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الالجئون الفلسطينيون يف األردن
احملور األول :اتريخ اللجوء الفلسطيين إىل األردن:
منذ عام  1948حىت يومنا والشعب الفلسطيين يعيش النكبة تلو األخرى ،نكبات نتج عنها هجرات قسرية إىل خمتلف
بقاع العامل وخاصة مناطق اجلوار األردن ولبنان وسوراي ومصر والعراق ،وتعترب األردن هي البلد وقد مرت هذه االستضافة
بعدة مراحل ميكن ذكرها على النحو التايل:
 النكبة:
حبسب األرقام الصادرة عن وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني «أونروا» ،بلغ عدد الالجئني يف
عام  1950حنو  914ألف فلسطيين ،منهم  506آالف جاؤوا إىل األردن ،مبا فيها الضفة الغربية حينذاكـ تنوزعوا
يف خمتلف املخيمات واملدن والقرى االردنية ويف الضفة الغربية.
 النكسة:
عام  1967دخل العرب حبرب مع كيان احلتالل اإلسرائيلي نتج عنها هزمية خسر خالهلا العرب الضفة الغربية اليت
كانت حتت حكم األردن ،وقطاع غزة وسيناء ،واجلوالن ،نتج عن هذه اهلزمية موجة نزوح جديدة حنو األردن من قطاع
غزة ومن الضفة الغربية.
وحبسب إحصائيات االنروا بلغ عدد الالجئني املتدفقني من الضفة الغربية وقطاع غزة إىل األردن عام  1967مئات
اآلالف بينهم  150ألف الجئ مسجل ،كما هاجر ما يقارب  240الف الجئ إىل شرق النهر أول مرة حبسب
إحصاءات احلكومة األردنية.
 حرب اخلليج:
شهدت سنة  1991و 1992موجة جلوء جديدة أو ميكننا القول موجودة عودة مجاعية للفلسطينني من دول اخلليج
إىل األردن وذلك نتيجة حرب اخلليج وخاصة بعد موقف منظمة التحرير واململكة االردنية املؤيد للنظام العراقي آنذاك،
وقدر عدد الفلسطينيني الذين طردوا من اخلليج ب  300الف نسمة.

 األزمة السورية:
بلــغ عــدد الالجئيــن القادميــن من سوراي إىل االردن بداية عام  2013إىل  9657الجئا فلسطينيا حسب إحصائيــات
األونــروا ،فيمــا وصــل فــي العام  2014عــدد الالجئيــن الفلســطينيني الالجئيــن مــن ســورية إلــى األردن  14348الجئا
فلسطينيا حســب إحصائيــات األونــروا ،ولكــن مــع اســتمرار األزمــة ازدادت أعداده ـم حىت عام  2018إىل 17719
الجئنا فلسطينيا إال أن الواقع يشــري إىل أن األعــداد أكثــر مــن ذلــك ،فهنــاك مــن دخل ـوا إلــى األردن علــى أهنــم ســوريون
نظرا ملنع االردن دخول الفلسطينني الالجئيــن مــن ســورية إليهــا رســميا.
احملور الثاين :التوزع اجلغرايف لالجئن الفلسطينني يف األردن:
توزع الالجئون الفلسطينيون الذين جلاوا إىل األردن على مخسة خميمات وهي :الوحدات ،واحلسني ،واربد "اجلليل"،
والزرقاء"العودة" وماداب ،إضافة إىل ذلك توزع اآلالف منهم على خمتلف املدن والقرى األردنية والتجمعات اليت مل تعرتف
هبا االنروا كمخيمات مثل مدينة الرصيفة الواقعة غرب مدينة الزرقاء واليت تعد من أكرب التجمعات الفلسطينية يف املنطقة
حيث يقدر عدد الفلسطينني يف هذه املدينة أبكثر من  400ألف نسمة.
مل تتوقف عملية هجرة الشعب الفلسطينني إىل األردن جراء جرائم االحتالل على اهلجرة األوىل إابن النكبة بل تبعها
هجرة اثنية عام  1967أثناء حرب حزيران ،فتم هتجري ما يقارب ما يقارب  350ألف فلسطيين من الضفة الغربية إىل
األردن ،توزع هؤالء على مثانية خميمات هي الطالبية (زيزاي) والنصر يف عمان ،وماركا (حطني) والسخنة يف مدينة الزرقاء،
والبقعة يف البلقاء ،واحلصن (عزمي املفيت) يف مدينة اربد ،وجرش (غزة) وسوف يف مدينة جرش ،إضافة إىل توزع اآلالف
منهم يف املدن والبلدات والقرى األردنية.

احملور الثالث :الوضع القانوين لالجئيني الفلسطينني يف االردن:
للحديث عن الوضع القانوين للفلسطيين يف األردن يتوجب تقسيم األوضاع القانونية حسب احملطات التارخيية على
النحو التايل:

يعترب األردن البلد العريب الوحيد الذي منح املواطنة الكاملة جلميع الالجئني الفلسطينيني املقيمني فيهم وذريتهم .حيث
تنص املادة ( )3فقرة ( ) 2من قانون اجلنسية األردنية لعام  1954على الشروط اليت يستطيع فيها الفلسطينيون
احلصول على اجلنسية األردنية:
يعترب األشخاص التاليني مواطنني أردنيني:


أي شخص كان حيمل اجلنسية الفلسطينية سابقاً ابستثناء اليهود قبل  15أاير .1948



والذين كانوا مقيمني يف اململكة األردنية خالل الفرتة الواقعة بني  20كانون أول  1949و  16شباط . 1954
بناء على ما ورد فقد مت اعتبار الفلسطينيني و ذريتهم املستوفني هلذه املتطلبات مواطنني أردنيني ابلكامل يتمتعون بنفس
احلقوق وااللتزامات اليت يتمتع هبا األردنيون .
أما خبصوص السكان الفلسطينيني اآلخرين مثل الفلسطينيني الذين نزحوا من قطاع غزة و جلئوا إىل األردن بعد حزيران
 ،1967فلم يتم اعتبار هؤالء مواطنني أردنيني فهم غري خمولني رمسياً للعمل ومكانتهم االجتماعية أدىن وضعاً من
الفلسطينيني األردنيني .

مت منح أبناء الضفة الغربية جوازات سفر أردنية "مؤقتة" سارية املفعول ملدة سنتني (أصبحت سارية ملدة  5سنوات يف
الوقت احلاضر) ،إال أهنا ال ختوهلم احلصول على اجلنسية األردنية وذلك بعد اإلعالن الذي أدىل به امللك حسني يف
متوز  1988عن فك االرتباط القانوين واإلداري بني الضفتني ،مما أثر على احلقوق املدنية وحقوق اإلقامة ألهل الضفة
الغربية يف اململكة ،واعتمدت احلكومة األردنية التنصنيف التايل مع أهايل الضفة الغربية:


محلة البطاقة اخلضراء  :للمقيمني عادة يف الضفة الغربية وأعترب هؤالء "فلسطيين اجلنسية" وليسوا اردنيني ولكن
تعهدت احلكومة بصرف جوازات سفر مؤقتة هلم ،ويُصرح للقادمني منهم ابإلقامة يف األردن ملدة شهر واحد
شأهنم يف ذلك شأن أي أجنيب يصل إىل األردن زايرة.





محلة البطاقة الصفراء :للمقيمني خار الضفة الغربية ،ولكن ممن هلم عالقات مادية ومعيشية وعائلية يف الضفة
الغربية ،وهؤالء أردنيون كما كانوا قبل االحتالل.
محلة البطاقة الزرقاء :وهم الالجؤون الفلسطينيون الذين قدموا إىل الضفة الشرقية من قطاع غزة والذين مل
يكتسبوا اجلنسية األردنية أصال إال أهنم ما زالوا يسكنون يف خميمات خاصة هبم يف الضفة الشرقية.

ومل يكن يسمح ألبناء قطاع غزة سابقا ابلتملك ولكن يف اآلونة األخرية صدر قرار من جملس الوزراء ابلسماح " يسمح
ألبناء غزة من مقيمني منذ عام  1967ومستثمرين يف قطاعات انتاجية( ،املشاريع اخلاضعة لقانون االستثمار) من
أبناء غزة من محلة بطاقة ملّ الشمل" ابلتملك لغاايت السكن حيث تسمح بتملك أبناء قطاع غزة شقة سكنية يف عمارة
أو منزل مستقل مقام على قطعة أرض ال تزيد مساحتها على دومن واحد لغاايت بناء املسكن الشخصي (وحدة سكنة
واحدة).
احملور الرابع :هيئات إدارة شؤون الفلسطينيني يف األردن:
يتقاسم إدارة شؤون الالجئني يف األردن كل من وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطنني (األونروا) ودائرة الشؤون
الفلسطينية.
أوال :دائرة الشؤون الفلسطينية:
دائرة الشؤون الفلسطينية ،فهي تعمل على تطوير سلسلة من املؤسسات احلكومية اليت عنيت بشؤون الالجئني
الفلسطينيني يف األردن منذ سنة  ،1948إذ أسست أول مؤسسة تُعىن بشؤوهنم سنة  ،1950وكانت وزارة الالجئني،
مث أصبحت وزارة إعادة البناء واإلعمار بعد قرار توحيد الضفتني يف  ،1950/5/24وكانت مهمتها تنظيم مواقع سكن

الالجئني ابلتعاون مع األونروا وفقاً التفاقية مت توقيعها بني اجلهتني عام  .1951وبعد حرب  ،1967شكلت احلكومة
األردنية جلنة وزارية عليا مهتمها التعامل مع القضااي املالية والتعليمية والصحية واإلدارية واالجتماعية يف الضفة الغربية

احملتلة .ويف عام  ،1972مث أتسيس مكتب تنفيذي خمتص لشؤون الدراسات واملعلومات املتعلقة أبوضاع الضفة الغربية.
ويف عام  ،1980مت أتسيس وزارة شؤون األرض احملتلة ،واليت كانت تقوم مبهام السكراتراي والتنفيذ للجنة العليا ،وعملياً،
مهام وزارة اإلعمار وإعادة البناء .وبعد قرار فك االرتباط عام  ،1988أُنشئت دائرة الشؤون الفلسطينية التابعة لوزارة
اخلارجية األردنية ،ومهامها:

 -1دراسة وحتليل األمور املتعلقة ابلشؤون الفلسطينية داخل وخار األراضي الفلسطينية احملتلة.
 -2متابعة القضية الفلسطينية على النطاقني العريب واإلسالمي.
 - -3املشاركة يف اللجنة األردنية-الفلسطينية املشرتكة لدعم وضع الفلسطينيني يف األراضي احملتلة.
 -4تنظيم االتصاالت بني األونروا والوزارات واملؤسسات األردنية املختصة.
 -5التنسيق مع األونروا للعمل على تقدمي اخلدمات العامة اعتماداً على االتفاقية املوقعة.
 -6اإلشراف على املخيمات ،وتنظيم أوضاع الالجئني يف اململكة ابلتعاون مع الوزارات واملؤسسات
األخرى.
 -7تقدمي املساعدات النقدية والعينية لالجئني.
 1 -8مساعدة الفلسطينيني يف األراضي احملتلة واملتعلقة ابملؤسسات والدوائر احلكومية املختصة يف القضااي
املستجدة.
 -9ترتيب شؤون العبور عرب اجلسور واملرور عرب األردن إىل جهات أخرى.
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تنظيم شؤون االسترياد والتصدير من وإىل األراضي الفلسطينية احملتلة عرب األردن.

اثنيا :األنروا:
أتسست وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني يف الشرق األدىن (األونروا) مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم
املتحدة رقم  302يف  8كانون األول من عام  ،1948هبدف تقدمي اإلغاثة املباشرة وبرامج تشغيل الالجئني
الفلسطينيني .وقد بدأت أعماهلا يف أاير من عام  ،1950ويف ظل غياب احلل الدائم والعادل ملشكلة الالجئني ،تقوم
اجلمعية العامة ابلتجديد املتكرر لوالية األونروا .توفر األونروا املساعدات والربامج التنموية التعليمية والصحية لعشرات
اآلالف من الالجئني ،وتعد من أكرب اهليئات العاملة على توفري اخلدمات الرئيسة يف جماالت التعليم والصحة واإلغاثة
واخلدمات االجتماعية ،فعلى الصعيد اإلنساين واالجتماعي ،تقدم خدمات اإلغاثة واملساعدات الطارئة .ابإلضافة
خلدمات املعونة اإلنسانية النقدية والغذائية لألسر األكثر فقراً .وكذلك تقدم من خالل دائرة الشؤون االجتماعية ما هو
أكثر من املساعدات العينية والنقدية ،إذ تعمل على مشروعات تنمية جمتمعية طويلة املدى من خالل مراكز برامج املرأة

ومراكز التأهيل اجملتمعي ،فضالً عن احتفاظها ابمللفات األسرية جملموع الالجئني الفلسطينيني ،واليت تقارب  25مليون

مستند مسجل توجد يف  680.000ملف أسري حتتوي على صور لشهادات امليالد والزوا والوفاة وصكوك امللكية

وسجالت التوظيف والسفر ،اليت تقتفي أثر كل أسرة الجئة منذ عام  ،1948ويعترب هذا السجل من أمثن السجالت
التارخيية اليت ستسهم يوماً ما يف األرشيف القومي لالجئني الفلسطينيني يف األردن ودول الشتات األخرى.


عالقة األونروا مع احلكومة األردنية:

تعترب دائرة الشؤون الفلسطينية هي صلة الوصل بني األونروا واحلكومة األردنية والالجئني الفلسطينيني منذ عام ،1988
وتقوم على التعاون والتنسيق مع وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني يف الشرق األدىن يف مجيع أعماهلا داخل
األردن فيما يتعلق ابخلدمات اليت تقدمها كذلك يف رسم السياسات العامة لعمل األونروا من خالل عضوية جلنتها
االستشارية ومنتدى كبار الدول املاحنة واملضيفة لألونروا.
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نبذة عن املخيمات وما تقدمه االنروا فيها من خدمات:

خميم اربد:
يقع يف مدينة اربد مشال االردن ،وقد مت أتسيسه عام  1951على مساحة من األرض تبلغ  0,24كيلومرت مربّع،
ويبلغ عدد سكانه حسب احصائيات االنروا ب 23000الجئ مسجل.
اخلدمات املقدمة من االنروا:
التعليم

 :يتوجد يف املخيم اربعة مدارس تعمل وفقا لنظام الفرتتني ومتتاز ابالكتظاظ.

اإلغاثة واخلدمات االجتماعية

 :حيتوي املخيم على مركز توزيع أغذية واحد.

الصحة

 :يتواجد يف املخيم مركز صحي عدد  ،2صغرية.

التأهيل اجملتمعي
مركز الربامج النسائية

 :حيتوي املخيم على مركز أتهيل جمتمعي واحد.
 :حيتوي املخيم على مركز واحد للربامج النسائية.

خميم الوحدات:
غصون سليم ،األونروا  64عاما مهامها وخدماتها ،أكاديمية دراسات الالجئين
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ِ
مساحة ٍ
تبلغ ( )479.164دومناً،
(عمان اجلديد) عام 1955م على
أرض ُ
أُنشئ خميّ ُم (الوحدات) أو ما يعرف مبخيّم ّ
ويقدر عدد سكانه حسب احصائيات االنروا ب 51000الجئ مسجل.
التعليم

 :يتواجد يف املخيم  13مدرسة غالبيتها تعمل وفق نظام الفرتتني ومتتاز ابالكتظاظ.

الصحة

 :يتواجد يف املخيم مركز صحي واحد يتبع لالنروا.

التأهيل اجملتمعي
مركز الربامج النسائية

 :حيتوي املخيم على مركز أتهيل جمتمعي واحد.
 :مركز برامج نسائية واحد

خميم احلسني:
أتسس خميم احلينب عام  1952على مساحة من األرض تبلغ  0,42كيلومرت مربّع ،ويقع يف وسط العاصمة األردنية
عمان ،ويقطن يف هذا املخيم حسب احصائيات االنروا أكثر من  29000الجئ مسجل.

التعليم

 :يتواجد يف املخيم  4مدارس تعمل وفق نظام الفرتتني.

الصحة

 :يتواجد يف املخيم مركز صحي واحد يتبع لالنروا.

التأهيل اجملتمعي
مركز الربامج النسائية

 :حيتوي املخيم على مركز أتهيل جمتمعي واحد.
 :مركز برامج نسائية واحد

خميم الطالبية:
هو واحد من خميمات الطوارئ الستة اليت مت أتسيسها من أجل إيواء الالجئني الفلسطينيني والنازحني الذين غادروا
الضفة الغربية وقطاع غزة خالل عام  ،1967وتبلغ مساحته  0,13كيلومرت مربع ،يعيش فيه حسب احصائيات االنروا
ما يزيد عن  7,000الجئ مسجل.
التعليم

 :يتواجد يف املخيم  4مدارس تعمل وفق نظام الفرتتني.

الصحة
التأهيل اجملتمعي
مركز الربامج النسائية

 :يتواجد يف املخيم مركز صحي واحد يتبع لالنروا.
 :حيتوي املخيم على مركز أتهيل جمتمعي واحد.
 :مركز برامج نسائية واحد

خميم حطني:
أتسس خميّم حطّني يف عام  1968م ،على مساحة  917دومناً ،يبلغ عدد سكانه حسب احصائيات االنروا أكثر
ّ
من  53,000الجئ مسجل عدد كبري منهم تنحدر اصوهلم من قطاع غزة.

التعليم

 :يتواجد يف املخيم  7مدارس تعمل وفق نظام الفرتتني.

الصحة

 :يتواجد يف املخيم مركزيني صحيني تتبع لالنروا غري كافية الحتياجات السكان.

التأهيل اجملتمعي
مركز الربامج النسائية

 :حيتوي املخيم على مركز أتهيل جمتمعي واحد.
 :مركز برامج نسائية واحد

خميم غزة:
س خميّم جرش كمخيّم للطّوارئ يف عام  ،1968على مساحة من األرض تبلغ  750000مرت مربع ،وحبسب
ّ
أتس َ

الرمسي يبلغ
الرمسي 2015م) ,فإ ّن عدد س ّكان املخيّم كما أوردها موقعها ّ
إحصائيات األنروا األخرية (الواردة يف موقعها ّ

الس ّكان
أكثر من  24,000الجئ مسجلُ ،
تعيش على مساحة  750ألف مرت مربّع .وال تتمتّع النّسبة العظمى من ّ

( )%97.19ابملواطنة حيث متتلك إما جواز سفر سنتني/مؤقت ( )%95.8أو وثيقة مصرية ( )%1.02أو دون

أية واثئق ( .)%0.37وتشكل نسبة الالجئني املسجلني مع وكالة الغوث يف خميم غزة ما نسبته  %93من السكان
بينما تصنف ما نسبته  %7من السكان “كنازحني” وال تُع ّد هذه اجملموعة األخرية مستح ّقة للتمتع خبدمات وكالة
الغوث وال تتلقى خدمات من منظمات دولية أخرى.

التعليم

 :يتواجد يف املخيم  4مدارس تعمل وفق نظام الفرتتني.

الصحة

 :يتواجد يف املخيم مركز صحي واحد يتبع لالنروا .

التأهيل اجملتمعي
مركز الربامج النسائية

 :حيتوي املخيم على مركز أتهيل جمتمعي واحد.
 :مركز برامج نسائية واحد

خميم سوف:
أتسس خميم سوف عام  ،1967على مساحة  500000مرت مربع ،ويقدر عدد سكانه أبكثر من  20الف الجئ
مسجل لدى االنروا.
التعليم

 :يتواجد يف املخيم  4مدارس تعمل وفق نظام الفرتتني.

الصحة

 :يتواجد يف املخيم مركز صحي واحد يتبع لالنروا .

التأهيل اجملتمعي
مركز الربامج النسائية

 :حيتوي املخيم على مركز أتهيل جمتمعي واحد.
 :مركز برامج نسائية واحد

خميم احلصن:
وتعود جذور
أتسس املخيم عام  1968ويقع يف مدينة اربد مشال اململكة االردنية ،وتبلغ مساحته  758.199دومنُ ,
أغلبية أهايل املخيّم إىل مناطق (بيسان ،انبلس ،حيفا ،جنني) يف فلسطني احملتلّة ،ويف آخر إحصائية لألنروا وضعتها يف

موقعها الرمسي "2015م" فإ ّن عدد السكان أكثر من  22,000الجئ مسجل.
التعليم

 :يتواجد يف املخيم  4مدارس تعمل وفق نظام الفرتتني.

الصحة

 :يتواجد يف املخيم مركز صحي واحد يتبع لالنروا .

التأهيل اجملتمعي
مركز الربامج النسائية

 :حيتوي املخيم على مركز أتهيل جمتمعي واحد.
 :مركز برامج نسائية واحد

خميم الزرقاء:
أتسيس املخيم ابلقرب من مدينة الزرقاء من قبل اللجنة الدولية للصليب األمحر يف عام  ،1949ويعد من أقدم
املخيمات الفلسطينية يف األردن ،تبلغ مساحته  0,18كيلومرت مربع ،وعدد سكانه حسب االنروا أكثر من 20,000
الجئ مسجل.
التعليم

 :يتواجد يف املخيم  4مدارس تعمل وفق نظام الفرتتينن وحضانة.

الصحة

 :يتواجد يف املخيم مركزيني صحييني تتبع لالنروا ،ومكتب لصحة البيئة ،ويعاين

املخيم من شبكة صرف صحي متهالكة حتتا إىل صيانة.
التأهيل اجملتمعي
مركز الربامج النسائية

 :حيتوي املخيم على مركز أتهيل جمتمعي واحد.
 :مركز برامج نسائية واحد

خميم البقعة:
أتسس خميم البقعة عام  1968على مساحة  1,4كيلومرت مربع ،ويعيش فيه ما يزيد عن  104,000الجئ مسجل
وذلك حسب احصائيات االنروا ،ويعد هذا املخيم من أكرب املخيمات الفلسطينية يف االردن ،ويتميز هذا املخيم أبن
غال بية الالجئني فيه تعرضوا للجوء مرتني ،واحدة يف خميمات داخل الضفة الغربية أو يف غور الكرامة على الشريط
احلدودي األردن مع فلسطني ،والثانية إىل خميم البقعة.
التعليم

 :يتواجد يف املخيم  16مدرسة تعمل وفق نظام الفرتتني أي مبىن واحد لكل

مدرستني.
الصحة
التأهيل اجملتمعي
مركز الربامج النسائية

 :يتواجد يف املخيم مركزيني صحيني تتببع لالنروا .
 :حيتوي املخيم على مركز أتهيل جمتمعي واحد.
 :مركز برامج نسائية واحد

هذه نبذة عن املخيمات املعرتف فيها ابالردن بينما هناك  3خميمات ال تعرتف هبا االنروا وهي خميم النصر والسخنة
وماداب انشأت بعد العام  ،1967تقدم هبا االنروا بعض اخلدمات مثل التعليم والصحة.

مالحظة مهمة حول التعليم والصحة املقدمة من االنروا:
الصحية األولية والوقائيّة فقط ،وتع ّد هذه اخلدمات
الصحة:
الصحيّة املق ّدمة من األونروا على اخلدمات ّ
الرعايةُ ّ
تقتصر ّ
ُ
حي املق ّدم منها للحاالت
املق ّدمة وحدها غري كافيّة لسد احلاجات الصحية ّلالجئني ؛ حيث هناك غياب لتّامني ّ
الص ّ
املرضية اليت حتتا ُ دخول املستشفى ،أو إجر ِاء العمليّات اجلراحيّة إال للحاالت الفقرية ،حيث تسمح هلم ابإلقامة فيها
وخصصت لذلك عدد من األسرة يف عدد حمدود من املستشفيات اخلاصة ؛ وال يوجد مستشفيّات اتبعة لألونروا يف
األردن.

2

ِ
الصحيّة جماانً للمرضى واملراجعني املستفيدين من خدماهتا املسجلّني يف سجالهتا كالجئني ،كما
وتق ّد ُم األونروا خدماهتا ّ
ِ
وخاصةً املصابني ابألمر ِ
الضغط والقلب ،وغريها من
تق ّد ُم األدوية والعالجات جماانً للمرضى،
الس ّكري و ّ
ّ
اض املزمنة مثل ّ
أمراض مزمنة.
وحيتوي املركز الصحي  /العيادة يف املخيم على مخس وحدات صحية لكل وحدة مديرها اخلاص  ،وهي كالتايل :
-1

وحدة الطب العالجي

-2

وحدة الطب الوقائي

-3

وحدة التمريض

-4

وحدة الصحة البيئية

-5

وحدة التغذية والتغذية اإلضافية

وإذا ما قسمنا عدد املراكز الصحية على عدد الالجئني الفلسطينيني املسجلني لدى االنروا فسنجد التايل أن لكل
 91189الجئ مركز صحي واحد إضافة انه غري جمهز جتهيزا كامال.
املعادلة91189 =23/2097330 :

http://palcamps.net/ar/camp/36/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85موسوعة المخيمات%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA
2

كما أن هناك عدد حمدود لألطباء العاملني يف املراكز الصحية ،حيث يبلغ عدد أطباء حوايل  64طبيباً ملا يزيد على

 300آلف نسمة يف املخيمات ،أي أنه هناك طبيب واحد لكل  4425شخص.

التعليم :يوجد يف األردن أكرب عدد من املدارس االبتدائية واإلعدادية اليت تديرها األونروا لالجئني الفلسطينيني ،إال أن
معظم هذه املدارس غري مؤهلة يف بنائها مع اكتظاظ بعدد الطالب بدون أي زايدة يف عدد الصفوف عالوة على ذلك
أوقفت توظيف املعلمني كما أوقفت األونروا بعض املساعدات للطلبة مثل القرطاسية ،فأضاف عبئاً مادايً على أولياء

األمور.

ِ
املدارس احلكوميّة وهذا جعلها ترتبط املناهج بسياسة الدولة
املناهج املتبعةُ يف مدارس (األونروا) فهي ذاهتا املتبعةُ يف
ُ
املستضيفة فقد تغريت املناهج الدراسية بعد اتفاقية وادي عربة فقد مت حذف كل ما يتعلق مبعاداة اليهود أو ما يعزز
ثقافة املقاومة ضد احملتل ،ومت إضافة دروس جديدة لتعزيز قيم السالم مثال “السالم العاملي" و"السالم العادل" ،وتُق ّدم

ِ
للمدارس احلكوميّة ،كما يوجد مركز تدريب املهين واحد يف
ف العاشر ،وفيما بعد ينت ّقلون
الص ّ
التّدريس للطّلبة حىت ّ
االردن وهو مركز وادي السري أما اجلامعات فهناك كلية تدريب عمان واليت متنح شهادة الدبلوم املتوسط يف املهن

املساندة وبكالوريوس يف العلوم الرتبوية وتقتصر هذه املنشأت التعليمية على عدد قليل من الطلبة.
احصائيات حول الالجئني الفلسطينيني وما تقدمه االنروا من خدمات هلم وهي على النحو التايل:3
احملور

االحصائيات

عدد الالجئني املسجلني يف االنروا*

2,097,338

عدد الطالب املسجلني يف مدارس االنروا

116,953

عدد املدارس*

173

عدد املراكز الصحية

23

معاهد التدريب*

1

كليات اجملتمع واجلامعات

1

عدد املخيمات املعرتف هبا من قبل االنروا

10

عدد املخيمات غري املعرتف هبا من قبل االنروا

3

نسبة عدد الالجئني الذين يقطنون يف املخيمات*

%17
حسب احصائيات االنروا

3

*هناك أكثر من  2مليون الجئ غري مسجل يف األنروا.
*عدد كبري من هذه املدارس تقع يف التجمعات الفلسطينية وال تقتصر على املخيمات.
*يف السنوات األخرية أصبح معهد وادي السري للتدريب املهين مينح درجة دبلوم يف اهلندسات اي درجة مساعد مهندس.
*تعد نسبة الالجئيني الفلسطينيني الذين يقطنون يف املخيمات أقل نسبة من بني الدول املستضيفة.



أزمة االنروا وانعكاساهتا:

يعاين الالجئون يف األردن من ختفيضات ميزانية الوكالة واخنفاض اخلدمات ،حيث تقلص معدل اإلنفاق على الالجئ
الواحد من  110.4دوالر عام  1992إىل  78.4دوالر عام  1996لكل الجئ.
وقد أصابت التخفيضات برانمج التعليم فرتاجع معدل كلفة التلميذ الواحد من  330دوالراً إىل  278دوالراً ،كما

جرى حتميل التالميذ أعباء الصيانة والتجهيزات املدرسة كخطوة أوىل حنو تراجع جمانية التعليم يف مدارس الوكالة.

كما حصل ختفيض حاد يف برانمج الصحة ،إذ تراجع اإلنفاق على املواطن الواحد من  18دوالراً إىل  10دوالراً يف

سنة .وازدادت مشكلة اإلستشفاء استعصاءاً .وجرى حتميل الالجئني جزءاً كبرياً من كلفة العمليات اجلراحية.

وكذلك تراجعت اخلدمات االجتماعية ،فألغيت مشاريع إصالح املأوى ،ومشاريع إنشاء البىن التحتية وحتسنها ،وفرضت
معايري متزمتة وانتقائية حلاالت العسر الشديد .وكذلك جرى جتميد التوظيف فحصل نقص يف اجلهاز التعليمي ،وحرمان
املوظفني املؤقتني من الضماانت ،والدائمني من حقهم يف الزايدة الدورية لألجور وكخالصة جند أن تناقص خدمات
"األونروا" يتناسب عكساً مع تزايد أعداد الالجئني وتزايد االكتظاظ يف املخيمات والتجمعات العشوائية لسكناهم،

وتفاقم حالة البطالة.

ومنذ العام  2000أصبحت وكالة "األونروا" تسحب بشكل كبري خدماهتا املقدمة لالجئيني الفلسطينيني ومنذ تلك
الفرتة مل تظهر إحصاءات ابألرقام لألموال اليت تصرف على التعليم والصحة واخلدمات اإلجتماعية ،فيما أوكلت العديد

من مهام "األونروا" لدائرة الشؤون الفلسطينية التابعة للحكومة األردنية هذا ما يصفه البعض ابلسري حنو تصفية قضية
الالجئيني والعمل على التوطني الكامل للفلسطينيني يف األردن .
وتوقع الجئون فلسطينيون يف االردن أن تؤول أوضاعهم اإلنسانية واالقتصادية حنو األسوأ ،عقب قرار الوالايت املتحدة
األمريكية ،وقف كامل متويلها للوكالة.
هناك من هو متورط وعلى علم ابلتحركات اليت تسعى إليها اإلدارة األمريكية حلل وكالة "األونروا" على أن يتم معاجلة
قضااي الالجئني الفلسطينيني بواسطة املفوضية العليا لشؤون الالجئني" "UNHCRواالستعاضة عن القرار 194
بقرار دويل يقضي بدفع تعويضات لفلسطينيي الشتات وتوطينهم وتكون بذلك انتهت مشكلة الالجئني ومت شطب
حق العودة؟!
إذا القضية مل تعد أزمة مالية كما تدعي "األونروا"! وإمن ا القضية ابتت تستهدف وجود وكرامة الشعب الفلسطيين
وحقوقه التارخيية واملشكلة مع وكالة "األونروا" ليست مشكلة تقليصات خدماتية وتعليمية وصحية ،بل ألهنا شاهد
أساس على نكبة الشعب الفلسطيين ومتسكنا هبا ضروراي.
ويف شهر كانون الثاين يناير  ،2018اهنت "أونروا" خدمات أكثر من  100موظف من العاملني لديها ابألردن ،كما
علقت التعيينات وربطتها بـ "احلاجة" ،ضمن ما يسمى إبجراءات ضبط النفقات واخلدمات املقدمة لالجئني
الفلسطينيني .وأييت ذلك نتيجة املأزق املايل الناجم عن امتناع اإلدارة األمريكية عن حتويل مسامهاهتا للوكالة .وأهنت
الوكالة خدمات عاملني لديها ،ضمن نظام املياومة ،وهم بدالء الدرجة الثانية ،عمال النظافة وأذنة املدارس والعيادات
واعتربت ذلك "تدابري لتوفري التكلفة وضبط النفقات .وقد طال القرار جممل املخيمات ،املوزعة على أحناء متفرقة من
عامال يف خميم الوحدات من أصل  ،39و 7عمال
عامال يف خميم البقعة من أصل  ،92وً 14
اململكة ،إهناء عمل ً 30
عامال يف خميم احلسني من أصل ،27
يف خميم إربد من أصل  ،17و 7عمال يف خميم احلصن من أصل  ،22وً 11

و 8عمال يف خميم غزة من أصل  ،22و 3عمال يف خميم سوف من أصل  ،15و 17عامالً يف خميم ماركا من أصل

 40الجئًا فلسطينيًا"

احملور الرابع :األوضاع السياسية للفلسطينيني يف األردن:
أوال :العالقات األردنية الفلسطينية:
م ّـرت هـذه العالقـة األردنية منـذ هنايـة األربعينـات مبراحـل كثيـرة،وختللتهـا حمطـات مهمة كان هلا أتثري كبري يف تطورها.
ومن أبرز تلك احملطات:


وحدة الضفتني:

هي وحدة استمرت منذ العام  1949اي منذ ما يعرف مبؤمتر ارحيا الذي اعقب قيام كيان االحتالل اإلسرائيلي وقرر
فيه وجهاء فلسطني الوحدة مع اململكة االردنية اهلامشية وهو ما حتقق رمسيا يف العام  1950واصبح الفلسطينيون
مواطنني اردنيني هلم نفس احلقوق وعليهم نفس الواجبات كبقية االردنيني.
وجاء يف نص القرار الرمسي الذي صدر عن جملس النواب:
«أتكيدا لثقة األمة ،واعرتافا مبا حلضرة صاحب اجلاللة عبد هللا بن احلسني ،ملك اململكة األردنية اهلامشية ،من فضل
اجلهاد يف سبيل حتقيق األماين القومية ،واستنادا إىل حق تقرير املصري ،وإىل واقع ضفيت (األردن) الشرقية والغربية
ووحدهتما القومية والطبيعية واجلغرافية ،وضرورات مصاحلهما املشرتكة وجماهلما احليوي ،يقرر جملس األمة األردين املمثل
للضفتني يف هذا اليوم الواقع يف ( 7رجب سنة  1369املوافق لتاريخ  24نيسان  )1950ويعلن ما أييت:
أوال ـ أتييد الوحدة التامة بني ضفيت األردن الشرقية والغربية واجتماعهما يف دولة واحدة هي (اململكة األردنية اهلامشية)
وعلى رأسهما حضرة صاحب اجلاللة اهلامشية امللك عبد هللا بن احلسني املعظم وذلك على أساس احلكم النيايب الدستوري
والتساوي يف احلقوق والواجبات بني املواطنني مجيعا.
اثنيا ـ أتكيد احملافظة على كامل احلقوق العربية يف (فلسطني) والدفاع عن تلك احلقوق بكل الوسائل املشروعة ومبلء
احلق وعدم املساس ابلتسوية النهائية لقضيتها العادلة يف نطاق األماين القومية والتعاون العريب والعدالة الدولية.
اثلثا ـ رفع هذا القرار الصادر عن جملس األمة هبيئتيه :األعيان والنواب ،املمثل لضفيت األردن إىل حضرة صاحب اجلاللة
املعظم واعتباره انفذا حال اقرتانه ابلتصديق امللكي السامي.

رابعا ـ إعالن وتنفيذ هذا القرار من قبل حكومة اململكة األردنية اهلامشية حال اقرتانه ابلتصديق امللكي السامي وتبليغه
إىل الدول العربية الشقيقة والدول األجنبية الصديقة ابلطرق الدبلوماسية املرعية».


قرار م ـؤمتر القمــة العربــي يف الربــاط ســنة  ١٩٧٤أن منظمــة التحريــر الفلسطينية هي املمثل الشرعي والوحيد
للشعب الفلسطيين:

قَبِل األردن هذا القرار على مضض .إال إن الدور السياسي ملنظمة التحرير أخذ منـذذلـك الوقـت يف البـروز والتفاعـل
علـى الســاحة الدوليــة .كمــادخلـت العالقــة ب ـني منظمــة التحريــر الفلسـطينية واحلكومــة األردنيــة مرحلــة جديــدة اتســمت

ابلتنــافس الشــديد بــني اجلــانبني ،الســتقطاب الــوالء وكس ــب األنص ــار يف الض ــفة الغربي ــةوقط ــاع غ ــزة ،عل ــى ال ــرغم م ــن
وج ــود "اللجن ــة األردنية  -الفلسطينية املشرتكة لدعم الصمود يف األرض احملتلـة" .وظلّـت تلـك العالقـة تشـهد حـاالت
مـن املـدواجلـزر حتـى سـنة ، ١٩٨٤حـني عقـد امجللـس الـوطين الفلسـطيين
عم ــان ،ووقِّــع اتف ــاق  ١١ش ــباط/فرباي ــر  ١٩٨٥ب ــني اململك ــة األردني ــة اهلاش ــمية ومنظمة التحرير الفلسطينية،ومت
يف ّ
مبوجبه االتفاق على تنسـيق اخلطـوات السياسـية بـني اجلــانبني ،متهيــداً لعقــد م ـؤمتردويل للســالم وحــل القضــية الفلســطينية
علــى أســاس ق ـرارات الشــرعية الدوليــة ،كمــا أن ذلــك االتفــاق تضــمنً بنــوداوضــعت أساس ـاً للعالقــة املستقبلية بني
دوليت األردن وفلسطني يف إطار احتاد كونفدرايل.


قرار فك االرتباط:

قررت احلكومة األردنية ،بناء على توجيهات من امللك حسني ،مطلع شهر يوليو/متوز  ،1988اختاذ سلسلة من
اإلجراءات اليت جرت تسميتها بـ(فك العالقات مع الضفة الغربية).

وتضمنت اخلطة األردنية ،اليت جاءت بعد  21عاما على احتالل إسرائيل للضفة الغربية ،إلغاء خطة التنمية األردنية
للضفة الغربية ،واستبدال وزارة شؤون األرض احملتلة بدائرة سياسية يف وزارة اخلارجية األردنية ،وإهناء خدمات حواىل 21
ألف موظف يف الضفة الغربية ،مع استثناء مؤقت ملؤسسات األوقاف اإلسالمية واحملاكم الشرعية ،وإخرا بعض األعضاء
الفلسطينيني من جملس األعيان األردين ،وأخرياً سحب اجلنسية األردنية من مواطين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان من أهم أسباب انفصال األردن عن الضفة الغربية ،طلب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ،ايسر عرفات ،من
امللك حسني ،اختاذ هذا القرار ،ليتم إعالن قيام دولة فلسطني على األرض الفلسطينية احملتلة عام ( 1967الضفة
الغربية وقطاع غزة).
ورغم فك االرتباط بني الضفة الغربية واألردن ،إال أن وزارة األوقاف األردنية ما زالت مسؤولة عن شؤون املسجد األقصى
ومدينة القدس.

اثنيا :األحزاب السياسية الفلسطينية يف األردن:
ال يوجد يف االردن متثيل لألحزاب والفصائل الفلسطينية يف األردن ويقتصر الوجود التمثلي فقط يف سفارة دولة فلسطني
ومكتب منظمة التحرير والصندوق القومي الفلسطيين كتمثيل رمسي كما توجد مؤسسات جيش التحرير الفلسطيين،
ولكن بعد اعالن الدميقراطية يف االردن عام  1989هناك بعض الفصائل الفلسطينية قامت بتأسيس أطر وأحزاب
سياسية أردنية مثل اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني قامت بتأسيس حزب الوحدة الشعبية الدميقراطي األردين وكذلك
اجلبهة الدميقراطية قامت بتأسيس حزب الشعب الدميقراطي "حشد" كما ومسح لقيادة حركة محاس يف التسعينيات من
التواجد على األرض األردنية ولكن قامت السلطة االردنية عام  1999إبغالق مكتب حركة محاس من عمان ومت إبعاد
مخسة من قيادة حركة محاس عن األردن إىل قطر.

املراجع:


موقع االنروا.



موسوعة املخيمات الفلسطينية.



حممود فحماوي ،تقرير حول انعكاس أزمة األونروا السياسية واملالية على أوضاع الالجئني الفلسطينني يف االردن
يف سنة  ،2018مركز راجع.



جابر سليمان ،الفلسطينيون يف األردن :معطيات وبياانت وأرقام ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية.



غصون سليم ،االنروا  46عاما مهامها وخدماهتا ،أكادميية دراسات الالجئني.



إبراهيم العلي ،فلسطينيو سوراي يف األردن ،جمموعة العمل من أجل فلسطيين سوراي.



خالد عايد ،العالقات األردنية الفلسطينية ماضيا وحاضرا ومستقبال ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

