
 



 مقّدمة

رغم الصراع الدائر يف الكثري من بلدان العامل ماليني البشر على ترك أ 
 %06مليون الجئ، يشكل  06دايرهم، ويقدر عدد الالجئني يف العامل 

الدول العربية، وبشكل أساسي من مواطين سورية وفلسطني، منهم مواطين 
إال إن مالمح حجم املأساة ومدى اتساع نطاقها ال يتناسب طرداً مع 

القوانني واملواثيق الدولية اليت حتمي هؤالء الالجئني، كذلك تلعب 
ذلك أن سياسات بعض ولية دوراً مهماً يف هذا الشأن، السياسات الد

لة إىل أخرى ابلتعامل مع الالجئني، آخذين ابالعتبار الدول ختتلف من دو 
األعداد اهلائلة للفارين من احلروب املشتعلة، كما ال يغيب عن البال 

 الكبرية نتيجة الضغوط اليت تتعرض هلا الدول املضيفة ملوجات الالجئني
الالزمة ملساعدهتم، كما  وسائلتقدمي اجلهود وال يفمكانياهتا إضعف 

ور الكبري حلقوق الالجئني وبشكل ممنهج، ونوعية املعيشة نالحظ التده
 1.ومستوى التعليم وآفاق املستقبل الذي ينتظر أطفاهلم

                                                           
، إبراهيم عوض، للمزيد   1 ي

ق األوسط، جوانا نصار، دون تشاب  ي للشر
، مركز كارنيغن ي ي العالم العرب 

ن
ن ف آفاق عربية، أزمات الالجئي 

 pub-mec.org/2019/01/21/ar-https://carnegie-78167انظر: 

https://carnegie-mec.org/2019/01/21/ar-pub-78167


إن هذا البحث يلقي الضوء على القوانني واألطر القانونية والسياسية اليت 
تعامل فيها العامل مع قضية الالجئني عموماً، مع مقارنة وضع الالجئني 

بني من أهوال احلرب الدائرة يف سوراي، ومدى انطباق هذه الفلسطينيني اهلار 
الواجبة للمسامهة يف  توصياتاألطر والسياسات عليهم فيما سيأيت، وأهم ال

 حل مشكالهتم.



 

 القوانني اخلاصة ابلالجئني

إن اإلطار القانوين الذي عّرف "الالجئ" أتثر ابحلرب الباردة وما  
 لثالث ابجتاه الدول الصناعية الكربىتبعها من هجرات بشرية من العامل ا

ن يف الفرتة اليت تلت احلرب العاملية الثانية و حبثاً عن حياة أفضل، أما الالجئ
فقد ارتبطت أوضاعهم ابملآسي اإلنسانية نتيجة احلروب والكوارث الطبيعية 

أو النزاع الداخلي أو اخلوف من االضطهاد أو عدم االستقرار يف البلد 
األمر هو األساس يف تعريف الالجئني الذي اعتمد يف مؤمتر األصلي، وهذا 
، الصادرين عن 1501، والربوتوكول امللحق لعام 1591الالجئني لعام 
 األمم املتحدة.

كما مثة مصادر أخرى لتعريف الالجئني منها قرارات األمم املتحدة 
 ، والذي أشار إىل "الجئي1501لعام  150/3واالتفاقيات، ومنها القرار 

 2.فلسطني"

                                                           
 إيليا زريق، دارسة بعنوان: الالجئون الفلسطينيون وحق العودة، إصدار مؤسسة الدارسات الفلسطينية.   2



 ونعرض أهم هذه القوانني اليت عرفت الالجئ فيما يلي:

( "لكل فرد حق 10اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان: تنص املادة ) -
 التماس ملجأ يف بلدان أخرى والتمتع به خالصاً من االضطهاد".

، 1591اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بوضع الالجئني لعام  -
: اللذان يوفران احلماية من إعادة 1501ام والربتوكول امللحق هبا لع

الالجئني إىل البلدان اليت تعرضوا فيها خلطر االضطهاد، واجته إىل 
 إعادة توطني الالجئ وتوفري مسكن جديد له.

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  -
 .1556لعام 

ابلالجئني: مثل )اتفاقية منظمة الوحدة املعايري القانونية اإلقليمية اخلاصة 
ن اضطر إىل ، اليت عرفت كلمة "الجئ" أي إنسا1505االفريقية عام 

إىل مكان آخر خارج مسكنه األصلي أو  أترك مسكنه الوطين وجل
الوطين، بسبب عدوان خارجي أو احتالل أو هيمنة أجنبية، أو بسبب 

 منه. أحداث خطرية ختل ابلنظام العام للبلد أو جلزء



نظام  –، والنظام األورويب العام للجوء 1510إعالن كاراتخينا عام     -
، أما ابلنسبة مليثاق أورواب فقد ارتكز يف تعريفه لكلمة "الجئ" 3دبلن(

 على من ال يرغب ابلعودة إىل وطنه األصلي ألي سبب كان.
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 ين مواقف الدول من أزمة الالجئنيتبا

لوضع قوانني موحدة للتعامل مع قضية إن قصور التشريعات القانونية  
الالجئني أوجد تبايناً واضحاً يف مواقف الدول من هذه القضية، فقد 

فرضت الكثري من الدول قيوداً انتهكت فيها احلقوق األساسية لإلنسان 
حتت ذريعة احلد من انتشار اإلرهاب جراء استضافة الالجئني أو إعطائهم 

الدول للمنفعة االقتصادية العائدة من ألبسط حقوقهم، بينما نظرت بعض 
استضافة الالجئني عرب احلصول على املساعدات الدولية ومساعدات 

 مجعيات اإلغاثة العاملية واملنظمات اإلنسانية.

يعترب العامل السياسي من أهم العوامل للحد من مشكلة الالجئني وبشكل 
الصراعات  خاص يف املنطقة العربية وغريهم من الدول، حيث إن بقاء

القائمة يف دول مثل سوراي والعراق واليمن وليبيا يزيد يف دفع أبناء هذه 
الدول لرتك بلداهنم، ويقع على عاتق اجملتمع الدويل حتقيق السالم يف هذه 

 الدول ألن حتقيق السالم فيها يعين حل مشكلة الالجئني والنازحني.



الايت املتحدة األمريكية يرى البعض أن استمرار اجملتمع الدويل ابألخص الو 
وأورواب ودول اخلليج العريب واألمم املتحدة يف جتنب التدخل يف الصراع 

السوري وعدم إجياد حلول جادة من شأنه أن يفاقم العواقب الناجتة عن 
استمرار احلرب وابلتايل استمرار موجات اللجوء والنزوح يف سوراي وغريها 

 4.من الدول

وابألخص الوالايت املتحدة وحلفائها يف املنطقة  ونرى أن اجملتمع الدويل
ما فاقم حقيقًة العربية تدخلوا حلماية بعض األنظمة منعاً لسقوطها وهو 

نفاق على تغذية الثورات املضادة ساهم ابحلد من ن اإلأزمة الالجئني، أل
اإلنفاق على مشكلة الالجئني بشكل كبري، ترافق مع  قصور واضح يف 

ائع هذه ظوأتمني حياة كرمية للهاربني من فلالزمة لالجئيني تقدمي احلماية ا
 الصراعات.

يقع على اجملتمع الدويل وضع مبادئ دولية ملزمة لوقف األعمال القتالية، 
خصوصاً بعد دعوة األمني العام لألمم املتحدة لوقف إطالق انر يف كافة 

                                                           
؟  4 ن ، المستقبل لألبحاث والدراسات،  أزمة متصاعدة: كيف يتعامل المجتمع الدولي مع مشكلة الالجئي  ي

اعداد محمد أحمد البنن

/نوفمب  01منشور بتاري    خ:  ي
ين ثابن   ./https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/283، للمزيد انظر 5102، تشر
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ال: "، حيث قCovid-15أرجاء العامل هبدف التفرغ ملواجهة فريوس "
تندلع الحروب حول العالم في الوقت الراهن، ويدفع ثمن ذلك "

األطفال والنساء واألشخاص الذين يعانون من إعاقات واملهمشين 

"
ً
، ورمبا هي فرصة جيدة إلعادة النظر 5واملهجرين، كونهم األقل تحصينا

 مبواقف الدول من احلروب الدائرة واملسببة ملوجات اللجوء.

لية إلدارة أزمة الالجئني ابتت عاجزة عن إجياد حلول إن الرتتيبات الدو 
ايت الراهنة قد يعود ألسباب منها أن معظم الدول اجملاروة ملناطق للتحد

الصراع واليت حتملت العدد األكرب من إمجايل الالجئني مل تسمح لالجئني 
ابحملافظة على قدراهتم فهي مل تسمح حبرية التنقل أو حرية العمل واحلصول 

 ى اخلدمات.عل
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لسياسية يف الالجئون الفلسطينيون ومدى انطباق األطر القانونية وا
 قضااي الالجئني عليهم

مليون  1.1رغم االحتالل االسرائيلي لألراضي الفلسطينية حوايل أ 
، استقر 1501و  1501فلسطيين من مغادرة وطنهم يف العامني 

 معظمهم يف دول اجلوار.

، والذي يعد خطوة إجيابية ابجتاه 1509البيضاء عام  صدر بروتوكول الدار
معاملة الفلسطينيني يف البلدان املضيفة هلم، وأهم ما جاء يف هذا الربوتوكول 

احلق ابلعمل  ،أن للفلسطينيني مع حقهم يف االحتفاظ جبنسيتهم
واالستخدام وكذلك السفر والعودة إىل أرض الدولة املقيمني عليها أسوة 

نتمي هلذه الدول، وكذلك منح الربوتوكول الفلسطيين واثئق سفر ابملواطن امل
 وحق جتديدها دون أي أتخري.

ن الكثري من الدول العربية مل تلتزم ببنود هذا إ :ومن املؤسف القول
الربوتوكول، بل تبّنت سياسات تعترب الالجئني ضيوفاً مؤقتني غري مرحب 



قوقهم األساسية، بل هبم، وقامت حبرماهنم من وضعهم كالجئني، ومن ح
وتعتربهم يف آن واحد عبئاً وخطراً حمتماًل على أمن الدولة وسالمتها، وقد 

تكون هذه السياسات املتخذة العتبارات اقتصادية وسياسية وأمنية 
 6.ودميوغرافية وثقافية

وإن كنا بصدد حبث مدى انطباق األطر القانونية والسياسية على الالجئ 
طالب بتطبيق بنود بروتوكول الدار البيضاء على الفلسطيين فهناك من ي

الالجئني عموماً ويعتربه سابقة يف التعامل مع الالجئني الفلسطينيني، وأنه 
قد ساهم يف إجياد دور فاعل للفلسطينيني يف بعض الدول العربية، وانعكس 

 7.ذلك يف منو اقتصاد هذه الدول وازدهارها

يتضمن احلماية املمنوحة لالجئني ونرى أن بروتوكول الدار البيضاء مل 
مبوجب املعاهدات واالتفاقات اخلاصة ابلالجئني عموماً، ومن املمكن 
إجراء تعديل على الربوتوكول ليشمل احلماية اخلاصة ابلالجئني، وإجياد 

 صيغة تنفيذية لتطبيق بنود هذا الربوتوكول.
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 محاية حقوق الالجئني:

وكالة غوث وتشغيل اللجئني  تفويضمم املتحدة بتقر اجلمعية العامة لأل
م"  "العمل القيّ  ـجمال احلماية من خالل تقديرها ليف الفلسطينيني "أونروا" 

 لالجئني الفلسطينيني.، يف أتمني احلماية الوكالةالذي تقوم به 

ويستند مفهوم محاية الالجئني يف ركيزته القانونية األساسية ملفهوم 
محاية حقوق اإلنسان يف  خاصةومعاهدات ومواثيق محاية حقوق اإلنسان، 

فبموجب األطر الدولية القانونية، أن يكون اإلنسان ظل ظروف احلرب، 
ابحة تعرضه إو أ ،اً هباال يعين أنه أصبح بال شخصية قانونية معرتف اً الجئ

د على أراضيها النتهاك حقوقه كإنسان،  وذلك يف وجو من خالل الدولة امل
تعريف هؤالء الالجئني على حقوقهم أواًل ب ،ضوء التزام اجملتمع الدويل

األساسية وأمهها حق الالجئ يف العودة إىل وطنه بعد انتهاء الصراع يف 
 وكذلك إلزامبلده، وكذلك العمل على ضمان حرية التنقل وحقهم ابلعمل، 

 اللتزام بتطبيق هذه القوانني.ابالدول املضيفة لالجئني 



قوق الفئات اية ححيث  على محبشأن احلماية  "أونروا" ن تفويض وكالةإ
الالجئني كالنساء واألطفال واألشخاص من ذوي  املستضعفة من

االحتياجات اخلاصة، وقد شجعت اجلمعية العامة يف قراراهتا وتفويضها 
على مواصلة االستجابة الحتياجات هذه الفئات، وهو ما أكد "أونروا" 

الصادر  RES/A/05/11عليه قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
 .1610عام  كانون أول/ديسمرب  9يف 

بشان احلماية لالجئني  ٠٢٠٢يف سياساهتا املقرة يف العام "أونروا"  لكن
الفلسطينيني حاولت تقليص حيز مفهوم احلماية، وقصره على احلماية من 
هتديدات داخلية ذات طبيعة اجتماعية، يف جتاهل جمحف وخطر ملصادر 

، وسياسات احلماية التعامل معها يف بروتوكوالتالتهديد الرئيسية املتوجب 
منهم املباشر، تتصل بسلوك جهات أألساس هتديدات حلياهتم و وهي اب

واستخدامها للقوة  صهيوينها سلوك قوات االحتالل العسكرية أوهلا وأبرز 
املميتة ضدهم، وسياسات االعتقال واالحتجاز واحلصار وتقييد احلرايت 

 .لتنقلواملنع من احلق يف ا



القفز عن دورها يف هذا اجلانب من خالل احليز الضيق  "أونروا"إن حماولة  
سامهت يف انكشاف جمتمع الالجئني الذي تفرتضه سياساهتا للحماية، 

سواء داخل  ،همئتهديدات اخلطرة على أرواحهم وبقامام جمموعة من الأ
 .األرض الفلسطينية احملتلة، أو يف خميمات اللجوء يف لبنان وسوراي

شئة عن يف تقاريرها لذكر التهديدات املميتة واخلطرة النا "أونروا"تلتفت  
، غزة قطاعو الغربية  يف الضفةقوات االحتالل العسكرية اهلجمات العدوانية ل

لالجئني الفلسطينيني يف سوراي، ومع ذلك حتيل احملدقة ابوكذلك لألخطار 
"املنظومة املسؤوليات فيما يتعلق ابحلماية من هذه اهلجمات ملا تسميه 

الدولية حلقوق اإلنسان" بدل أن حتيلها للمؤسسة الدولية األم وهي األمم 
املتحدة،  وهنا البد من االنتباه للصفة غري امللزمة  لدور "املنظومة 

لزامية ملؤسسة ة الرمسية الواضحة وذات الصفة اإلاحلقوقية"، يف مقابل الطبيع
لى اختالف درجات اإللزام األمم املتحدة وما يصدر عنها من قرارات، ع

 وارتباطها ابآلليات التطبيقية.



 فلسطيين السوري من جلوء إىل جلوءالالجئ ال

ألف  906ا يقارب مبالالجئني الفلسطينيني يف سوراي  عدديقدر 
، أتثرت أحواهلم بشكل كبري بسبب احلرب الدائرة، وقد تعرض 8الجئ
هم حباجة إىل من %59منهم للتهجري الداخلي، كما أصبح  06%

عائلة يف مناطق الشمال السوري يف  1066مساعدات مستمرة، وتعيش 
أوضاع إنسانية غاية يف الصعوبة، كما يقدر عدد الذين هّجروا إىل دول 

كما منهم يف لبنان يعيشون أوضاع مزرية،   اً ألف 11، اً ألف 96اجلوار بـ 
 1066وضاعاً صعبة، وكذلك تعيش أألف الجئ  11يعيش يف األردن 

عائلة يف تركيا، ويقدر عدد الالجئني الفلسطينيني الذين استطاعوا الوصول 
 9.ألف الجئ 16إىل دول أورواب بـ 

ابلنسبة ملعاملة الالجئني يف لبنان فقد عاملت السلطات اللبنانية 
الالجئ الفلسطيين القادم من سوراي عرب ما يسمى "تسوية الوضع" واليت 

 رح له ابلعمل بشكل هنائي.تعطى له كل ستة أشهر، وال يص
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 إىل أما السلطات األردنية فسمحت لالجئ السوري الدخول
أراضيها، بينما مل تسمح لالجئ الفلسطيين بذلك، وقد اختذت قراراً سيادايً 

معتربة أن استمرار تدفق دخول الالجئني الفلسطينيني يتسبب يف تغيري 
الفلسطينيني قسراً إىل التوازن الدميغرايف لألردن، كما أعادت بعض الالجئني 

سوراي، وال يستطيع الالجئ الفلسطيين يف األردن التقدم بطلب احلماية 
لدى السلطات، األمر الذي يعرضه لالستغالل أو االعتقال أو الرتحيل،  

كما حيرم الالجئ من حق اإلقامة يف املخيمات املعدة الستقبال الالجئني 
 10.لعملأسوة ابلالجئ السوري، كما ال يسمح له اب

لسوريني أو وابلنسبة للسلطات الرتكية فقد تعاملت مع الالجئني ا 
 1هم بطاقة احلماية املؤقتة "الكمليك" إال أن ئالفلسطينيني عرب إعطا

، 1611حمافظات تركية علقت تسجيل الالجئني اجلدد منذ بداية عام 
األمر الذي هدد عشرات العائالت الفلسطينية ابلرتحيل إىل الشمال 

يشكل خرقاً للقانون الدويل العريف من انحية اإلعادة القسرية وهذا  سوري،ال
 11.ملناطق النزاع
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  والفصالىلي الفلسطينن
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 خامتة وتوصيات

إن النصوص القانونية اخلاصة ابلتعامل مع الالجئني تنطبق يف جمموعها 
على الالجئ الفلسطيين، كما تنطبق عليه تلك النصوص اخلاصة حبماية 

، وجبانبها ق اإلنسان يف وقت احلرب خصوصاً وحقو  حقوق اإلنسان عموماً 
جئني ما نصت عليه بنود التفويض والقرارات األممية اخلاصة بوضع الال

 يف تفويضها.  لوكالة "أونروا"الفلسطينيني، وتلك املوجهة 

واذ يتعني على اجلهات ذات الصلة كافة االلتزام ابحرتام هذه احلقوق، فإن 
تيجياهتا وسياساهتا احلمائية مبا وا" على حنو خاص تطوير اسرتاأونر واجب "

در يضمن توفري محاية حقيقية لالجئني، ومغادرة مربع التفاوض مع مصا
و سياسات أسرائيلي يف فلسطني احملتلة، هذا التهديد كحال االحتالل اإل

 وممارسات الدول املضيفة لالجئني الفلسطينيني خارج فلسطني احملتلة.

على إزالة القيود على حركة  كما جيب على الدول املضيفة العمل
، والسماح له ابحلصول حقوقهم الفلسطينيني، واحرتام حقوقهم كالجئني

                                                                                                                                                                     
 
 



نسانية واالجتماعية واالقتصادية دون انتقاص ، مبا يف ذلك تلك املتعلقة اإل
يل ابحلق يف العمل دون قيد أو شرط، كما يرتتب على اجملتمع الدو 

ذه الدول بتعديالت قانونية وتنفيذية لزام هإواملؤسسات األممية ذات الصلة 
 لضمان هذه احلقوق.

كما يتعني على السلطات األردنية واللبنانية بشكل خاص عدم وضع قيود 
على دخول الفلسطينيني، واحرتام ما تنص عليه املواثيق الدولية بشأن توفري 

عن األمن،  املالذ اآلمن ألولئك الالجئني الفارين من مواضع سكناهم حبثاً 
 تقدمي احلماية هلم، والسماح هلم حبرية االنتقال والعمل.و 

"األونروا" ومنظمات هيئة األمم املتحدة، ـإن أتمني املوارد املالية الالزمة ل
لتغطية احتياجات الالجئني خصوصا يف اجلوانب االقتصادية واالجتماعية، 

 وا،هو مسؤولية األسرة الدولية، مبوجب التفويض التأسيسي املمنوح لألنر 

تحسني املنحة املالية "أونروا" ب ذلك ال ميكن جتاهل ضرورة التزام وعلى
املقدمة لالجئني الفلسطينيني الذين يعانون من أوضاع طارئة ، والعمل على 
إجياد صندوق مساعدات دويل للمسامهة يف دعم الالجئني الذين عانوا من 



قامتهم املؤقتة، وأتمني إ عمليات هتجري اثنية طالت خميمات جلوئهم ومواضع
 القانوين.م ساسية حلني إجياد حل مالئم لوضعهاأل محاجاهت

 أزمة الالجئنيتمع الدويل التعامل مع حتدايت يتعني على األمم املتحدة واجمل
ابعتبارها أزمة سياسات هذه املنظومة الدولية، ومقاربة أي  الفلسطينيني

ؤالء الالجئني، معاجلات هلا على قاعدة احرتام احلقوق املنصوص عليها هل
 ويف مقدمتها حقهم يف العودة ألراضيهم كمفتاح لتسوية أزمتهم.

 
 


