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 مقدمة الهاشر 
ـ ورمػ  اليػـو أمػاأكادميية دراسات الالجئني  ومػ  أدػدافها نشػر الدراسػات ا،ػادة،  انطلقت      

ى حتريػػػر ا ػػػالؼ ح مصػػػطلل الالجػػػئ الفلسػػػطيين، ألهنػػػا عملػػػ  علػػػإحػػػدذ دػػػرا الدراسػػػات املهمػػػة، 
لػػيخ فالفػػاو لًويػػاو أو سياسػػاو فهسػػب، بػػىن دػػو فػػالؼ ت بػػ  عليػػ  حقػػوؽ  ا ػػالؼ ح مفهػػـو الالجػػئ و 

لصػادرة عػ  فالتعريفػات املتباينػة وامللتلفػة ا رجػ  حقػاو أو يبطلػ ،ودو فػالؼ ي   وواجبات مادية ومعنوية،
عرفػػػ  الالجػػئ مػػ  الزاويػػة الػػػ   أو حقوقيػػة منظمػػات دوليػػة و سياسػػػية أوجهػػات حكوميػػة أو مدنيػػة أ

 .م  فالهلا جئنيختدمها أو ال  رأت الال
أدػػم التعريفػػات الػػ  تناولػػ  ميػػز جولػػة استقصػػائية ح الػػدكتور عصػػاـ ح دػػرا السػػفر امل يقدد      

صػر ماالػب هلػرا علمياو، وفصص لكىن تعريػف قا وناقداو هلا نقداو  ويقف عليها حملالو  ،الفلسطيين الالجئ
التعريػػػف فناػػػددا،   قػػػداـ التعريػػػف الػػػرم يػػػراا شػػػامالو جامعػػػاو مانعػػػاو، ودػػػو  ػػػرا الدراسػػػة ياػػػرم املكتبػػػة 

 .الفلسطينية املتلصصة
إذ تقػدـ دػرا السػػفر لميكػادمييني وامللتصػني والبػػاحاني والدارسػني فيهػا تعػػددم  واألكادمييدد     

 الالجئني الفلسطينيني واهلل املوفق بتقدمي املزيد م  الدراسات املتلصصة بقضية
 

 حمند ياسر عنرو. د                                                                  
 مدير عام اكادميية دراسات الالجئني
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 املؤلف مقدمة
ف مػػػ  أدػػػم قضػػػايا الالجئػػػني ألهنػػػا دػػػم الالجئػػػوف الفلسػػػطينيو قضػػػية تعريػػػف مػػػ  تعتربربرب   

 .وحتديػد املسػئولية عػ  أوهػاعهم واحلمايػة القانونيػة هلػم، أعداددم، وحقػوقهم،األساس ح حتديد 
أهػػػػرت بقضػػػػية  اقتصػػػػادية، وسياسػػػػية،: العتبػػػػارات قػػػػد افتلفػػػػ  تعريفػػػػات الالجػػػػئ الفلسػػػػطيينو 

ولميسػػف فػػلف الكاػػمل مػػ  املنظمػػات وامل سسػػات  .الالجئػػني وحرفتهػػا عػػ  االسػػاا السػػليم للتعريػػف
را التعريفػػػات بشػػػكىن أو بػػػوفر، دمػػػا أوجػػػد فلطػػػاو وتشػػػتيتاو لتعريػػػف الفلسػػػطينية دارت ح فلػػػ  دػػػ

 :ح أمهية درا البهث تكم وم  دنا . الالجئ الفلسطيين
 يعترب تعريف الالجئ الفلسطيين األساس ح حتديد وهع  ح القانوف الدويل. 
 إف التعريفات السائدة ال ختدـ قضية الالجئني الفلسطينيني، ودي تنتقص م  حقوقهم. 
 دت احلاجػػة ماساػػة لوهػػ  تعريػػف جػػام  مػػان  لالجػػئ الفلسػػطيين، يتجػػاوز القصػػور ح غػػ

 . التعريفات السائدة، وحيفظ حقوؽ الالجئني
  تعتػػػرب دػػػرا حماولػػػػة جػػػادة لوهػػػػ  تعريػػػف شػػػػامىن لالجػػػئ الفلسػػػػطيين، ي مػػػىن الباحػػػػث أف

 .ا، ويض  تصوراو مبدئياو آلليات اعتمادلالجئ الفلسطيين التعريف املعتمد يسهم ح
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ذات )ددؼ البهث إىل استعراض أدم التعريفػات السػائدة حػوؿ مفهػـو الالجػئ الفلسػطيين وقد
إىل وهػ  تعريػف شػامىن  بياف القصور ح كىن منهػا، كمػا دػدؼوت (البعدي  االقتصادم والسياسي

 .معا،ة قضية الالجئني الفلسطينيني ميك  أف تعتمدا ا،هات الرمسية والوطنية ح
 .الالجئ الفلسطيين القاصرة ملفهـوعدد م  التعريفات  وجود: مشكلة البهث

البهػػث مػػنهي حتليػػىن املضػػموف، حيػػث سػػيتم اسػػتعراض التعريفػػات املتعػػددة، ومػػ      وسربربيعتند
وجػا   .حتليىن كىن تعريف للتعرؼ على جوانب قصورا، للللوص إىل تعريف يتجنػب دػرا القصػور

وثالثػػػػة  ريػػػػف الالجػػػػئ، والفلسػػػػطيين،تنػػػػاوؿ بعػػػػف التعريفػػػػات األساسػػػػية كتع البهػػػػث ح مػػػػدفىن
التعريفػات : التعريفات ذات البعد االقتصادم، وتنػاوؿ املبهػث الاػاي :، تناوؿ األوؿ منهامباحث

 .وفادتة وتوصيات  التعريفات الشاملة، :ذات الب عد السياسي، وتناوؿ املبهث الاالث
 

 حمند عصام عدوان. د 
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 تعريفات أساسية :مدخل
 تعريف الالجئ: املطلب األول

لالجئني، ال  أقرهتا ا،معية العامػة لميمػم املتهػدة املنعقػدة ح جنيػف  ـ0840 عاـ عراف  اتفاقية
 :ب ن ( 2)فقرة ( 0)ـ الالجئ ح املادة رقم 0840يونيو /حزيراف 27ح 
وبسػبب فػوؼ  0840ينػاير /كىن م  و جػد نتيجػة ألحػداث وقعػ  قبػىن األوؿ مػ  كػانوف الاػاي"

ا مػ  التعػػرض لالهػطهاد بسػػبب عرقػ  أو دينػػ  أو جنسػيت  أو انتمائػػ  إىل فئػة اجتماعيػػة لػ  مػا يػػربر 
الد ال  حيمىن جنسػيتها وال يسػتطي  أو ال يرغػب ح ةايػة نة بسبب آرائ  السياسية، فارج البمعي

السػػػابقة وال  جنسػػػية لػػػ  ودػػػو فػػػارج بلػػػد إقامتػػػ  كػػػىن مػػػ  ال ذلػػػ  البلػػػد بسػػػبب دػػػرا ا ػػػوؼ، أو
وبعػػػد رهػػػور حػػػاالت  .(0)"بسػػػبب ذلػػػ  ا ػػػوؼ ح العػػػودة إىل ذلػػػ  البلػػػد يرغػػػب يسػػػتطي  أو ال

الرم يتطابق معػ  بينمػا  0856 عاـ باع  بربوتوكوؿ،و  بعد التاريخ احملدد ح التعريف، فقد مت إت  
 .(2)ـ0840ط تاريخ ي سق  

                                                 

ةلوفْض٘ذ ةلظته٘ذ لالجب٘ي، : جٌ٘ف)ةلوفْض٘ذ ةلظته٘ذ لألهن ةلوشحذد لشبْى ةلالجب٘ي، دل٘ل ةإلجزةءةر ّةلوعتٗ٘ز ةلْةجج سطخ٘قِت لشحذٗذ ّضع ةلالجئ،  (1)

 .74، 17ص  (م1979طخشوخز 

 .11لوظذر ًفظَ، ص ة (2)
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تفاقيػػة الػػ  وقػػد أهػػاف   عيػػة رؤسػػا  الػػدوؿ واحلكومػػات ملنظمػػة الوحػػدة اإلفريقيػػة تعريفػػاو ح اال
 عػػػاـ ـ إىل تعريػػػف اتفاقيػػػة01/8/0858تػػػنظم ا،وانػػػب احملػػػددة ملشػػػاكىن الالجئػػػني ح إفريقيػػػا ح 

كػػػػىن مػػػػػ  يضػػػػػطر، بػػػػداعي العػػػػػدواف ا ػػػػػارجي أو االحػػػػتالؿ أو السػػػػػيطرة األجنبيػػػػػة أو : " 0840
  أو أحداث تعكر صفو النظاـ العاـ تعكملاو فطملاو سوا  ح جز  م  بلػدا األصػلي أو بلػد جنسػيت

ح كاملػ ، إىل مًػادرة مكػاف إقامتػ  املعتػادة عاػاو عػ  ملجػ  ح مكػاف آفػر فػارج بلػدا األصػػلي أو 
 .( )"بلد جنسيت 

وبػػػالرغم مػػػ  انطبػػػاؽ دػػػرا التعريفػػػات علػػػى وهػػػ  الالجئػػػني الفلسػػػطينيني، إال أف األمػػػم املتهػػػدة 
د  – 0ح املػػػادة  0840 عػػاـ اسػػتان  الفلسػػطينيني مػػ  فػػالؿ إهػػافة أ دفلػػ  إىل نػػص اتفاقيػػة

ال تنطبػػق دػػرا االتفاقيػػة علػػى األشػػلاص الػػري  يتمتعػػوف حاليػػاو عمايػػة أو مسػػاعدة مػػ  : "تقػػوؿ
". ديئػػات أو وكػػاالت تابعػػة لميمػػم املتهػػدة غػػمل املفوهػػية السػػامية لميمػػم املتهػػدة لشػػئوف الالجئػػني

ص املفوهػػػػػية ال ميتػػػػػد افتصػػػػػا: "ج الػػػػ  تقػػػػػوؿ – 6وح النظػػػػاـ األساسػػػػػي للمفوهػػػػػية ح الفقػػػػػرة 
مػػػػػا زاؿ يتلقػػػػػى احلمايػػػػػة أو ( ج: ...)إىل شػػػػػلص...السػػػػػامية لميمػػػػػم املتهػػػػػدة لشػػػػػئوف الالجئػػػػػني

وكالة غػوث وتشػًيىن  واإلشارة دنا إىل.(5)"املساعدة م  ديئات أو وكاالت األمم املتهدة األفرذ

                                                 

 .13لوظذر ًفظَ، ص ة (3)

 .73، ص ( م2113هؤطظذ ةلذرةطتر ةلفلظطٌ٘٘ذ، آث : ح٘زّر)لكض ستكٌخزغ، ّضع ةلالجب٘ي ةلفلظطٌ٘٘٘ي فٖ ةلقتًْى ةلذّلٖ، سزجوذ حكز عختص (4)
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ئػني ال  تقدـ املساعدة، ال احلمايػة، لالج (U.N.R.W.A( )األونروا)الالجئني الفلسطينيني
 .الفلسطينيني

 تعريف الفلسطيين: املطلب الثاني

الفلسػػطينيوف دػػم املواطنػػوف العػػرب الػػري  كػػانوا (: "4)عػػر ؼ املياػػاؽ الػػوطين الفلسػػطيين ح املػػادة 
وكػػىن مػػ  . سػػوا  مػػ  أ فػػرج منهػػا أو بقػػي فيهػػا 0856يقيمػػوف إقامػػة عاديػػة ح فلسػػطني حػػ  عػػاـ 

ويصػلل أف  ".دافػىن فلسػطني أو فارجهػا دػو فلسػطيين و لد ألب عريب فلسطيين بعد درا التػاريخ
لالجػئ الفلسػطيين؛ نظػراو حلدياػ  عمػ  أ فرجػوا مػ   للفلسػطيين تعريفػاو  يكوف تعريف امليااؽ الػوطين

اليهود الري  كانوا يقيموف إقامة عادية ح فلسطني حػ  ( "5)واعتربت املادة . فلسطني، وذرياهتم
( بػد  الًػزو الصػهيوي)وبالرغم م  غموض عبارة  .(4)"فلسطينينيبد  الًزو الصهيوي هلا ي عتربوف 

بػػد  ببػػد  الًػػزو الصػػهيوي  حتديػػد حيػػث حتتمػػىن أكاػػر مػػ  تػػاريخ، إال أننػػا ح دػػرا البهػػث ميكننػػا
 .املع  درا األمر حيتمىن أف االحتالؿ الربيطاي لفلسطني، حيث

                                                 

ذةخل٘اذ لكال هاي ةلويلظا٘ي ةلفلظاطٌٖ٘، ّةلٌةاتم ةاطتطاٖ للوٌةواذ، ّةلالاحاذ ةلكزةص طاتدر عاي هٌةواذ ةلشحزٗاز ةلفلظاطٌ٘٘ذ، ٗشلاوي ةلو٘ظاتي ةلاْ ٌٖ (5)

 .6ةلْ ٌٖ ّةلوزكشٕ ةلفلظطٌ٘٘٘ي، ص 
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: مػػػػ  املياػػػػاؽ الػػػػوطين الفلسػػػػطيين (2)وتعػػػػين فلسػػػػطني الػػػػواردة ح التعريػػػػف، وكمػػػػا ورد ح املػػػػادة 
 . (5)"فلسطني عدوددا ال  كان  قائمة ح عهد االنتداب الربيطاي وحدة إقليمية ال تتجزأ"

وسػػدر اإلشػػارة إىل وجػػود افػػتالؼ مػػا، بػػني مصػػطلل الجػػئ فلسػػطيين، والجػػئ فلسػػطني، حيػػث 
ي شػػػمل مصػػػػطلل بينمػػػا . يشػػػمل األفػػػمل إىل الجػػػئ مػػػ  فلسػػػطني، بًػػػف النظػػػر عػػػ  أصػػػل  القػػػومي

 .(6)إىل السكاف العرب األصليني ح فلسطني االنتداب" الجئ فلسطيين"

 
 
 
 
 
 

                                                 

 .5، ص (2)لوظذر ًفظَ، ةلو٘ظتي ةلْ ٌٖ ةلفلظطٌٖ٘، هتدد ة (6)

 .44ستكٌخزغ، ّضع ةلالجب٘ي ةلفلظطٌ٘٘٘ي فٖ ةلقتًْى ةلذّلٖ، ص  (7)
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 أبعاد تعريف الالجئ
 التعريفات ذات البعد االقتصادي: املبحث األول

بػػػػػػالرغم مػػػػػػ  التػػػػػػدافىن الكبػػػػػػمل بػػػػػػني األبعػػػػػػاد االقتصػػػػػػادية والسياسػػػػػػية ح موهػػػػػػوع الالجئػػػػػػني 
مػا حسػب الطػاب  الػرم يًلػب علػى التعريػف، مػ  أننا سنهاوؿ التمييػز بينه الفلسطينيني، إال

 .الت كيد على أف درا التمييز يتم ألغراض منهجية يقتضيها البهث

 " لالجئ الفلسطيين" ونروااأل"تعريف وكال  الغوث : املطلب األول

إجرائػػػي ولػػػيخ  ونػػػروا ح عملهػػػا بػػػني الالجئػػػني الفلسػػػطينيني علػػػى أرهػػػية تعريػػػفاعتمػػػدت األ
علػػػى  اجػػػئ الفلسػػػطيين، يهػػػدؼ لتػػػوفمل معيػػػار ومقيػػػاس لتقػػػدمي مسػػػاعداهتصػػػاغت  لال سياسػػػي

يونيـو /حزيـران 9يقـيم فـي فلسـطين  ـالل الفاـرة مـن  الشـص  الـ ي كـان": النهو التايل
 عـام نايجـة حـر  معـاً  فقـد بياـو ومـورد ر قـو والـ ي 91.7مايو /أيار 92حاى  91.0
 (7) ."تهاولجأ إلى إحدى الدول حيث تقدم الوكالة مساعدا 91.7

                                                 

؛ ساتكٌخزغ، ّضاع ةلالجبا٘ي  http://www.un.org/unrwa/arabic/Asked/UN_Benf.htm: ةاًّازّة علأ ةإلًشزًاز -هْقع ُ٘بذ ةاهن ةلوشحذد (8)

، ّفٖ هْةضع أخزٓ عذٗذد حذةر ةلوعٌٔ؛ طع٘ذ طالهذ، ةلالجباْى ةلفلظاطٌْ٘٘ى ّأُو٘اذ ّكتلاذ ةاهان ةلوشحاذد 464، 91ةلفلظطٌ٘٘٘ي فٖ ةلقتًْى ةلذّلٖ، ص 

ّليا  للأ لىاذٓ ةلاذّث ى٘اض سقاذم ةلْكتلاذ )ّّرد ةلشعزٗاف حاذّى ةليولاذ ةاخ٘ازد . 5م، ص 2116ّسشغ٘ل ةلالجب٘ي ةلفلظاطٌ٘٘٘ي ةاًّازّة، ًاْفوخز إلغتطذ 

http://www.un.org/unrwa/arabic/Asked/UN_Benf.htm
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  :وعلى درا األرهية، يستا  التعريف أصنافا عدة م  الالجئني منها
: ال للهصػػر علػػى سػػبيىن الػػركر هتػػا ومػػنهماالالجئػػوف الػػري  ال يعيشػػوف دافػػىن نطػػاؽ عملي .0

دافػػىن  ح فلسػػطني احملتلػػة لػػيي، الالجئػػوفدوؿ ا و الالجئػػوف ح العػػراؽ، الالجئػػوف ح مصػػر، 
وكانوا أساساو حت  مس ولية وكالة الًوث لكنهم استانوا الحقػاو، ) 0857األراهي احملتلة عاـ 

 . ودوؿ أفرذ ،(  مل تفعىن بعد أف أعلن  إسرائيىن ع  نيتها معا،ة وهعهم

 ،ال يقيمػػػػػوف دافػػػػػىن املليمػػػػػات ح دوؿ نطػػػػػاؽ العمليػػػػػات دمػػػػػ  الالجئػػػػػوف غػػػػػمل احملتػػػػػاجني .2
 . وأحواهلم ميسورة

: جرم القدس دافلها وفارجهػا، مهجػرم قػرذماىن مه" املهجروف دافىن الوط "الالجئوف  . 
فبقػي  ـ0856، الري  طردهتم إسرائيىن منهػا إبػاف حػرب وأبو غوش با ويالوعمواس، وبي  نو 

  .بعضهم ح القدس وفارجها

                                                                                                                                 

هؤطظاذ : زّرح٘ا)ل٘ن سوترٕ، هظشقخل ةلالجب٘ي ةلفلظطٌ٘٘٘ي، أعوتث ليٌذ ةلالجب٘ي فاٖ ةلوفتّضاتر ةلوشعاذدد ةا ازةل ّةلليٌاذ ةلزحتع٘اذ، ط: أًةز(. خذهتسِت

هشااكلذ ةلالجباا٘ي : "ّقااذ ةعشوااذ واالْهْ غتسٗااز ُااذة ةلشعزٗااف لالجباا٘ي ةلفلظااطٌ٘٘٘ي كواات ّرد فااٖ ححظااَ حعٌااْةى. 56ص ( م1996ةلذرةطااتر ةلفلظااطٌ٘٘ذ، 

ذرةطااتر ةلفلظااطٌ٘٘ذ، هزكااش ةلخحااْص ّةل: ًااتحلض)هْةقااف لطاازةا٘ل٘ذ هااي قلااتٗت ةلحاال ةلٌِااتاٖ،..ةلوفتّضااتر ةلفلظااطٌ٘٘ذ ةإلطاازةا٘ل٘ذ:، هااي كشااتث"ةلفلظااطٌ٘٘٘ي

 .119ص ( م1995
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، ودػػي السػػنة ـ0842مػػ  اهػػطروا للجػػو  بعػػد عػػاـ فػػارج الػػوط  قبػػىن احلػػرب، و مػػ  كػػانوا  .5
َمػ  اصػط لل ) ـ0856د حػرب بع وم  ،ئوا. ـ0857كوفر سنة للجو    ال  حتدددا الوكالة

 . وح  يومنا درا ("النازحوف" على تسميتهم ألغراض التفاوض بػ

مبػػا ح ذلػػ  مػػ  رحالػػتهم  .ـ0855ومػػ  اهػػطروا للجػػو  دافػػىن وفػػارج فلسػػطني قبػػىن عػػاـ  .4
أولئػ  الػري  غػادروا  و .5 08العربيػة عػاـ اػورة ال سلطات االنتداب الربيطاي إىل مصػر بعػد

أمػاك  أفػرذ  لجػي  الربيطػاي حالاانية للعمىن ح مشاري  البنػا  لفالؿ احلرب العاملية  البالد
 (8) .ح فلسطني

 (01) .املبعدوف وفاقدو اهلويات والتصاريل .5

كػالالجئني الػري  ومل تشتمىن تل  السجالت على أم الجئ مل يتقدـ إىل مراكز التسجيىن   .6
 .(00)التابعة لميونروا هم كربياؤدم م  التسجيىن ح مراكز التسجيىن منع

                                                 

(9)Project Identification and Preparatory Study: Assistance to Palestinian Refugees in the Middle East, Prepared by the 

Refugee Studies Program for the Office, for International Policy Services on behalf of the Commission of the 

European Communities Occupied Territories Unit. 14 February 1993, p.5 ٍّقذ ةطشخذم أٗلتً سعزٗف ةاًّزّة ةلذٕ أّردًت. 

-http://www.awu ،"ةاهزٗك٘ااااذ -ةلغزح٘ااااذ درةطااااذ سحل٘ل٘ااااذ فااااٖ ّجِااااذ ةلٌةااااز ةاّرح٘ااااذ ىااااع ةلعااااْدد فااااٖ ةلز ٗااااذ"، سكزٗااااتجتطاااان هحوااااذ (11)

dam.org/politic/24/fkr24-007.htm 

(11)www.plord.org/reports/unhcr.doc 

http://www.plord.org/reports/unhcr.doc
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ويستبعد التعريف م  فقدوا تسجيلهم لدذ األونروا نتيجة وهعهم املتًمل كفاقػدم األوراؽ  .7
القرويني ح غزة والضفة الًربية دم  فقدوا أرهػهم ومصػادر  الالجئني وآالؼ. الابوتية ح لبناف

 األسػػػػػواؽ إىلردم َفػػػػػدػػػػػ ال  أشلاصػػػػػاو فقػػػػػدوا منػ  ويضػػػػػم . رزقهػػػػػم لكػػػػػنهم مل يفقػػػػػدوا إقػػػػػامتهم
 .(02)ـ0857الساحلية وأماك  العمىن ح فلسطني ما قبىن سنة 

يوليػػػو  21وسػػػكاف املنطقػػػة املنزوعػػػة السػػػالح علػػػى احلػػػدود السػػػورية وفػػػق اتفاقيػػػة اهلدنػػػة ح  .8
ـ، والػري  اهػطرهتم الظػروؼ األمنيػة واالقتصػادية إىل مًػادرة أراهػيهم إىل سػوريا سػػنة 0858
 .( 0)فلسطينيني ومل يندرجوا هم  سجالت األونرواـ، اعتربهتم سوريا الجئني 0845

 ف  ال يعػد تعريفػاو دوليػاو وإقليميػاو وإو ، عػ  مفهػـو شػامىن لالجػئ الفلسػطيين ال يعػرِب درا التعريف 
عػػػػ  م سسػػػػة أو وكالػػػػة دوليػػػػة، ودػػػػو نضػػػػ  ح معػػػػايملا إىل حصػػػػر نطػػػػاؽ عمػػػػىن  كػػػػاف صػػػػادراو 

فاألونروا تطبق دػرا التعريػف علػى حػوايل  .(05)الفلسطينيني الالجئني االونروا وال يشمىن عمـو

                                                 

ّقذ أّرد سوترٕ ُذة ةالًشقتد علٔ لظاتى سقزٗاز حزٗظاشْث ةلظاتدر عاي ةلويوْعاذ ةاّرح٘اذ فاٖ ْٗل٘اْ .  56سوترٕ، هظشقخل ةلالجب٘ي ةلفلظطٌ٘٘٘ي، ص (12)

 .م1994

 .93، ّضع ةلالجب٘ي ةلفلظطٌ٘٘٘ي فٖ ةلقتًْى ةلذّلٖ، ص ستكٌخزغ (13)

-http://www.awu-dam.org/politic/24/fkr24 ،"ةاهزٗك٘اذ -ةلغزح٘ذ درةطذ سحل٘ل٘ذ فٖ ّجِذ ةلٌةز ةاّرح٘اذ ىع ةلعْدد فٖ ةلز ٗذ"، سكزٗت(14)

007.htm 
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مليػػػوف الجػػػئ يقيمػػػوف ح الضػػػفة الًربيػػػة وغػػػزة واألردف ولبنػػػاف وسػػػوريا مػػػ  الجئػػػي عػػػاـ  7. 
 .لدذ األونرواوأبنائهم املسجلني  0857

 :ونسجل المالحظات الاالية على تعريف األونروا
املتهػػػػدة قػػػػد  األمػػػػم مل يعػػػػ  ح أم وقػػػػ  أف ديئػػػػة الفلسػػػػطيينجػػػػئ إف تعريػػػػف األونػػػػروا لال -0

اعتمػػػػػدت دػػػػػرا التعريػػػػػف، وال أم تعريػػػػػف آفػػػػػر، ويػػػػػ   دػػػػػرا التجادػػػػػىن لتعريػػػػػف الالجػػػػػئ 
بػػػالرغم مػػػ  اسػػػتلداـ ا،معيػػػة العامػػػة لميمػػػم املتهػػػدة للفظػػػة الجػػػئ ح قراراهتػػػا  الفلسػػػطيين

، لكػػ  ا،معيػػة العامػػة قبلػػ  (04)12 املتعلقػػة بػػالالجئني الفلسػػطينيني، وفصوصػػاو القػػرار 
 .(05)فوض العاـ لميونروا مبا تضمنت  م  تعريف لالجئ الفلسطيين همنياو تقارير امل

علػػػػى الالجئػػػػني املسػػػػتهقني  ػػػػدمات الوكالػػػػة حيػػػػث نػػػػص علػػػػى أف حػػػػق  التعريػػػػف قتصػػػػرا -2
 (06) .ومورد رزق  االنتفاع م  فدمات الوكالة يشرتط أف يكوف الالجئ قد فقد بيت 

                                                 

 .84ستكٌخزغ، ّضع ةلالجب٘ي ةلفلظطٌ٘٘٘ي فٖ ةلقتًْى ةلذّلٖ، ص  (15)

 .91-89، ص لوزجع ًفظَة (16)

(17)http://www.un.org/unrwa/arabic/Asked/UN_Benf.htm 

http://www.un.org/unrwa/arabic/Asked/UN_Benf.htm
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، "لشػػلص الػػرم كػػاف يقػػيم ح فلسػػطنيا"مل ي شػػر إىل فلسػػطينية الالجػػئ، مكتفيػػاو بوصػػف   - 
 ".الفلسطيين"ال يتطرؽ التعريف ملفهـو  وبالتايل

أغفػػىن التعريػػف جنسػػية الشػػلص ومواطنيتػػ ، كمػػا لػػو كػػاف بػػال جنسػػية أو مػػوط ، واكتفػػى  -5
 .قط، وح ذل  غنب لالجئ الفلسطيينباإلشارة إىل حمىن إقامت  ف

 0       االنتػداب الربيطػاي قبػىن أمهىن التعريف أولئ  األشلاص الري  دفعتهم إجػرا ات  -4
 .ومل يشملهم با دمات ،ـ على مًادرة أراهيهم0855حزيراف 

فقد الكامل م  الالجئني الفلسػطينيني أراهػيهم ودمتلكػاهتم ولكػ  التعريػف اكتفػى مبػ  فقػد  -5
، وذلػػ   ػػدؼ تقػػدمي فػػدمات األونػػروا مػػ  إسػػكاف وتشػػًيىن، حيػػث معػػاو  بيتػػ  ومػػورد رزقػػ 

 .األراهي واألمالؾ مل  فقدودا استعادةونروا ليخ م  مهمات األ

جئػػاو مػػ  فقػػد بيتػػ  أو مػػورد رزقػػ ، وإنػػا فػػب أف يكػػوف قػػد فقػػدمها وفػػق التعريػػف، ال ي عػػد ال -6
 .وقد أدذ ذل  إىل تقليص عدد الالجئني املسجلني لدذ األونروا إىل حد كبمل. معاو 

فقػد . جػة هلػا أصػبهوا متضػرري ، وكنتي0857مل يض  التعريف حداو زمنياو ملػ  تػ ثروا عػرب  -7
تتجاوز آفر تاريخ لتسجيىن الالجئػني لػدذ األونػروا  ترتتب أهرار مت فرة على تل  احلرب

 .ـ0842ودو عاـ 
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املسػػتفيدي  مػػ   فػػال التعريػػف عنػػد وهػػع  أوؿ مػػرة مػػ  اإلشػػارة إىل ذرارم دػػ ال  الالجئػػني -8
حىن قضيتهم لػ  يسػتًرؽ زمنػاو ، إما ألن  يعتربدم همناو الجئني، أو لالعتقاد ب ف ا دمات

ح إرشػػػادات األونػػػروا املتعلقػػػة بالتسػػػجيىن  تنشػػػ  فيػػػ  ذرارم هلػػػم، ولكػػػ  مت إهػػػافة توهػػػيل
ودػػرا ي كػػد أف  .يشػػمل إىل لػػوؿ ذراريهػػم الحقػػاو  (07)ـ 088ح األوؿ مػػ  ينػػاير  واألدليػػة

 .التعريف بصيًت  املعتمدة مل يك  حم كماو 

، ح الوقػػػ  الػػػرم ،ػػػ  "إىل إحػػػدذ الػػػدوؿ"  ،ػػػ  باعتمػػػاد التعريػػػف ملػػػ األونػػػروا اكتفػػػ  -01
مئػػات اآلالؼ مػػ  الفلسػػطينيني إىل قطػػاع غػػزة والضػػفة الًربيػػة، ومهػػا منطقتػػاف ليسػػتا دولػػة، 

، ودػػػو مػػػا يعػػػين أف صػػػياغة ومػػػ  ذلػػػ  أدارت األونػػػروا واقعيػػػاو عملياهتػػػا ح دػػػاتني املنطقتػػػني
 .التعريف مل تك  دقيقة

األونػروا سعلػ  هػعيفاو وال يصػلل البنػا  عليػ  ح التمسػ  كارة الاًرات الػواردة ح تعريػف  -00
 .عقوؽ الالجئني الفلسطينيني، درا إذا مل نق ىن ب ن  أهاع الكامل م  حقوقهم

                                                 

 (.5-1-3 ) فقزد 464ستكٌخزغ، ّضع ةلالجب٘ي ةلفلظطٌ٘٘٘ي فٖ ةلقتًْى ةلذّلٖ، ص : فٖ( 2)ةًةز هلحع رقن  (18)
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وقػد . (08)وقد أورد البعف تعريف األونروا بصيًة أفرذ ال ختتلف م  حيث املضموف والػدالالت
، وَمػػ  0855قبػػىن عػػاـ  ،ئػػواَمػػ  ا لػػوؿ أشػػار الػػبعف إىل حاجػػة تعريػػف األونػػروا للتعػػديىن باسػػا

مػ  أجػربوا علػى تػرؾ منػازهلم والعػي  علػى مسػافة قريبػة منهػا دافػىن البلػدة نفسػها ) د ِجروا دافلياو 
، دمػػػا (21)ـ أيضػػػاو 0842، والالجئػػػني بعػػػد عػػػاـ (0857أو فارجهػػػا هػػػم  األراهػػػي احملتلػػػة عػػػاـ 

 .ي كد ما ذدب الباحث إلي  م  قصور درا التعريف

 تعريف احتاد مجعيات الصليب األمحر: الثاني املطلب

ــرم منــو نايجــة " أي شــص  كــان مقيمــاً بفلســطين إقامــة داهمــة وكــان لــو فيهــا شــتل رهيســي  ح 
الصــراع بشــأن فلســطين  ولــيس لديــو مــوارد كافيــة لضــرورات الحيــاة األتساتســية  ي عابــر  جئــاً 

 (20)."أىالً إلغاثة األمم الماحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين

 :  أعاد احتاد  عيات الصليب األةر تعريف الالجئ الفلسطيين على الوج  التايل
                                                 

ص ( م1994ةليوع٘ذ ةلفلظطٌ٘٘ذ ةاكتدٗو٘اذ للشابْى ةلذّل٘اذ، هاتْٗ : ةلقذص)لالجبْى ةلفلظطٌْ٘٘ى  هذخل للوزةجعذ ّةطشقزةء للوظشقخل، ًتجح جزةر، ة (19)

ز ُن ةاوختص أّ طالالر ةاوختص ةلذٗي كتى طكٌِن ةلطخ٘عٖ فلظط٘ي لوذد طٌش٘ي علٔ ةاقل قخل ةلحزث ةلعزح٘ذ ةإلطزةا٘ل٘ذ ةلشٖ ىاذط: "ًظَُّذة  .41

 ."ْسِن ّهظتدر رسقِن ّسزكْة حلذُنُّن ةلذٗي ًش٘يذ لشلك ةلحزث فقذّة ح٘. 1948فٖ عتم 

 -هزكاش ةلالجبا٘ي ّةلشاشتر ةلفلظاطٌٖ٘: رةم هللا)ةلٌتسىْى ةلفلظاطٌْ٘٘ى ّهفتّضاتر ةلظاالم،: هشكلذ ةلشعزٗف ّةاعذةد، كشتث 67ًتسىْ " ّل٘ذ طتلن ، (21)

 .26، ص (م1996وول، 

 .85ةلالجب٘ي ةلفلظطٌ٘٘٘ي فٖ ةلقتًْى ةلذّلٖ، ص ستكٌخزغ، ّضع  (21)
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 .(22)"شص  معو   فقد نايجة الحر  في فلسطين بياو وأتسبا  معيشاو"

 :ونسجىن املالحظات التالية على تعريف  عيات الصليب األةر

 .أغفىن التعريف جنسية الالجئ الفلسطيين وفلسطينيت  .0

مػ  كػاف و  َم  كان  إقامت  الدائمة ح فلسطني،: صفتني ـ الالجئ في  علىاقتصر مفهو  .2
 .ـ0857ل  شًىن رئيسي وح ـر من  نتيجة حرب 

ػػػز علػػػى جانػػػب واحػػػد مػػػ  املعانػػػاة عدياػػػ  فقػػػط عػػػ  فقػػػداف املػػػوارد الكافيػػػة لضػػػرورات  .  ركا
 .احلياة

 .إهاعة حلقوقهم ح فلسطني مل ي شر إىل سالالت الالجئني وح ذل  .5

التعريػػػػف أولئػػػػ  األشػػػػلاص الػػػػري  دفعػػػػتهم إجػػػػرا ات االنتػػػػداب الربيطػػػػاي قبػػػػىن أمهػػػػىن  .4
 .ـ إىل مًادرة أراهيهم، وفق د أعماهلم، ومل يشملهم با دمات0857

مل يتطػػػػرؽ إىل الالجئػػػػني امليسػػػػوري  الػػػػري  فقػػػػدوا أمالكهػػػػم ومػػػػوطنهم نتيجػػػػة احلػػػػرب،  .5
شػػلص "جػػئ ب نػػ  بػػىن أسػػقطهم مػػ  التعريػػف عنػػدما أعػػاد تعريػػف الال وليسػػوا معػػوزي 

                                                 

 .86، ص لوزجع ًفظَة (22)
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، وم  ،ئػوا بعػد حػرب 0857ومل يتطرؽ مل  اهطروا للجو  بعد انتها  حرب . "معوز
وَمػػػػ  فقػػػػدوا دويػػػػاهتم أو أبعػػػػددم االحػػػػتالؿ . وحػػػػ  يومنػػػػا دػػػػرا" النػػػػازحوف"ـ 0856

 .ـ0857الصهيوي ع  أراهيهم ح أم وق  بعد عاـ 

ة عمػػىن الصػػليب األةػػر اقتصػػر التعريػػف علػػى ا،انػػب العمليػػا  ا ػػدما  بسػػبب طبيعػػ .6
 .وادتمامات  ودو قصور ح التعريف

  سػػقطاو لػػبعف املسػػائىن الػػجػػا  تعػػديىن الصػػليب األةػػر لتعريػػف الالجػػئ الفلسػػطيين م   .7
غػػػػمل فدماتيػػػػة وردت علػػػػى اسػػػػتهيا  ح التعريػػػػف األوؿ؛ كمسػػػػ لة  قػػػػد حتمػػػػىن مفػػػػاديم

ة اعتبارا الجئػاو اإلقامة الدائمة ح فلسطني، ومس لة التسبب ح وهع  كالجئ، ومس ل
 .ح نص التعريف، وأدليت   دمات األونروا
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 التعريفات ذات الُبعد السياسي: املبحث الثاني
تقػدمي املسػاعدات املاديػة،  غػمل خأسػودي تعريفات متعددة ومتشػعبة، تلتقػي فيمػا بينهػا علػى 

 .جئنيوباحلىن النهائي لقضية الال د ال  الالجئني قوؽع عالقة ب عداو ذا وإنا ت فر
 تعريف دائرة شؤون الالجئني مبنظم  التحرير الفلسطيني : األول املطلب

  :الالجئ الفلسطيني ىو
أو بعد ىـ ا الاـاريخ  مواانـا  91.9أي شص  كان في الااتسع والعشرين من تشرين ثاني "

  9152فلسطينيا وفقا لقانون المواانة الفلسطينية الصـادر فـي الرابـع والعشـرين مـن تمـو  
 ي مكــان إقاماــو الطبيعيــة فــي فلســطين  فــي منــااح أصــبح   حقــا تحــ  تســيطرة دولــة والــ

م  وأ جبـــر علـــى تـــرق مكـــان اإلقامـــة 91.1تمـــو   56م  و 91.7أيـــار  92إتســـراهيل بـــين 
بسبب الحر  ولم يسـاطع العـودة إليـو جـراء ممارتسـات السـلطات اإلتسـراهيلية  والـ ي كـان 

ــامكن مــن 91.9تشــرين ثــاني  51 ــارم مكــان إقاماــو فــي  م  أو بعــد ىــ ا الاــاريخ ولــم ي
تمـــو   56فقـــد مصـــدر ر قـــو حاـــى و  بب الحـــر  واإلجـــراءات اإلتســـراهيلية الرجـــوع إليـــو بســـ

تسواء أكان أحد تسكان القرى الحدودية في الضـفة وتسـلب  أر ـو   لنفس السبب م91.1
ـــة أو شـــبو البدويـــة   وأصـــبح  تحـــ  تســـيطرة إتســـراهيل  أو كـــان أحـــد أفـــراد القباهـــل البدوي
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وأنسال الالجئين الفلسطينيين وأ واجهم و وجاتهم وفح الاعريف تسواء كان ىـال ء علـى قيـد 
  ( 2)".الحياة أو  

 :أوجو القصور في ى ا الاعريف
ح فلسػػػػػطني، ومل يتطػػػػػرؽ ملػػػػػ   0857لقػػػػد اقتصػػػػػر دػػػػػرا التعريػػػػػف علػػػػػى الجئػػػػي حػػػػػرب  .0

 .ـ0858دتوز  21أصبهوا الجئني بعد 

 28 قبػػىن الػػري  دفعػػتهم إجػػرا ات االنتػػداب الربيطػػايأمهػػىن التعريػػف أولئػػ  األشػػلاص  .2
 .ـ إىل مًادرة أراهيهم، وفق د أعماهلم، ومل يشملهم هم  الالجئني0856تشري  ثاي 

ػػػػػػ" :أغفػػػػػػىن ذكػػػػػػر الالجئػػػػػػني .  ماػػػػػػىن مهجػػػػػػرم القػػػػػػدس دافلهػػػػػػا  ،"روف دافػػػػػػىن الػػػػػػوط املهجا
 . وغملدا عمواس، وبي  نوبا ويالو: وفارجها، مهجرم قرذ

ػػرهتم العصػػابات الصػػهيونية قبػػىن إعػػالف قيػػاـ  مل ي شػػر بوهػػوح  .5 إىل الفلسػػطينيني الػػري  دج 
ـ، وال مػػ  كػػانوا فػػارج الػػوط  قبػػىن احلػػرب، ومػػ  0857أيػػار  05ح ( إسػػرائيىن)كيػػاهنم 

                                                 

: أًةااااز( قظاااان ةلوعلْهااااتر –دةااااازد واااابْى ةلالجباااا٘ي : غااااشد –ةلوحتفةااااتر ةليٌْح٘ااااذ )ةلوزكااااش ةلااااْ ٌٖ للوعلْهااااتر، ةلالجبااااْى ةلفلظااااطٌْ٘٘ى، (23)

http://www.plord.org/reports/2.htm#_top  طااال٘ن  .د دةاااازد واااؤّى ةلوفتّضاااتر :حتلشعاااتّى هاااع ةلالجبااا٘يدةاااازد واااؤّى  -جاااالث ةلحظاااٌٖ٘؛

دةاازد وابْى .: م.د)، لٌ٘ات قطاتى: ةلشزجواذ للأ ةلعزح٘اذ (كٌاذة ,جتهعذ كٌْٗش ,حزّف٘ظْر فٖ علن ةإلجشوتع)لٗل٘ت سرٗع  .د (هؤطظذ ةلذرةطتر ةلوقذط٘ذ)سوترٕ

 .ص ص( ر.ةلالجب٘ي، د
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وحػػ  يومنػػا دػػرا؛ حيػػث أفػػردت الػػدائرة للنػػازحني " النػػازحوف"ـ 0856،ئػػوا بعػػد حػػرب 
 .الالجئني تعريفاو مستقالو، وبالتايل استانتهم م  تعريف

الػرم سػنا  االحػتالؿ الربيطػاي  0824أقرا باملواطنة الفلسػطينية وفػق قػانوف املواطنػة لعػاـ  .4
مبػػػا حيقػػػق مصػػػلهة اليهػػػود، وجػػػا  اإلقػػػرار دوف دتييػػػز بػػػني العػػػرب واليهػػػود، مػػػ  العلػػػم بػػػ ف 
غالبية اليهػود ح فلسػطني جػاؤوا مهػاجري  إليهػا بتسػهيالت مػ  االحػتالؿ الربيطػاي، ومل 

حصوهلم على ا،نسية الفلسػطينية برغبػة وال مبوافقػة سػكاف البلػد األصػليني وال مػ   يك 
 .ميالهم

دتػػػوز  21أغفػػػىن ذكػػػر الالجئػػػني الػػػري  تسػػػبب  إسػػػرائيىن ح دفعهػػػم لػػػرتؾ أراهػػػيهم بعػػػد  .5
 .، ودم ي عداوف بعشرات اآلالؼ 0856وح  حرب عاـ  0858

م سلطات االحتالؿ مػ  العػودة وال م  منعته 0856مل يتطرؽ التعريف إىل نازحي عاـ  .6
 . إىل موطنهم بعد درا التاريخ ألسباب متعددة
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 :لالجئين الفلسطينيينتعريف آ ر داهرة شئون الالجئين بمنظمة الاحرير الفلسطينية ول
أجبــروا علــى متــادرة منــا لهم  ــالل الفاــرة الواقعــة بــين تشــرين الثــاني  ىــم الــ ين اــردوا أو"

  فـي األرا ـي الاـي تسـيطرت عليهـا 91.1تفاقية رودس عـام   وبين الاوقيع على ا 91.9
المنظمــات الصــهيونية حاــى الاــاريخ األ يــر  ويشــمل ىــ ا الاعريــف كــل مــن ولــد أل  عربــي 
فلسطيني بعد ى ا الااريخ دا ل فلسطين أو  ارجها فهو  جئ ومن حقو العودة إلـى أر  

 .(25)"آباهو وأجداده

 :ر ذاهتا ال  أوردنادا بش ف التعريف السابق مضافاو إليهاوتنطبق على درا التعريف أوج  القصو 

 .تبياف صفة الري  ط ردوا ب هنم عرب فلسطينيني عدـ -0

خمافػة أف يصػيبهم دناؾ  اعػات مػ  العػرب الفلسػطينيني فػروا مػ  بلػداهتم وتركػوا بيػوهتم  -2
ردوا مػرابل مروعػة، فهػم مل ي طػ  نفاػرت العصػابات الصػهيونية عقهػاما أصاب القرذ ال 

ػربوا بشػكىن مباشػر علػى مًػادرة منػازهلم  "مًػادرة"مػ  مػا ح كلمػة . بشكىن مباشػر، ومل ف 
دػم عػرب فلسػطني الػري  دفعػتهم : "وكػاف األوىل القػو ؿ. م  عبارات التلفيف الضمنية

                                                 

 .6؛ طالهذ، ةلالجبْى ةلفلظطٌْ٘٘ى، ص www.plord.org/reports/unhcr.doc :أًةز. دةازد وؤّى ةلالجب٘ي، جالث ةلحظٌٖ٘ (24)

http://www.plord.org/reports/unhcr.doc
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وإجػرا ات االحػتالؿ التاليػة إىل تػرؾ بيػوهتم وبلػداهتم  رروؼ احلرب واإلردػاب الصػهيوي
 ". وأمالكهم

لتعريف السابق، مل يشر درا التعريف إىل اعتبار زوجات الالجئني الفلسطينيني خبالؼ ا - 
 .علماو أن  ال ي عقىن أف ي سقط حق املرأة ح مواطنية بلد أبنائها. هم  الالجئني

 لالجئني وف  املفاوضات الفلسطيين تعريف: الثانياملطلب 

املنباقػة  ملفاوهات السػالـ ملشرتؾاألردي ا -قدـ رئيخ ا،انب الفلسطيين ح الوفد الفلسطيين
ح  بكنػػدا فػػالؿ ا،لسػػة األوىل ةموعػػة العمػػىن ا اصػػة بػػالالجئني ح أوتػػاوا ،عػػ  مػػ دتر مدريػػد

 :  الفلسطينينينيلالجئ التعريف التايل 0882 أيار  0

كـــل الفلســـطينيين و ريـــاتهم الـــ ين اـــردوا مـــن أو أجبـــروا علـــى تـــرق بيـــوتهم فـــي الفاـــرة "
ـــــدة مـــــن تشـــــر  ـــــرار الاقســـــيم)م 91.9 نـــــوفمبر/ين ثـــــانيالمما  ينـــــاير/وكـــــانون ثـــــاني( ق

فـــي  لــــ   إتســـراهيل األرا ـــي الاـــي تســـيطرت عليهـــامـــن ( اتفاقيـــة ىدنـــة رودس)91.1
  .(24)"الااريخ

                                                 

: ةلوزكاااااش ةلاااااْ ٌٖ للوعلْهاااااتر، ةلالجباااااْى ةلفلظاااااطٌْ٘٘ى،  أًةاااااز؛ 98ساااااتكٌخزغ، ّضاااااع ةلالجبااااا٘ي ةلفلظاااااطٌ٘٘٘ي فاااااٖ ةلقاااااتًْى ةلاااااذّلٖ، ص  (25)

http://www.plord.org/reports/2.htm#_top 
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ف حػػ  وإ دمػػ  كػػانوا الجئػػني، (ـ0856لعػػاـ ) النػػازحني يشػػمىن نػػ بقػػرا ة دػػرا التعريػػف ذمػػد أ
ودػػو أيضػػاو ال  ،0858-57سػػرائيىن مػػا بػػني دولػػة إ تػػدعى نزحػػوا دافػػىن املنطقػػة الػػ  أصػػبه 

 : ويضم التعريف ،(25)يقتصر على املسجلني لدذ األونروا لًايات تقدمي ا دمات

ح حػػػػرب  الزراعيػػػػة ح الضػػػػفة الًربيػػػػة الػػػػري  فقػػػػدوا أراهػػػػيهم" القػػػػرذ احلدوديػػػػة "سػػػػكاف  -0
 . ـ ودي مصدر رزقهم ، ومل يرتكوا قرادم0857

مػػا  ة دافػػىنبػػالقوة مػػ  أراهػػي الرعػػي ا اصػػة  ػػم واملوجػػودالبػػدو الفلسػػطينيني الػػري  طػػردوا  -2
ػػػػػػي إسػػػػػػرائيىن، لإلقامػػػػػػة ح األردف مػػػػػػرة  الًربيػػػػػػة ضػػػػػػفة الػػػػػػري  تركػػػػػػوا الإىل جانػػػػػػب الالجئػػػػػػنيمس 

  (26).أفرذ

 :ى ا الاعريف أنو ال   علىوي
ػػػر أمهػػػىن -0 تشػػػري  ثػػػاي  28األشػػػلاص الػػػري  دفعػػػتهم إجػػػرا ات االنتػػػداب الربيطػػػاي قبػػػىن  ذ ك 

ػػػػد أعمػػػػاهلم، ومل يشػػػػملهم هػػػػم  الالجئػػػػنيـ إىل م0856 وال مػػػػ  كػػػػانوا . ًػػػػادرة أراهػػػػيهم، وفق 

                                                 

 .لوزجع ًفظَ ّةلظفحذة (26)

 .لوزجع ًفظَ ّةلظفحذة (27)
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، حػػػ  وإف بقػػػي أدلػػػودم ح الػػػدافىن، ألهنػػػم اعت ػػػربوا غػػػائبني فػػػارج الػػػوط  قبػػػىن احلػػػرب وفالهلػػػا
 .ـ0858وال بعد اتفاقيات اهلدنة ح رودس عاـ  .قام  سلطات االحتالؿ مبصادرة أمالكهم

ػػ: "أغفػػىن ذكػػر الالجئػػني -2 والػػري  ط ػػردوا مػػ  بيػػوهتم وبقػػوا ح أرهػػهم ، "روف دافػػىن الػػوط املهجا
 .مل يًادروداو 

 0858دتػػوز  21أغفػىن ذكػػر الالجئػػني الػػري  تسػػبب  إسػرائيىن ح دفعهػػم لػػرتؾ أراهػػيهم بعػػد  - 
 .(حوايل رب  مليوف شلص) ، ودم ي عداوف بعشرات اآلالؼ 0856وح  حرب عاـ 

 .، وال حق ذراريهملتعويفدث التعريف ع  احلق ح العودة وال اتهمل ي -5

، ودػػو ح 0856، ونػػازحي عػػاـ 0857اعتمػد املفػػاوض الفلسػػطيين التمييػز بػػني الجئػػي عػاـ  -4
وال مػػ  منعػػتهم سػػلطات االحػػتالؿ مػػ  العػػودة  0856دػػرا التعريػػف مل يتطػػرؽ إىل نػػازحي عػػاـ 

 . إىل موطنهم بعد درا التاريخ ألسباب متعددة

 الغائبون: املطلب الثالث

ودػو ال نلػو مػ  أدػداؼ  عبمل إسرائيلي بديىن ع  مصطلل الالجئػني الفلسػطينيني،ت :والًائب
 :ونص  على .اقتصادية جودردا مصادرة األرض الفلسطينية، إال أف أبعادا السياسية أكرب
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تشػػػػػػػػػري   28ي علَػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػىن شػػػػػػػػػلص غائبػػػػػػػػػاو مػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػاف ح تػػػػػػػػػاريخ "
بيػػػة أو مػػػ  أو بعػػػد دػػػرا التػػػاريخ مواطنػػػاو ح دولػػػة عر  0856نػػػوفمرب /الاػػػاي

تابعيتهػػػا؛ ألم فػػػرتة زمنيػػػة ح أم جػػػز  مػػػ  فلسػػػطني فػػػارج املسػػػاحة الػػػ  
حتتلها إسرائيىن، أو ح أم مكاف غمل سػكن  االعتيػادم حػ  لػو كػاف ذلػ  
املكاف، وأيضاو مكاف إقامت  االعتيادم، واقَعني  دافىن األراهػي الػ  حتتلهػا 

 .(27)"إسرائيىن

ـ، ح 0841در عػػػ  الكنيسػػػي  اإلسػػػرائيلي ح سػػػنة وقػػػد عػػػراؼ قػػػانوف أمػػػالؾ الًػػػائبني الصػػػا
 :الًائب ب ن ( 0-ب)الفقرة 

و  0856نػػوفمرب  28ذلػػ  الشػػلص الػػرم كػػاف ح الفػػرتة مػػا بػػني "
مالكػػػػػاو قانونيػػػػػاو ح أرض إسػػػػػرائيىن وكػػػػػاف فػػػػػالؿ الفػػػػػرتة  0857مػػػػػايو  08

 :املركورة

                                                 

جازةر، ؛ 15، ص ( م1997هؤطظاذ ةلذرةطاتر ةلفلظاطٌ٘٘ذ، آث : ح٘ازّر)لٗل٘ت سرٗع، ةلالجبْى ةلفلظطٌْ٘٘ى ّةلعول٘ذ ةلظلو٘ذ، سزجواذ هحواْد وازٗح (28)

 .61ل، ص ةلالجبْى ةلفلظطٌْ٘٘ى هذخل للوزةجعذ ّةطشقزةء ةلوظشقخ



 31 

مواطنػػػػاو أو أحػػػػد رعايػػػػا لبنػػػػاف، مصػػػػر، سػػػػوريا، السػػػػعودية، شػػػػرقي  - أ
 .العراؽ أو اليم  األردف،

أرض "تواجػػػػػػد ح أحػػػػػػد الػػػػػػدوؿ املػػػػػػركورة أو ح قسػػػػػػم آفػػػػػػر مػػػػػػ   - ب
 .، فارج حدود دولة إسرائيىن"إسرائيىن

أرض "ف سػػكناا العػػادم ح كػػاف مواطنػػاو إسػػرائيلياو وفػػرج مػػ  مكػػا - ت
 ":إسرائيىن

 .0857سبتمرب /أيلوؿ 0إىل فارج أرض إسرائيىن قبىن يـو  -0

تلػػػ  الفػػػرتة  عليػػػ  ح ىل مكػػػاف مػػػا ح أرض إسػػػرائيىن الػػػرم سػػػيطرتإ -2
. قوات جيوش حاول  من  إقامة دولة إسرائيىن أو حاربتها بعػد إقامتهػا

ومبوجب دػرا القػانوف فػلف عػودة الًائػب إىل دولػة إسػرائيىن وتواجػدا ح 
 (28) ."الدولة بشكىن قانوي ال يتعارض م  اعتبارا غائباو لًرض امللكية

 

                                                 

 .11، ص (15)لطذةر قن ( وول)هحوْد طع٘ذ، الجبْ ةلذةخل، هي هٌشْرةر هزكش ةلالجب٘ي ّةلششتر ةلفلظطٌٖ٘  (29)
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 :على ى ا الاعريف اتومن المالحظ
مصػػػادرة أمػػػالؾ الالجئػػني، وتقلػػػيص أعػػػداد الفلسػػػطينيني العػػػرب دافػػػىن : نيأنػػ  و هػػػ  هلػػػدف .0

 .الكياف الصهيوي إىل أقىن قدر دمك 

وأصػبل دػ ال  متضػرري  . جر د العرب م  غػمل الفلسػطينيني مػ  أم أمػالؾ هلػم ح فلسػطني .2
 .ووفق بعف التعريفات الدولية ي عد الجئاو م  تضرر مصدر رزق . اقتصادياو 

واطنة الفلسطينية ع  الًائب مبجرد وجودا فالؿ الفػرتة املػركورة فػارج األرض نزَع صفة امل . 
 .أقيم  عليها إسرائيىنال  

 .م  فرج م  املنطقة ال  أقيم  عليها إسرائيىن فالؿ الفرتة املركورة يعترب غائباو  .5

 إىل 0857سػبتمرب  0م  انتقػىن مػ  األراهػي الػ  احتلتهػا إسػرائيىن قبػىن ويعترب غائباو أيضاو  .4
 .مناطق احتلتها بعد ذل  التاريخ، فسيصبل درا الشلص حاهراو غائباو دافىن وطن 

وتنطبق علي  أحكػاـ الًائػب حػ   غائباو، ؛ي عترب كىن فلسطيين ،  إىل مناطق فارج إسرائيىن .5
 .ولو عاد إىل موطن 
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يشمل إىل تصرؼ إرادم قاـ ب  الشلص، ومل يكػ  فروجػ  مػ  أرهػ  " غائب"إف مصطلل  .6
 .قوة قادرة ناتي ع 

وبالتايل ذمد أف دػرا التعريػف يلػق فقػط املصػاه الصػهيونية وال يلػق حقػوؽ ومصػاه الالجئػني 
األشػػػػلاص الًػػػػائبني كػػػ فراد ولػػػػيخ كمجموعػػػػات؛ فقػػػػد  إىل وقػػػػد نظػػػػرت إسػػػرائيىن. املتضػػػرري 

حػػػػػوؿ مسػػػػػ لة  0885أكتػػػػػوبر / اعتػػػػػربت احلكومػػػػػة اإلسػػػػػرائيلية ح وثيقػػػػػة هلػػػػػا ح تشػػػػػري  أوؿ 
كػػاف (  الػػدورة ) 085إف تعريػػف الالجػػئ وفػػق قػػرار األمػػم املتهػػدة : " الفلسػػطينينيالالجئػػني
واملياػػاؽ الػػدويل للهقػػػوؽ  0857فمػػاالو، كػػاف بيػػاف حقػػوؽ اإلنسػػاف الػػدويل سػػنة . غػػمل دقيػػق

 .(1 )"مرتبطني باألفراد ال مبجموعة نازحة 0855املدنية والسياسية سنة 

                                                 

 . 116سرٗع، ةلالجبْى ةلفلظطٌْ٘٘ى ّةلعول٘ذ ةلظلو٘ذ، ص (31)
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 النازحون: الرابعاملطلب 

مػػػػػ  أجػػػػػػىن سػػػػػزم  حػػػػػػق العػػػػػػودة  ـ0856بعػػػػػػد حػػػػػرب حزيػػػػػػراف سػػػػػػي رهػػػػػر مصػػػػػطلل سيا   
للفلسطينيني املهجري  ع  وطنهم، لرا فال ذمػد إ اعػا علػى تعريػف حمػدد ملصػطلل النػازحني، 

علي  م  حتديد عدد النازحني، وبصػورة عامػة فػاف تعبػمل النػازحني يطلػق  -ومرد درا، ملا يرتتب
ومػ  دػرا . ـ0857ية دتييزدم عػ  مهجػرم عػاـ بً. ـ0856على املهجري  الفلسطينيني عاـ 

اف فاف بعف النازحني دم ذو صفة مزدوجػة، أم أهنػم الجئػوف ونػازحوف ح آف واحػد، فقػد كػ
ودمػ  كػانوا يقيمػوف ح الضػفة الًربيػة وقطػاع . ـ0857 ـ أعداد م  الجئي0856بني نازحي 

 . ـ، واهطروا للهجرة للمرة الاانية0856غزة، عشية نشوب حرب 

الالجئػػني ، بػػني  أف تف صػػىن رأت دائػػرة شػػ وف الالجئػػني ح منظمػػة التهريػػر الفلسػػطينيةوقػػد    
حيث مت االتفاؽ م  ا،انب اإلسرائيلي على أف يتم التفاوض حلػىن قضػية النػازحني  ،والنازحني

منظمػػػػة التهريػػػػر ) رباعيػػػػةاللجنػػػػة الهػػػػم  مفاوهػػػػات املرحلػػػػة االنتقاليػػػػة مػػػػ  فػػػػالؿ تشػػػػكيىن 
وعلػػػى قاعػػػدة  (ـ 088) تفػػػاؽ أوسػػػلوالوذلػػػ  وفقػػػاو  (وإسػػػرائيىن واألردفالفلسػػػطينية ومصػػػر 

والػػرم أكػػدت عليػػ  القيػػادة الفلسػػطينية حتػػ  عنػػواف  ،الفصػػىن بػػني ملفػػي الالجئػػني والنػػازحني
، وعلػى اعتبػار أف قضػية الالجئػني مػ  امللفػات السياسػية "هرورة عدـ إثقاؿ امللف التفاوهي"
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 ،و ػػرا الطريقػػة سػػاعدت الػػدائرة املفػػاوض اإلسػػرائيلي . (0 )امل جلػػة ملفاوهػػات الوهػػ  النهػػائي
التهػػػػرب مػػػػ  االلتزامػػػػات القانونيػػػػة سػػػػاا مػػػػ  شػػػػر ددم  علػػػػى ،مػػػػ  حيػػػػث ال تػػػػدرم أو ال تريػػػػد

 .االحتالؿ م  أراهيهم م  الفلسطينيني عرب سنوات احتالل 

علػػى ( نػػازحوفال)أصػػر الوفػػد الفلسػػطيين ح اجتماعػػات اللجنػػة الرباعيػػة حػػوؿ مسػػ لة تعريػػف و     
سـطينيين ممـن غـادروا الضـفة التربيـة وقطـاع غـزة أثنـاء كل النا حين الفل" :أف يشمىن التعريف
م وأيضــاً مــن كــانوا  ــارم الـبالد ألي تســبب قبــل نشــو  الحــر  ولــم 9109حـر  حزيــران 

يامكنــوا مــن العــودة أو أولئــ  ممــن تــم إجبــارىم علــى المتــادرة بعــد الحــر  ولــم يســاطيعوا 
نمػا أصػر ا،انػب اإلسػرائيلي ،بي" العودة بسبب عدم تسماح السلطات اإلتسراهيلية لهـم بـالعودة

 (2 ) .على الرفف م كداو أن  ال يعرتؼ سوذ بالنازحني دم  غادروا إباف فرتة احلرب فقط

ا مػػػػا بػػػػني عػػػػامي لسػػػػطيين للنػػػػازحني أم ذ كػػػػر ملػػػػ  نزحػػػػو وبالتػػػػايل فقػػػػد أغفػػػػىن التعريػػػػف الف    
ػػز علػػى َمػػ  مت إج. (  )د ر عػػدددم مبػػائ  ألػػف فلسػػطيينقػػ، وي  0842-0856 بػػاردم كمػػا ركا

                                                 

ةلاْ ٌٖ علأ هْقاع هزكاش ةلوعلْهاتر ،  م2115دٗظاوخز  د،ةلاذفتع عاي ىاع ةلعاْد دةاازد واؤّى ةلالجبا٘ي ّدّرُات فاٖ ،هحواذ طاعذ ّ  جْدةر جْدد (31)

 .ةلفلظطٌٖ٘ علٔ ةإلًشزًز

 .لوزجع ًفظَة(32)

 .19هشكلذ ةلشعزٗف ّةاعذةد، ص  67طتلن ،  ًتسىْ (33)



 35 

غػالبيتهم مػ  ، وكاف األو ىل اإلشارة إىل أهنم ليسوا كلهػم مبعػدي ؛ بػىن على املًادرة بعد احلرب
اللجػػػو  دافػػػىن مدينػػػة وَمػػػ  أجػػػربدم االحػػػتالؿ علػػػى . فاقػػػدم التصػػػاريل، وزوجػػػاهتم وذريػػػاهتم

 0857دػرا فضػالو عػ  دتييػزا بػني الجئػي عػاـ  .(5 )القػدس أو النػزوح مػ  دافلهػا إىل أطرافهػا
 .أو ما يسميهم بالنازحني 0856ي  مل يركردم التعريف، والجئي عاـ الر

ػػػػاف ح لكنػػػػ ،  ـ، قػػػػاـ املنػػػػدوب اإلسػػػػرائيلي 0884/ /6وإثػػػػر االجتمػػػػاع األوؿ للجنػػػػة ح عما
ي صػػِنف فيػ  الالجئػني الػري  توافػػق إسػرائيىن علػى للهػم ح نقػػاش  تيِػبشػلومو غازيػ  بنشػر ك

 ":اللجنة، ودم

فػراوا إىل الضػفة الشػرقية لنهػر األردف مػ  انسػهاب ا،ػي  األردي سكاف األراهي الري   -0
 إليها؛

وقػد كػاف . 0856السكاف الري  نزحوا إىل شػرؽ هنػر األردف ح النصػف الاػاي مػ  سػنة  -2
وعػدد )   معظم د ال  نسا و وأطفاالو ومسناني يلتهقوف ب فراد عائالهتم ح الضفة الشػرقية

 الضفة الًربية وقطاع غزة؛ إىلي  اإلسرائيلي عودهتم الري  من  ا،( قليىن منهم ح مصر

                                                 

 .24، 23لوزجع ًفظَ، ص ة(34)
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عػ  مسػػاكنهم حػني احتػػىن  بعيػػدة أمػاك السػكاف الػري  يعملػػوف أو يدرسػوف أو كػػانوا ح  - 
 ا،ي  اإلسرائيلي املنطقة؛

السكاف الري  غػادروا املنطقػة ح األعػواـ الالحقػة وتػ فروا عػ  موعػد عػودهتم كمػا تػنص  -5
 (4 ) ."سمل هلم بالعودة منر ذل  احلنيعلى ذل  تصاريل فروجهم، ومل ي  

ح سػػػياؽ  وقػػػد ط ػػػرح دػػػرا التصػػػنيف ح أوؿ اجتمػػػاع للجنػػػة الدائمػػػة املكلفػػػة مبلػػػف الالجئػػػني
وقػد عػارض  (5 )."نػازحني"حتديد نطاؽ املشكلة والفئات ال  ميك  أف ي طلق عليها مصػطلل 

وقػػد اشػػتمىن دػػػرا . األوىل ةالفئػػ الػػاالث األفػػملة، ومل يوافقػػوا سػػػوذ علػػى الفئػػاتاإلسػػرائيليوف 
 .(6 )الفلسطيين السابق الوفد تعريفعلى ذات القصور الوارد ح  التعريف

ـ، حيػػػث اعتػػػرب أف 0884يونيػػػو  4اإلسػػػرائيلي مػػػ  النػػػازحني ح مػػػركرة صػػػادرة ح  فاملوقػػػوجػػػا  
ــــرةدوا مــــن الضــــفة التربيــــة وقطــــاع غــــزة نايجــــة أولئــــ  المواا: "النػػػػازحني دػػػػم ــــ ين ش  نــــون ال

                                                 

؛ 118-112لظااطٌ٘٘٘ي، ص ّةًةااز ف٘ااَ هْةقااف لطاازةا٘ل٘ذ رطااو٘ذ هااي قلاا٘ذ ةلالجباا٘ي ةلف. 32سرٗااع، ةلالجبااْى ةلفلظااطٌْ٘٘ى ّةلعول٘ااذ ةلظاالو٘ذ، ص (35)

 .35سوترٕ، هظشقخل ةلالجب٘ي ةلفلظطٌ٘٘٘ي، ص

 :حعٌْةىًقالً عي ولْهْ غتسٗز فٖ هقتلذ أخزٓ  .41ستكٌخزغ، ّضع ةلالجب٘ي ةلفلظطٌ٘٘٘ي فٖ ةلقتًْى ةلذّلٖ، ص (36)

 S. Gazit, "Displaced Persons in Focus", jp, 10 March 1995 

 . 11-11حذ ًةز هالىةتر ةلختىض فٖ ةلظفأ(37)
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، وقػػد اعتربتػػ  األطػػراؼ العربيػػة ح "نتيجػػة للهػػرب"وكػػاف مقصػػوداو أال تكػػوف العبػػارة  .(7 )"للقاــال
غػػمل مقبػػوؿ  لػػة وتفصػػيالو، واعتربتػػ  مناقضػػاو لشػػروط  (األردف -مصػػر –منظمػػة التهريػػر ) اللجنػػة 

 ػػَرح لني مػػ  الضػػفة الًربيػػة وقطػػاع"إىل  02الػػرم يشػػمل ح املػػادة " إعػػالف املبػػادئ"
ة غػػزة ح سػػن امل

 -وأصرت درا األطراؼ أف يشمىن التعريف الًائبني ع  املنطقة فػالؿ فػرتة احلػرب. (8 )"0856
. (51)ـ0856، ومػػػ  فقػػػدوا حقػػوقهم ح اإلقامػػػة منػػػر سػػػنة "بػػػالالجئني حيػػث دػػػم"مػػا ي سػػػمى  أو

للداللػة علػى شػلص مل يكػ  الجئػاو عنػدما غػادر بلػدا،  يستعمىن": "الجئ حيث دو"ومصطلل 
 .(50)"يما بعد لظروؼ نش ت ح بلد منشئ  فالؿ غياب لكن  أصبل الجئاو ف

وقػػد اتفػػق الوفػػد الفلسػػطيين مػػ  الوفػػدي  املصػػرم واألردي ح اجتماعػػاهتم التنسػػيقية ح عمػػاف قبػػىن 
كــل شــص  كــان : "ـ علػػى تعريػػف النػػازح الفلسػػطيين ب نػػ 0884انعقػػاد اللجنػػة الرباعيػػة ح آذار 

كمواان مكان إقاماـو الـداهم والعـادي   9109مسجاًل لتاية تساعة الصفر في حر  حزيران 

                                                 

طتدرد عي دةازد ةلحكن ةلذةسٖ، حْسةرد ةلخترج٘ذ ةإلطزةا٘ل٘ذ، قُاذمهز " هذكزد حش ى ةلٌتسى٘ي"ًقالً عي  33سوترٕ، هظشقخل ةلالجب٘ي ةلفلظطٌ٘٘٘ي، ص (38)

 .41 ستكٌخزغ، ّضع ةلالجب٘ي ةلفلظطٌ٘٘٘ي فٖ ةلقتًْى ةلذّلٖ، صم؛ 5/6/1995فٖ ةجشوتع حش ى ةلٌتسى٘ي، فٖ ةلقتُزد فٖ 

 .34سوترٕ، هظشقخل ةلالجب٘ي ةلفلظطٌ٘٘٘ي ، ص (39)

 .41ستكٌخزغ، ّضع ةلالجب٘ي ةلفلظطٌ٘٘٘ي فٖ ةلقتًْى ةلذّلٖ، ص (41)

 .61، ص لوزجع ًفظَة(41)
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ـــة وقطـــاع غـــزة والقـــدس وأصـــبب ىـــ ا المكـــان بعـــد الحـــر   ـــارم تلـــ   فـــي الضـــفة التربي
 . (52)"المنااح

اقػػػػرتح الوفػػػػػداف األردي  ،او جمهفػػػػػالػػػػػرم اعتربتػػػػ  األطػػػػػراؼ العربيػػػػة  اإلسػػػػرائيلي التعريػػػػػف علػػػػى او ورد
أولئ  األفراد وعائالهتم وأسالفهم الػري  غػادروا  النازحوف دم: "والفلسطيين تعريفاو آفر للنازحني

منازهلم ح الضػفة الًربيػة وقطػاع غػزة، أو كػانوا غػمل قػادري  علػى العػودة إىل منػازهلم كنتيجػة حلػرب 
أولئػػ  : "ولكػػ  اللجنػػة اهػػطرت باإل ػػاع االتفػػاؽ علػػى التعريػػف وفػػق الفئػػة األوىل .( 5)"0856

  .(55)"للهربالري  غادروا منازهلم نتيجة 

كػػػىن مػػ  أبعػػػددم االحػػػتالؿ ح   ،أسػػػقط  جهػػود اللجنػػػة الرباعيػػة، عػػػرب تعريفهػػػا للنػػازحنيوبالتػػايل 
، ومػػػا قبلهػػػا 0857، فضػػػالو عػػػ  الجئػػػي عػػػاـ سػػػنوات مػػػا بعػػػد احلػػػرب، ومػػػ  مػػػنعهم مػػػ  العػػػودة

                                                 

ةلالجباا٘ي  هزكااش: رةم هللا)ةلٌااتسىْى ةلفلظااطٌْ٘٘ى ّهفتّضااتر ةلظااالم،: فبااتسِن ّأعااذةدُن ّسْسٗعااتسِن، كشااتث 67ةلشعزٗااف حٌااتسىٖ "س٘ظاا٘ز عواازّ ، (42)

 .13، ص (م1996وول،  -ّةلششتر ةلفلظطٌٖ٘

هٌةوااذ ةلشحزٗااز : م.د)؛ طااع٘ذ طااالهذ، ةلالجبااْى ةلفلظااطٌْ٘٘ى قاازةرةر ّهعتُااذةر ّةسفتق٘ااتر، 35-34سوااترٕ، هظااشقخل ةلالجباا٘ي ةلفلظااطٌ٘٘٘ي، ص (43)

فٖ ةلقتًْى  ي؛ ستكٌخزغ، ّضع ةلالجب٘ي ةلفلظطٌ٘٘٘ 151ص ( م2117ةإلدةرد ةلعتهذ للذرةطتر ّةاححتص ّةلوعلْهتر،  –دةازد وبْى ةلالجب٘ي  –ةلفلظطٌ٘٘ذ 

 http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=128&table=table_141&CatId=178؛  98ةلذّلٖ، ص 

 . 36سوترٕ، هظشقخل ةلالجب٘ي ةلفلظطٌ٘٘٘ي، ص (44)
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ػػري  دافػػىن أرهػػػهم، وفاقػػدم مصػػػدر  ،(ـ0856-0857)ونػػازحي الفػػرتة مػػػا بػػني احلػػػربني  واملهجا
 .وأزواج وزرارم د ال   يعهم ،احلدوديةرزقهم ح القرذ 

ومل مينعهػػا  ،0856ومػػ  جهػػة ثانيػػة مل يكػػ  لػػدذ األونػػروا أم تعريػػف فػػاص بالنػػازحني عػػاـ 
دوف أف  إىل مسػاعدة فوريػة وعاجلػة، تدابمل وقتيػة ملسػاعدة كػىن شػلص عاجػة اذاخت ذل  م 

 (54).تقـو بلدراج أحد منهم هم  سجالهتا

 

 

 

 

 

 

                                                 

:  علأ ةلوْقاع( م21/4/2118ةلوزكش ةلفلظاطٌٖ٘ للشْط٘اع ّةلوعلْهاتر، )، ةلعْددسعزٗف ةلالجئ ّةلٌتسح ةلفلظطٌٖ٘ فٖ ل تر ىع ، عالء هحوذ سقْر(45)

http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=128&table=table_141&CatId=178 
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 عريفات الشاملةالت: املبحث الثالث
 شهادات خبرية: املطلب األول

العقبػات الػ  تواجػ  دارس القػانوف الػدويل الػرم حيػاوؿ حتديػد وهػ   أشار بعف امللتصني إىل   
لًايػات " الجػئ فلسػطيين"عدـ وجود تعريف جلػيا ملصػطلل : ، وال  منهاالالجئني بصورة شاملة

لالجئػني الفلسػطينيني ( م قػ )أو اسػتانا  القانوف الدويل، ووجود قدر م  الًمػوض بشػ ف لػوؿ 
 .(55)م  األدوات الدولية العاملية املتعلقة بالالجئني

التعريفػات آنفػة الػركر  أف  يػ  وقد أكدت دائرة شئوف الالجئني ح منظمة التهرير الفلسػطينية  
 ألسػػػػباب إقليميػػػػة أو سياسػػػػية أوالفلسػػػػطيين إمػػػػا مل تسػػػػتطي  التعبػػػػمل عػػػػ  مفهػػػػـو شػػػػامىن لالجػػػػئ 

 .(56)الالجئني الفلسطينيني على عمـو إجرائية فنية، ودي برل  ال تتفق وال تنطبق

ة نظػراو  صوصػي"أنػ  ذموذ حساوم ح عاهػا لنيػىن درجػة الػدكتوراا ح احلقػوؽ الباحاة  وأشارت   
وانتقػػػاؿ اللجػػػو  مػػػ  جيػػػىن إىل آفػػػر، فلنػػػ  يقتضػػػي اعتبػػػار كػػػىن  ..واسػػػتمرارية معانػػػاة الفلسػػػطينيني

غػػػػادر فلسػػػػطني، أو مل يكػػػػ  موجػػػػودا لسػػػػبب مػػػػ  األسػػػػباب وقػػػػ  االحػػػػتالؿ، وكػػػػىن فلسػػػػطيين، 

                                                 

 .437ستكٌخزغ، ّضع ةلالجب٘ي ةلفلظطٌ٘٘٘ي فٖ ةلقتًْى ةلذّلٖ، ص (46)

 http://www.plord.org/reports/2.htm#_top: ،  أًةزةلوزكش ةلْ ٌٖ للوعلْهتر، ةلالجبْى ةلفلظطٌْ٘٘ى(47)
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فلسػػطيين ولػػد فػػارج فلسػػطني وال يسػػتطي  العػػودة إىل ديػػارا بسػػبب املنػػ  اإلسػػرائيلي، معنيػػا عػػق 
العػػػودة، بًػػػف النظػػػر عػػػ  تصػػػنيف  القػػػانوي حتػػػ  فئػػػة الجػػػئ أو نػػػازح، طاملػػػا أف اهلػػػدؼ مػػػ  دػػػرا 

ورأت أف دنػاؾ  ".كػرس مبقتضػى مواثيػق حقػوؽ اإلنسػاف لكػىن فػردالتصنيف تطبيق حػق العػودة امل
حاجة ماسة إىل تعديىن تعريف األونروا باعتبػار أنػ  مل يعػاض قضػية الالجػئ الفلسػطيين مػ  وجهػة "

نظر حقوؽ اإلنساف، إنا تطرؽ هلا مػ  وجهػة عمليػة، أسػهم  ح التمييػز بػني الجػئ وآفػر دوف 
  (57)".أم مربر قانوي

 الفلسػطيينيئة الفلسطينية حلماية حقوؽ الالجئني بضػرورة توسػي  تعريػف الالجػئ اهل أوص كما 
ليشمىن  ي  الالجئني الفلسػطينيني سػوا  ح الضػفة الًربيػة أو قطػاع غػزة   وذل األونروا م  قبىن 

احملتلػػػة أم ح الػػػدوؿ اةػػػاورة ماػػػىن  األراهػػػيـ أو ح فػػػارج 0857احملتلػػػة عػػػاـ  األراهػػػيأو دافػػػىن 
وفاصػػػػة بعػػػػد امل سػػػػاة الػػػػ  حلػػػػ  بػػػػالالجئني الفلسػػػػطينيني ح ، عػػػػراؽ ومصػػػػر وغملدػػػػا سػػػػوريا وال

 (58) .  العراؽ

                                                 

-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/70C095C3-32CE: ، ىقْي ةلالجب٘ي ةلفلظطٌ٘٘٘ي، علأ هْقاع ةليشٗازد ًاز(عزع) أهل ع٘شتًٖ(48)

49F6-9C59-576C1A619314.htm 

، م2113ةلِ٘بذ ةلفلظطٌ٘٘ذ لحوتٗاذ ىقاْي ةلالجبا٘ي، طاخشوخز / ، لطذةر "ي ةلفلظطٌ٘٘٘يةاًزّة ّأسهشِت ةلوتل٘ذ ّس ط٘زُت علٖ ةلالجب٘" :ّرقذ عول ىْث(49)

 http://www.pcrp.org/esdarat03.html  :علٔ هْقعِت علٔ ةإلًشزًز



 42 

 (  )تعريف الباحث: املطلب الثاني

الالجئ الفلسطيني ىـو كـل فلسـطيني حـال ويحـول ا حـاالل الصـهيوني دون تماعـو بحـح " 
فيهـا   بتـا النظـر اإلقامة الداهمة في بلدتو األصلية من فلسطين  وبكامل حقوق المواانة 

 ".عن تاريخ بدء حرمانو من ى ا الحح  أو اريقة حرمانو
 :ودرا التعريف يعين التايل

 ". الالجئ: " توحيد كىن مصطلهات اللجو  والنزوح والتشرد بكلمة واحدة فقط ودي -0
دػػرا التعريػػف فػػاص بػػالالجئني الفلسػػطينيني  صوصػػية حػػالتهم، ولػػرل  أ هػػيف  إىل كلمػػة  -2

 ".الفلسطيني" كلمة" الالجئ"
تعػػين أنػ  حيمػػىن ا،نسػػية الفلسػػطينية بصػػورة وثائقيػػة أو بشػػهادة "  ىــو كــل فلســطيني" كلمػة  - 

ودػػرا يقودنػػا لتعريػػف مػػ  دػػو الفلسػػطيين،  ػػرا الصػػدد ميكػػ  . الشػػهود أو بػػ م وسػػيلة إثبػػات
األفػػػػر بالتعريفػػػػات القائمػػػػة لػػػػدذ املياػػػػاؽ الػػػػوطين ملنظمػػػػة التهريػػػػر، وتعريػػػػف األنػػػػروا ملفهػػػػـو 

لفلسػػػطيين، ونػػػرج مػػػ  تعريػػػف الفلسػػػطيين كػػػىن شػػػلص كانػػػ  إقامتػػػ  ووجػػػودا علػػػى أرض ا

                                                 

ت، ّللٔ ةلٌتاج ةاّث لزا٘ض سكزٗت ةاغ.سقذَّم ةلختىض حِذة ةالقشزةح فٖ رطتلذ هْجِذ للٔ را٘ض دةازد وبْى ةلالجب٘ي فٖ هٌةوذ ةلشحزٗز ةلفلظطٌ٘٘ذ؛ د (51)

 م15/5/2117أىوذ ححز حشترٗخ .ةلويلض ةلششزٗعٖ ةلفلظطٌٖ٘؛ د
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ىن يهػػػودم فلسػػػطني بسػػػبب االحػػػتالؿ الربيطػػػاي أو الصػػػهيوي، وبالتػػػايل ال ي عتػػػرب فلسػػػطينياو كػػػ
كمػػػا   .حتاللػػػني الربيطػػػاي والصػػػهيوي وحصػػػىن علػػػى ا،نسػػػية فيهػػػاقػػػد ـ إىل فلسػػػطني إبػػػاف اال

ذات ا،نسػػيات امللتلفػػة، حيػػث تكتسػػب صػػفة الفلسػػطينية الزوجػػات  "الفلسػػطينية"تشػػمىن 
 .بزواجها م  فلسطيين، كما دو شائ  ح عمـو دوؿ العامل

حــال ويحــول ا حــاالل الصــهيوني دون تماعــو بحــح اإلقامــة الداهمــة فــي بلدتــو : " عبػػارة -5
 :تعين" األصلية من فلسطين

الرغبػػة الشلصػػية، فلكػػىن  أف سػػبب عػػدـ إقامتػػ  ح فلسػػطني دػػو االحػػتالؿ وإجرا اتػػ ، ولػػيخ -
 .بعيداو ع  االهطهاد واإلرداب ،إنساف احلق ح تًيمل حمىن إقامت  بشكىن إرادم حر

أف املطلػػػوب دػػػو امػػػتالؾ الالجػػػئ الفلسػػػطيين حلقػػػ  ح التمتػػػ  باملواطنػػػة الكاملػػػة علػػػى أرض  -
قامػة ح فلسطني وح ديارا ال  أ فر ج منها، وليخ اشرتاط عودتػ  الفعليػة، إذ أنػ  قػد نتػار اإل

فارج بالدا وديارا بلرادة شلصية حرة دوف ختلي  ع  حق  ح املواطنػة علػى أرض فلسػطني، 
 .فهرا مكفوؿ ل 

أف حق  ح اإلقامة الدائمة فػب أف يكػوف أساسػاو ح بلدتػ  األصػلية مػ  فلسػطني، ولػيخ ح  -
 (.ي زاؿ ا لضرر )أم موه  آفر م  فلسطني، ودرا ينطلق م  القاعدة الفقهية ال  تقوؿ 
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أف دػػرا التعريػػف يسػػرم علػػى كػػىن مػػ  أفرجػػ  االحػػتالؿ الصػػهيوي مػػ  ديػػارا سػػابقاو وكػػىن مػػ   -
سػػػيلرج  الحقػػػاو، ودكػػػرا يػػػدفىن هػػػم  تعريػػػف الالجػػػئ الفلسػػػطيين كػػػىن فلسػػػطيين يضػػػطرا 
االحتالؿ الصهيوي ح أم وق  ملًادرة أرهػ  سػوا  مػ  األسػرذ أو الناشػطني السياسػيني أو 

إىل منػاطق أفػرذ مػ  فلسػطني أو فارجهػا،  همف إفراجهم م  منػاطقالعسكريني، وسوا  كا
 .إذ أف العدواف الصهيوي الزاؿ مستمراو على شعب فلسطني ومل يقف عند تاريخ حمدد

تعين البلدة ال  كاف يقطنهػا دػو أو أحػد والديػ  أو أجػدادا قبػىن قػرار " بلدتو األصلية: "عبارة -4
 .ـ0856تقسيم فلسطني عاـ 

 واملسػامهة ح تعين دتت  الفرد مبلكية حمػددة: فاملواطنة" مل حقوق المواانة فيهاوبكا" :عبارة -5
مبفهومهػػا الواسػػ  والوصػػفي، الصػػلة أو الرابطػػة  وتعػػين. موازنػػة الدولػػة هػػم  شػػروط معينػػة

تعػين أف مػ  حقػ  أف ميػارس ح  .(40)والدولة ال  يقيم فيهػا بشػكىن ثابػ  القانونية بني الفرد
عػودة إليهػا فعليػاو أم نشػاط سياسػي أو اقتصػادم أو اجتمػاعي أو ديػين أو ديارا ال  يقػرر ال

ثقاح، دتاماو وبنفخ الدرجة كما لػو قػرر عػدـ العػودة إليهػا، واالحتفػاظ عقػ  فيهػا ودػو بعيػد 
عنها، فل  أف يقيم حيث شا  وميارس حق  االنتلايب ح ديارا بفلسػطني أو يتملػ  فيهػا أو 

كمػا أف دػرا الفقػػرة  .ط ثقػاح وغػمل ذلػػ  مػ  أنشػطة قانونيػػةينشػئ الشػركات أو يقػـو بنشػػا
                                                 

 http://www.plord.org/reports/2.htm#_top: ةلوزكش ةلْ ٌٖ للوعلْهتر، ةلالجبْى ةلفلظطٌْ٘٘ى،  أًةز(51)
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مػػ  الػػ  سػػبقتها ال تشػػرتطاف التمتػػ   ػػرا احلقػػوؽ عنػػد زواؿ االحػػتالؿ الصػػهيوي ، بػػىن دػػو 
حػػق يػػتم تنفيػػرا سػػوا  بقػػي االحػػتالؿ أـ زاؿ، ودػػرا يزيػػىن االلتبػػاس بػػ ف علػػى مػػ  يرغػػب ح 

إىل نصػػػا ا فػػػب أال يكػػػوف مشػػػروطاو بػػػ م العػػػودة أف يعػػػرتؼ بلسػػػرائيىن؛ ألف إعػػػادة احلقػػػوؽ 
 .شكىن كاف، ووفقاو للهق الطبيعي وللقانوف الدويل

تعػين أف كػىن مػ  انطبػق عليػ  تعريػف الالجػئ "  بتا النظر عن تاريخ بـدء حرمانـو: " عبارة -6
ـ أو بعػدا، 0856ـ أو بعػدا أو قبػىن عػاـ 0857الفلسطيين سوا  أ فرج م  ديارا قبىن عاـ 

خ سػػابق أو الحػػق حيػػث أف العػػدواف الصػػهيوي كػػاف وال زاؿ مسػػتمراو ويشػػمىن ذلػػ  أم تػػاري
 .على الشعب الفلسطيين ودو معين بتفريغ األرض الفلسطينية م  سكاهنا األصليني

فػػرج مػػ  الفلسػػطينيني مػػ  ديػػارا بسػػبب حػػرب  ىن مػػ  أ  ، تعػػين كػػ" أو اريقــة حرمانــو: " عبػػارة -7
يػػات أو مبنػػ  العػػودة ملػػ  كػػاف اهلو  مػػا، أو بػػدوف حػػرب سػػوا  باإلبعػػاد السياسػػي أو بسػػهب

 .أو غمل ذل  م  أسباب أو يعمىن أو كاف ح زيارة أو سياحة فارج فلسطني يدرس
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 املطلب الثالث

 ()تعريف اجمللس التصريعي الفلسطيين الثاني 

، ـ2117لسػنة ( 0)قانوف حػق العػودة لالجئػني الفلسػطينيني رقػم اةلخ التشريعي الفلسطيينأقر 
  وقػػد نصػػ (23)ـ2117يونيػػو  05مػػ  الوقػػائ  الفلسػػطينية بتػػاريخ (  6)ح العػػدد  وقػػد مت نشػػرا

 :على(تعاريف 0)مادة 

أو يحول ا حاالل الصهيوني دون تماعو /ىو كل فلسطيني حال و: الالجئ الفلسطيني
  وبكامل حقوق ةأو  رياو بحح اإلقامة الداهمة في بلدتو األصلية من فلسطين الااريصي/و

  أو اريقة حرمانو باللجوء لى تاريخ بدء حرمانو من ى ا الححها  دون النظر إالمواانة في
أو النزوح أو الاهجير أو الطرد أو اإلبعاد أو الاتييب أو الاجنيس أو المنع أو اتساصدام 

 .أي وتسيلة تحرمو من حقو في العودة

                                                 

 ( )  م2116سشكَّل ةلويلض ةلششزٗعٖ ةلظتًٖ حعذ ةًشختحتر عتم  م ، حٌ٘وت1996سشكَّل ةلويلض ةلششزٗعٖ ةلفلظطٌٖ٘ ةاّث حعذ ةًشختحتر عتم. 

: م؛ ةًةاااااز ةلويلاااااذ ّةلاااااٌض ةلكتهااااال للقااااازةر فاااااٖ  هْقاااااع دٗاااااْةى ةلفشااااآْ ّةلششااااازٗع16/7/2118، حشاااااترٗخ 73ةلْقاااااتاع ةلفلظاااااطٌ٘٘ذ، ةلعاااااذد (53)

http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_dataentry&pid=8&Itemid=27&des_id=1063طالمن ةلختىاض ةقشازةح ةلشعزٗاف  ؛ ّقذ

ّقاذ أخاذ ةلويلاض . ةليذٗذ للٔ را٘ض ةلليٌذ ةلقتًًْ٘ذ فٖ ةلويلض ةلششزٗعٖ؛ ةلظ٘ذ هحوذ فزع ةلغْث، عٌذهت علن حزغخذ ةلويلض فٖ لقزةر قتًْى لحاع ةلعاْدد

 .حتالقشزةح، هع كل ةلشقذٗز
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لطيفة، رمبا بتعريف الباحث م  إدفاؿ إهافات  وكما دو واهل، فقد أفر اةلخ التشريعي
يقرر م  دو الالجئ الفلسطيين،  ة دنا إىل أف التعريف ا،ديدار وسدر اإلش. زادت  وهوحاو 

وحق  ح العودة إىل موطن  دوف ا وض ح آليات العودة وال التعويضات ال  يستهقها عما 
 . أهنا خترج ع  سياؽ البهث أصاب  م  هرر بدي ونفسي ومادم، حيث
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 ام اخل

دأبػػ  األوسػػاط السياسػػية امللتلفػػة علػػى تقػػدمي تعريفػػات متعػػددة وخمتلفػػة ملفهػػـو مػػ  دػػو  دلقربرب
الالجػػػػئ الفلسػػػػطيين، يػػػػردب معظمهػػػػا، إف مل نقػػػػىن كلهػػػػا، إىل تقييػػػػد املفهػػػػـو ليقتصػػػػر علػػػػى جػػػػز  مػػػػ  

وختتلػف  .مبعػدوف، أو غػائبوف: مشػردوف، وآفػري : وغملدم الالجئني، واعتبار جز  آفر ب هنم نازحوف،
وبالتػػايل تصػػبل قضػػية الالجئػػني وعػػودهتم . لػػ  التفسػػملات حػػوؿ مػػ  ي طلػػق علػػيهم صػػفة الالجئػػنيمػػ  ذ

تَػَلف في  على كىن التفاصيىن، كي تضي  احلقوؽ  .وتعويضهم حمط جدؿ عقيم ن 
إسػػرائيىن  ذمػػد رغبػػةتقلػػيص قطػػاع املسػػتفيدي  مػػ  فػػدماهتا مػػ  جهػػة، ( األونػػروا)ترغػػب  فبيهنربربا

ح م يػػػػتم التفػػػػاوض حػػػػوؿ عػػػػودهتم وسػػػػزئتهم، وإف كانػػػػ  غػػػػمل جػػػػادة تقلػػػػيص عػػػػدد الفلسػػػػطينيني الػػػػر
ودػو . وذمد قصور ح تعريف منظمة التهرير لالجئ الفلسطيين يضر بقضيت  املركزيػة. مفاوهاهتا بش هنم

قصػػور يصػػىن حػػد التفػػريط لػػدذ املفػػاوض الفلسػػطيين وفػػق التعريػػف الػػرم توصػػل  إليػػ  اللجنػػة الرباعيػػة 
 .سلو بش ف قضية الالجئنياملنباقة ع  مفاوهات أو 

رهػػر جليػػاو، مػػ  فػػالؿ التعريفػػات الػػ  عرهػػها وناقشػػها الباحػػث، عػػدـ قػػدرهتا علػػى التعبػػمل  لقربربد
بدقػػة عػػ  مصػػاه الالجئػػني الفلسػػطينيني؛ أصػػهاب القضػػية، فجػػا  تعريػػف الباحػػث ح حماولػػة متواهػػعة 

 .عريف ويتصرفوا على أساس لسد درا الاًرة، آم الو أف يتب  ص نااع القرار الفلسطيين درا الت
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 توصياتال

ح هػو  قصػػور التعريفػات ذات البعػػدي  االقتصػادم والسياسػػي، يوصػي الباحػػث أف تقػـو الػػدوائر 
الرمسيػػػػة الفلسػػػػطينية باعتمػػػػاد التعريػػػػف الشػػػػامىن، الػػػػوارد ح الصػػػػيًة الػػػػ  أقردػػػػا اةلػػػػخ التشػػػػريعي، 

 :الرمسي ما يلي ويرتتب على درا االعتماد. واقرتحها الباحث
 .اعتمادا ح املقررات الدراسية ح املدارس وا،امعات الفلسطينية والعربية واإل سالمية -0
 .الدف  باساا اعتمادا م  م سسات حقوؽ اإلنساف احمللية والدولية -2
الػػػدف  باسػػػاا اعتمػػػادا مػػػ  جامعػػػة الػػػدوؿ العربيػػػة ومػػػ دتر القمػػػة العػػػريب، ومنظمػػػة املػػػ دتر  - 

ة عػػدـ االرميػػاز واالحتػػاد اإلفريقػػي ودوؿ االحتػػاد األورويب وكػػىن الػػدوؿ اإلسػػالمي، ومنظمػػ
 .واملنظمات الصديقة

 .الدف  باساا اعتمادا م  قبىن ا،معية العامة لميمم املتهدة واألنروا -5
اعتمادا ح الكتابات األدبية والتارنية والقانونية والسياسػية والصػهافية ووسػائىن اإلعػالـ  -4

 .ا االسااامللتلفة، والدف   ر
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 راجعملا

وهػػ  الالجئػػني الفلسػػطينيني ح القػػانوف الػػدويل، تر ػػة بكػػر عبػػاس  :لكػػخ تػػاكنربغ، -0
 ( ـ 211م سسة الدراسات الفلسطينية، آب : بملوت)

مستقبىن الالجئني الفلسػطينيني، أعمػاؿ ،نػة الالجئػني ح املفاوهػات : ليمسدتارم،  -2
م سسػػػػة الدراسػػػػات الفلسػػػػػطينية، : تبػػػػملو )املتعػػػػددة األطػػػػراؼ واللجنػػػػة الرباعيػػػػة، 

 (ـ0885
الالجئػػػػػوف الفلسػػػػػطينيوف  مػػػػػدفىن للمراجعػػػػػة واسػػػػػتقرا  للمسػػػػػتقبىن،  :نػػػػػاجل جػػػػػرار، - 

 (ـ0885ا،معية الفلسطينية األكادميية للشئوف الدولية، مايو : القدس)
الػدفاع عػ  حػق  دائػرة شػ وف الالجئػني ودوردػا ح :حممػد سػعد و  جػودات، جػودة -5

علػػػى موقػػػ  مركػػػز املعلومػػػات الػػػوطين الفلسػػػطيين علػػػى ،  ـ2114ديسػػػمرب  العػػػودة،
 .اإلنرتن 

 .دائػرة شػ وف املفاوهػات د :بالتعاوف مػ  ،دائرة ش وف الالجئني :جالؿ ، احلسيين -4
بروفيسػػػور ح علػػػػم )إيليػػػا زريػػػق  .د( م سسػػػة الدراسػػػات املقدسػػػػية)سػػػليم دتػػػارم

دائػرة شػئوف .: ـ.د)، قطػافلينا : الرت ة إىل العربية (كندا ,جامعة كوينز ,اإلجتماع
 (.ت.الالجئني، د



 51 

: بػملوت)الالجئػوف الفلسػطينيوف والعمليػة السػلمية، تر ػة حممػود شػريل : زريق، إيليا -5
 (ـ0886م سسة الدراسات الفلسطينية، آب 

املركػز )، تعريف الالجئ والنازح الفلسػطيين ح إطػار حػق العػودة: عال  حممد، زقوت -6
: علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى املوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ( ـ20/5/2117ت، الفلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيين للتوثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق واملعلومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=128
&table=table_141&CatId=178 

الًربيػػة دراسػػة حتليليػػة ح وجهػػة النظػػر  حػػق العػػودة ح الرؤيػػة" :جاسػػم حممػػد زكريػػا، -7
-http://www.awu، "األمريكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة -األوربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

dam.org/politic/24/fkr24-007.htm 
النػػػػػػػازحوف : مشػػػػػػػكلة التعريػػػػػػػف واألعػػػػػػػداد، كتػػػػػػػاب 56نػػػػػػػازحو : " دسػػػػػػػامل ، وليػػػػػػػ -8

 -مركػػػز الالجئػػني والشػػتات الفلسػػػطيين: راـ اهلل)الفلسػػطينيوف ومفاوهػػات السػػالـ،
 (ـ0885لىن، 

الجئػػو الػػدافىن، مػػ  منشػػورات مركػػز الالجئػػني والشػػتات الفلسػػطيين : سػػعيد، حممػػود -01
 (.04)إصدار قم ( لىن)

ينيوف وأمهيػػة وكالػػة األمػػم املتهػػدة إلغاثػػة وتشػػًيىن الالجئػػوف الفلسػػط :سػػعيد سػػالمة، -00
 .ـ2115الالجئني الفلسطينيني األونروا، نوفمرب 
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منظمة : ـ.د)الالجئوف الفلسطينيوف قرارات ومعاددات واتفاقيات، : سالمة، سعيد -02
اإلدارة العامػػة للدراسػػات واألعػػاث  –دائػػرة شػػئوف الالجئػػني  –التهريػػر الفلسػػطينية 

 (ـ2116واملعلومات، 
ديواف الفتوذ والتشري ، جملة الوقػائ  الفلسػطينية، العػدد : السلطة الوطنية الفلسطينية - 0

 :علػػػػػػػػى املوقػػػػػػػػ ( النسػػػػػػػػلة اإللكرتونيػػػػػػػػة) .ـ05/6/2117، بتػػػػػػػػاريخ  6
http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_data

entry&pid=8&Itemid=27&des_id=1063 
: فئػػػػػاهتم وأعػػػػػداددم وتوزيعػػػػػاهتم، كتػػػػػػاب 56التعريػػػػػف بنػػػػػازحي : "عمػػػػػرو ، تيسػػػػػمل -05

مركػػػػػز الالجئػػػػػني والشػػػػػتات : راـ اهلل)النػػػػػازحوف الفلسػػػػػطينيوف ومفاوهػػػػػات السػػػػػالـ،
 (.ـ0885لىن،  -الفلسطيين

:  الفلسػػػػطينيني، علػػػػى موقػػػػ  ا،زيػػػػرة نػػػػ حقػػػػوؽ الالجئػػػػني (:عػػػػرض) ، أمػػػػىنعيتػػػػاي -04
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/70C095C3-

32CE-49F6-9C59-576C1A619314.htm 
املفاوهػػػػػػات :، مػػػػػػ  كتػػػػػػاب"مشػػػػػػكلة الالجئػػػػػػني الفلسػػػػػػطينيني: "غازيػػػػػػ ، شػػػػػػلومو -05

مركػػز : نػػابلخ)مواقػػف إسػػرائيلية مػػ  قضػػايا احلػػىن النهػػائي،..الفلسػػطينية اإلسػػرائيلية
 (.ـ0884والدراسات الفلسطينية، البهوث 

http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_dataentry&pid=8&Itemid=27&des_id=1063
http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_dataentry&pid=8&Itemid=27&des_id=1063
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الفلسػػطيين، كػػراس صػػادر عػػ  منظمػػة التهريػػر الفلسػػطينية، يتضػػم  املياػػاؽ الػػوطين  -06
سػػني الػػوطين واملركػػزم والنظػػاـ األساسػػي للمنظمػػة، والالئهػػة الدافليػػة لكػػىن مػػ  اةل

 .الفلسطينيني
دائػرة : غػزة –احملافظات ا،نوبية )املركز الوطين للمعلومات، الالجئوف الفلسطينيوف،  -07

: أنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر( قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم املعلومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات –شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوف الالجئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني 
http://www.plord.org/reports/2.htm#_top 

املفوهية السامية لميمم املتهدة لشئوف الالجئني، دليىن اإلجػرا ات واملعػايمل الواجػب  -08
املفوهػػػػية السػػػػامية لالجئػػػػني، سػػػػبتمرب : جنيػػػػف)تطبيقهػػػا لتهديػػػػد وهػػػػ  الالجػػػػئ، 

 .(ـ0868
: األونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروا ، املوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اإلنرتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  -ملتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة ديئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ا -21

http://www.un.org/unrwa/arabic/Asked/UN_Benf.
htm . 

وأزمتهػا املاليػة  ااألونرو " :عنوافبورقة عمىن  :اهليئة الفلسطينية حلماية حقوؽ الالجئني -20
اهليئػػػة الفلسػػطينية حلمايػػػة حقػػػوؽ / ، إصػػدار "جئػػني الفلسػػػطينينيوت ثملدػػا علػػػي الال

  :، علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى موقعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اإلنرتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ 211الالجئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني، سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبتمرب 
http://www.pcrp.org/esdarat03.html 

http://www.un.org/unrwa/arabic/Asked/UN_Benf.htm
http://www.un.org/unrwa/arabic/Asked/UN_Benf.htm
http://www.pcrp.org/esdarat03.html
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22- Project Identification and Preparatory Study: 
Assistance to Palestinian Refugees in the Middle 
East, Prepared by the Refugee Studies Program for 
the Office, for International Policy Services on 
behalf of the Commission of the European 
Communities Occupied Territories Unit. 14 

February 1993 
2 - www.plord.org/reports/unhcr.doc 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.plord.org/reports/unhcr.doc
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