األونققروا، حيققث أفققاد حققوالي 

 عققام عليهقا بشقكل جزئققي وذلقك بسقبب التقلققيص المسقتمر فقي الخققدمات والمسقاعدات منقذ اإلنتفاضققة الثانيقة

 (. 18 -11النشأة، التمويل واإلدارة )األونروا : ثالث  للمزيد عن تمويل األونروا انظر الفصل ال(6111)

مققن المبحققوثين أن الوكالققة ال تبققرز قضققية الالجئققين وأسققباب المعانققاة %( 21.6)يضققاف إلققى ذلققك، يعتقققد 

بشقققكل كامقققل أو بموضقققوعية، بقققل أن معظقققم عملهقققا يرتكقققز علقققى الحقققديث عقققن المسقققاعدات التقققي تققققدمها 

فهي . ا واألموال الالزمة لسد العجز، وأزمة الموظفين والرواتب فيهالالجئين، حجم األزمة التي تتعرض له

ظهققار حجققم ونققوع عملهققا اإلغققاثي الققذي تقدمققه لالجئققين، دون ذكققر  تعمققل فققي المقققام األول علققى تبيققان وا 

ملحقققو  لألسقققباب التاريخيقققة أو ا نيقققة لمعانقققاة الالجئقققين الفلسقققطينيين، وهقققذا هقققو جقققوهر عمقققل المؤسسقققات 

غاثيققة حيققث ينصققب تركيزهققا علققى إبققراز جوانققب العمققل اإلنسققاني علققى حسققاب إبققراز الجوانققب اإلنسققانية اإل

السياسققية والتاريخيققة لمعانققاة الالجئققين، وهققو األمققر الققذي يسققاهم فققي وقققت الحققق بتقققديم الالجققئ كشققخص 

 .مجرد من البعد السياسي أو التاريخي

إغاثيا  بحتا  أم أنها تلعب أيضا  دورا  سياسقيا  فققد أفقاد استمرارا  لفحص دور األونروا إذا ما كان دورا  خدماتيا  

جزءا  من األمم "تنفذها كونها  أجندة ودورا  لألونروا من الالجئين المبحوثين أن هنالك %( 10.1)ما نسبته 

المتحدة، وكونها تعمل علقى تققديم الخقدمات فققط بقدال  مقن المسقاهمة فقي إيجقاد حقل لقضقية الالجئقين  فقي 

لكققن، . مققن المبحققوثين أن الوكالققة ال تلعققب أي دور سياسققي اتجققاه الالجئققين%( 18.1)ت عّبققر ذات الوققق

بقالرغم مقن اعتققادهم بوجقود للققول و  فيما يتعلق بترك األونروا مسؤوليتها المتعلقة بالالجئين عاد الالجئقون 
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ّل األونققروا لتتققولى قققد أفققادوا بققأنهم ضققد قققرار حقق%( 81.1)بنسققبة و  هققمدور آخققر غيققر إغققاثي للوكالققة إال أن

 . السلطة شؤونهم، وتعود أسباب هذا الرفض إلى سعي الالجئين لعدم فقدان هويتهم كالجئين

فيما يتعلق بتداعيات غياب الحماية القانونية في انتداب األونروا على األمقن اإلنسقاني لالجقئ الفلسقطيني، 

نقى مقومقات الحمايقة القانونيقة التقي مقن أن الالجئقون يفتققرون إلقى أد فقد عكست معطيات العمقل الميقداني

باإلضققافة إلقققى افتقققارهم للمعرفققة حقققول ماهيققة الحمايقققة . المفتققرض أن يحصققل عليهقققا أي الجققئ فققي العقققالم

أنهقم %( 91.1)القانونية، وكي  لها أن تلعب دورا  مهما  في حماية أمنهم اإلنسقاني، حيقث أفقاد مقا نسقبته 

لم يقتصر األمر على االفتقار إلى الحماية  .انونية في انتداب الوكالةال يعرفون شيئا  عن فجوة الحماية الق

. القانونية بل تعدى ذلك إلى ا ثار السلبية التي تركتها فجقوة الحمايقة علقى مختلق  جوانقب حيقاة الالجئقين

علققى سققبيل المثققال،  وجققد الالجئققون أنفسققهم معظققم الوقققت عرضققة لالنتهاكققات واإلعتققداءات علققى الجسققد 

لكات من قبل قوات اإلحتالل اإلسرائيلية، وتركوا دون أي حماية تذكر من الوكالقة بصقفتها المسقؤول والممت

مقن المبحقوثين فقي المخيمقات الخمسقة %( 18.1)أظهرت المعطيقات أن مقا نسقبته . األول والمباشر عنهم

ءات هقو السقبب يعتقدون بأن غياب منظومة حمايقة قانونيقة تحمقيهم مقن التعقرض القدائم والمسقتمر لالعتقدا

بققأن %( 60.1)بينمققا أفققاد مققا نسققبته . الرئيسققي فققي اسققتمرار تعرضققهم للضققرب واإلنتهاكققات واإلعتققداءات

السقققلطة الفلسقققطينية بصقققفتها حكومقققة مضقققيفة لالجئقققين ال تققققوم بواجقققب الحمايقققة، بقققل تققققوم بالتعقققدي علقققى 

ونقققروا أوال ، ومقققن السقققلطة الالجئقققين كمقققا جقققاء فقققي شقققهاداتهم، وعليقققه فقققجن اسقققتمرار غيقققاب الحمايقققة مقققن األ

. الفلسطينية ثانيا  بصفتها حكومة مضيفة يضاع  من حجم االنتهاكات ومن حجم فجوة الحمايقة القانونيقة

فقققققي هقققققذا السقققققياق اتضققققق  أن نسقققققبة مقققققن تعرضقققققوا لإلنتهاكقققققات واإلعتقققققداءات فقققققي المخيمقققققات الفلسقققققطينية 

أكثققر مققن نصقق  الالجئققين أفققادوا  حيققث أن. ، وهققي نسققبة أعلققى ممققن لققم يتعرضققوا النتهاكققات%(21.1)

وقدموا شهادات حول تعرضهم إما للضرب أو االعتقال أو التفتيش، ولم يجدوا أي جهقة تققوم بحمقايتهم أو 

 . تلك اإلنتهاكات تبعاتتتابع معهم 
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كقان رأي الالجئققين المبحقوثين أن المخققرج لضقمان األمققن اإلنسقاني يتثمققل فقي العققودة والتحريقر، حيققث أفققاد 

أن العققققودة إلققققى البيققققوت واألراضققققي التققققي ُهجققققروا منهققققا هققققو الحققققل لتققققوفير األمققققن، بينمققققا رأى  %(86.8)

 . بأن الحل يتمثل في توفير قوات حماية دولية لحماية المخيمات ومن فيها%( 01.6)

المقابالت مع الالجئين أن هنالك مشكلة تتمثل في غياب الوعي لدى الجيقل الجديقد مقن الالجئقين  كشفت 

لقققق بقققالقرارات األمميقققة المتعلققققة بمصقققيرهم وبحقققق العقققودة إلقققى أراضقققيهم وبيقققوتهم علقققى القققرغم مقققن فيمقققا يتع

مقن المبحقوثين أنهقم ال يعرفقون %( 21)المطالبة الدائمة بالعودة إلى أراضيهم وقراهم األصلية، حيقث أفقاد 

 . ، وبالتالي ال يعرفون ما هو موق  األونروا من هذا القرار091شيئا  عن القرار 

ما فيما يتعلق بدراسة وفحص ماهية العالقة التي تربط بين الالجئين الفلسطينيين وبين األونقروا، وتحديقدا  أ

فيما يتعلق برمقوز النكبقة والعقودة، وسياسقة التعامقل مقع النشقطاء السياسقيين مقن الطلبقة واألسقاتذة العقاملين 

األونققروا مققع خارطققة فلسققطين والعلققم فققي مققدارس الوكالققة، فقققد تفاوتققت األراء حققول طبيعققة وطريقققة تعامققل 

بققأن الوكالققة تسقم  بتعليققق الخارطققة الفلسققطينية، %( 86.8)الفلسقطيني علققى سققبيل المثقال، أكققد مققا نسقبته 

%(  01.0)أكققد مققا نسققبته و  ،لكنهققا ال تسققم  بتسققمية الصققفوف بأسققماء القققرى المهّجققرة علققى الجانققب ا خققر

تفققاوت . سققطين أو تسققمية الصققفوف بأسققماء القققرى المهجققرةأن الوكالققة ال تسققم  بتعليققق خارطققة أو علققم فل

النسب بين المخيمات الخمس في منقاطق متفرققة فقي الضقفة الغربيقة وعقدم وجقود إجابقات أو نسقب قاطعقة  

ينبئ عن عقدم وجقود سياسقة أو ققرار مقن اإلدارة العليقا للوكالقة بمنقع تعليقق العلقم أو الخارطقة، لربمقا يمكقن 

ض المققدارس والسققما  بققه فققي مققدارس أخققرى علققى أنققه مققرتبط بقققرارات فرديققة مققن تفسققير هققذا المنققع فققي بعقق

 .مدراء المدارس، أو مدراء المناطق التعليمية

طريققققة تعامقققل األونقققروا مقققع رمقققوز النكبقققة تعكقققس جانبقققا  مقققن سياسقققاتها ربمقققا غيقققر المعلنقققة اتجقققاه الالجئقققين 

اله مقدى المسقاحة والحريقة التقي توفرهقا وتعاملهم مع نكبتهم وتاريخهم الخاص، حيث عكست اإلجابقات أعق
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الوكالققة ألبنققاء المخيمققات إلحيققاء ذكققرى نكبققتهم بالطريقققة التققي يروهققا مناسققبة دون أدنققى تققدخل فققي أي مققن 

من المبحوثين على عدم تدخل الوكالة في مراسم إحياء ذكقرى %(  81.0)التفاصيل، حيث أكد ما نسبته 

ذكققرى النكبققة ربمققا يعققوض بطريقققة أو بققأخرى تجاهلهققا الواضقق   عققدم التققدخل هققذا فققي مراسققم إحيققاء. النكبققة

والمقصود في إبقراز أي مقن جوانقب القضقية السياسقية والتاريخيقة، فهقي هنقا تتقرك المجقال لالجئقين أنفسقهم 

إلبققراز جوانققب قضققيتهم السياسققية والتاريخيققة واإلجتماعيققة بحريققة كاملققة، بحفاظهققا علققى الحياديققة السياسققية 

 .اإلنتداب الخاص بها التزاما  ببنود

علققى الجانققب ا خققر، فققجن التعامققل مققع النشققطاء السياسققيين مققن المعلمققين وتوجيققه اإلنققذارات بفصققلهم مققن 

وظقائفهم، وحرمقان مققن تعقرض لالعتقققال مقن قبققل السقلطة أو االحقتالل مققن الوظيفقة يعتبققر بمثابقة معيقققات 

ا ينفققي عققن الوكالققة صققفة الحياديققة وعققدم وهققذ. وقيققود تمنققع الالجئققين مققن ممارسققة النشققاط السياسققي بحريققة

التقدخل فقي الصقراع بققين األطقراف، ذلقك أن  الحرمققان مقن الوظيفقة بسقبب النشققاط السياسقي انحيقازا  لطققرف 

هقققذا الحرمقققان مقققن الوظيفقققة ومقايضقققته بالنشقققاط السياسقققي يقققؤثر سقققلبا  علقققى صقققوت الالجئقققين . دون آخقققر

باشققرة، لتصققب  الوكالققة فققي نهايققة األمققر هققي النققاطق السياسققي ويعمققل علققى إخفققاءه تققدريجيا  بطققرق غيققر م

الوحيققققد باسققققم الالجئققققين، وال تعبققققر إال عققققن حققققاجتهم اإلغاثيققققة والغذائيققققة علققققى حسققققاب تققققاريخهم وواقعهققققم 

 .السياسي، أي أنها تجعل منهم كتلة بشرية صماء ال صوت لها

الوكالققة اتجققاه الناشققطين  تعكققس شققهادات المبحققوثين واإلجابققات مققدى خطققورة اإلجققراءات المتخققذة مققن قبققل

سياسققيا  مققن المعلمققين، ومققدى التنققاقض الققذي يحكققم سياسققاتها، فهققي علققى الققرغم مققن أنهققا ال تقققوم بفصققل 

الطلبة الناشطين سياسيا  إال في حاالت قليلقة، إال أنهقا تتعامقل بشقكل مختلق  وبصقرامة أكبقر مقع األسقاتذة 

فمتقى تقم إسقكات . يملكه هقؤالء المعلمقون علقى الطلبقة والموظفين ا خرين وذلك لعلمها بمدى التأثير الذي

صوت الناشطين السياسيين سيبقى الالجئون بال صوت يمقثلهم، وسقتبقى الوكالقة الممثقل الوحيقد لصقوتهم، 
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وسيكون تمثيلها محصورا  في الجانب الغذائي، الخدماتي، التنموي واإلغاثي على حساب الجانب السياسي 

رار اتخاذ هكقذا إجقراءات مضقادة سقيبقى الالجئقون مجقرد كتلقة بشقرية صقماء ال مع استم ،وهكذا. التاريخي

يمكققن تفسققير هققذه اإلجققراءات ضققد األسققاتذة الناشققطين وفصققلهم مققن  .حاجققة لققديها سققوى الغققذاء والمسققكن

عملهم على خلفية عملهم ونشاطهم السياسي بأنه مرتبط بشروط التمويل المفروضقة علقى الوكالقة وخاصقة 

روضقة مقن الجانقب األمريكقي، مقثال  طلبقت وزارة الخزانقة األمريكيقة مقن األونقروا كشقوفات عقن الشروط المف

الالجئققين الققذين يتلقققون مسققاعدات والتأكققد مققن عققدم ارتبققاطهم بققأي فصققيل سياسققي فلسققطيني، أو أي نشققاط 

: القثانظر الفصقل الث: عسكري، للمزيد عن شروط وضغوطات التمويل األمريكي وأثره على عمل األونروا

 (.  11 -18)، شروط التمويل األمريكي (النشأة، التمويل واإلدارة)األونروا 
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 الخاتمة

عقققققاني أظهقققققرت الدراسقققققة بشققققققيها النظقققققري والعملقققققي مقققققدى حجقققققم فجقققققوة الحمايقققققة القانونيقققققة التقققققي ي

ة واألسققققباب الرئيسققققية التققققي أدت إلققققى نشققققوء ووجققققود فجققققوة حمايققققة قانونيققققمنهققققا الالجئققققون الفلسققققطينييون، 

علقققققققى حيقققققققاتهم وأمقققققققنهم اإلنسقققققققاني فقققققققي أمقققققققاكن خاصقققققققة بقققققققالالجئين الفلسقققققققطينيين، وأثقققققققر تلقققققققك الفجقققققققوة 

 (. سوريا، األردن، لبنان، الضفة الغربية، قطاع غزة)تواجدهم الرئيسية 

فيمققققققا يتعلققققققق باألسققققققباب التققققققي أدت إلققققققى وجققققققود فجققققققوة حمايققققققة قانونيققققققة واسققققققتمرار تقويضققققققها بققققققدال  مققققققن 

إثققققر اتفاقيققققة ظومققققة الحمايققققة الدوليققققة الخاصققققة بققققالالجئين التققققي تققققم إقرارهققققا فهققققي تعققققود إلققققى من معالجتهققققا

-0)الخاصقققققة بقققققالالجئين، والتقققققي تقققققم اسقققققتثناء الالجئقققققين الفلسقققققطينيين منهقققققا وفققققققا  للمقققققادة  0910العقققققام 

D ) التقققققققي ال يتلققققققققى بموجبهقققققققا الالجئقققققققون أي مسقققققققاعدات فقققققققي حقققققققال تلققققققققيهم مسقققققققاعدات وحمايقققققققة مقققققققن

م المتحقققققققدة، وفقققققققي هقققققققذه الحالقققققققة يتلققققققققى الالجئقققققققون الفلسقققققققطينيون مؤسسقققققققة أخقققققققرى مقققققققن مؤسسقققققققات األمققققققق

تحديققققققدا  القانونيققققققة حسققققققب وكالققققققة "  الحمايققققققة"باإلضققققققافة إلققققققى ذلققققققك، تبققققققّين أن . المسققققققاعدة مققققققن األونققققققروا

لقققققم يقققققتم ذكرهقققققا " األونقققققروا"األمقققققم المتحقققققدة لغقققققوث وتشقققققغيل الالجئقققققين الفلسقققققطينيين فقققققي الشقققققرق األدنقققققى 

 UNRWA's Protection"يوجققققد هنالققققك وثيقققققة تعققققرف ب  فققققي انتققققداب تأسققققيس الوكالققققة، لكققققن

Policy " تلخققققققص و تشققققققر  سياسققققققة األونققققققروا   6106صققققققادرة عققققققن مكتققققققب األونققققققروا فققققققي القققققققدس عققققققام

األردن، )فيمقققققا يتعلقققققق بطبيعقققققة الحمايقققققة التقققققي تققققققدمها األونقققققروا لالجئقققققين فقققققي منقققققاطق عملياتهقققققا الخمقققققس 

مقققققن الوثيققققققة أن هنالقققققك مفهقققققوم آخقققققر للحمايقققققة يالحققققق  (. سقققققوريا، لبنقققققان، الضقققققفة الغربيقققققة، قطقققققاع غقققققزة

، بققققققل يققققققتم الحققققققديث عققققققن "حمايققققققة قانونيققققققة"حسققققققب انتققققققداب الوكالققققققة، فققققققال يوجققققققد أي ذكققققققر لمصققققققطل   

 الحماية المقدمة عبر حزمة من الخدمات والبرامج التنموية والتعليمية والصحية
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لتخفيققققق  مقققققن آثقققققار القققققدور الحقيققققققي القققققذي تمارسقققققه األونقققققروا ل علقققققى الجانقققققب ا خقققققر، وضقققققحت الدراسقققققة

، وكيقققققق  سققققققاهمت الوكالققققققة بتركيزهققققققا علققققققى البققققققرامج أو تقققققققويض الحمايققققققة وزيققققققادة الفجققققققوة تلققققققك الفجققققققوة

التعليميققققققققة والتنمويققققققققة وتوزيققققققققع المسققققققققاعدات الغذائيققققققققة والمسققققققققاعدات الطارئققققققققة علققققققققى تقققققققققويض الحمايققققققققة 

ذاء ققققققد يسقققققاهم ، بحيقققققث اعتبقققققرت أن تركيزهقققققا علقققققى التعلقققققيم والصقققققحة والغقققققمعالجتهقققققابقققققدال  مقققققن  القانونيقققققة

  حيقققققث أفقققققادت لقانونيقققققة، كمقققققا عبقققققرت عنهقققققا الوثيققققققة الخاصقققققة بالحمايقققققةفقققققي تقققققوفير نقققققوع مقققققن الحمايقققققة ا

ن، فقققققققجن لقققققققديها األونقققققققروا كمقققققققزود رئيسقققققققي للخقققققققدمات العامقققققققة لالجئقققققققين الفلسقققققققطينيي"تلقققققققك الوثيققققققققة بقققققققأن 

لقققققى عي لضقققققمان الحمايقققققة بطريققققققة تسقققققتطيع مقققققن خاللهقققققا تققققققديم الخقققققدمات عمسقققققؤولية خاصقققققة فقققققي السققققق

عنققققد قققققراءة الوثيقققققة الخاصققققة بالحمايققققة يتبققققادر إلققققى الققققذهن تسققققاؤل حققققول العالقققققة والصققققلة . "أكمققققل وجققققه

بقققققين الحمايقققققة القانونيقققققة المطلقققققوب توفيرهقققققا لالجئقققققين، وأهميقققققة سقققققد فجقققققوة الحمايقققققة مقققققن جهقققققة والحمايقققققة 

راعققققي التققققي تتحققققدث عنهققققا الوكالققققة والتققققي كمققققا يظهققققر مرتبطققققة بنوعيققققة وطبيعققققة تقققققديم الخققققدمات التققققي ت

حيقققققث أن تقققققوفير الخقققققدمات . ضقققققمان حققققققوق اإلنسقققققان المنصقققققوص عليهقققققا فقققققي مواثيقققققق األمقققققم المتحقققققدة

حسققققب المعققققايير الدوليققققة ال يغنققققي بققققأي حققققال مققققن األحققققوال عققققن أهميققققة تققققوفير حمايققققة لالجئققققين قانونيققققة، 

باإلضققققققافة  .وفيزيائيققققققة مققققققن اإلعتققققققداءات واالنتهاكققققققات، وحمققققققايتهم أثنققققققاء الحققققققروب والنزاعققققققات المسققققققلحة

إلققققى ذلققققك، أظهققققرت الدراسققققة أن هنالققققك مبققققررات قانونيققققة مسققققتندة علققققى قققققرارات األمققققم المتحققققدة تسققققتطيع 

مقققققققن خاللهققققققققا األونققققققققروا أن تنفققققققققذ بققققققققرامج حمايققققققققة خاصققققققققة بققققققققالالجئين، تحديققققققققدا  فققققققققي أوقققققققققات النزاعققققققققات 

والصققققراعات المسققققلحة، مثققققال علققققى ذلققققك مققققا ورد عققققن برنققققامج الحمايققققة المؤقتققققة  فققققي البققققاب الثالققققث مققققن 

تققققم إنشققققاء هققققذا البرنققققامج أثنققققاء االنتفاضققققة األولققققى فققققي الفتققققرة الواقعققققة بققققين  حققققين  (26)ل الرابققققع الفصقققق

، وعملقققققققت األونقققققققروا علقققققققى زيقققققققادة نشقققققققاطاتها المتعلققققققققة بالحمايقققققققة وذلقققققققك بنقققققققاء علقققققققى (0991 -0981)

الققققذي دعققققا إلققققى تققققوفير آليققققات ووسققققائل حمايققققة وأمققققان وحمايققققة المققققدنيين  211قققققرار مجلققققس األمققققن رقققققم 

تضققققققمن القققققققرار وسققققققائل واقتراحققققققات يمكققققققن . ينيين الققققققذي يعيشققققققون تحققققققت اإلحققققققتالل اإلسققققققرائيليالفلسققققققط
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، (الجسقققققققدية)الحمايقققققققة الفيزيائيقققققققة : مقققققققن خاللهقققققققا حمايقققققققة المقققققققدنيين الفلسقققققققطينيين، ومقققققققن هقققققققذه الوسقققققققائل

كققققققان هققققققذا البرنققققققامج يقققققققدم الحمايققققققة ويقققققققوم بعمليققققققات . الحمايققققققة القانونيققققققة، تقققققققديم المسققققققاعدات الالزمققققققة

رسققققققال التقققققققارير اليوميققققققة، وتققققققدخالت محققققققدودة لققققققدى السققققققلطات اإلسققققققرائيليةالمتابعقققققق لققققققم . ة لالنتهاكققققققات وا 

يقققققتمكن البرنقققققامج مقققققن سقققققد فجقققققوة الحمايقققققة القانونيقققققة التقققققي يعقققققاني منهقققققا الالجئقققققون الفلسقققققطينييون، وتقققققم 

يعكقققققس إيققققققاف هقققققذا . 0991إيقافقققققه مقققققع ققققققدوم السقققققلطة الفلسقققققطينية عققققققب توقيقققققع اتفاقيقققققة أوسقققققلو عقققققام 

مج الققققدور الققققذي لعبتققققه األونققققروا فققققي تقققققويض أحققققد بققققرامج الحمايققققة التققققي كققققان باإلمكققققان اإلسققققتفادة البرنققققا

، (6101، 6106، 6118، 6112)منققققققققه أثنققققققققاء الحققققققققروب اإلسققققققققرائيلية المتواليققققققققة علققققققققى قطققققققققاع غققققققققزة 

 . 6100وفي أثناء الصراع السوري الذي بدأ عام 

تققققققديم المسقققققاعدات الغذائيقققققة والتنمويقققققة  مقققققن ناحيقققققة أخقققققرى، أظهقققققرت الدراسقققققة أن التركيقققققز الكبيقققققر علقققققى

تهم واألسققققققباب التققققققي أدت إلققققققى الالجئققققققين أثنققققققاء الحققققققروب قققققققد اسققققققتثنى الحققققققديث عققققققن الضققققققحايا، ومعانقققققق

تعرضققققهم المسققققتمر للحققققروب، ورأت الوكالققققة بققققأن األولويققققة فققققي ظققققل الحققققروب والصققققراعات هققققي لتققققوفير 

مقققققققدنيين غيقققققققر مشقققققققاركين فقققققققي األغذيقققققققة والعقققققققالج الصقققققققحي دون التطقققققققرق لحمايقققققققة الالجئقققققققين بوصقققققققفهم 

تمقققققوز  -الحقققققرب علقققققى قطقققققاع غقققققزة )  وهقققققذا مقققققا تقققققم مناقشقققققته فقققققي الفصقققققل الرابقققققع الصقققققراعات المسقققققلحة

، وكيقققققققق  كانققققققققت حياديققققققققة األونققققققققروا مبققققققققررا  لغيققققققققاب الحمايققققققققة (كنمققققققققوذج لتقققققققققويض الحمايققققققققة  -6101

 (. 21)القانونية 

فقققققي خمقققققس مخيمقققققات فلسقققققطينية  العمقققققل الميقققققداني والمققققققابالت مقققققع سقققققبعون الجقققققئ والجئقققققة بقققققّينأخيقققققرا ، 

 فققققي الضققققفة الغربيققققة أن هنالققققك أثققققرا  كبيققققرا  لغيققققاب الحمايققققة القانونيققققة علققققى حيققققاة الالجئققققين الفلسققققطينيين،

فقققققي هقققققذا السقققققياق اتضققققق  أن نسقققققبة مقققققن تعرضقققققوا لإلنتهاكقققققات واإلعتقققققداءات فقققققي المخيمقققققات الفلسقققققطينية 

أكثقققققر مقققققن نصققققق  الالجئقققققين  حيقققققث أن. ، وهقققققي نسقققققبة أعلقققققى ممقققققن لقققققم يتعرضقققققوا النتهاكقققققات%(21.1)
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أفقققققادوا وققققققدموا شقققققهادات حقققققول تعرضقققققهم إمقققققا للضقققققرب أو االعتققققققال أو التفتقققققيش، ولقققققم يجقققققدوا أي جهقققققة 

أمققققققا فيمققققققا يتعلققققققق بققققققالمخرج لضققققققمان أمققققققن .  تقققققققوم بحمققققققايتهم أو تتققققققابع معهققققققم آثققققققار تلققققققك اإلنتهاكققققققات

ني يتثمققققل فققققي العققققودة الالجئققققين فقققققد كققققان رأي الالجئققققين المبحققققوثين أن المخققققرج لضققققمان األمققققن اإلنسققققا

أن العققققققودة إلقققققى البيققققققوت واألراضققققققي التققققققي ُهجقققققروا منهققققققا هققققققو الحققققققل %( 86.8)والتحريقققققر، حيققققققث أفققققققاد 

بقققققققأن الحقققققققل يتمثقققققققل فقققققققي تقققققققوفير ققققققققوات حمايقققققققة دوليقققققققة لحمايقققققققة %( 01.6)لتقققققققوفير األمقققققققن، بينمقققققققا رأى 

 . المخيمات ومن فيها

يققققققة والتقليصققققققات التققققققي تعتمققققققدها باألزمققققققة المال ، كشققققققفت المقققققققابالت عققققققن مققققققدى تققققققأثر الالجئققققققينكققققققذلك

وتقققققديم الخققققدمات والمسققققاعدات، وأظهققققر مققققدى خطققققورة اإلجققققراءات المتخققققذة  األونققققروا فققققي تنفيققققذ البققققرامج

مقققققن قبقققققل الوكالقققققة اتجقققققاه الناشقققققطين سياسقققققيا  مقققققن المعلمقققققين، ومقققققدى التنقققققاقض القققققذي يحكقققققم سياسقققققاتها، 

إال فققققي حققققاالت قليلققققة، إال أنهققققا  فهققققي علققققى الققققرغم مققققن أنهققققا ال تقققققوم بفصققققل الطلبققققة الناشققققطين سياسققققيا  

تتعامقققققققل بشقققققققكل مختلققققققق  وبصقققققققرامة أكبقققققققر مقققققققع األسقققققققاتذة والمقققققققوظفين ا خقققققققرين وذلقققققققك لعلمهقققققققا بمقققققققدى 

فمتقققققى تقققققم إسقققققكات صقققققوت الناشقققققطين السياسقققققيين . التقققققأثير القققققذي يملكقققققه هقققققؤالء المعلمقققققون علقققققى الطلبقققققة

م، وسقققققيكون تمثيلهقققققا سقققققيبقى الالجئقققققون بقققققال صقققققوت يمقققققثلهم، وسقققققتبقى الوكالقققققة الممثقققققل الوحيقققققد لصقققققوته

محصقققققققورا  فقققققققي الجانقققققققب الغقققققققذائي، الخقققققققدماتي، التنمقققققققوي واإلغقققققققاثي علقققققققى حسقققققققاب الجانقققققققب السياسقققققققي 

 . التاريخي
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المجلققققققد السققققققادس، الجققققققزء . صققققققهيونيةموسققققققوعة اليهققققققود واليهوديققققققة وال. المسققققققيري، عبققققققد الوهققققققاب -
: تقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققاريخ الصقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققهيونية: الثقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققاني

http://www.elmessiri.com/encyclopedia/JEWISH/ENCYCLOPID/
MG6/GZ2/BA07/MD01.HTM 

 

 
". شقققققبكة أمقققققان: تقققققوفير الحمايقققققة. "حعععععدة لشعععععؤون الالجئعععععينالمفوضعععععية السعععععامية لألمعععععم المت -

http://www.unhcr-،(6101تشققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققرين األول  1)تققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققاريخ الوصققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققول 
arabic.org/pages/4be7cc27563.html 

 
 69)تقققققاريخ الوصقققققول ". العدالقققققة لضقققققحايا جقققققرائم الحقققققرب فقققققي غقققققزة" .من معععععة العفعععععو الدوليعععععة -

،  (6102نيسققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققان 
-https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2015/07/justice

conflict-gaza-crimes-war-victims/ 
 

إبعقققققاد فلسقققققطينيين ققققققادمين مقققققن سقققققوريا والبقققققاقون عرضقققققة  -األردن. "هيعععععومن رايعععععتس وواتععععع  -
، (6101أغسقققققققققققققققققققطس،  1)تقققققققققققققققققققاريخ الوصقققققققققققققققققققول." للترحيقققققققققققققققققققل ويعيشقققققققققققققققققققون فقققققققققققققققققققي خقققققققققققققققققققوف

https://www.hrw.org/ar/news/2014/08/07/254784 
 

الجئععععععين الفلسععععععطينيين فععععععي الشععععععرق األدنععععععى وكالععععععة األمععععععم المتحععععععدة إل اثععععععة وتشععععععغيل ال -
مليقققققون دوالر مقققققن أجقققققل سققققققورية  811األونقققققروا تناشقققققد للحصقققققول علقققققى أكثققققققر مقققققن . "األونعععععروا

، (6102كققققققققققققققانون الثققققققققققققققاني  01) تققققققققققققققاريخ الوصققققققققققققققول ."واألراضققققققققققققققي الفلسققققققققققققققطينية المحتلققققققققققققققة
http://goo.gl/7DC9UV 

 
 اثععععععة وتشععععععغيل الالجئععععععين الفلسععععععطينيين فععععععي الشععععععرق األدنععععععى وكالععععععة األمععععععم المتحععععععدة إل -

تقققققققاريخ  ."األونقققققققروا تقققققققدين التشقققققققريد الجمقققققققاعي لالجئقققققققين الفلسقققققققطينيين فقققققققي سقققققققوريا. "األونعععععععروا
   http://goo.gl/l5j6Aj، (6101تشرين الثاني  69)الوصول 

 

http://www.elmessiri.com/encyclopedia/JEWISH/ENCYCLOPID/MG6/GZ2/BA07/MD01.HTM
http://www.elmessiri.com/encyclopedia/JEWISH/ENCYCLOPID/MG6/GZ2/BA07/MD01.HTM
http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc27563.html
http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc27563.html
http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc27563.html
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2015/07/justice-victims-war-crimes-gaza-conflict/
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2015/07/justice-victims-war-crimes-gaza-conflict/
https://www.hrw.org/ar/news/2014/08/07/254784
http://goo.gl/7DC9UV
http://goo.gl/l5j6Aj
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 .جئعععين الفلسعععطينيين فعععي الشعععرق األدنعععى األونعععرواوكالعععة األمعععم المتحعععدة لغعععوث وتشعععغيل الال -
،  (6101كققققققققققققققققققققققققققققققققققققققانون األول،  8)تققققققققققققققققققققققققققققققققققققققاريخ الوصققققققققققققققققققققققققققققققققققققققول ." مققققققققققققققققققققققققققققققققققققققاذا نقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققدم"

do-we-http://www.unrwa.org/ar/what 
 

 .اوكالعععة األمعععم المتحعععدة لغعععوث وتشعععغيل الالجئعععين الفلسعععطينيين فعععي الشعععرق األدنعععى األونعععرو  -
كقققققققانون األول،  8)تقققققققاريخ الوصقققققققول ." البنيقققققققة التحتيقققققققة وتحسقققققققين المخيمقققققققات فقققققققي قطقققققققاع غقققققققزة"

6101)  ،http://goo.gl/g9p3tR 
. وكالعععة األمعععم المتحعععدة لغعععوث وتشعععغيل الالجئعععين الفلسعععطينيين فعععي الشعععرق األدنعععى األونعععروا -

كقققققققققانون األول،  61)تقققققققققاريخ الوصقققققققققول ." ي لبنقققققققققانالبنيقققققققققة التحتيقققققققققة وتحسقققققققققين المخيمقققققققققات فققققققققق"
6101) ،http://goo.gl/Zf1gf1 

 
البنيقققة " .وكالعععة األمعععم المتحعععدة لغعععوث وتشعععغيل الجئعععي فلسعععطين فعععي الشعععرق األدن األونعععروا -

،  (6101كققققققققانون األول  61)تققققققققاريخ الوصققققققققول ." التحتيققققققققة وتحسققققققققين المخيمققققققققات فققققققققي سققققققققوريا
http://goo.gl/3iMxnw 

 
. وكالعععععة األمعععععم المتحعععععدة لغعععععوث وتشعععععغيل الجئعععععي فلسعععععطين فعععععي الشعععععرق األدنعععععى األونعععععروا -

، (6102نيسققققققققققققققققققققققان  69)تققققققققققققققققققققققاريخ الوصققققققققققققققققققققققول ". الوضققققققققققققققققققققققع الطققققققققققققققققققققققارئ فققققققققققققققققققققققي غققققققققققققققققققققققزة"
emergency-g/ar/gazahttp://www.unrwa.or 

 
 .وكالعععععة األمعععععم المتحعععععدة لغعععععوث وتشعععععغيل الجئعععععي فلسعععععطين فعععععي الشعععععرق األدنعععععى األونعععععروا -

(. 6101أغسققققققطس،  1)تققققققاريخ الوصققققققول ". الالجئققققققون الفلسققققققطينيون مققققققن سققققققوريا إلققققققى األردن"
crisis-http://www.unrwa.org/ar/syria 

 
." األزمقققة فقققي سقققوريا" .األونعععرواوكالعععة  عععوث وتشعععغيل الجئعععي فلسعععطين فعععي الشعععرق األدنعععى  -

http://www.unrwa.org/ar/syria-، (6101تشققققققققققققرين الثققققققققققققاني  69)تققققققققققققاريخ الوصققققققققققققول 
crisis 

 
األونقققروا تنققققدد بشققققدة . "رواوكالعععة  ععععوث وتشععععغيل الجئععععي فلسععععطين فعععي الشععععرق األدنععععى األونعععع -

 – 66 )تققققققاريخ الوصققققققول،  ." قصقققققق  مدرسققققققة لهققققققا فققققققي غققققققزة تققققققأوي مققققققدنيين وتطالققققققب بتحقيققققققق
 http://goo.gl/s4a2EZ،  (6101 -تموز

http://www.unrwa.org/ar/what-we-do
http://goo.gl/g9p3tR
http://goo.gl/Zf1gf1
http://goo.gl/3iMxnw
http://www.unrwa.org/ar/gaza-emergency
http://www.unrwa.org/ar/syria-crisis
http://www.unrwa.org/ar/syria-crisis
http://www.unrwa.org/ar/syria-crisis
http://www.unrwa.org/ar/syria-crisis
http://goo.gl/s4a2EZ
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األونققققروا تقققدعم حققققق . "وكالعععة  ععععوث وتشععععغيل الجئعععي فلسععععطين فععععي الشععععرق األدنعععى األونععععروا -

آب  – 61)تقققققاريخ الوصقققققول ." علقققققيم فقققققي غقققققزة، علقققققى القققققرغم مقققققن الصقققققراع القققققدائرالطلبقققققة فقققققي الت
–6101 :)http://goo.gl/9y11G4 

 
األونققققروا تسققققتنكر . "وكالععععة  ععععوث وتشععععغيل الجئععععي فلسععععطين فععععي الشععععرق األدنععععى األونععععروا -

(: 6101 -تمققققققققوز -01)تققققققققاريخ الوصققققققققول ." وبشققققققققدة وضققققققققع الصققققققققواريخ فققققققققي مققققققققدارس غققققققققزة
http://goo.gl/6qndT2 

األونققققروا تسققققتنكر . "وكالععععة  ععععوث وتشععععغيل الجئععععي فلسععععطين فععععي الشععععرق األدنععععى األونععععروا -
 -تمققققققوز – 66 )تققققققاريخ الوصققققققول، ." وضققققققع الصققققققواريخ، للمققققققرة الثانيققققققة، فققققققي إحققققققدى مدارسققققققها

6101) ،http://goo.gl/Nmi67p 
 

نقققداء طقققارئ : اليرمقققوك. "وكالعععة  عععوث وتشعععغيل الجئعععي فلسعععطين فعععي الشعععرق األدنعععى األونعععروا -
، (6101ديسققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققمبر،  0) تققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققاريخ الوصققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققول." للتمويقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققل

ww.unrwa.org/sites/default/files/yarmouk_emergency_callhttp://w
_for_funds_hi_res_ar.pdf 

 
." انقققققذوا اليرمققققوك" .وكالععععة  ععععوث وتشععععغيل الجئععععي فلسععععطين فععععي الشععععرق األدنععععى األونععععروا -

 http://goo.gl/VxV3Jq ،(6101شباط،  1)تاريخ الوصول 
 

بعققققد زيارتققققه مخققققيم . "شععععغيل الجئععععي فلسععععطين فععععي الشععععرق األدنععععى األونععععرواوكالععععة  ععععوث وت -
المفققققوض العققققام لألونققققروا يؤكققققد بحققققزم علققققى ضققققرورة وصققققول المسققققاعدات اإلنسققققانية : اليرمققققوك 
 http://goo.gl/u8ep7V ، (6101آذار،  61)تاريخ الوصول ." بال عوائق

 
مطلقققققوب تمويقققققل . "الجئعععععي فلسعععععطين فعععععي الشعععععرق األدنعععععى األونعععععروا وكالعععععة  عععععوث وتشعععععغيل -

آذار،  68)تققققققققاريخ الوصققققققققول ." عاجققققققققل لمعالجققققققققة الققققققققدمار غيققققققققر المسققققققققبوق فققققققققي قطققققققققاع غققققققققزة
6101) ،http://goo.gl/zIBE8x 

 

http://goo.gl/9y11G4
http://goo.gl/6qndT2
http://goo.gl/Nmi67p
http://www.unrwa.org/sites/default/files/yarmouk_emergency_call_for_funds_hi_res_ar.pdf
http://www.unrwa.org/sites/default/files/yarmouk_emergency_call_for_funds_hi_res_ar.pdf
http://goo.gl/VxV3Jq
http://goo.gl/u8ep7V
http://goo.gl/zIBE8x
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ونققققروا مققققع دعققققوة األ. "وكالععععة  ععععوث وتشععععغيل الجئععععي فلسععععطين فععععي الشععععرق األدنععععى األونععععروا -
." لجميققققققع األطققققققراف إلققققققى وققققققق  األعمققققققال العدائيققققققة، يبقققققققى دعققققققم المققققققدنيين أولويتهققققققا القصققققققوى 

 http://goo.gl/kev2pD، (6101 -آب -60)تاريخ الوصول، 
 

تققققاريخ " مققققن نحققققن. "وكالععععة  ععععوث وتشععععغيل الجئععععي فلسععععطين فععععي الشععععرق األدنععععى األونععععروا -
we-http://www.unrwa.org/ar/who-، (6101بر، سققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققبتم 2)الوصققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققول 

iv-ares302-assembly-commission/general-are/advisory 

ألققق   111ن نقققداء مققق". وكالعععة  عععوث وتشعععغيل الجئعععي فلسعععطين فعععي الشعععرق األدنعععى األونعععروا -
الموققققققققع ". نحقققققققن بحاجقققققققة إلقققققققى مسقققققققاعدتكم: شقققققققخص يلتمسقققققققون المقققققققأوى فقققققققي مقققققققدارس األونقققققققروا

 http://goo.gl/5hFQ12(: 6101 -آب – 62) اإللكتروني
 

". تفضقققققق  اإلسققققققرائيليين« أبققققققو حسققققققين»مجققققققزرة : األونققققققروا تخققققققرج مققققققن صققققققمتها. "يققققققاغي، أمجققققققد -
http://www.al-(:٣١٠تمققققققققققققققوز ٢٠) ٣٢٣٢، العققققققققققققققدد للبنانيععععععععععععععةجريععععععععععععععدة األخبععععععععععععععار ا

akhbar.com/node/212240 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/kev2pD
http://www.unrwa.org/ar/who-we-are/advisory-commission/general-assembly-ares302-iv
http://www.unrwa.org/ar/who-we-are/advisory-commission/general-assembly-ares302-iv
http://www.unrwa.org/ar/who-we-are/advisory-commission/general-assembly-ares302-iv
http://goo.gl/5hFQ12
http://www.al-akhbar.com/node/212240
http://www.al-akhbar.com/node/212240
http://www.al-akhbar.com/node/212240
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