
 



  مقدمة

ذروة يف سياسات التصعيد ضد الالجئني الفلسطينيني،  ٠٢٠٢شكل عام 
خالل العقدين األخريين، حيث شخصتهم اإلدارة األمريكية وشركائها  
كأحد األهداف الرئيسية جلهودها اهلادفة لتصفية احلقوق الفلسطينية، ورغم 

املايل  أن املظهر األساسي النعكاس هذه السياسات متثل يف احلرمان
املمارس جتاه وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني "أونروا"، وتعميق 
أزمتها املالية وحماولة تقويض دورها، إال أن املخاطر الكامنة اليت شكل 
اجلهد األمريكي حمفزًا هلا، تبدو مرشحة لتشكل هتديدات ال تقل خطورة 

 . عن األزمة املالية أو حىت املوقف األمريكي نفسه

تتناول ورقة املوقف هذه جمموعة من التحدايت اليت تفرتض أهنا األبرز 
، من بني تلك احمليطة حبقوق الالجئني ٠٢٠٢واألكثر إحلاحًا يف عام 

الفلسطينيني وظروفهم، يف حماولة لفحص طبيعة التهديدات الناشئة وتلك 
 .الثابتة

 

 



 نينيعوامل مفاقمة التحدايت فيما يتعلق ابلالجئني الفلسطي

 الوابء وأزمة األولوايت

خلقت جائحة كوروان ضغوطًا متزايدة على أولوايت الدول، واملؤسسات 
الدولية واإلقليمية، وقادت إىل تراجع أكرب يف دور العامل اجلماهريي يف 
صياغة سياسات الدول جتاه العديد من امللفات يف ظل قيود استثنائية على 

ات كربى على النشاط السياسي، حركة اجلمهور وجتمعه تركت انعكاس
أولوية البنود املالية والصحية هي العامل الطاغي يف سياسات معظم 
األطراف الدولية، وكذلك يف اجملال اإلعالمي، وهو ما يدفع بقضااي 
الالجئني وغريهم من الشرائح األضعف واألكثر هتميشًا إىل ذيل 

ياسات الرمسية االهتمامات، خصوصًا يف ضوء وجود ميل واضح يف الس
لالستثمار يف ظروف اجلائحة حنو مزيد من التسلط ومزيد من التهميش 

 .لقضااي وعناوين حقوقية

 فلسطني وأزمة األولوايت

يف ظل حالة االستقطاب اإلقليمي، وتردي املوقف العريب الرمسي صوب 
نوع من التحالف املعلن مع دولة االحتالل، يتم النظر للقضية الفلسطينية  



على السياسات العربية، ويتحول الفلسطيين ملستهدف رئيسي  كعبء
خبطاب هذه النظم، ما خيلق املزيد من الضغوط على الفلسطينيني عموماً، 
وتبدو معادالت املنطقة أكثر مياًل هلضم حقوقهم وجتاوز وجودهم 

 .وقضاايهم ويف مقدمتها قضية الالجئني



 التحدايت السياسية

 سياسات ترامب املوقف الدويل وحصاد -٢

تظهر توجهات السياسة الدولية، ويف مركزها األعلى أتثريًا واستقطااًب أي 
السياسات األمريكية، أن مسارها األساسي هو حماولة حصاد نتائج ملا 
زرعته إدارة الرئيس السابق "دوانلد ترامب" من سياسات بشأن الالجئني 

ريق الرئيس األمريكي الفلسطينيني، هذا ما تظهره مالمح التواصل بني ف
احلايل جو ابيدن و"أونروا" من جانب أو السلطة الفلسطينية من جانب 
آخر، وأسوء احملاذير هنا هو استمرار إدارة "ابيدن" يف سياسات إدارة 
"ترامب" بشأن حماوالت تقليص عدد الالجئني الفلسطينيني املعرتف هبم، 

ئمة مع األهداف والضغط على الدول املضيفة لصياغة سياسات متوا
 اإلسرائيلية بشأن الالجئني الفلسطينيني./ األمريكية

إن أفكار املنظومة األمريكية والدولية بشأن التسوية السياسية يف الشرق  
األوسط، ال تتجاوز اعتبار الالجئني الفلسطينيني إشكالية معيقة للحل 

عن مناقشة السياسي، يتم العمل على تفكيكها وإذابتها تدرجيياً، بعيدًا 
حقهم السياسي األساسي يف العودة، ويف مفهومها لرتتيب املنطقة ال 



يتجاوز املطروح بشأهنم إما التوطني أو التهجري، واعادة االستيعاب يف شرق 
 .أوسط جديد حموره السياسات األمريكية واملصاحل اإلسرائيلية

 مؤمتر "السالم" وخماطره على الالجئ الفلسطيين -٠

لرتتيبات اجلديدة للسياسة األمريكية يف املنطقة، تتالقى املواقف يف سياق ا
الدولية واإلقليمية، وحىت املوقف الفلسطيين الرمسي، على فكرة عقد مؤمتر 
دويل لـ "السالم يف الشرق األوسط"، يتكفل إبمتام مهمة سياسات ترامب 

أو  بتصفية القضية الفلسطينية، وهذه املرة عرب حل سياسي متفق عليه،
آليات جديدة إلحتواء املوضوع الفلسطيين ومنعه من التأثري يف مسار 

 :الرتتيبات األمريكية للمنطقة، وهذا قد يفرز األخطار التالية

الوصول لتسوية سياسية جمحفة حبق الفلسطينيني تشطب ملف  ●
الالجئني أو تقدم تنازالت سياسية جوهرية بشأنه تسقط معظم 

 .حقوق هؤالء الالجئني
خال الفلسطينيني جمددًا مبسار طويل للمفاوضات حيرمهم من إد ●

استخدام أي بدائل للنضال بشأن قضاايهم، ومبا يعنيه ذلك من 



تغذية ملسار التطبيع العريب مع الكيان الصهيوين، ومزيد من العزل 
 .للفلسطينيني عن عمقهم العريب وإفقادهم ألي أوراق قوة

طاء للرتتيبات املعدة لإلقليم، ابحلد األدىن سيشكل هذا املؤمتر غ ●
وسيسهم يف إنتاج معادالت أكثر مياًل ملصلحة كيان االحتالل 
ورؤيتها للفلسطينيني، مبا يعنيه ذلك من خلق ظروف غري مواتية 
وعوامل ضاغطة على أي شكل لعمل الفلسطينيني ألجل حقوقهم، 
ويذكي السياسات اخلاصة ابلتوطني والتهجري، ويستمر يف تعزيز 

مليات خلق ظروف معيشية وسياسية طاردة لالجئ الفلسطيين من ع
املنطقة، وتصنع حواجز إضافية متنع الالجئني من تنظيم ذاهتم على 
حنو أفضل أو اشتقاق بدائلهم اخلاصة، ذلك من خالل تقييدهم 
بواسطة مظلة فلسطينية أولويتها هي إجياد تسوية شاملة مالئمة 

 لعوامل وجودها السياسي.
  رتيبات املنظومة السياسية الفلسطينيةت -3

تنشغل املنظومة السياسية الرمسية للفلسطينيني، حبفظ استمراريتها من خالل 
تلبية شروط وجودها السياسي، ويف مقدمتها توجهها ملوائمة ذاهتا 



وسياساهتا مع شروط الداعمني الدوليني، وإعادة حتصيل شرعية لوجودها 
ي شروط تنظيمها، كما املراسيم الرائسية من خالل حمطة انتخابية، تش

أبهنا  -0205كانون الثاين/ يناير   51وآخرها مرسوم -الصادرة بشأهنا
تتجاوز حق الالجئني الفلسطينيني يف التمثيل، انهيك عن التساؤل 
الضروري حول قدرهتا على إنتاج بىن قيادية خمتلفة أو بديلة إذ تتم وفق 

 .لطة وتفاعالهتا منذ أتسيسهاذات الشروط احلاكمة لوجود الس

تتضح الرتتيبات اجلارية فلسطينياً، كعملية دمج للفصائل الفلسطينية ضمن 
النظام السياسي الذي أسسته اتفاقية أوسلو، ووفقًا لشروط عمل وتفاعل 
هذا النظام، وبعيدًا عن أي إمكانية إحداث تغيري فيه، ومبا يسقط حق 

ماليني الفلسطينيني الالجئني أو املقيمني الشراكة السياسية أو التمثيل عن 
خارج فلسطني، ويكرس وجود منظومة سلطوية حملية ذات أولوايت ضيقة 
داخل األرض احملتلة، ومينحها حق متثيل عموم الفلسطينيني، والبت يف 
قضاايهم وفقًا ألولوايت وجودها احملصور واحملكوم ابلشرط االحتاليل داخل 

 .فلسطني احملتلة

 اعد النزعات القطرية املعادية لالجئني الفلسطينينيتص  -4



توجه عدد من النظم العربية للتقارب مع كيان االحتالل ابت حقاًل إلنتاج 
خطاب شوفيين يتمحور حول هوية ُقطرية ضيقة هلذه البلدان، ويدافع عن 
العالقة مع االحتالل من خالل هجوم حتريضي على الفلسطينيني، يتجاوز 

اإلعالمية التقليدية هلذه النظم ضد املقاومة الفلسطينية، أو  دور اهلجمات
فصائل فلسطينية حمددة، للتأسيس حلالة من العداء ضد الفلسطينيني  
كشعب، مستعينًا بذات مفردات القوى الفاشية االنعزالية اليت عادت 
الوجوَد الفلسطيين يف عدد من بلدان اللجوء العريب، واليت شكلت دائما 

حليفة لكيان االحتالل أو أذرعًا له، هذه احلالة بعمومها ابتت بيئة  أطراً 
خصبة إلنتاج سياسات عدائية وسلوكيات عنفية ضد الالجئني 
الفلسطينيني، كما أهنا تتغذى على خطاب حملي معادي لالجئني عموماً 
من فلسطينيني وغريهم، يف عدد من البلدان املضيفة، وتفرز األخطار 

 :التالية

لق ضغوط على احلكومات لالنصياع لرؤى القوى السياسية املعادية خ -٢
لوجود الالجئ الفلسطيين وحقوقه، وإنتاج سياسات أكثر ضغطًا وتضييقاً 

 .وإجحافاً حبق الالجئني



مفاقمة املخاطر والتهديدات املباشرة ألمن املخيمات والالجئني  -٠
لفلسطينية يف عديد من الفلسطينيني يف الدول املستضيفة، وحىت اجلاليات ا

الدول، يف ضوء ما يصنعه هذا اخلطاب من توثب عدواين جتاه الالجئني،  
كفيل إبشعال شرارة اضطراابت حملية لن تكون يف مصلحة الالجئ 

 .الفلسطيين أبي حال من األحوال

، وحتميل (وغري الفلسطيين)تصعيد اهلجوم على الالجئ الفلسطيين -٣
صادية واجتماعية وسياسية تعيشها عدد من وجوده مسؤولية أزمات اقت

الدول املستضيفة والسعي لتسوية هذه األزمات على حسابه، يف إطار 
 .خطاب شوفيين متصاعد جيتاح العامل وليس املنطقة العربية فحسب

 

 

 

 

 



 حتدايت البقاء

يبدو احلديث عن هتديد للوجود املادي جملموعة اجتماعية أو  ٠٢يف القرن 
ا مبالغة، لكن التدقيق يف وقائع التهجري واالعتداءات جمتمعات أبكمله

والقتل اجلماعي، يثبت أن هذا واقع حقيقي، ويف الشرق األوسط يبدو هذا 
الواقع ممكنًا بل وال يشكل موضعًا لرد فعل دويل كبري، يف ظروف استثنائية 
يف سوئها سيحاول ماليني الالجئني الفلسطينيني النجاة من عامهم اجلديد، 

 ليت حتيطهم فيه خماطر عدةا

 



  سياسات "أونروا" 

مل ترتبط توجهات "أونروا" بتقليص خدماهتا لالجئني الفلسطينيني أبزمتها 
املالية األخرية، أو بضغط سياسات "ترامب"، بل شكل هذا ملمحاً أساسياً 
يف سياساهتا خالل العقود الثالثة األخرية، وحتديدًا منذ نشوء السلطة 

 ة عقب اتفاقية "أوسلو".الفلسطيني

احلوار بني "أونروا" وفريق جو ابيدن بشأن استعادة التمويل األمريكي  
يشكل عاماًل إضافيًا يف تشكيل سياسات "أونروا"، ولكن استبطان 
املؤسسة األممية إلرادة الدول الكربى املهيمنة، ليس وليد احلظة وسيواصل 

لفلسطينيني ويفاقم التهديدات انعكاسه على ما يبدو على واقع الالجئني ا
 :احمليطة حبياهتم

توجه "أونروا" حنو تقليص عدد املستفيدين من مساعداهتا الغذائية يف  -٢
ألف الجئ، يعين ترك مئات آالف  ٢٢٢قطاع غزة والبالغ عددهم مليون و

األطفال واملرضى واملعوزين معرضني جلوع حقيقي، ومعاانة مع أمراض نقص 
 .دمالتغذية وفقر ال



تقليص "أونروا" اخلدمات الصحية املقدمة ملخيمات الالجئني  -٠
الفلسطينيني يف لبنان، يف ظل ظروف صحية تزداد تردايً، وغياب منظومة 

 .صحية بديلة تتكفل ابالحتياجات الصحية لالجئني الفلسطينيني

استمرار معاانة الالجئني الفلسطينيني يف سوراي، داخل سوراي أو خارج  -٣
ها ويف خميمات اللجوء الثاين، خصوصًا يف ضوء األزمة االقتصادية حدود

 .واملعيشية اليت متر هبا سوراي يف ظل أتثري العقوابت األمريكية املتزايدة

التقليصات اليت تطال شرائح الالجئني األكثر عرضة للخطر، ومن  -٤
 .بينها الالجئون الفلسطينيون اهلاربون من سوراي إىل لبنان



 التطعيم( -ت الوابء )التفشيأزما

تزايد انتشار الوابء يف خميمات الالجئني الفلسطينيني ال يبدو أنه قد بلغ 
ذروته وأسوء مراحله، حاليًا تسجل اإلصاابت يف الضفة الغربية وقطاع غزة 

إصابة يومياً، وهو معدل مستمر يف التصاعد، وال يشمل عدد  ٠٥٢حوايل 
ينية خارج فلسطني احملتلة، ذلك يف ظل اإلصاابت يف املخيمات الفلسط

حالة تقارب االهنيار يف قدرات القطاع الصحي احملدودة أصاًل، واستمرار 
"أونروا" يف تقليص خدماهتا الصحية يف معظم جتمعات الالجئني 

 .الفلسطينيني

يفاقم من هذا اخلطر عدم وجود إطار زمين معقول يتضمن خطة حلصول 
ى التطعيم، فالعدد احملدود من التطعيمات اليت الالجئني الفلسطينيني عل

استلمتها السلطة الفلسطينية اتضح أنه مت االستئثار هبا من قبل احلاشية 
الرائسية، فيما تبدو أتكيدات "أونروا" حول عزمها القيام بدور ضمن 
عمليات التطعيم لالجئني الفلسطينيني غري واضحة أو مؤكدة، كما أهنا 

 .ة للضفة الغربية وقطاع غزةاقتصرت على اإلشار 



 تصدير العنف للمخيمات

تبدو إمكانيات تصدير العنف للمخيمات وجمتمعات الالجئني ما تزال 
قائمة، بفعل العوامل اليت سبق تناوهلا يف هذه الورقة، ومنها التحريض 
والتهديد املوجه ضد الالجئني، جبانب عوامل األزمات الداخلية يف البلدان 

مساعي استخدام املخيمات كجزء من أدوات االشتباك الداخلي املضيفة و 
يف هذه الدول، وكذلك عوامل الشرذمة الفلسطينية اليت ترتك متسعًا أمام 
بعض األطراف الفلسطينية للتحول إلاتحة وجودها األمين واملسلح يف 
املخيمات كسلعة للمقايضة وتقدمي اخلدمات األمنية أو حىت الصراع ألجل 

 .واهليمنة يف احليز الفلسطيينالسلطة 



 سياسات احلرب والقتل

التهديدات املستمرة من قبل االحتالل ابحلرب على قطاع غزة، تعزز أكثر 
أكثر من –السيناريوهات تشاؤمًا ابلنسبة ملصري أهايل قطاع غزة وغالبيتهم 

من الالجئني الفلسطينيني، وكذلك تـُفَّعَُّل احتماالُت شن    - 02%
إسرائيلي جديد على لبنان، وخماطر احلرب املستمرة يف سوراي أو عدوان 

 .مفاعيلها وتوابعها الكثرية

تتماثل مع هذه التهديدات سياسات احلصار الطيب املمارسة من قبل 
االحتالل جتاه قطاع غزة والضفة الغربية، واليت تتخذ شكل سياسة قتل ال 

فلسطينيني من األجهزة حياول االحتالل إخفائها، واليت مشلت حرمان ال
الطبية الضرورية ملواجهة تفشي كوروان، وكذلك حرماهنم من احلصول على 

 .التطعيم اخلاص مبواجهة الوابء



 خامتة 

 ٠٢٠٢ترتجم التحدايت اليت تعصف ابلالجئني الفلسطينيني يف عام 
واقَعهم املستمر منذ سنوات عدة، من حيث ضعف اإلرادة السياسية 

لالزمة حلمايتهم وحفظ حقوقهم أمام حالة من االستهداف الفلسطينية ا
الدويل واإلقليمي واالستباحة لوجودهم، واستمرار حالة الفشل يف بناء 

 .القدرات الذاتية جلموع الالجئني، ومراوحة حماوالت تنظيم الذات ملواضعها

 استمرار اخللل يف احلالة الفلسطينية والعربية، وتصاعد النزعة العدوانية يف
السياسات الدولية، يف ظل واقع غري مستقر، وصعود لليمني الشعبوي يف 
عدد من دول العامل، هي ابلتأكيد ليس أفضل ظروف قد حتيط مبحاوالت 
الالجئني لتنظيم ذاهتم وانتزاع حقوقهم، ولكنها عوامل تؤكد أن احللول يف 

عما  مواجهة هذه التحدايت لن أتيت من خارج بيئة الالجئني، أو بعيداً 
طورته هذه اجملتمعات من خربات و جتربة إنسانية فريدة يف الصمود 

 .والكفاح ألجل العدالة

وارتباطًا هبذه اخلربة النضالية حتديداً، تكمن فرص النجاة هلذه اجملتمعات، 
فقد طورت مجوع الالجئني وقواهم الشعبية واملنظمة وبناهم االجتماعية 



والتحدايت، واجرتاح سبل النجاة، منذ جتارب عميقة يف مواجهة األخطار 
بداية اهلجوم الوحشي القتالعهم من دايرهم، وعرب االمتداد الزمين واملكاين 

 .لسلسلة العدوان عليهم

 
 


