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 ..عامًا على النكبة  76بمناسبة مرور 

معطيات وأرقام إحصائية عن السكان وخميمات اللجوء، 
 واألوضاع اجملتمعية يف الضفة الغربية وقطاع غزة

 : تقديم 
ال معنى له أو قيمة بدون الوعي  للنكبة، 76الحديث عن الذاكرة ومسار النضال والمعاناة في الذكرى إن   

بكل ( في الوطن والمنافي)عن كافة جوانب الحياة في المجتمع الفلسطيني العميق باالحصاءات والبيانات 
ن الجهات المعنية في الفصائل واألحزاب والقوى تفريعاتها السياسية والسكانية واالجتماعية واالقتصادية ، بما يمك

ومضامينها اسية، والباحثين المتخصصين من تنظيم البيانات والحقائق االحصائية، وتفسير دالالتها السي
طار الممارسة طلوبة على طريق اتخاذ القرار في إالسياسية والمجتمعية، ومن ثم استخالص الرؤى والبرامج الم

 .حث العلمي األكاديميالوطنية النضالية أو في إطار الب
يستدعي منا إعادة التأكيد على طروحات عدد من المفكرين في  للنكبة 76فإن الحديث عن الذكرى وبالتالي 

قسطنطين زريق الذي نظر للمعاني الكامنة في النكبة، عبر البحث عن . هذا الجانب ، وخاصة المفكر الراحل د
رادة العربية الحرة، وتحويل النكبة إلى معنى ايجابي، وكانت الجانب االيجابي الكامن الستنهاض العقل واإل

وصيته للشباب العربي أن يتحملوا مسئوليتهم في تشكيل الوعي العربي، واالستقالل الذاتي والتاريخي ، وتحويل 
 أما المفكر العربي الراحل ياسين. الوعي القومي إلى مشروع سياسي مؤهل للرد على النكبة وتجاوزها الفعلي

، طالب فيه المثقف العربي بهجر 9161الهزيمة واإليديولوجيا المهزومة، الصادر في عام : الحافظ ، ففي كتابه
ترفض تغطية " ، معتبرًا أن الثورية الحقة هي تلك التي "الوعي النقدي " واالنتقال إلى " الوعي االمتثالي " 

ن ترش على العفن العربي عطرًا، وعلى الموت ترفض أ. عورات الواقع العربي، في جميع حيزاته ومستوياته
تسمي األشياء بأسمائها، ترفض التهوين من حجم باليانا العربية، ترفض تبسيط وتسطيح مشكالتنا . العربي سكراً 

فصائل كوادرنا وكل رفاقنا في كافة  تتطلب من، وهي مطالب أو مفاهيم موضوعية وثورية حتى اللحظة، "
وقود النضال  –وما زالوا  –كانوا الذين  في اوساط العمال والفالحين الفقراء عميق الوعياحزاب اليسار العربي تو 

قبل النكبة خانت  نضال " االفندية" شبه االقطاعية او ما كان يطلق عليها صفة  القيادة ، لكنالتحرري 
لرثة التي أودت بشعبنا ا" البرجوازية "، وصوال الى اللحظة الراهنة في ظل قيادة  وتضحيات العمال والفقراء

إلى الحالة الراهنة أو المأزق المسدود، حيث هبطت تلك  -9111على أثر توقيع اتفاق أوسلو –وقضيته الوطنية 
رغم التضحيات الهائلة  9191القيادة باألهداف والحقوق الوطنية إلى أوضاع كارثية أشد خطرًا وعمقًا من نكبة 
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وصوال الى االنقسام الكارثي والصراع على المصالح  -عامًا بعد النكبة ( 76)طوال  -التي قدمها فقراء بالدنا 
األمر الذي يفرض على قوى اليسار تحمل مسئولياتهم في االستنهاض النوعي التدرجي ، الفئوية بين فتح وحماس

الرئيسي في قيادة الثوري الديمقراطي لجموع الفقراء والكادحين، بما يمكنهم فعاًل من أن يكون لهم الدور الطليعي و 
هو صراع عربي " إسرائيل"انطالقًا من أن الصراع مع النضال الوطني التحرري والديمقراطي بأفقه القومي 

والعمل على الرؤية الواعية للظروف الواقعية والثورية من جهة، صهيوني بالدرجة األولى ، وتوعيتهم بهذه 
غلبية السكانية، بحيث يمكن الحديث عن تحالف طبقي اجتماعية تمثل األ تنظيمهم وتأطيرهم من خالل كتلة

مالق فئات واسعة من الجماهير الشعبية " تكديح"واسع، في مرحلة تتزايد فيها عملية  ديمقراطي وسياسي وهذا . وا 
 .االمبريالي/التي رسمها التحالف الصهيوني" الحلقة المفرغة"هو طريق كسر 

، أن تعيد النظر في الرؤية اإلستراتيجية التحررية  لوطنية الفلسطينية الحركة الذلك فإن المهمة العاجلة أمام   
القومية ببعديها السياسي والمجتمعي ، انطالقًا من إعادة احياء وتجدد الوعي بطبيعة و  الديمقراطية ، الوطنية

 -س الدرجةبنف–الدولة الصهيونية، ودورها ووظيفتها كمشروع إمبريالي ال يستهدف فلسطين فحسب، بل يستهدف 
فقار بلدانه  ضمان السيطرة اإلمبريالية على مقدرات الوطن العربي واحتجاز تطوره ، وتكريس تبعية وتخلف وا 
وشعوبه، وهذا يعني أن الصراع مع المشروع الصهيوني هو صراع مع النظام الرأسمالي اإلمبريالي من أجل 

ستراتيجية على طريق النضال من أجل تحقيق أهداف تغيير وتجاوز النظام العربي الكومبرادوري الراهن كمهمة إ
قامة فلسطين  األمريكيالثورة الوطنية الديمقراطية وتواصله ضد الوجود  زالتها وا  ، وضد الدولة الصهيونية وا 

 .الديمقراطية لكل سكانها وحل المسألة اليهودية ضمن هذا المنظور
يسهم في تعزيز الوعي بكافة الضرورات الوطنية والقومية اخيرا ، لعل في المعطيات والبيانات االحصائية ما 

 .واالنسانية بما يخدم تطلعات ونضاالت شعبنا من اجل تحقيق اهدافه الوطنية 

 

     غازي الصوراني 
32/5/3105 
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معطيات وأرقام حول الشعب الفلسطيني والالجئني الفلسطينيني يف الوطن 
 5192والشتات كما يف منتصف 

 

 5192منتصف عام يقدر عدد أبناء الشعب الفلسطيني من المقيمين في فلسطين أو في الشتات ، كما في  .9
- :نسمة يتوزعون كما يليمليون ( 03.25)بحوالي 

 
بواقع )من إجمالي الشعب الفلسطيني % 16.1نسمة في الضفة والقطاع بنسبة     4778664                

في الضفة الغربية ما يعادل  5111692، و %11.1في غزة بنسبة  9611191
79.6)%.  

 % 95.2بنسبة  9191األراضي المحتلة  -نسمة داخل الخط األخضر   3547151              
من  إجمالي عدد سكان اليهود في  دولة العدو اإلسرائيلي الذين يبلغ عددهم % 23.9 وبنسبة)  

 (.نسمة  7911615،  5199في بداية 
 % . 91.6نسمة في الشتات خارج الوطن بنسبة   7314111           

 

 3105إجمالي تعداد الشعب الفلسطيني كما في منتصف  *03294051            
 

من %  91.6بنسبة( نسمة مليون 7.91) 5192منتصف عام بلغ مجموع الفلسطينيين في الشتات في  .5
مجموع الشعب الفلسطيني، في حين بلغ مجموع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة واألرض 

 . من مجموع الشعب الفلسطيني% 21.1 بنسبة( نسمة مليون 7.59)، 9191عام المحتلة 
ًا أن المجتمع الفلسطيني المقيم في قطاع غزة فتيالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أظهرت بيانات  .1

 نهايةسنة   (14-0)بشكل أكبر مما هو عليه في الضفة الغربية، إذ تقدر نسبة األفراد في الفئة العمريـة 
 51-92وبالنسبة للشريحة من ، في قطاع غزة % 91.5الضفة الغربية، فـي % 16.7 بواقع 5199العام 

 21-11ئة العمرية من في قطاع غزة ، أما الف% 51.1في الضفة الغربية و % 11.9سنة فتقدر بنسبة 
في قطاع غزة ، أما نسبة األفراد في الفئة % 51.5في الضفة و % 56.9سنة فتقدر نسبة األفراد بـ 

 % .1.99وفي قطاع غزة بنسبة % 5.21فما فوق فتقدر في الضفة بنسبة  71العمرية 
، وبلغت نسبة %61.1حوالي  5191عام  نهايةبلغت نسبة السكان الحضر بناء على التقديرات السكانية  .9

 . %1.9، في حين بلغت نسبتهم في المخيمات %97.1السكان المقيمين في الريف 
مقارنة مع عام  الضفة والقطاعإلى أنه طرأ انخفاض في متوسط حجم األسرة في  5199تشير بيانات عام  .2

 .9116فردًا عام  7.9ة مع مقارن 5199فردًا عام  2.2، حيث انخفض متوسط حجم األسرة إلى 9116
                                                 

مع إضافة نسب الزيادة السكانية من قبل الدائرة الثقافية ) – 02/5/3105 –فلسطين في أرقام  –الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني : المصدر  *
 (3105حتى منتصف عام 
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 7.9مقارنة مع  5199فردًا عام  2.9من جانب آخر انخفض متوسط حجم األسرة في الضفة الغربية إلى 
مقارنة  5199فردًا في العام  7، أما في قطاع غزة فقد انخفض متوسط حجم األسرة إلى 9116فردًا عام 

  .9116في العام  7.1مع 
من األسر ترأسها إناث % 91.9، إلى أن 5199عام لإلحصاء الفلسطيني لتشير بيانات الجهاز المركزي  .7

وغالبًا ما يكون حجم األسرة  .قطاع غزة% 1.9 الضفة الغربية وفي % 99.9، بواقع الضفة والقطاعفي 
الضفة في  2014التي ترأسها أنثى صغيرًا نسبيًا، حيث بلغ متوسط حجم األسرة التي ترأسها أنثى عام 

  .فردًا لألسر التي يترأسها ذكور 5.7فردًا مقارنًة بمتوسط مقداره  3 والقطاع 
ناث في القوى العاملة مشاركة اإلتدني حسب بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ، نالحظ  .6

في % 91.1بواقع % 96.9حيث تصل نسبة مشاركة اإلناث إلى  ،5199العام  مقارنة بالذكور خالل
نسبة مشاركة الذكور في القوى العاملة، بواقع % 71.1في قطاع غزة، مقابل % 92.9الضفة الغربية و

من اإلناث يعملون في القطاعات % 11أكثر من ) في قطاع غزة% 72.1في الضفة الغربية و% 69.1
مدرسات في المدارس عمومًا وفي روضات  –الوظيفة العامة  –أعمال السكرتارية  –والمهن اإلدارية 

  .(باإلضافة إلى العامالت في القطاع الزراعي –األطفال خصوصًا 
نسمة، أي  1(2265121)، نحو  5192منتصف كما في   يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين .1

إجمالي الشعب  ، أما نسبة الالجئين في الضفة والقطاع منمن إجمالي الشعب الفلسطيني% 92.9بنسبة 

أما نسبة الالجئين في الضفة والقطاع إلى إجمالي عدد الالجئين الفلسطينيين % . 91.6الفلسطيني فتبلغ 

 .5192في منتصف عام % 16.5فتبلغ ( األنروا)المسجلين لدى وكالة الغوث 

تات يبلغ الفلسطينيون غير المسجلين في سجالت الالجئين لدى وكالة األمم المتحدة من فلسطيني الش .1
من مجموع أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات % 55.1نسمة أي بنسبة ( 5616611)تعدادهم 

 : موزعين كما يلي 

الفلسطينيون في الشتات غير المسجلين في االونروا 
 (بالمليون)

 العدد الدولة
 0970711 األردن

 721311 باقي الدول العربية
 745411 الدول األجنبية
 2787700 اإلجمالي

                                                 
مع إضافة الباحث  –نترنت اال  –، باإلضافة إلى موقع وكالة الغوث الالجئين  3109الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني كما في نهاية : المصدر 1

 . 21/7/3105إلى  0/0/3105زيادة سكانية للفترة من % 0.5بنسبة 
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من مجموع الالجئين المسجلين لدى وكالة % 11.5تصل نسبة الالجئين الفلسطينيين في األردن إلى  .91
في % 91.9في لبنان، و% 1.9في الضفة الغربية، % 96.5في قطاع غزة، و% 59.1الغوث مقابل 

 .سوريا
بنسبة ( الجئ 1521661) 5192منتصف عام عدد الالجئين الفلسطينيين المقيمين في الشتات بلغ في  .99

( األونروا)من مجموع الالجئين المسجلين لدى وكالة الغوث التابعة لألمم المتحدة % 21.2تصل إلى 
، أما الالجئين المقيمين في الضفة والقطاع فتبلغ ( الجئ 2265121) 5192منتصف البالغ عددهم في 

 .من مجموع الالجئين المسجلين % 99.2نسبتهم 
معترف "مخيم ( 21) – 19/95/5191نروا في و حسب سجالت األ–لي عدد المخيمات المنظمة يبلغ إجما .95

 : بهم في كل من 
 .مخيمًا  ( 91)الضفة الغربية  –
 . مخيمات ( 1)قطاع غزة  -
 .مخيمات ( 91)األردن  -

 .مخيمات ( 91)لبنان  -
الذي عاش فيه طوال العقود من بينها مخيم اليرموك  (غير رسمية 1+ مخيمات رسمية  1) سوريا  –

، اضطر أكثر من 3105الماضية ما يزيد عن ماية وخمسون ألف الجئ فلسطيني حتى أول عام 
منهم مغادرته إلى بعض المدن السورية والمخيمات األخرى ، إلى جانب اضطرار مجموعات % 45

البلدان األوروبية كبيرة منهم الخروج من سوريا إلى لبنان وبلدان الخليج العربي وتركيا وبعض 
،  2ألف الجئ 91عمومًا والسويد خصوصًا ، حيث يقدر عدد الالجئين اللذين هاجروا إليها حوالي 

تمت بصورة إكراهية واضطرارية بسبب الصراعات الدموية الطائفية من  3علمًا بان عملية الهجرة
م السياسي ضد جهة وبسبب الهجمات العدوانية التي شنتها حركة داعش وبعض حركات اإلسال

المخيم، األمر الذي فرض على األغلبية الساحقة من الالجئين الفلسطينيين أوضاعًا جديدة من 
التشرد والبؤس والمعاناة أدت إلى تفريغ مخيم اليرموك من الالجئين الفلسطينيين ، بما يؤشر على 

مختلفة، تستهدف  الدور الخطير لتلك الحركات اإلسالموية في ممارسة أشكال عدوانية بذرائع
تهجير ليس سكان مخيم اليرموك فحسب، بل أيضًا قد تستهدف تهجير مخيمات اللجوء في لبنان 

 .بما يخدم المخططات األمريكية الصهيونية في تفريغ المخيمات وتنفيذ مخططات التوطين

                                                 
 9ص – 01/5/3105بتاريخ  – 7450جريدة االيام  العدد : المصدر 2
اد والتجارة والتعليم من المعروف أن الالجئين الفلسطينيين في سوريا تميزوا بالمساواة في المعاملة في كل ما يتعلق بشؤون حياتهم في االقتص  3

عم من ومساواتهم الكاملة مع أخوانهم المواطنيين السوريين ، إال أن ظروف الصراعات الدموية التي نشبت في سوريا منذ أكثر من ثالثة سنوات بد
عكست سلبًا على أحوال الالجئين اإلمبريالية األمريكية والرجعيات العربية في قطر والسعودية والخليج ودعمهم للحركات االسالموية المتطرفة ، ان

أبناء الشعب السوري وقواه السياسية الديمقراطية والتقدمية المناضلة من أجل إزاحة كل أشكال االستبداد واالستقالل وصواًل الفلسطينيين وعلى مجمل 
 . ستقبلة والعدالة االجتماعيةإلى تحقيق نظام سياسي وطني وديمقراطي تعددي يكفل تحقيق الحريات العامة والشخصية والتنمية الم
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 %62.6، أي بنسبة (الجئ 9121691)في قطاع غزة نحو ( 5192منتصف في )يقدر عدد الالجئين  .91
أي بنسبة ( الجئ 121159)من مجموع سكان القطاع، كما ويقدر عدد الالجئين في الضفة الغربية 

من مجموع سكان الضفة، أما نسبة الالجئين في الضفة والقطاع إلى مجموع السكان فيهما فتبلغ % 11.1
91.9. % 

في حين تبلغ %  51.7غ نسبة الالجئين المقيمين داخل مخيمات قطاع غزة إلى إجمالي سكان القطاع تبل .99
 .من مجموع سكان الضفة % 7.1ة نسبة الالجئين المقيمين داخل مخيمات الضفة الغربي
فـــإن ( النهـــر والبحـــر مـــا بـــين)فـــي فلســـطين التاريخيـــة  وفيمـــا يتعلـــق بعـــدد الفلســـطينيين المقيمـــين حاليـــاً 

% 91نســمة، بنســبة  7592996حــوالي  5192منتصــف عــام البيانــات تشــير إلــى أن عــددهم قــد بلــغ فــي 
 7711796نســـمة مـــنهم  95191619البـــالغ عـــددهم العـــرب فـــي فلســـطين ،و مـــن مجمـــوع الســـكان اليهـــود 

 .يهودي
ألــف نســمة فــي نهايــة العــام  992بلــغ عــدد الســكان فــي محافظــة القــدس حــوالي : 4القدددس تهويددد ممددنهج .05

دولـة العـدو اإلسـرائيلي يقيمـون فـي ذلـك الجـزء مـن المحافظـة والـذي ضـمته % 75.9، منهم حوالي 5199
 . 9176عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في العام 

كما تقوم سلطات االحتالل بهدم المنازل الفلسطينية ووضع العراقيل والمعوقات إلصدار تراخيص البناء 
بهــدم نحــو  5111 – 9176للفلسـطينيين ، وحســب مؤسســة المقدسـي، قامــت ســلطات االحــتالل منـذ العــام 

مبنــى فــي ذلــك الجــزء مــن محافظــة القــدس  94195تــم هــدم  5199 – 5111ى، وخــالل الفتــرة مبنــ 211
، مـا أسـفر عـن تشـريد مـا يقـارب 9176عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية فـي العـام  "إسرائيل"الذي ضمته 

 .5شخصاً  2،671
بالرغم من كل ما تعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني من عمليات اإلرهاب والتعذيب والقتل والمعاناة علـى يـد  .97

الحركـــة الصـــهيونية والقـــوى اإلمبرياليـــة منـــذ بدايـــة القـــرن العشـــرين حتـــى اليـــوم، إال ان كـــل هـــذه الممارســـات 
دي مع العدو الصهيوني، لم تنجح في العدوانية، المستمرة إلى يومنا هذا، في سياق الصراع التاريخي الوجو 

عامــا علــى  76اقــتالع هــذا الشــعب مــن أرضــه بالكامــل، وفــق المخططــات التــي رســمت لهــذه الغايــة، فبعــد 
من مجموع أبناء شعبنا هـم مـن مواليـد فلسـطين، % 72النكبة األولى، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 

يشــون اليــوم فــي مــدن ومخيمــات الضــفة والقطــاع، نســمة يع( 7592996)، مــنهم ( نســمة 1157196)أي 
، بعكــس الحـال لــدى العـدو الصـهيوني، إذ انــه بـالرغم مــن تـوفر كــل  9191ومـدن وقـرى األراضــي المحتلـة 

مـــن % 91وســـائل اإلغـــراء، فـــان مجمـــوع اإلســـرائيليين المولـــودين فـــي فلســـطين المحتلـــة ال تتجـــاوز نســـبتهم 
خاصــة مــن االتحــاد الســوفيتي )وفــدوا مــن بلــدان أوروبيــة %( 71) مجمــوع اإلســرائيليين ، والبــاقي ونســبتهم

فريقيــة وآســيوية وغيــر ذلــك مــن جنســيات متنوعــة ومختلفــة فــي أصــولها وتاريخهــا (ســابقا ، وبلــدان عربيــة وا 
                                                 

 .02صفحة  – 02/5/3105بتاريخ  – 7496العدد رقم  –جريد األيام  –فلسطين في أرقام  4
 . 3105مايو  –فلسطين في أرقام  –الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  5
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وجنســها ولغتهـــا وتطورهـــا الحضـــاري ، وهــذه مفارقـــة تشـــير إلـــى العديــد مـــن العبـــر والـــدالالت واالســـتنتاجات 
كــد دون أدنــى ريــب ان ال مســتقبل لهــذه الدولــة الوظيفيــة العنصــرية القائمــة كشــكل مــن الموضــوعية التــي تؤ 

أشــكال االســتعمار االســتيطاني فــي بالدنــا المســتند إلــى دواعــي القــوة الغاشــمة واالغتصــاب، لحمايــة مصــالح 
لتصـبح العولمة الرأسمالي فـي بلـدان وطننـا العربـي، وهـي دولـة ال يمكـن ان ترقـى عبـر هـذا الـدور الـوظيفي 

 .   جزءا من نسيج هذه المنطقة العربية بأي شكل من األشكال 
 الســـكان عـــدد يتســـاوى أن ، فـــإن مـــن المتوقـــع 6بنـــاء علـــى تقـــديرات الجهـــاز المركـــزي لالحصـــاء الفلســـطيني .96

 اليهـود السـكان نسـبة حـين ستصـبح فـي ، 5197 عـام نهايـة مـع التاريخيـة فلسطين في واليهود الفلسطينيين
 7.2 مقابـل مليـون 6إلـى  عـددهم سيصـل حيـث  2020 عـام نهايـة بحلـول السـكان مـن% 91.1 حـوالي
 .فلسطيني مليون

 5192منتصــف عــدد الســكان فــي الضــفة والقطــاع : السددكان وسددوق العمددل والبطالددة فددي الضددفة والقطددا  .91
شخص، وقطاع  5111692ما يعادل % 79.6مليون نسمة ، يتوزعون في الضفة الغربية بنسبة  (9476)

 .شخص  9611191ما يعادل  %11.1 بنسبة غزة
شخص،  1,290,000، فيبلغ  5199أما مجموع القوى العاملة في الضفة والقطاع كما في نهاية عام 

يعلمــون بالفعــل % 19.9فــرد، مــنهم  151171فــي الضــفة الغربيــة ، مــا يعــادل % 96.5يتوزعــون بنســبة 
 . فرد 929162العمل وعددهم عاطلين عن % 91.7فرد، مقابل نسبة  769512عددهم 

شــخص، يعمــل بالفعــل  921119، مــا يعــادل % 99.1بلــغ نســبة القــوى العاملــة تأمــا فــي قطــاع غــزة ف
 عاطـل عـن العمـل 911111ما يعادل ، 7عاطلين عن العمل% 91.1مقابل ( 529911% )27.9منهم 

يعيشـون فـي  (ألـف أسـرة 915حـوالي ) نسـمة ثمانمايـة ألـفيعيلـون حـوالي  5192في قطاع غزة بداية عام 
حالة من الفقر المدقع ينتظرون انتشـالهم مـن واقعهـم عبـر اجـراءات تضـمن تـوفير سـبل التكافـل االجتمـاعي 
ودعــم الســلع الغذائيــة الضــرورية لهــم والغــاء كافـــة الرســوم والضــرائب المباشــرة وغيــر المباشــرة عــن كـــاهلهم 

لصــف او الحــد االدنــى مــن الوحــدة الوطنيــة بمــا يمهــد وتـوفير فــرص العمــل وانهــاء االنقســام واســتعادة وحــدة ا
عملية االعمار واستعادة النشاط االقتصادي بكل قطاعاته االنتاجيـة والخدميـة تعزيـزا  وتنفيذالنهاء الحصار 

 .لصمودهم ومقاومتهم
 بحوالي 5199نهاية  للضفة وقطاع غزة (باألسعار الثابتة) الناتج المحلي االجمالي يقدر: الناتج المحلي .91

% 57دوالر ، وبنسبة  يارمل 2.22ما يعادل % 69دوالر يتوزع على الضفة الغربية بنسبة  مليار 6.2
سنة ، يهبط /للفرد$ 9157دوالر ، وبالتالي فإن نصيب الفرد في الضفة مليار  9.12لقطاع غزة ما يعادل 

  .سنة/للفرد$ 9111ي قطاع غزة ف

                                                 
 (.وكالة معًا االخبارية) – 3102ديسمبر  –عدد الفلسطينيين في العالم  –الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  6
 .02ص -02/5/3105 –شرة فلسطين في أرقام ن –الجهاز المركزي لالحصاء الفلطسيني : المصدر 7
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دينارًا أردنيًا  192.9بلغ متوسط إنفاق األسرة الشهري النقدي على مختلف السلع والخدمات  :إنفاق األسرة  .51
دينارًا أردنيًا في قطاع  729.3دينارًا أردنيًا في الضفة الغربية مقابل  94121.9بواقع )، الضفة والقطاعفي 
أفراد  7.7الضفة الغربية و أفراد في 2.6بواقع )أفراد  7.1 الضفة والقطاع، ألسرة متوسط حجمها في (غزة

الضفة وشكل اإلنفاق على مجموعات الطعام من متوسط اإلنفاق الكلي لالسرة في (. في قطاع غزة
في قطا  % 24.9في الضفة الغربية و% 23.6من مجمل اإلنفاق الشهري، بواقع  %29.5 والقطا 

 .غزة
دل الفقر بين السكان في الضفة الغربية بلغ مع 5199آب /قبل العدوان األخير على قطاع غزة تموز :الفقر .59

في % 11.1نسمة، و  917751في الضفة ما يعادل % 96.1، بواقع  5199وقطاع غزة منتصف عام 
من إجمالي السكان في % 6.1نسمة، أما نسب الفقر المدقع فقد بلغت  715111ما يعادل  8قطاع غزة
 . نسمة( 169171)عال ما ي 9في قطاع غزة% 59.9، مقابل ( نسمة 596751)الضفة 

واستمر لمدة  1/6/5199وفي ضوء نتائج العدوان الصهيوني على القطاع الذي تواصل منذ صباح يوم 
، تحول قطاع غزة إلى منطقة منكوبة، وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع نسبة  51/1/5199يومًا حتى تاريخ  29

عاطل عن العمل يعيشون اليوم  911111من مجموع القوى العاملة، ما يعادل  10%91.1البطالة فيه إلى 
ظروف اجتماعية واقتصادية ونفسية بالغة القسوة، وهذا يعني أن معدل الفقر في قطاع غزة ارتفع حسب 

نسمة ، أما الذين يعيشون ألف  119من السكان ، ما يعادل % 21إلى ما يقرب من  –العديد من المصادر 
ما يعادل % 11 حوالي إلى ت النسبةفي حالة من الفقر المدقع، أقل من دوالرين في اليوم، فقد ارتفع اليوم
وخط الفقر المدقع ( $211)شيكل ما يعادل  5511، مع العلم ان خط الفقر لألسرة قد بلغ ألف نسمة 217

 .($961)شيكل ما يعادل  9115قد بلغ 
ات الالجئين في الشتات ، فإننا نعتقد أن نسبة الفقر بالنسبة لمخيم: الفقر في مخيمات الشتات  .55

من مجمو  الالجئين فيها، وذلك % 11والفقر المدقع في أوساط الالجئين المقيمين في سوريا تزيد عن 
تردي األوضا  االقتصادية الناتجة عن تزايد حدة الصراعات الدموية الداخلية وتأثيرها السلبي على  بسبب

من قبل حركة  مومًا وعلى مخيم اليرموك خصوصًا ، الذي تعرض للحصار والعدوانالمخيمات في سوريا ع
ألف الجئ  351، وفي هذا السياق تشير العديد من المصادر إلى أن أكثر من  3105داعش بداية عام 

فلسطيني في سوريا يعيشون أوضاعًا كارثية على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي، أما بالنسبة 
من مجمو  الالجئين في لبنان ، في % 51لبنان فإن نسبة الفقر والفقر المدقع تزيد عن لالجئين في 

% 35حين أن الالجئين المقيمين في مخيمات األردن وخارجها فإن نسبة الفقر والفقر المدقع ال تزيد عن 

                                                 
 .00/6/3109 –رام اهلل  –النشرة اإلحصائية بمناسبة اليوم العالمي للسكان  –الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  8
 . المصدر السابق 9

 .33ص – 33/5/2135 –جريدة األيام  –فلسطين في أرقام  –الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  10
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ة من مجمو  الالجئين ، حيث تتقارب أوضا  الالجئين في مخيمات األردن مع األوضا  االجتماعي
 .واالقتصادية للسكان في األردن عموماً 

تشير البيانات االحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى أن  :11الواقع الصحي  .32
إلى أن  5191أشارت بيانات العام  وقدنمو الموارد البشرية الصحية في الضفة والقطاع ما زال متدنيا، 

 941من السكان في الضفة الغربية قد بلغ  94111معدل األطباء البشريين المسجلين لدى نقابة األطباء لكل 
 . من السكان 94111طبيب لكل  549طبيب، فيما بلغ هذا المعدل في قطاع غزة 

، 5191فة الغربية في العام من السكان في الض 94111ة لكل /ممرض 549فإن هناك  ،خرمن جانب آ
السكان في قطاع غزة لنفس العام، وفي هذا الجانب نشير إلى ضعف  من 94111ة لكل /ممرض 942و 

 .ة في مستشفيات قطاع غزة خصوصاً /وتراجع الكفاءة والخبرة التمريضية لدى نسبة عالية من الممرضين
مشفى، بواقع  11 -حسب البيانات–أما بالنسبة لعدد المستشفيات العاملة في الضفة والقطاع فقد بلغت 

مشفى حكوميًا ،  52: مشفى في قطاع غزة ، موزعة على النحو اآلتي 11مشفى في الضفة الغربية و  21
كالة الغوث، في مشاٍف عسكرية ومشفًى واحد تابع لو  1مشفى خاصًا، و  96مشفى غير حكومي، و  19و 

سريرًا في  14571مواطن، موزعة بواقع  94111سرير لكل  941سريرًا بمعدل  24791حين بلغ عدد األسرة 
 .  12سريرًا في قطاع غزة 54127الضفة الغربية و 

مركزًا في الضفة  755بلغ  5191ات إلى أن عدد مراكز الرعاية الصحية األولية للعام انت البيكما أشار 
 . مركزًا في قطاع غزة  916الغربية و 

الضفة بأن عدد المدارس في  5199/5192أظهرت البيانات األولية للتعليم للعام الدراسي  :التعليم  .59
مدرسة في قطاع غزة،  711مدرسة في الضفة الغربية و  54992مدرسة بواقع  54191بلغ  وقطاع غزة

 .13مدرسة خاصة 111مدرسة تابعة لوكالة الغوث و 191مدرسة حكومية، و  54117منها 
 219ألف ذكر،  217حوالي )مليون طالب وطالبة،  94966وبلغ عدد الطلبة في المدارس ما يزيد عن 

. ألف طالب وطالبة في قطاع غزة 911ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية ، و 711، منهم (ألف أنثى
ألف طالب وطالبة في مدارس  511ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية، و  661ويتوزع الطلبة بواقع 

 . آالف طالب وطالبة في المدارس الخاصة 911وكالة الغوث الدولية، و 
قام بتدمير حوالي  3109عدوان الصهيوني على قطا  غزة صيف عام وفي هذا الجانب نشير إلى أن ال

 .تدميرًا جزئيًا وكلياً مدرسة  236
سنة  92راد المجتمع الفلسطيني فقد بلغت نسبة األمية لألفراد يما يتعلق بالخصائص التعليمية ألفأما ف
إلناث، فبلغت بين الذكور ، وتتفاوت هذه النسبة بشكل ملحوظ بين الذكور وا 5199في العام % 1.7فأكثر 

                                                 
 .02صفحة  – 02/5/3105بتاريخ  – 7496العدد رقم  –جريد األيام  –فلسطين في أرقام  11
 .02صفحة  –فلسطين في أرقام  -المصدر السابق   12

 . 02صفحة  –فلسطين في أرقام  -المصدر السابق  13



   
 

31 

 

سنة  92لألفراد  5199لإلناث، فيما بلغت نسبة األمية لالجئين الفلسطينيين خالل العام % 2.7و % 9.7
 . لغير الالجئين% 1.1مقارنة مع % 1.1فأكثر 

جامعات في  2جامعة في فلسطين، منها  99وفيما يتعلق بالتعليم العالي فقد بلغ عدد الجامعات التقليدية 
كلية  91جامعات في الضفة الغربية، فيما بلغ عدد الكليات التي تمنح درجة البكالوريوس  1طاع غزة ، وق

 . كلية جامعية في الضفة الغربية 91كليات جامعية في قطاع غزة، و  7جامعية، موزعة على النحو اآلتي 
مراكز في قطاع غزة، في  2و  مركزًا في الضفة الغربية 92أما التعليم المفتوح فيوجد جامعة واحدة لها 

كليات في قطاع  6كلية في الضفة الغربية و  99كلية، منها  91حين بلغ عدد كليات المجتمع المتوسطة 
 . غزة

بلغ عدد الوحدات السكنية التي : 14 3109الدمار الناجم عن العدوان الصهيوني على قطا  غزة تموز  .35
آالف وحدة،  1حوالي  5199دمرت تدميرًا كليًا خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة خالل العام 

 156ألف وحدة سكنية تم تدميرها جزئيًا ، وبلغ عدد المدارس التي تم تدميرها كليًا  96باإلضافة إلى 
جامعات تم تدميرها جزئيًا،  7الورديتين، باإلضافة إلى من هذه المدارس كانت تعمل بنظام % 21مدرسة، 

مسجدًا إضافة إلى تدمير بعض الكنائس ، أما عدد  69فيما بلغ عدد المساجد التي دمرت كليًا أو جزئيًا 
مستشفى ومركز  51مبنى، باإلضافة إلى تدمير  51المباني الحكومية التي تم تدميرها تدميرًا كليًا فبلغ 

 . ليةرعاية صحية أو 
بالرغم من القيود المفروضة على المعابر والصادرات ، إال أن هناك زيادة في قيمة : 15التبادل التجاري .57

فقد بلغ إجمالي قيمة  . 5195مقارنة مع العام  5191الواردات والصادرات الفلسطينية المرصودة للعام 
مقارنة % 1.1ميركي بزيادة مقدراه ر أمليار دوال 249719حوالي  5191الواردات السلعية المرصودة للعام 

 .5195مع العام 
 5191مليون دوالر أمريكي خالل العام  111.7كما بلغت قيمة الصادرات السلعية المرصودة حوالي 

، وعليه فقد سجل الميزان التجاري السلعي عجزًا بقيمة 5195مقارنة مع العام % 92.9بزيادة مقداراها 
 . 5195مقارنة مع العام % 141بزيادة مقدارها  5191لعام ا ي خاللدوالر أميرك مليار 94571حوالي 

فقط من إجمالي الصادرات % 95.6فقد تم تصدير  ،أما من حيث التصدير إلى العالم الخارجي
وذلك  "إسرائيل"فكانت إلى % 16.1أما باقي الصادرات والتي تبلغ نسبتها  ،الفلسطينية إلى العالم الخارجي

روضة على تصدير المنتجات الفلسطينية إلى العالم الخارجي وخاصة من قطاع غزة وقد بسبب القيود المف
 . 5191مليون دوالر أمريكي خالل عام  9.2بلغت قيمة الصادرات السلعية من قطاع غزة حوالي 

                                                 
 .02صفحة  –فلسطين في أرقام  -المصدر السابق  14
 ..02صفحة  –فلسطين في أرقام  -المصدر السابق  15
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للعام % 71.9بلغت نسبة األسر التي لديها جهاز حاسوب في الضفة والقطاع  :16مجتمع المعلومات  .56
من األسر % 21.1في قطاع غزة مقارنة مع % 22.7في الضفة الغربية ، مقابل % 77.1، بواقع 5199

 .5199كان لديها جاهز حاسوب في الضفة والقطاع في العام 
من األسر في الضفة والقطاع لديها % 91.1أما بخصوص االتصال باإلنترنت، فقد بينت النتائج أن 

على مستوى قطاع غزة للعام % 95.5على مستوى الضفة الغربية، و % 29.9اتصال باإلنترنت، بواقع 
 .5199من األسر في الضفة والقطاع كان لديها اتصال باإلنترنت في العام % 11.9، مقارنة مع 5199

على مستوى الضفة والقطاع، بواقع % 11.1( تااليتس)وبلغت نسبة األسر المقتنية لالقط الفضائي 
من األسر % 11.1، مقارنة مع 5199في قطاع غزة للعام % 11.1في الضفة الغربية، و % 11.1

 . 5199المقتنية لالقط الفضائي في العام 
أكثر من ثالثة أرباع األسر تعيش في مسكن ملك بلغت نسبة األسر الفلسطينية التي تعود  :المسكن  .51

في الضفة الغربية %  73.8، بواقع 5195في عام % 66.1كية المسكن فيها ألحد أفراد األسرة حوالي مل
 الضفة والقطاعفي قطاع غزة، في حين أن نسبة األسر التي تعيش في مساكن مستأجرة في % 11.1و

 (.  92.0% في قطاع غزة% 6.1في الضفة الغربية و% 95.2بواقع ) أسرة،  10.6%بلغت 
 676حـوالي  5199بلغـت الكثافـة السـكانية فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة نهايـة العـام  :الكثافة السكانية .51

 "إسـرائيل"فـي قطـاع غـزة أمـا فـي  5كـم/ أفـراد 94119فـي الضـفة الغربيـة و  5كـم/ فـرد 211بواقـع  5كم/ فرداً 
 .17واليهودمن العرب  5كم/ فرداً  111حوالي  5199فبلغت الكثافة السكانية في العام 

بلـــغ عـــدد المواقـــع االســـتيطانية والقواعـــد العســـكرية اإلســـرائيلية فـــي نهايـــة العـــام  :المسدددتعمرات الصدددهيونية .11
 2114119مواقـــع، أمـــا عـــدد المســـتوطنين فـــي الضـــفة الغربيـــة فقـــد بلـــغ  911فـــي الضـــفة الغربيـــة  5191

ــــة العــــام  ــــب 5191مســــتوطن نهاي ــــى جان ــــدس الشــــرقية، 5174612، إل ــــي الق أي ان مجمــــوع  مســــتوطن ف
 .5199ألف مستوطن عام  611المستوطنين الصهاينة حوالي 
مــن المســتوطنين يســكنون فــي محافظــة القــدس حيــث بلــغ عــددهم % 91.2ويتضــح مــن البيانــات أن 

مســتوطنين فــي القــدس الشــرقية، وتشــكل نســبة المســتوطنين  517،612مســتوطنًا مــنهم  5194719حــوالي 
فلسطيني، في حين بلغت أعالها  911مستوطنًا مقابل كل  59بية حوالي إلى الفلسطينيين في الضفة الغر 

 . 18فلسطيني 911مستوطنًا مقابل كل  71في محافظة القدس حوالي 
تشـير البيانـات الـواردة مـن وزارة : 19المستعمرات الصهيونية واستغالل المياه في الضدفة الغربيدة المحتلدة  .19

( ج)يجي للسياسـات والتـدخالت اإلنمائيـة فـي المنـاطق المسـماة التخطيط في تقرير اإلطار الوطني االسترات

                                                 
 .02صفحة  –فلسطين في أرقام  -المصدر السابق  16
 .02صفحة  –فلسطين في أرقام  -المصدر السابق  17
 .02صفحة  –فلسطين في أرقام  -المصدر السابق  18
 .02صفحة  –فلسطين في أرقام  -المصدر السابق  19
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عــن البنــك الــدولي أن المســاحة المزروعــة فــي المســتعمرات اإلســرائيلية فــي الضــفة الغربيــة خــالل العــام  نقــالً 
سـنويًا  1مليـون م 21معظمها زراعات مروية  تصديرية، مستغلة اكثر من  5كم 911بلغت حوالي  5191

ه الجوفيــة الفلســطينية ، بينمــا لــم تتجــاوز المســاحة األرضــية المزروعــة المرويــة مــن قبــل للزراعــة مــن الميــا
 .5199وذلك في العام  5كم 61الفلسطينيين 

وفي هذا الجانب ، نشير إلى شح المياه في الضفة وقطـاع غـزة ومحدوديـة مصـادرها التـي تقتصـر فقـط 
الميـاه المضـخوخة مـن اآلبـار الجوفيـة فـي الضـفة على المياه الجوفيـة والميـاه السـطحية، حيـث بلغـت كميـة 

فة الغربيــة كمــا هــو فــي فــي الضــ 1مليــون م 11.2والميــاه المتدفقــة مــن الينــابيع  1مليــون م 575.1والقطــاع 
 5191العام 

فـإن نسـبة الميـاه التـي يحصـل عليهـا الفلسـطينيون مـن ميـاه  5191وبناء على المعلومـات المائيـة للعـام 
ة منهـا، فـي حـين يحصـل من مجموع المياه المستغل% 92الضفة الغربية ال تتجاوز  األحواض الجوفية في

مـــن ميـــاه األحـــواض ذاتهـــا، ناهيـــك عـــن أن الفلســـطينيين % 12ســـرائيلي علـــى مـــا يزيـــد علـــى االحـــتالل اإل
مــا يجبــر الفلســطينيين علــى شــراء  9176محرومــون مــن الوصــول إلــى ميــاههم فــي نهــر األردن منــذ العــام 

العــام  1مليــون م 71.1، حيـث وصــلت كميــة الميـاه المشــتراة "ميكــوروت"شــركة الميـاه اإلســرائيلية  الميـاه مــن
5191 . 

يدوم العدام / فدرد/لتدر 61.1وبلغت حصة الفرد الفلسطيني من المياه المسدتهلكة فدي القطدا  المنزلدي 
األخدذ بعدين  يوم في قطا  غزة، وفي هدذا الجاندب البدد مدن/فرد/لتر 40.2في الضفة الغربية و  3102

مدن ميداه قطدا  غدزة ال تنطبدق عليهدا معدايير منظمدة الصدحة العالميدة % 45االعتبار أن ما يزيد علدى 
 011)لمياه الشرب، كما أنها من حيث الكمية أقل من الحد األدنى الذي توصي به المنظمة ذاتها وهدو 

 .  كحد أدنى( يوم/فرد/لتر
 ار الجـدار إلـى أن مسـاحة األراضـي الفلسـطينية المعزولـةالتقـديرات حسـب مسـ تشـير :جدار الضم والتوسع .15

من % 91.1أي حوالي  5191العام  في 5كم 611والمحاصرة بين الجدار والخط األخضر بلغت حوالي 
مســـتغلة كمســـتعمرات وقواعـــد  5كـــم 991أراٍض زراعيـــة و5كـــم 191مســـاحة الضـــفة الغربيـــة، منهـــا حـــوالي 

وهنا بالضدبط )أراٍض مبنية فلسطينية 5كم 52باإلضافة إلى  ومناطق مفتوحة غابات 5كم 521عسكرية و
تكمددن فكددرة تبددادل األراضددي بددين دولددة العدددو الصددهيوني وبددين رئدديس السددلطة محمددود عبدداس التددي تددم 

من قبل وفد الجامعة العربية برئاسة قطر وطرحها مدع وزيدر الخارجيدة األمريكدي فدي األول  بها الترحيب
 (.3102من أيار 

تجمعدًا يسدكنها مدا يزيدد  52نهائيدا حدوالي ياق، نشير إلدى أن الجددار العنصدري يعدزل وفي هذا الس
 تجمعا يسكنها ما يزيد على ربدع 36نسمة، تتركز أغلب التجمعات في القدس بواقع  على ثالثمائة ألف

يزيد على نصف مليدون  تجمعا سكانيا يقطنها ما 075مليون نسمة، باإلضافة إلى ذلك يحاصر الجدار 
 .ذلك ة وتعتبر مدينة قلقيلية أحد األمثلة الشاهدة علىنسم
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مــن إجمـالي مســاحة % 51تشــكل مسـاحة غـور األردن مــا نسـبته  : األطمدا  الصددهيونية فددي غدور األردن .11
حقوقيـة  من مساحته حسـب بيانـات مؤسسـات% 11على أكثر من  "إسرائيل"الغربية، حيث تسيطر  الضفة

أكثــر مــن المســتعمرين فــي ذات المنطقــة  عــدد قــدرفلســطيني فــي حــين يألــف  72إســرائيلية، ويقــيم فيــه نحــو 
 .مستعمرعشرة آالف 

وحتى  51/1/5111شهيدًا خالل الفترة  914175بلغ عدد الشهداء منذ بدية انتفاضة األقصى   :الشهداء .19
شهيدًا مدنهم  34391كان أكثر األعوام دموية حيث سقط  3109ويشار إلى أن العام ، 19/95/5199

شهيدًا من الضفة  21، و  3109آب /استشهدوا في قطا  غزة خالل العدوان األخير في تموز 34010
شــهيدًا، فيمــا استشــهد  94591حيــث ســقط  5111، تــاله العــام 9191الغربيــة، وشــهيد مــن أراضــي العــام 

 911شهيدًا فـي قطـاع غـزة، مـنهم  519في الضفة الغربية و  92، منهم 5195شهداء خالل العام  117
شـهيدًا خــالل  27، بينمـا استشـهد 5195هيدًا سـقطوا خـالل العـدوان علــى قطـاع غـزة فـي  تشـرين الثــاني شـ

 .20من قطاع غزة  99من الضفة الغربية و  95من بينهم  5191العام 
ألف فرد ، منهم  991بحوالي  5199يقدر عدد المعوقين في الضفة الغربية وقطاع غزة عام  :المعاقين  .12

ع غزة، أي ألف في قطا 11، وذلك العاممن مجمل السكان في % 5.6ألف في الضفة الغربية، أي  62
بين اإلناث % 5.2بين الذكور مقابل % 5.1وبلغت هذه النسبة . 5199عام من مجمل السكان % 5.9

 .الضفة والقطاع على مستوى 
ألف  21فقد ارتفع عدد المعوقين ليصبح حوالي  5199وبسبب العدوان الصهيوني على قطاع غزة صيف 

ة ، بنسبة /ألف جريح( 95)في قطاع غزة حيث أن عدد الجرحى بلغ بسبب هذه الحرب العدوانية حوالي 
 .5192من إجمالي عدد السكان منتصف % 5.1

عتقلــت منــذ تشــير بيانــات هيئــة شــؤون األســرى والمحــررين إلــى أن قــوات االحــتالل اإلســرائيلي ا  :األسددرى  .17
ألــــف فلســــطيني، طالــــت كافــــة فئــــات وشــــرائح ( 121)نحــــو  5192وحتــــى منتصــــف نيســــان  9176العــــام 

، وحاليــًا بلــغ 5111ألــف حالــة اعتقــال منــذ بدايــة انتفاضــة األقصــى العــام  12المجتمــع الفلســطيني، مــنهم 
أســـيرة، وقرابـــة  59أســـير، مــنهم  74211عــدد المعتقلـــين فــي الســـجون ومراكــز التوقيـــف اإلســـرائيلية حــوالي 

مـــن بيـــنهم رفيقتنــــا المناضـــلة خالـــدة جـــرار التـــي اعتقلهـــا جــــيش )معتقـــل إداري  211طفـــل ، ونحـــو  511
 (.مدى الحياة)أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد  911و ( 5192االحتالل الصهيوني أوائل نيسان 

طفــاًل ( 94577)، مــنهم 5199 أســيرًا خــالل العــام( 74121)اعتقلــت  "إســرائيل"وتشــير البيانــات إلــى أن 
اعتقلت أكثر من ألف فلسطيني منـذ بدايـة العـام الحـالي، بلـغ  "إسرائيل"كما يشار إلى أن . أسيرة ( 955)و

بســبب التعــذيب أو القتــل العمــد بعــد االعتقــال أو  9176أســرى مــن العــام  517عــدد الشــهداء مــن األســرى 
  . 21اإلهمال الطبي بحق األسرى
                                                 

 .02صفحة  –فلسطين في أرقام  -المصدر السابق  20
 .02صفحة  –فلسطين في أرقام  -المصدر السابق  21
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 1025نيسان  - الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية إحصائيات األسرى

     العدد ألسرىا
 5800 مجمل اعداد األسرى
 )نواب تشريعي 06) 500 األسرى اإلداريين

 24 األسيرات
 (عاما 07-09منهم تحت  37) 200 األطفال األسرى

 13 أعضاء المجلس التشريعي األسرى
 471 أسرى القدس

 100 (0491فلسطينيو )أسرى الداخل 
 ( نائب تشريعي 0)   375 أسرى غزة

 911 ومون مدى الحياةكأسرى مح
 456 سنة 31أسرى محكومون أكثر من 
 15 سنة 35أسرى قضو أكثر من 
 30 سنة 31أسرى قضو اكثر من 

 30 األسرى القدامى قبل أوسلو
 

 – http://www.addameer.org/atemplate.php?id=508  - 1025نيسان  – مؤسسة الضمير لرعاية األسرى وحقوق اإلنسان: المصدر* 

 33/5/2135 –رام هللا  -6947انظر جريدة االيام العدد  – 33/5/2135ونشرة الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني الصادرة بتاريخ 

 
 

  

http://www.addameer.org/atemplate.php?id=508
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 مجمو  أبناء الشعب الفلسطيني وتوزيعهم في الوطن والشتات( : 0)جدول رقم 
 *3105ي منتصف ف

 

 عدد الفلسطينيين الدولة

 2880745 الضفة الغربية 

 1788049 قطا  غزة 

 1546353 ( إسرائيل) 3648األراضي المحتلة 

 3722833 **األردن

 507988 لبنان

 566560 سوريا

 630232 العربيةباقي الدول 

 706390 أمريكا الالتينية والشمالية وأوروبا ودول أخرى

 12349150 اإلجمالي
 .21/5/1025 –فلسطين في أرقام  –الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني : المصدر  *  
، يكون المجمو  اإلجمالي  2442فلسطيني مقيم قبل وبعد عام  2512301نسمة، يضاف لهم  1224112عدد الالجئين المسجلين في األردن  **

 . نسمة  1311211للفلسطينيين في األردن 
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في الالجئون الفلسطينيون المسجلون لدى وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين كما ( :2)جدول رقم 

 * 2102منتصف 

 المنطقة
عدد الالجئين داخل 

 المخيمات

 عدد الالجئين
 خارج المخيمات

 المجمو 

 2184231 1803818 380413 األردن

 507988 305352 202636 لبنان

 566559 232760 333799 سوريا

 959824 777492 182332 الضفة الغربية

 1353748 823848 529900 قطا  غزة

 5572350 3943270 1629080 المجمدددو 
 

االنترنت ، مع إضافة الباحث لنسبة  –مصدر سبق ذكره ، وموقع وكالة غوث الالجئين  –الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني * 
 .2135عن منتصف % 3.5
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 *2102منتصف كما في الضفة الغربية الالجئون الفلسطينيون في ( : 3)جدول رقم 

 اسم المخيم المنطقة
سنة 
 اإلنشاء

المساحة 
 (**دونم)

عدد الالجئين 
 داخل المخيم

الالجئين خارج عدد 
 المخيم

 نابلس

 17039 120 1950 عسكر

303097 

 25289 250 1950 بالطة
 8144 260 1949 الفارعة
 7234 50 1950 (0)مخيم 

 9644 230 1952 نور شمس
 - 180 1950 طولكرم طولكرم
 17145 420 1953 جنين جنين

 القدس

 11787 200 1966 شعفاط

227061 
 11252 930 1948 األمعري
 2571 160 1949 دير عمار
 11788 250 1949 الجلزون
 11788 350 1949 قلنديا

 الخليل

 13931 310 1949 الدهيشة

212349 
 5037 710 1948 عايدة

 1072 20 1949 بيت جبرين
 8573 270 1950 الفوار
 11145 240 1949 العروب

 أريحا
 6858 - 1948 عقبة جبر

18613 
 2035 870 1948 عين السلطان

الجئون من 
 غزة

 16372 - - دد دد

 777492 182332 اإلجمالي
 959824 إجمالي عدد الالجئين في الضفة الغربية

 .االنترنت  –موقع وكالة غوث الالجئين : المصدر* 
 1021لالجئين لعام تم اعتماد مساحة المخيمات من موقع األونروا، تقرير وكالة الغوث : المصدر** 
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 * 2102منتصف   كما في قطاع غزةالالجئون الفلسطينيون في ( : 4)جدول رقم 
 

 اسم المخيم المنطقة
سنة 
 اإلنشاء

المساحة 
 (**دونم)

عدد الالجئين داخل 
 *المخيم

عدد الالجئين 
 خارج المخيم

 دير البلح
 21968 132 1949 دير البلح

62042 
 25718 600 1949 المغازي

 189163 72868 564 1948 خانيونس خانيونس

 النصيرات
 66434 588 1948 النصيرات

39642 
 33219 528 1952 البريج

 105631 106087 - 1949 رفح رفح

 318384 87870 447 1951 الشاطئ غزة

 108986 115731 1448 1954 جباليا جباليا

 823848 529411 اإلجمالي
 1353741 قطا  غزةإجمالي عدد الالجئين في 

 .االنترنت  –موقع وكالة غوث الالجئين : المصدر* 
 1021تم اعتماد مساحة المخيمات من موقع األونروا، تقرير وكالة الغوث لالجئين لعام : المصدر** 
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 * 2102منتصف كما في  األردنالالجئون الفلسطينيون في ( : 2)جدول رقم 
 

 سنة اإلنشاء اسم المخيم المنطقة
المساحة 

 (**دونم)
عدد الالجئين 
 داخل المخيم

عدد الالجئين 
 خارج المخيم

 شمال عمان
 430967 31076 420 1952 (النزهة)جبل الحسين 

 111445 1400 1968 البقعة 

 جنوب عمان
 481849 54651 480 1955 (عمان الجديد)الوحدات

 7501 130 1968 الطالبية 

 منطقة الزرقاء
 504441 21432 180 1949 مخيم الزرقاء

 56794 920 1968 (ماركا)مخيم حطين 

 منطقة إربد

  26790 240 1951 مخيم اربد
259066 

 
 23575 770 1968 مخيم الحصن
 21431 500 1968 مخيم سوف

 127495 25718 750 1967 (جرش)مخيم غزة جرش
الجئون مسجلون وموزعون 

 - - - - - داخل المخيمات

 1803818 380413 اإلجمالي
 2184231 عدد الالجئين في األردن إجمالي

باسدتثناء الالجئدين والندازحين مدن  (؟!!أي أن عملية التوطين مطبقة بالكامل) يتمتع كافة الالجئين في األردن بالمواطنة األردنية الكاملة*  
ألدف الجدي يقيمدون فدي مخديم ( 10)ألف يقيمون فدي مددن وقدرى األردن ، والبداقي مدنهم حدوالي ( 220)أبناء قطا  غزة وعددهم حوالي 

 . (الدائرة الثقافية)غزة /جرش
 1021لعام تم اعتماد مساحة المخيمات من موقع األونروا، تقرير وكالة الغوث لالجئين : المصدر** 
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 * 2102منتصف كما في لبنان  الالجئون الفلسطينيون في( :6)جدول رقم 

 سنة اإلنشاء اسم المخيم المنطقة
المساحة 

 (**دونم)
عدد الالجئين 
 داخل المخيم

عدد الالجئين خارج 
 المخيم

 58254 643 - 1952 مار الياس بيروت

 الجبل

 17145 104 1948 برج البراجنة

51308 
 - - 1949 دكوانة
 4286 1200 1956 ضبية
 9109 40 1949 شاتيال

 صيدا

 50900 420 1948 عين الحلوة
 - -  نباتية 103677

 4823 400 1948 المية مية

 صور

 10181 80 1949 البص
 29468 267 1948 الرشيدية 59128

 20895 136 1955 برج الشمالي

 طرابلس
 28933 1600 1949 نهر البارد

12829 
 17681 - 1956 البدواي

 9906 8572 44 1949 ويفل البقاع
الجئون من المخيمات المدمرة 

 موزعين داخل المخيمات
- 

 
- 10250 

 305352 202636 المجمو 
 507988 إجمالي عدد الالجئين في لبنان

 .االنترنت  –موقع وكالة غوث الالجئين : المصدر* 
 .  www.pcrp.ps -االنترنت  –الهيئة المستقلة لالجئين : المصدر** 

 

  

http://www.pcrp.ps/
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 3105منتصف كما في  سورياالالجئون الفلسطينيون في ( :6)جدول رقم 

 اسم المخيم المنطقة
سنة 
 اإلنشاء

المساحة 
 (*دونم)

عدد الالجئين 
 داخل المخيم

عدد الالجئين خارج 
 المخيم

 دمشق

 20360 690 1948 خان الشيخ

176710 
 

 10180 30 1950 خان دنون
 22503 30 1968 سبينة

 23575 20 1948 قبر الست 
 19824 30 1968 الجرمانا

 حلب
 17152 20360 148 1950 النيرب

  5894 160 1962 عين التل 
 20272 23575 150 1949 حمص حمص

 8573 60 1950 حماه حماه 
  10716 220 1955 خان الالذقية الالذقية

 درعا
 13930 40 1950 درعا

18626 
 154309 2100 1967 (الطوارئ)درعا 

 232760 333799 المجمو 

 566559 إجمالي عدد الالجئين في سوريا
الدائرة الثقافية ضمن /فقد احتسبهم الباحث( ألف نسمة 230حوالي )بالنسبة لالجئين في مخيم اليرموك : مالحظة

علمًا أن  ،الالجئين خارج المخيم، بسبب أن مخيم اليرموك ال تعتبره وكالة الغوث مخيمًا رسميًا لالجئين
الصراعات الطائفية والمذهبية الدموية في سوريا دفعت الحركات اإلسالموية عمومًا وحركة داعش خصوصًا 

اليرموك وتهجير الالجئين الفلسطينيين منه، حيث لم يبقى منهم في المخيم حتى إعداد  إلى تدمير مخيم
 .سوى حوالي خمسة آالف الجئ (1025أول أيار ) الجدول

 1021تم اعتماد مساحة المخيمات من موقع األونروا، تقرير وكالة الغوث لالجئين لعام : المصدر** 
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 *2102منتصف  كما في 0661رايي الفلسطينية المحتلة عدد السكان المقدر في األ( :8)جدول رقم 
 النسبة عدد السكان المنطقة / المحافظة 

 01101 4668794 الفلسطينية األراضي

 61.7 2880745 الغربية الضفة
 10.1 314380 جنين

 1.3 63591 طوباس
 3.1 188295 طولكرم
 8.2 384725 نابلس
 2.1 111842 قلقيلية
 1.3 72147 سلفيت

 7.1 346279 رام اهلل والبيرة
 1.1 52294 أريحا واألغوار

 9.1 433772 القدس
 4.2 217191 بيت لحم
 14.1 696229 الخليل

 38.3 1788049 قطا  غزة
 7.5 348535 شمال غزة

 13.3 622818 غزة 
 5.5 259099 دير البلح
 7.3 337746 خانيونس

 4.7 219850 رفح
زيـادة  %3.5الـدائرة الثقافيـة  بإضـافة / قـام الباحـث– 2134الفلسطينيون في نهايـة عـام ،  –المركزي لالحصاء الفلسطيني الجهاز : المصدر* 

 .31/6/2135 – 3/3/2135عن الفترة من  سكانية
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في األرايي الفلسطينية المحتلة  -حسب الفئات العمرية–عدد السكان المقدر ( :6)جدول رقم 

 *2102منتصف كما في  0661

 العمر
 قطا  غزة الضفة الغربية األراضي الفلسطينية

 إناث ذكور كال الجنسين إناث ذكور كال الجنسين إناث ذكور كال الجنسين

1-4 685542 349785 335758 393285 200464 192821 292258 149321 142937 
5-9 624073 318606 305467 366084 186624 179460 257989 131982 126007 
31-34 588577 300572 288005 354178 180988 173189 234399 119584 114816 
35-39 553350 282294 271056 339392 173644 165748 213959 108650 105308 
21-24 469308 239432 229876 290541 148611 141930 178767 90821 87945 
25-29 364551 186370 178180 226564 115859 110705 137987 70511 67475 
31-34 299205 152577 146627 190071 96921 93151 109133 55657 53477 
35-39 254172 128672 125500 167316 84869 82447 86856 43803 43053 
41-44 214058 109084 104974 142907 72840 70067 71151 36245 34907 
45-49 178771 92718 86053 119133 61497 57637 59638 31221 28416 
51-54 137577 71290 66287 91173 47058 44115 46404 24232 22172 
55-59 95070 48274 46796 61947 31551 30396 33123 16723 16400 
61-64 68159 32968 35191 44675 21755 22920 23484 11213 12270 
65-69 49981 22177 27804 33877 15195 18682 16104 6983 9122 
71-74 35995 14989 21006 24776 10464 14312 11219 4525 6694 
75-79 25075 10216 14859 17100 7030 10071 7975 3187 4788 

81+ 25330 10565 14765 17727 7384 10343 7604 3181 4422 
 880209 907840 1788049 1417994 1462751 2880745 2298203 2370590 4668794 المجمو 

الــدائرة الثقافيــة  / قــام الباحــث– 2134الفلســطينيون فــي نهايــة عــام ،  –الجهــاز المركــزي لالحصــاء الفلســطيني : المصــدر* 
 .31/6/2135 – 3/3/2135عن الفترة من  زيادة سكانية %3.5بإضافة 

مـن مجمـوع السـكان فـي الضـفة % 43.56مـن الجنسـين ، بنسـبة  3941585حـوالي  39-35يبلغ عدد الشـباب مـن سـن  -
 .  وقطاع غزة
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ملحق األشكال البيانية الخاصة بتوزيع   
 3105الشعب الفلسطيني كما في منتصف 
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ر سكانها سنة (: 1) رقم ملحق
ِّ
ج

ُ
 919122القرى الفلسطينية التي ه

 
 

 القرية الرقم القرية الرقم القرية الرقم القرية الرقم
 الشوكة التحتا- 4 السنبرية- 1 الزوق الفوقاني- 2 آبل القمح- 3
 الزوق التحتاني- 8 الخصاص- 6 المنشية- 7 خان الدوير- 5
 هونين- 32 الخالصة- 33 المنصورة- 31 لزازة- 6

 البروة- 37 فرعم- 35 عرب السمنية- 34 مداحل- 31
 الطابغة- 21 مغر الخيط- 36 الزيب- 38 العابسية- 36
 معار- 24 الدردارة- 21 المنصورة- 22 قيطة- 23
 الدامون- 28 منصورة الخيط- 26 كفر برعم- 27 الناعمة- 25
 الرويس- 12 خربة المنطار- 13 فارة- 11 الدوارة- 26
 غوير أبوشوشة- 17 الجاعونة- 15 علما- 14 الصالحية- 11

خربة الوعرة - 41 بيريا- 16 تليل- 18 الحمراء- 16
 السوداء

 وادي الحمام- 44 عين الزيتون- 41 الحسينية- 42 المفتخرة- 43
 المجدل- 48 ميرون- 46 الراس األحمر- 47 الزاوية- 45
 حطين- 52 عمقا- 53 سعسع- 51 البويزية- 46
 نمرين- 57 قدس- 55 دير القاسي- 54 خيام الوليد- 51
 النهر- 71 المالكية- 56 الكابري- 58 جاحوال- 56
 الغابسية- 74 العريفية- 71 أم الفرج- 72 غرابة- 73

الظاهرية - 76 خربة جدين- 77 النبي يوشع- 75
 التل- 78 التحتا

 لوبيا- 62 عكبرة- 63 سحماتا- 61 الدرباشية- 76
 النقيب- 67 الزنغرية- 65 سبالن- 64 بيسمون- 61
 ناصر الدين- 81 جب يوسف- 66 غباطية- 68 مالحة- 66
 الشجرة- 84 القديرية- 81 صفصاف- 82 هراوي- 83
 صفورية- 88 الشونة- 86 طيطبا- 87 عرب الزبيد- 85
 خربة سعسع- 62 الفراضية- 63 دالتة- 61 العلمانية- 86
 بلد الشيخ- 67 كفر عنان- 65 ماروس- 64 ديشوم- 61

 الطيرة 311 المنشية- 66 كراد الغنامة- 68 صالحة- 66

 ياجور- 314 خربة كرازة- 311 كراد البقارة- 312 سروح- 313

                                                 
تاريخ االصدار -الناصرة-مركز الجليل لالبحاث االجتماعية-اعداد غازي فالح-لكل القرى المهّجر سكانهاخريطة فلسطين العامة  22

 .غير مسجل 
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 كفر سبت- 318 البطيحة- 316 يردا- 317 تربيخا- 315
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  23الالجئون الفلسطينيون وحق العودة(: 2)ملحق رقم 
 

 : حول تعريف الالجيء : أوال 
، مــن القــانون األساســي لمنظمــة الوحــدة اإلفريقيــة لســنة 2، الفقــرة 3لقــد جــاء فــي المــادة -3

لفظــة الجــيء تطلــق علــى أي إنســان اضــطر إلــى مغــادرة مســكنه الــوطني " أن  3969
واللجوء إلـى مكـان آخـر خـارج مسـكنه األصـلي أو الـوطني وذلـك بسـبب عـدوان خـارجي 
أو احتالل أو هيمنة أجنبية، أو بسبب حوادث تخل إخالال خطرا بالنظام العـام، إمـا فـي 

ما في جميع أرجاء مسكنه األصلي أو الوطني  ."جزء وا 
ــــك  -2 ــــى أولئ ــــه لوضــــع الالجــــيء فهــــو يركــــز عل ــــي تعريف ــــاق اوروبــــا ف الــــذين ال "امــــا ميث

 .." . ألسباب شتى العودة إلى وطنهم.. يستطيعون أو ال يودون
تعريـف لالجئـين يشـبه  3985بيان قرطاجنة الصادر عن منظمة الدول األمريكية سـنة  -3

 . التعريف الصادر عن منظمة الوحدة اإلفريقية
ان المنحــى الــذي اتبعــه قــانون الالجئــين فــي اثــر الحــرب العالميــة الثانيــة، لــم يتجــه نحــو 

 : التعويض بقدر ما اتجه نحو
 . توفير مسكن جديد لإلنسان الذي انتزع من مسكنه، اي نحو إعادة االستيطان . أ

نحو االعتراف بالحاجة إلى حماية مثل اولئك االشخاص من االضطهاد، إما في بلـد  . ب
ما في بلدهم االصلي في حال ارغموا على العودة اليه لجوئهم   . وا 

هــذه اذن االطــر العامـــة التــي مــا زالـــت تحــدد النقـــاش الــدائر حــول الالجئـــين والمهــاجرين فـــي 
اوروبــا الغربيــة، وقبــل ذلــك فــي الحملــة الهادفــة إلــى ارغــام االتحــاد الســوفيتي الســابق علــى الســماح 

 .يلللمواطنين اليهود بالهجرة إلى إسرائ
 

 : 244الالجئون الفلسطينيون واهمية القرار : ثانيًا 
تاريخيًا، كان التركيز في الحالة الفلسـطينية مختلـف تمامـًا، فـالالجئون الفلسـطينيون ال يبغـون 

ورغبــتهم الألساســية هــي أن يســمح لهــم بــالعودة إلــى وطــنهم إذا مــا . مســكنًا غيــر بلــدهم األصــلي
فالقرار يعنـي تحديـدًا . 394مية البالغة لقرار االمم المتحدة رقم وهذا هو مصدر االه. اختاروا ذلك

ولهذا . بالالجئين الفلسطينيين ويؤكد حقهم في العودة أو في التعويض للذين ال يرغبون في العودة
فــإن الالجئــين الفلســطينيين غيــر مشــمولين بالحمايــة تحــت مضــلة المنــدوب  -أو الذريعــة–الســبب 

فإنشاء األونروا كـان ينبـع مـن . لالمم المتحدة ومظلة منظمات دولية أخرىالسامي لالجئين التابع 

                                                 
 . 3994صيف( 81-68ص) 39مجلة الدراسات الفلسطينية عدد –ايليا زريق  23
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الالجـيء الفلسـطيني هـو كـل إنسـان كـان مسـكنه "فـإن . واستنادا إلى هذه الوكالـة. 394القرار رقم 
وفقـــد منزلـــه . 3948مـــايو /آيـــار 35و 3946يونيـــو /المعتـــاد فلســـطين فـــي الفتـــرة مـــا بـــين حزيـــران

 ". 3948ع سنة ومصدر رزقه بسبب النزا
 : حق العودة والقانون الدولي: ثالثا 

. ، ثابــت ايضــا فــي القــانون الــدولي( 3) 394ان حــق العــودة، الــوارد بصــراحة فــي القــرار رقــم 
مــن االعــالن العــالمي لحقــوق اإلنســان، والــذي هــو حجــر االســاس فــي ( 33)فقــد جــاء فــي المــادة 

 -2ة االنتقال والسكن ضمن حدود كل دولة   لكل إنسان حق حري -3:" القانون الدولي، ما يلي 
لـن يحـرم اي إنســان  -3."   لكـل إنسـان حــق مغـادرة أي بلـد، بمــا فـي ذلـك بلــده، والعـودة إلـى بلــده

 " .بصورة اعتباطية من حق الدخول إلى بلده
، والـذي وقعتـه إسـرائيل، 3966ويستمد الميثاق الدولي بشان الحقوق المدنية والسياسـية لسـنة 

 . من االعالن العالمي لحقوق اإلنسانسلطته 
من جانب المجلس االقتصادي واالجتماعي  3946اول توكيد لحق الالجئين في العودة سنة 

وورد هــذا . 3973التــابع لالمــم المتحــدة وأأعيــد تأكيــده فــي المبــدا الصــادر عــن هــذا المجلــس ســنة 
 : المبدا كما يلي

كـالعرق أو اللـون أو الجـنس أو اللغـة لكل إنسان الحق، بـال تمييـز مـن اي نـوع كـان،  . أ
أو الــدين أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي أو المنبــت الــوطني أو االجتمــاعي أو 

 . الممتلكات أو الزواج أو اي وضع اجتماعي اخر، بالعودة إلى وطنه
لن يجرد أي إنسان اعتباطا من جنسيته أو يرغم علـى التخلـي عنهـا كوسـيلة لحرمانـه  . ب

 . لعودة إلى بلدهمن الحق في ا

 . لن يجرد اي إنسان اعتباطا من حق العودة إلى بلده . ت

لــن ينكــر علــى أي إنســان حــق العــودة إلــى بلــده بســبب عــدم امتالكــه لجــواز ســفر أو  . ث
 . وثيقة سفر اخرى

مشـــكلة قائمـــة فـــي تطبيـــق هـــذه المعـــايير الـــواردة اعـــاله  -ايليـــا زريـــق–لكـــن هنـــاك كمـــا يقـــول 
كــان " بلــد"فاإلعالنــات الــواردة اعــاله تفتــرض وجــود . ة الفلســطينيينلمســاندة حــق العــودة فــي حالــ

ومــن الواضــح ان اي تفســير حرفـــي . اإلنســان فيــه أو يكــون فيــه مواطنـــا وفــي إمكانــه العــودة اليـــه
 !!. ليست دولتهم "إسرائيل"للقانون يؤدي إلى اعتبار الفلسطينيين ال يملكون حق العودة الن 

بغـــــض النظـــــر عمـــــا اذا كـــــان "زريـــــق . وفـــــي مواجهـــــة هـــــذا اللـــــبس القـــــانوني الشـــــكلي،يقول أ 
ذلك ان حق " الفلسطينيون يملكون حق العودة إلى إسرائيل، فإنهم يملكون حق العودة إلى فلسطين

 1113 قددرار الجمعيددة العامددة، مــن خــالل (وتاكــد قانونيــا)ارتــبط  -فــي الحالــة الفلســطينية–العــودة 
 : ، الذي يقضي بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، فقد جاء في هذا القرار2434 عام( 14)
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مــن جديــد حقــوق الشــعب الفلســطيني فــي فلســطين، غيــر القابلــة ( الجمعيــة العامــة)تؤكــد  -3
 :للتصرف، وخصوصًا 

 الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، ( أ ) 

 . الحق في االستقالل والسيادة الوطنية( ب)
ن جديد ايضا حق الفلسدطينيين غيدر القابدل للتصدرف، فدي العدودة إلدى ديدارهم تؤكد م -2

 " باعادتهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا، وتطالب

 :  244سياسة الواليات المتحدة تجاه قرار : رابعا 
لـه  3993ديسمبر / التصويت األمريكي في الجمعية العامة لالمم المتحدة في كانون االول

ه، فهــو اشــارة إلــى تشــديد مهــم مــن جانــب ادارة كلنتــون علــى انهــا تــرفض مبــدا تطبيــق القســم دالالتــ
دأبــت الواليــات ( 3951)فمنــذ البدايــة . المعنــي بحــق العــودة 394الخــاص بالعمــل فــي القــرار رقــم 

المتحــدة، وبانتظــام، علــى تقــديم القــرارات المتعلقــة بــاالنروا إلــى الجمعيــة العامــة ودعمهــا، بمــا فيهــا 
، إال أنهــا منــذ ديســمبر 394لفقـرة المهمــة جــدًا والتــي تعيــد تاكيــد قــرار االمـم المتحــدة االصــلي رقــم ا

ـــا هـــذا -3993 فـــي ضـــوء تطـــابق الموقـــف األمريكـــي  394تراجعـــت عـــن دعـــم القـــرار –إلـــى يومن
 .  اإلسرائيلي
 
 : 244الرؤية اإلسرائيلية للقرار : خامساً 

الجـيء فلسـطيني، أي  311,111سـترجاع ا "إسـرائيل"، عرضـت 3948في أثر حرب سـنة 
عرضـها فيسـتوعب داخـل الخـط األخضـر  "إسـرائيل"هـل سـتجدد . نحو عشر العدد المقدر لالجئين

 عائد؟  311,111وذريتهم، اي نحو  3948ما مقداره عشر الجئي سنة 
، وتعديالتــــه الالحقــــة، جــــزء أساســــي مــــن عمليــــة 3952قــــانون الجنســــية اإلســــرائيلي لســــنة 

العــرب ال يمكــنهم الحصــول "وفــق مضــامين ونصــوص ذلــك القــانون الــذي يؤكــد علــى أن ، "المنــع"
علــى الجنســية اإلســرائيلية عــن طريــق العــودة، بــل علــيهم ان يحصــلوا عليهــا مــن خــالل اإلقامــة أو 

والالجئـون الفلســطينيون ال يمكــنهم اكتسـاب حــق التجــنس والعـودة إلــى ديــارهم ". الـوالدة أو التجــنس
ـــع . مـــة الســـابقةعلـــى أســـاس االقا ـــد، من بـــل إن هـــذا القـــانون يتضـــمن فقـــرات المـــراد منهـــا، بالتحدي

وكـي يكتسـب المـرء . الفلسطينيين بصورة دائمة مـن العـودة فـي أي زمـن كـان إلـى ديـارهم األصـلية
مــن القـانون اإلسـرائيلي المشـار إليـه ، عليــه ان يبـرهن عـن انـه كــان  3حـق اإلقامـة بموجـب الفقـرة 

ـــا إلـــى ) 3952مـــارس /فـــي اذارموجـــودا فـــي البلـــد  ـــاريخ الحق يوليـــو /تمـــوز 34وقـــد عـــدل هـــذا الت
فيـذهب إلـى أبعـد مـن ذلـك فـي  3981أما التعديل الذي أدخل على قـانون الجنسـية سـنة،(. 3952

اســــتثناء األهليــــة الكتســــاب الجنســــية اإلســــرائيلية، اذ يمنعهــــا عــــن أولئــــك الــــذين يتمتعــــون بحقــــوق 
 . اورةالمج" دول التسلل"الجنسية في 
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رغـــم مســـئوليتها )أمـــا بالنســـبة للموقـــف اإلســـرائيلي تجـــاه حـــل مشـــكلة الالجئـــين الفلســـطينيين، 
 :  فيتلخص فيما يلي( الكاملة والمباشرة عن خلق هذه المشكلة

 !!تقديم تعويضات لالجئين الفلسطينيين شرط تقديم تعويضات ايضا ليهود البالد العربية :أوالً 
ة نظر الحكومة اإلسرائيلية، اعادة توطين الالجئين في أماكن شـتاتهم وهذا أهم، من وجه :ثانياً 

 . من خالل منحهم حقوق االقامة والجنسية في البالد العربية المجاورة
مــا العمــل حــين نصــل إلــى الطريــق المســدودة فــي شــأن حــق العــودة؟ مــا هــي أدوات الضــغط 

؟ إن التحضــير واالســتعداد لهــذا التــي يملكهــا الفلســطينيون للعمــل الــدؤوب فــي قضــية حــق العــودة
 : ايليا زريق، الذي يقترح البدء بالخطوات التالية.األمر ال يزاالن بدائيين، كما يرى أ

 . على الفلسطينيين ان يبنوا حوارا من التنسيق مع الدول العربية األخرى -3
 . هناك حاجة ماسة إلى نقاش صريح في المجتمعات الفلسطينية بشأن قضية الالجئين -2

 . على القيادة ان تواجه الالجئين انفسهم -3

علــى القيــادة ان تضــمن لالجئــين حــق الوصــول علــى الجنســية الفلســطينية أيــًا تكــن أمكنــة  -4
 . اإلقامة، وحشدهم لمقاومة الحلول المعروضة من الخارج

 
 

 

 


