
 



 

 يضاح حول سياسات صناعة نكبة جديدة لالجئين الفلسطينيينإ

 

 

 

 ورقة موقف صادرة عن بوابة الالجئين الفلسطينيين

 

 لنكبة الشعب الفلسطيني ٧٢في الذكرى 

 

 



  :تقديم

 

للنكبة الفلسطينية، ال زال العامل يفرز سياسات تقوض  72يف الذكرى 
، حال ا  اترخيي ا  ب واجه غبنوجودهم اإلنساين، وعوامل بقائهم كجزء من شع

البشري أبدوات خمتلفة لتحطيم  هقرير مصريه يف وطنه، والحق جمموعدون ت
 .مالمح وجوده وهويته مبكوانهتا املادية واملعنوية

ساسية، عسف مركب، يطال ركائز بقائهم األ يلحق ابلالجئني الفلسطينيني
ابملعىن املادي املباشر،  أي تلك الالزمة لبقاء اإلنسان الفرد واجملموع البشري

رمان من التمثيل السياسي، احلاملسكن، األمن، الصحة، و  الطعام،
 .نقضاض على املعىن السياسي والقانوين لقضيتهماالو 

ذا كانت النكبة قد مزقت اجملتمع الفلسطيين، وأدت لتشتيت جمموعه إو 
والنضال  جملتمعات جلوء تربطها وحدة املعاانة واملأساة التارخيية ،البشري

حلياهتم، وفرصة  دة، أي الستعادة املساحة املاديةألجل التحرير والعو 
استعادة ربط هويتهم كشعب ابألرض، فإن السياسات املتبعة جتاه الالجئني 

صرارها على إطار إهناء هذه املالمح، يف ، سعت إلوجمتمعاهتم وقضيتهم



حاليل الذي احتل إلجودهم وهو املشروع االستيطاين امحاية النقيض التام لو 
رضهم أل داللة على وجودهم واترخيهم يف موضع عيشهم، واستهدف ك

وصلتهم هبا، وهو ما تصطلح عليه هذه الورقة سياقات تقويض الوجود، 
املمارسة حبق الشعب الفلسطيين  دةإلاباد لعملية االيت ميكن فهمها كامتد

ني، وترمجة حملمول منذ بداية املشروع االستيطاين الصهيوين على أرض فلسط
 .ا  وايديوجلي ومادي   هذا املشروع وما ميثله مصلحيا  

بكل ركائز املشروع  املساس جذري   إن القول حبق العودة، يعين فعليا  
االستيطاين الصهيوين، ورؤية وتركيبة املنظومة العاملية املهيمنة ومسعاها 

ة هو متسك البشر القيمي ومقوالهتا وسردية وجودها واستمرارها، فحق العود
املضطهدين بتقرير مصريهم عكس مسار القوة املادية ألدوات االابدة 
واهليمنة واالخضاع، ومقولة انسانية ترفض أن تقرر الدابابت ومن ميتطيها 
مصري البشر عرب طمس اترخيهم، مالحمهم، عاداهتم، وابداعهم االنساين 

غربية املهيمنة بعوامل القوة والثقايف املتمايز، بل إنه مقولة ضد املركزية ال
يف مواجهة  رادهتا يف احلياة، مكاان  إادية، مفادها أن لتاريخ الشعوب و امل

 .حماولة تعميم منوذج الوحشية ونفي األخر



 

بة الالجئني من هذا االعتقاد الراسخ، من "بوا تنطلق هذه الورقة
ب ، إبنسانية هذه القضية ال وطنيتها فحسب، ال من اب"الفلسطينيني

كر والعمل الضروري لني الدوليني، ولكن يف اطار التفتسول الرأفة من الفاع
ملواجهة الوحشية وأدوات االابدة، واالحنياز الواضح ملا تبقى من جمتمعات 

نساين والوطين الفلسطيين، اليت تتهددها النريان القاتلة ألدوات د اإلالصمو 
فقار وسياسات التجويع واإلن الصهيوين، املنظومة العاملية املمنوحة للكيا

 .والطمس والتهجري، وعوامل التهميش املتواطئ عليها

يديكم لتبيان السياسات الدولية السائدة، ومظاهر أبني  ورقةتسعى هذه ال
د دة، تستحق احملاكمة ال التنديإاباهي معها، كأدوات وسياسات التم

كخط   يقفنساين مبدع يف صموده، إفحسب، وجملتمع الالجئني كوجود 
قيم ل نسانية، وخيوض معركة وجوده ممثال  دفاعي عن مستقبل أفضل لإل

هناء وجودها، وحرماهنا إسقاط هذه اجملتمعات و احلرية واحلق، وأن التسليم إب
من امكانيات النهوض مبصريها الوطين واالنساين، يعين فعليا السماح 

 اهليمنةبطمس بقاع أساسية يف خارطة مقاومة املد الوحشي للعنصرية و 



 خضاع السقف السياسي .. تمزيق الشعبمحاوالت إ

 

لالجئني الفلسطينيني رغم وجود قرارات دولية واضحة يف نصها على حق ا
ا حلق هبم من ضرر راضيهم اليت هجروا منها والتعويض عم  يف العودة أل

 ت، احناز 11/12/1948الصادر بتاريخ  194مادي ومعنوي كالقرار رقم 
ملمارسة الضغط على الفلسطينيني  هيمنة يف العامل اترخييا  جمموع الدول امل

ئني يف سياق طرح مشروع للتخلي عن حق العودة، وتصفية قضية الالج
قامة كيان أو دولة، ومن إمن  "القيادة الفلسطينية"وعود متكني و ، للتسوية

صرار على التفاوض مع الكيان الصهيوين كمسار وحيد مسح به خالل اإل
مت اخضاع القيادة و دويل للفلسطينيني للمطالبة حبقوقهم، اجملتمع ال

الفلسطينية الرمسية لشروط الكيان الصهيوين فيما يتعلق بسقف وحدود 
املفاوضات، إذ ادانت ومنعت الدول واألطراف الدولية الراعية هلذه العملية 
ويف املقدمة منها الواليت املتحدة والرابعية الدولية أي مساع فلسطينية 

استمرار املفاوضات بشروط قوة االحتالل  ارج هذا االطار، ما يعين عمليا  خ
ومنظومة القمع، ومبا يتضافر معها من شروط دولية فرضها مسار اتفاق 

داة انجعة أوسلو السياسي حلرمان الفلسطينيني من حقهم يف استخدام أي أ



بداه أدانت هذه الدول كل شكل للمقاومة أالستعادة حقوقهم، فقد 
الشعب الفلسطيين فيما أيدت االستخدام الوحشي للقوة من جانب 

 .وحبدود أخرى مل تعمل على جلم القوة الصهيونية ،املنظومة الصهيونية

مبسار  اإن خضوع القيادة الفلسطينية الرمسية للشروط الدولية ومتسكه
التسوية املسقوف ابلشرط االحتاليل والدويل هو مسؤولية هذه القيادة، 

ر مل عن مآالت السياسات الدولية الضاغطة، يف مسا ا  شكل تعبري  ولكنه
ت الوضع النهائي ىل ما عرف مبرحلة مفاوضاإيبدأ بتأجيل قضية الالجئني 

عالن املبادئ "اتفاق اوسلو"، مث  ابملوقف األمريكي إحسبما نص اتفاق 
دارة إمبواقف  ن ينتهيد، ولي مفاوضات كامب ديفاملعادي حلق العودة يف

ترامب اليت تسعى لفرض تصفية شاملة للحقوق لرئيس األمريكي دوانلد ا
يف حمطات  الفلسطينية، وقد خضعت القيادة الفلسطينية هلذه الشروط فعليا  

 : ابرزة

 

الرئيس األمريكي  دارةإل خارطة الطريق اليت أعلنت عنها قبو  -1
جورج بوش واليت حددت أهدافها يف منع الفلسطينيني األسبق 



اع عن أنفسهم يف وجه القوة الوحشية للكيان الصهيوين، من الدف
 ا  دفاع"وأيدت جرائم احلرب اليت مارسها هذا الكيان ابعتبارها 

 ."عن األمن والوجود

وتبنيها كسقف  2002عام قبول ما عرف مببادرة السالم العربية  -2
يف السقف الفلسطيين  مثلت هبوطا   املبادرة رغم أنسياسي، 

الالجئني من خالل ختليها عن النص الواضح والعريب يف قضية 
القاضي بعودهتم وتعويضهم، حلساب نص فضفاض يقوض هذا 

 .احلق

عقب انتخاابت اجمللس التشريعي  بول شروط الرابعية الدوليةق -3
إخضاع  حماولة ، واليت عملت على2006الفلسطيين عام 

االحتاللية، أي و  الدولية رادةلإلاملستوى الرمسي الفلسطيين 
جبارهم على قبول موقف االحتالل الرافض لتمسكهم حبقوقهم، إ

لألدوار اليت  قبول التعامل مع االحتالل وفقا   وهو ما عىن فعليا  
ال كشرط يفرضه،  السقف السياسي الذي ومبوجب ،حيددها



للتفاوض معه فحسب، ولكن كشرط جملرد الوجود السياسي ألي 
 .قوة سياسية فلسطينية

دانة أي إطلقت وأتسست على انمين اليت سياسات التنسيق األ -4
حتاللية، ومنع أي فعل مساعي فلسطينية للتصدي للجرائم اال

مجايل إوة الصهيونية من فرض شروطها على دوات القأيهدف ملنع 
 ، ويف مقدمتها جهود احلفاظالوجود الفلسطيين وتعبرياته السياسية

لسطني فض أر د جمموع الالجئني على و وجو أعلى حق العودة، 
 .راضيهم وحقوقهمأوحقهم يف العمل الستعادة 

تشكل هذه النماذج جمرد بضعة من حمطات هبوط السقف السياسي 
واليت مست بشكل مباشر بتعريف الفلسطينيني  ،للقيادة الرمسية الفلسطينية

لذاهتم وهويتهم، ووحدهتم كشعب، فبموجب السقف السياسي اجلديد 
من  ا  ال تشكل حقوق الالجئ الفلسطيين جزءمسية للقيادة الفلسطينية الر  

وال متثل نضاالت  سلة العمل السياسي للسلطة الفلسطينية والقيادة الرمسية،
ال مترد على سياساهتا يستدعي املعاقبة إطار التسوية إالالجئني خارج 

انضمام طرف فلسطيين   وهو ما عىن فعليا   حبسب رؤيتها، خضاع،واإل



ق العودة املستحيل حتقيقه يف سياق كفاعل ضد النضال ألجل ح
إن هترب القيادة الفلسطينية من انتهاج سياسات  ،املفاوضات، وبتعبري آخر

خلي عن جزء من الت واضحة ترفض أي تقويض حلق العودة تعين فعليا  
خراجه من دائرة سياساهتا واملصاحل اليت تعرب وتدافع إالشعب الفلسطيين و 

ثبته تفاصيل سياساهتا جتاه هؤالء الالجئني عنها، وتركه ملصريه وهو ما ت
 .جبانب سقفها السياسي

 
 استنزاف خزان اللجوء و تدمير حواضنه

 

شكلت املخيمات الفلسطينية وجتمعات الالجئني الفلسطينيني غري املعرتف 
رضية املادية لبقاء الالجئني الفلسطينيني كمجتمعات األ ،هبا كمخيمات

هبا وجتمعها صالت حيوية فيما بينها، كنقاط تدرك ذاهتا وهويتها وتتصل 
 .اتصال تربط وجود الشعب الفلسطيين ببعضه البعض

عملت السياسات املتبعة جتاه املخيمات على فرض ضغط هائل على 
لظروف املعيشية غري الالئقة، ظروف حياة الالجئني، من خالل إدامة ا



و أقتصادية ومنع أشكال التنمية اال فقار واحلرمان من احلقوق،واإل
االجتماعية أو السياسية أبدوات وذرائع متعددة، خلقت بيئات قانونية 
معادية لالجئني حترمهم من حقوقهم الطبيعية، واليت مل تقتصر على قوانني 

تلك القوانني اليت  متنعهم من العمل واحلقوق االقتصادية واالجتماعية، أو
وراق فات ضمن هذه األو تضعهم يف تصنيأوراق الثبوتية حترمهم من األ

 .تتنزع منهم حقوقهم مبوجبها، وليس انتهاء حبرماهنم من حرية احلركة والتنقل

مورس كذلك اخلنق االقتصادي واملايل املباشر، الذي عمل على حرمان 
املخيمات وجمتمعات الالجئني من املساعدات املالية املستحقة من األطر 

ة، وامتد ليشمل وكالة غوث وتشغيل الدولية وتلك العاملة يف الدول املضيف
من خالل التقليص املستمر يف موازانهتا الفلسطينيني "أونروا"  الالجئني

اهنيار يف البىن التحتية وخلق ظروف جتعل  وخدماهتا، ما عىن فعليا  
غري صاحلة للحياة  الالجئني الفلسطينيني املخيمات ملناطق وجتمعات

لالجئني يف حوادث مأساوية جراء النقص اآلدمية، وأودى حبياة املئات من ا
 يف البىن التحتية واخلدمات واملرافق الطبية.



جمتمعات اللجوء و جاء التهميش املايل الرمسي الفلسطيين للمخيمات و  
ضايف يف هذا اخلنق املايل واالقتصادي واملعيشي الذي إالفلسطيين كعنصر 

وع الفلسطيين الرمسي فتك ببيئات الالجئني وحياهتم، كجزء من سياق اخلض
ولويته أطاق العمل االقتصادي الفلسطيين و للشروط الدولية اليت حصرت ن

يف خلق فقاعة استثمارية على على جزء من األرض الفلسطينية احملتلة 
تعتاش وتنتفخ بتعاوهنا وارتباطها مع اقتصاد االحتالل وشروطه، وبينما 

املئات من الشهداء يف  تتداول هذه الفقاعة مليارات الدوالرات، سقط
خميمات سوري ولبنان وكذلك يف األرض احملتلة بفعل احلرمان من املوازانت 

 .الضرورية للحفاظ على احلد األدىن من ظروف البقاء على قيد احلياة

 ا  وطور  ا  ال منطإار وخلق الظروف الطاردة لالجئني فقمل تكن سياسات اإل
ومسح وجودهم من خريطة املنطقة، طوار العمل على تدمري جمتمعاهتم أمن 

الذي توسع ليشمل أشكال االستخدام املباشر للقوة القاتلة، لطرد الالجئني 
من هذه املخيمات، تورطت  املنظومة الدولية  والعربية والفلسطينية يف 

 :تغطيته يف عديد من احملطات



شكال العدوان العسكري واسع النطاق على خميمات الالجئني أ -1
رسه جيش  داخل فلسطني وخارجها، والذي ماالفلسطينيني

عمال القصف والتدمري واسع النطاق أاالحتالل، سواء من خالل 
ملخيمات الالجئني يف قطاع غزة، أو حصار خميمات الالجئني يف 
الضفة الغربية واستهدافها ابلتوغالت واالقتحامات والقتل واألسر 

 .لقاطنيها

الفلسطينيني يف سوري ولبنان، التدمري املمنهج ملخيمات الالجئني  -2
واليت قامت به االطراف املتحاربة، وخصوصا تلك التابعة لنظم 

ليت افضت للتدمري شبه الكامل وحكومات الدول املضيفة، وا
ملخيمي هنر البارد يف لبنان والريموك يف سوري وهتجري وطرد 
سكاهنا، واليت يفرتض أن لألمم املتحدة واجملتمع الدويل مسؤولية 

 .مباشرة عن محايتها

التهجري املمنهج لالجئني الفلسطينيني يف سوري من خالل  -3
دمري املخيمات، والذي وت املالحقات األمنية واالعتقال والقتل،

دى لنزوح أكثرية هؤالء الالجئني من خميماهتم ومناطق سكنهم أ



 270الف منهم خارج سوري و  120األصلية، خملفة نزوح أكثر 
الف انزح داخل سوري، وسبق ذلك عمليات التهجري املمنهج 

 .خلروج اغلبيتهم منه لالجئني الفلسطينيني يف العراق وصوال  

اليت تعمل على تشغيل خطوط معروفة لتهجري  شبكات التهجري -4
ورواب و األمريكيتني أني الفلسطينيني من خميماهتم اىل الالجئ

واسرتاليا، واليت تعمل على نقلهم بطرق غري مشروعة تضعهم يف 
و احتجازهم أ تقتصر على غرق مراكب التهجري، خماطر هائلة، ال

اللجوء اجلديد،  و تعرضهم للتنكيل من قبل قوى األمنية يف بلدان
انهيك عما يعنيه هذا التهجري اجلديد من مساس بقدرهتم على 

طئ الرمسي االعمل ألجل حقوقهم كالجئني فلسطينيني، فالتو 
ياة الالجئني جلحيم حوحتويل  - لبنان منوذجا   -للدول املضيفة

عرب احلرمان من حقوقهم يف العمل والتملك، واملعاجلة األمنية 
م يف كانتوانت تفصلها جدران امسنتية ونفسية لوجودهم عرب عزهل

عداد الالجئني أخلق بيئات طاردة  أفضت الخنفاض  عن حميطها
ألفا  حسب إحصائيات عام  174الفلسطنيني يف لبنان لـ  

،  والالفت هنا أن معظم شبكات التهريب والتهجري مل 2017



كذلك   تتعرض ملسائلة قانونية أو أمنية تذكر من البلدان املضيفة،
ال بد من ذكر شبكات الرتويج للتهجري واليت تنشط داخل 
املخيمات  مستغلة الظروف واألوضاع املأسوية لالجئني، واليت 
تعمل حتت شعارات إنسانية بسبب انعدام دور املؤسسات الرمسية 
الفلسطينية والفصائل الفلسطينية اجتاه جمتمعات الالجئني. فقد 

منظم للمطالبة ابلتهجري شهدت السنوات األخرية نشاط 
والتوطني، اذ تقوم بعض اجلهات بتقدمي نفقات عمليات نقل 
الالجئني للتظاهر أمام بعض السفارات للمطالبة ابلتوطني يف 
دوهلا، كحالة التظاهر امام السفارة الكندية يف لبنان، واليت ال 
ميكن فهمها كتعبري عن غضب الالجئني احملق من ظروف عيشهم 

و كجهد منظم إلسقاط حقهم يف العودة من خالل فحسب، بل 
 .طرح بدائل عنه

شرعت فيه ا، األمر الذي لة األونروا والتحريض ضدهشيطنة وكا -5
دارة األمريكية والكيان الصهيوين إلهناء عمل األونروا وحرمان اإل

الالجئني من التعبري املؤسسايت الدويل شبه الوحيد عن االعرتاف 
م من  خدمات أونروا ما يعين حرماهنم حبقوقهم، وكذلك جتريده



من حقوقهم املادية واالقتصادية يف العيش الكرمي، وكذلك املساس 
حبقهم يف العودة عرب السعي الدؤوب السقاط صفة الجئ عنهم، 

 .والعمل على اهناء وتصفية وجود املخيمات كشاهد على نكبتهم

طراف والفاعلني و املستجد األبرز يف هذا اجلانب هو تورط عديد من األ
الفلسطينيني يف التحريض على األنروا، حبمالت منظمة تلتقي مع شبكات 
العمل على املطالبة ابلتهجري والتوطني، فإشاعة وهم ان األنروا تقف عائق 
أمام عمليات إعادة توطني الفلسطينيني، او الدعوة لنقل التفويض األممي 

 تتجاوز نقد سياسات أنروا من الوكالة للمفوضية السامية لشؤون الالجئني
وأشكال الفساد بداخلها وتقصريها يف التزاماهتا جتاه الالجئني، للتماهى مع 

 .الضغط األمريكي اهلادف إلهناء تفويضها األممي ومهامها



 
  دامة النكبةإع العربي كبوابة لتقويض العودة والتطبي

التحلل من  إىل خالل السنوات األخرية حتولت مواقف معظم النظم العربية
البحث يف ، جبات الصراع مع الكيان الصهيوينقضية فلسطني و مستو 

التحالف مع هذا الكيان ونسج العالقات معه والضغط على الفلسطينيني 
لالستسالم ملشروع التسوية، وإذا كانت مبادرة السالم العربية جاءت كعامل 

شروع مل عربيا   سقف السياسي الفلسطيين ككل ومكملضاغط على ال
أوسلو يف االنقضاض على روافع الصمود الفلسطيين، فإن املواقف املعلنة 
وغري املعلنة للعديد من الدول العربية ابتت تتخذ موقف العداء للفلسطينيني 
وقضيتهم، وذلك كجزء أساسي من سياق تقارهبا مع الكيان الصهيوين، 

لسياسية ايف حماوالت شطب سلة حقوقهم  ا  أساسي وهو ما ابت عامال  
نسانية بشكل كامل واليت تقودها اإلدارة األمريكية احلالية، بكل ما واإل

 .يعنيه ذلك من أتبيد ملعاانة الالجئني الفلسطينيني ومفاعيل نكبتهم

 



ايضا يف سياسات الدول العربية املضيفة هلؤالء  ا  مؤثر  هذا بدوره ابت عامال  
لعريب مع الكيان الصهيوين، فرغم اختالف مواقفها من التطبيع ا ،الالجئني

ابت يسمح لبعض من  إال أن كشف ظهر الالجئني الفلسطينيني عربيا  
للوجود الفلسطيين ابلتحرك على حنو حاد  الكتل السياسية املعادية اترخييا  

بسياسات وقوانني تستهدفهم على غرار مسعى وزير العمل السابق يف 
النظام السوري ومعارضته يف احلكومة اللبنانية، ومن زاوية أخرى متادي 

التنكيل مبجاميع الالجئني الفلسطينيني واتباع إجراءات هتدد وجودهم بكافة 
جوانبه اذ ابتت ورقة الالجئني الفلسطينيني ومستقبل وجودهم يف سوري 

 .من مساومات واستقطاب النزاع السوري الداخلي ا  جزء



 
 غياب التمثيل

، مل حيصلوا 1967رج األرض احملتلة عام رغم أن الالجئني الفلسطينيني خا
على فرصة اختيار من ميثلهم من خالل صندوق االقرتاع، إال أن مسرية  أبدا  

 ا  املنظومة السياسية الفلسطينية عرفت بعض الفرتات اليت شهدت حضور 
روقتها وجمالسها، وعلى عالت هذا أهلذا الوجود الفلسطيين يف  ا  نسبي

عما   ا  كبري   ا  صوره، فإن الوضع احلايل يعترب احندار الشكل املشوه للتمثيل وق
نوع من  ى، فمنذ توقيع اتفاقية أوسلو حدثعلى هذا املستو  ا  كان سائد

إعادة التعريف للفلسطيين، من خالل املمارسات اليت غلبت جسم السلطة 
الفلسطينية وحيز وجودها ومتطلبات هذا الوجود على اهلوية الكربى 

تم إحالل االنتخاابت احملكومة ابحليز اجلغرايف لوجود للشعب الفلسطيين، ف
هذه السلطة أي الضفة والقطاع حمل فكرة التمثيل الوطين الفلسطيين لعموم 

من إصالح القصور الكبري يف التمثيل الدميوقراطي  الفلسطينيني، وبدال  
لتغييب قضيتهم عن  حرماهنم منه بشكل أكرب، وصوال   لالجئني، مت فعليا  

أولويت السلطة الفلسطينية والقيادة الرمسية الفلسطينية، مافرض جدول 
نفسه على سياسات وسلم أولويت الفصائل الفلسطينية أيضا املعارضة 



عادة تشكيل إوميكن فهم هذا االجتاه يف سياق  لنهج أوسلو وفريق السلطة،
 وسقفها السياسي الذي ملتطلبات هذه القيادة الرمسية تعريف الشعب وفقا  

 له و نقيضا   ن الفلسطينيني خارج األرض احملتلة إزعاجا  و شكل الالجئ
ملقوالته السياسية، ويف هذا اجلانب كان سعي السلطة  والقيادة الرمسية 

 ،الفلسطينية للتخلص من كل جمموع فلسطيين يتمرد على برانجمها السياسي
ت يات احلرمان املمنهجة، فشكلت العقوابآلوالتضييق عليه من خالل 

فلسطينية، جبانب تصعيد املفروضة على قطاع غزة من طرف السلطة ال
جحاف واحلرمان حبق املخيمات الفلسطينية، ليشكل تعامل سياسات اإل

القيادة الفلسطينية مع معاانة الالجئني الفلسطينيني يف سوري ومحلة التهجري 
السلطة  والتدمري املمنهج اليت تعرضت هلا املخيمات هناك جتسيد لسياسات

ومقاربتها مللف الالجئني الفلسطينيني وحقوقهم، فاحنازت ملن يقتلهم 
بشكل صارخ ومفضوح وفضلت خوض منافساهتا السياسية على احلظوة 

 .لدى النظام السوري دون اعتبار جلرائمه حبقهم

 

 



   ةخالص

تكرست سياسات األطر واحلكومات املهيمنة على النظام العاملي، وتلك 
ثريها، جتاه الالجئني الفلسطينيني على جتريدهم من عوامل اخلاضعة لتأ

صمودهم، من خالل سياسات انلت من ظروفهم املعيشية ومن أرواحهم 
حلقت أا اليت صنعت النكبة الفلسطينية و وجمتمعاهتم، يف امتداد الحنيازاهت

الظلم التارخيي ابلشعب الفلسطيين، ويف خضم التصاعد امللموس هلذا 
 واإلقليمي، وغياب وجود سياسات فلسطينية تتصدى له، املسار الدويل

تتكامل العوامل املنذرة بنكبة اثنية جلموع الالجئني الفلسطينيني ركناها 
 .شطب قضيتهم وحقوقهم، و االنقضاض املباشر على وجودهم املادي

إن هتجري الالجئني الفلسطينيني مستمر، يف سوري ولبنان وقطاع غزة، 
وات خمتلفة تتقدمها أدوات املنظومة العسكرية الصهيونية وقتلهم كذلك أبد

الوحشية، تتضافر معها سياسات احلكومات العربية يف عديد من الدول 
املضيفة يف جتاوز كامل ال للمفهوم السياسي عن التضامن العريب يف وجه 

القانوين كدول مضيفة لالجئني،  لواجبر الصهيوين، ولكن ابألساس لاخلط
 .ليات أساسية فيما يتعلق حبفظ حقوقهم ومحايتهملديها مسؤو 



ويف مواجهة مشروع النكبة اجلديدة، ال يبدو أمام الشعب الفلسطيين و 
غالبيته من الالجئني داخل وخارج فلسطني احملتلة إال تنظيم الذات كمسار 
أساسي الستعادة القدرة على العمل والتأثري يف مصريهم، واالستناد لشبكة 

صديقة و املنحازة حلقوقهم  والرافضة لكل ما جيسده الكيان من القوى ال
 .الصهيوين من وحشية وعنصرية

 

 بوابة الالجئين الفلسطينيين موقف

يف يكمن األساسي  دوره يرى موقع بوابة الالجئني الفلسطينيني أن ●
احلفاظ على مساحة للتعبري عن صوت الالجئني الفلسطينيني وحقوقهم، 

انهتم و جتارهبم اإلبداعية يف الصمود كنموذج إنساين وإيصال أشكال معا
 متقدم

، وجودهمية لالجئني، يف كافة بقاع إن العمل على تنظيم القوى الذات ●
هو ضرورة سياسية وطنية، يقتضيها احلفاظ على حقوقهم ووجودهم حبد 
ذاته، وهو ما يتطلب عملية استعادة لدور ومتثيل كل البىن االجتماعية 

 .ت الفكرية والسياسية داخل جمتمعاهتم وفق آليات دميقراطية وطنيةوالتوجها



النضال ألجل مسائلة اجلهات الفلسطينية الرمسية عن سياساهتا جتاه  ●
الالجئني، هو واجب أساسي لكل معين ابستمرار الصمود الفلسطيين 

تمثل يف حق العودة، وال وعدم تصفية العنوان األساسي للنضال الوطين امل
ن حيدث ذلك دون رؤية شاملة لتنمية جمتمعات الالجئني وتعزيز أن ميك

 صمودها االجتماعي واالقتصادي

إن التمثيل الوطين والدميقراطي لالجئني الفلسطينيني ومجوع  ●
الفلسطينيني خارج األرض احملتلة يف منظومة دميقراطية موحدة لصنع القرار 

 ميكن الصمت على السياسي الفلسطيين، هو حق وطين و إنساين، ال
 .استمرار تعطيله

إن دور الدول املضيفة ومسؤولياهتا جتاه الالجئني، جيب أن يبقى  ●
للمراقبة واملساءلة، مبا يف ذلك املسؤولية عن جرائم احلرب اليت  ا  موضع

 .ارتكبت حبقهم، واملسؤولية عن مصري املعتقلني واملختطفني والضحاي

طينية والفصائل الفلسطينية على تتحمل القيادة الرمسية الفلس ●
اختالفها مسؤوليات متعددة فيما يتعلق بسياسات الدول املضيفة جتاه 

  .الالجئني الفلسطينيني



على اجلهات الفلسطينية الرمسية وتلك األطر املمثلة هلا، والفصائل  ●
الفلسطينية، مسؤوليات أساسية تتعلق حبماية األمن اجملتمعي والسلم األهلي 

اظ على االستقرار اجملتمعي يف املخيمات الفلسطينية داخل وخارج واحلف
فلسطني احملتلة، ال يعفيها منه املسؤوليات املنوطة ابجلهات الدولية 

 .واحلكومية األخرى

نروا االستمرار يف حتمل مسؤولياهتا االقتصادية واالجتماعية و على أ ●
هتم، وال ميكن السماح ني وجتمعاوالسياسية، يف خميمات الالجئني الفلسطيني

ال ابجناز عودة الالجئني واسرتداد حقوقهم ، وهو دور إهناء هذا الدور إب
 .أطرافيشمل محاية حقوق الالجئني من أي تغول متارسه أي 

 

 


