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 الالجئىن الفلسطُىُىن مه سىرَب ورحلت المعبوبة فٍ الذول األخزي

 خبلذ احمذ احمذ مىسٍ

 

 الملخص: 

ػخػ حٌالؿجْٛ حٌفٍغط١ٕ١ْٛ فٟ عٛس٠خ ٔىزش ٌُ ٠ؼخفشٚ٘خ ِٓ لزً، 

ٚأؿذحدُ٘ ٚحٔذِـٛح ف١ٗ كظٟ أفزلٛح ؿضءح فخٌّـظّغ حٌغٛسٞ حٌزٞ آٜٚ أرخءُ٘ 

٘خِخ ِٓ ِىٛٔخطٗ، فـؤس طزذدص أكالُِٙ ٚحٔمٍزض ك١خطُٙ ٚػخؽٛح أصِش هخكٕش 

ٚأٚمخع حلظقخد٠ش ٚحؿظّخػ١ش فؼزش حمطشطُٙ حٌٟ حٌٕضٚف ٚحٌٙـشس ٌٍذٚي 

ٚحٌزٍذحْ حٌّـخٚسس وٍزٕخْ ٚحألسدْ ٚدٚي أخشٞ وّقش ٚلطخع غضس ٚأٚسٚرخ 

 ِٚؼخٔخس أخشٜ ٚٚحلغ ؿذ٠ذ رآِخٌٗ ٚأألِٗ.١ٌزذأٚح ك١خس ؿذ٠ذس 

 

 

Abstract: 

The  Palestinian refugees in Syria have  lived Nakba 

which they didn’t expect before, The Syrian society, who 

hugged their parents and grandparents and have incubated in it 

until they became an important part of  it,Suddenly their 

dreams destroyed  and their lives turned  over and lived severe 

crisis and difficult  social and economic conditions . 

They were forced to flee and emigrate to neighboring 

countries such as Lebanon, Jordan and other countries such as 

the Gaza Strip and Europe to begin a new life with further 

suffering and more painful. 
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 المقذمت:

ال طٕفقً ِؼخٔخس حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ عٛس٠خ ػٓ ِؼخٔخس اخٛحُٔٙ 

حٌغٛس١٠ٓ حٌز٠ٓ رخطٛح ٠ّؼٍْٛ أوزش ِؤعخس أغخ١ٔش فٟ حٌؼقش حٌلذ٠غ، رؼذ أْ ِؼٍٙخ 

حٌفٍغط١ٕ١ْٛ رذح٠ش حٌمشْ حٌّخمٟ، فزؼذ أْ هخي حٌؼٕف ٚع١الْ أٔٙخس حٌذَ وخفش 

خص حٌذَ اٌٝ حٌّخ١ّخص أسؿخء عٛس٠خ دْٚ حعظؼٕخء، ٚرؼذ أْ ٚفٍض كّخِ

حٌفٍغط١ٕ١ش حٌّظخخّش ٚحٌّالفمش، فٟ وؼ١ش ِٓ حٌلخالص، ٌألك١خء حٌغٛس٠ش، ٚرؼذ أْ 

طلٌٛض حٌّخ١ّخص حٌفٍغط١ٕ١ش اٌٝ ِالرحص إِٓش ٌٍٙخسر١ٓ ِٓ دحثشس حٌؼٕف حٌطخكٕش، 

شحً ِشس أخشٜ ِغ ِغظن١فٗ حٌغٛسٞ، فٟ  ـّ ٘خ ٘ٛ حٌالؿت حٌفٍغط١ٕٟ ٠ـذ ٔفغٗ ِٙ

ـخٚس، ِغ طنخػف كـُ ِؼخٔخطٗ فٟ ظً مآٌش خ١خسحطٗ ٚطلىُ أوؼش ِٓ رٍذ ِ

 ظشٚف ع١خع١ش ٚاغخػ١ش خخفش رٗ فٟ حٌذٚي حٌظٟ ٔضف ا١ٌٙخ. 

ٚف١ّخ طظٌٛٝ حٌّفٛم١ش حٌغخ١ِش ٌؾئْٚ حٌالؿج١ٓ ِّٙش حإلؽشحف ػٍٝ 

اغخػش حٌؾؼذ حٌغٛسٞ حٌالؿت فٟ دٚي حٌـٛحس، طنطٍغ ٚوخٌش )حألٚٔشٚح( رٙزٖ 

ألُِ حٌّظلذس حٌّٕؾجش ٌٙخ، ٟٚ٘ ٚوخٌش ال طظّظغ رظ٠ًّٛ وز١ش، حٌّّٙش رلىُ لٛح١ٔٓ ح

ٚطؼخٟٔ أفالً ِٓ مؼف حٌّٛحسد ٚٔنٛد حٌظ٠ًّٛ فٟ حٌؼذ٠ذ ِٓ حٌذٚي حٌظٟ طٕؾو 

 ف١ٙخ.

طلخٚي ٘زٖ حٌٛسلش حٌٛلٛف ػٍٝ ِؼخٔخس حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ عٛس٠خ 

خ الؿجخً فٟ دٚي ِٕز رذح٠ش حألصِش حٌغٛس٠ش، لزً أْ ٠نطش الكمخً اٌٝ ِغخدسطٙ

حٌـٛحس، ؽؤٔٗ ؽؤْ ِن١فٗ حٌغٛسٞ، ٚحٌـٙخص حٌّٕٛه رٙخ حٌظخف١ف ِٓ آػخس ٘زٖ 

حٌّؼخٔخس، ٚطؼخًِ حٌذٚي حٌّن١فش ِؼُٙ، ٚطم١١ُ حٌذٚس حٌّٕٛه رٛوخٌش حألٚٔشٚح 

رخٌزحص فٟ ٘زٖ حٌّؤعخس حٌفٍغط١ٕ١ش حٌـذ٠ذس، دْٚ أْ ٠ٕفٟ رٌه حٌّغئ١ٌٚش ػٓ ؿٙخص 

 ٛحؿزٙخ حإلٔغخٟٔ ٚحٌٛهٕٟ طـخٖ حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ.أخشٜ ػ١ٍٙخ حالمطالع ر

 8291طؼظزش كخٌش حٌٕضٚف حٌظٟ ػخؽٙخ حٌفٍغط١ٕ١ْٛ فٟ عٛس٠خ ِٕز حٌؼخَ 

رؤٔٙخ كخٌش ِؤعخ٠ٚش، فزؼذ كٛحٌٟ ِخ ٠ض٠ذ ػٓ ػٍؼٟ لشْ ِٓ حالعظمشحس ٚحالٔذِخؽ 

فٟ حٌّـظّغ حٌغٛسٞ، ٌُ طفٍق وً ِلخٚالص حٌٕخٞ رخٌٕفظ ِٓ كّخ٠ش ِـظّغ 

حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ، ٚطخٛف حٌفٍغط١١ٕ١ٓ كٛي ِق١شُ٘ ٚدفغ فخطٛسس ِخ ٠لقً 
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فٟ عٛس٠خ مً ٠الكمُٙ، سغُ وً حٌّلخٚالص ٌٛلٛفُٙ ػٍٟ حٌل١خد، ٚلٕخػخطُٙ ِٓ 

 خالي طـخسرُٙ حٌّخم١ش ٚفٟ ظً أصِخص حٌذٚي حٌؼشر١ش حٌظٟ ٌـئح ا١ٌٙخ.

ٌّشس رؤؿ١خي ؿذ٠ذس ، ٘زٖ حٌلخٌش حٌّؤعخ٠ٚش ػخؽٙخ حٌفٍغط١ٕ١ْٛ ٌٚىٓ ٘زٖ ح

، ٌٚىٕٙخ ح١ٌَٛ  رمغٛس، ٚحٌّٛحلف ١ٌظ ف١ٙخ 8291ٌُ طىٓ طٛحوذ ٔىزظُٙ حألٌٟٚ ػخَ 

 طؼخهف وخٌغخرك، ٌٚىُٕٙ أ٠نخ رـخٔذ اخٛحُٔٙ حٌغٛس١٠ٓ .

حٔؼىغض آػخس حألصِش ػٍٟ حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ عٛس٠خ، ٚوخٔض ٌٙخ 

طُٙ فٟ عٛس٠خ وخٔض أفنً آػخس عٍز١ش ك١غ دِشص ك١خطُٙ حٌظٟ رذءٚ٘خ، فل١خ

ٚمؼخ ِٓ دٚي حٌـٛحس حٌظٟ طغظن١ف الؿج١ٓ فٍغط١١ٕ١ٓ، فٍُ ٠ىٓ ٌذ٠ُٙ ِؾخوً 

ٚ٘زٖ ع١خعخص حٌلىِٛخص حٌغٛس٠ش حٌّظؼخلزش، ٚٔظ١ـش ٘زٖ حألصِش كقٍض ٌُٙ ٔىزش 

لقش٠ٗ ٚطشن حٌالؿجْٛ ِخ١ّخطُٙ
 (i.)

 

رذأص ػ١ٍّخص حٌٕضٚف حٌمغشٞ ِٓ حألسحمٟ حٌغٛس٠ش ػمذ حألكذحع 

رذأص  0280ٌذحخ١ٍش حٌظٟ ػقفض رغٛس٠خ، ٘زح حٌزٍذ ح٢ِٓ حٌّغظمش، فزؼذ ف١ف ح

ِٛؿخص حٌٙـشس ٚحٌٕضٚف ، ٚوخٔض حٌزذح٠خص ِٓ ِخ١ُ دسػخ، ِٕٚطمظٟ حٌلـش 

حألعٛد ٚحٌظنخِٓ غشرٟ ٚؽشلٟ ِخ١ُ ح١ٌشِٛن حٌظٟ ٘ـش ِٕٙخ أوؼش ِٓ ػٍؼٟ 

رظخس٠خ  عىخٔٗ رؼذ مشد ِغـذ ػزذ حٌمخدس حٌلغ١ٕٟ حٌّٛؿٛد فٟ ٚعطٗ

81/80/0280 
(ii.)

 

ِغ حؽظذحد حٌّؼخسن ٚغ١خد حألِٓ ٚحألِخْ ٚعمٛه ح٢الف ِٓ حٌـشكٝ 

ٚحٌؾٙذحء ، امخفش اٌٟ حٌل١خس حاللظقخد٠ش ٚحٌقل١ش حٌظٟ أٌمض رظالٌٙخ ػٍٟ 

حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ ، ٔظ١ـش فمذحْ ػٍُّٙ ٚص٠خدس حٌزطخٌش ، دفؼض حٌالؿج١ٓ اٌٟ 

خ١ّخطُٙ اٌٟ أِخوٓ أوؼش أِخٔخ دحخً عٛس٠خ ػ١ٍّخص حٌٕضٚف ٚحٌٙـشس ػٓ ِ

ٚخخسؿٙخ، فؤٔظمً حٌالؿجْٛ اٌٟ ِخ١ّخص أخشٞ دحخً حألسحمٟ حٌغٛس٠ش، ٚآخش٠ٓ 

غخدسٚ٘خ اٌٟ دٚي أخشٞ وٍزٕخْ ، ٚحألسدْ، ٚلطخع غضس، ٚطشو١خ، ٚحٌذٚي 

حألٚسٚر١ش ٚحالعىٕذٔخف١ش، ٕٚ٘خن حٌىؼ١ش ِٓ حٌذٚي حٌظٟ سفنض حعظمزخٌُٙ رلـؾ 

ٚح١٘ش 
(iii).
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ٔضكض ػخثالص رؤوٍّٙخ، ٚحٔؼىغض آػخس٘خ ػٍٟ حٌّخ١ّخص حٌفٍغط١ٕ١ش 

حألخشٜ ٚػٍٟ ك١خطُٙ، فمذ أؽخسص طمخس٠ش فخدسس ػٓ ِغج١ٌٛٓ حألٚٔشٚح، فٟ 

حؿظّخع حٌٍـٕشحالعظؾخس٠ش ٌٍٛوخٌش فٟ ِٕطمش حٌزلش ح١ٌّض رغٛس حألسدْ، ٚرلنٛس 

حٌخّظ، ِّٚؼ١ٍٓ حٌذٚي ِذ٠ش ػ١ٍّخطٙخ ف١ٍزٛح غشحٔذٞ، ِٚذ٠شٞ ِٕخهك ػ١ٍّخطٙخ 

 80أٌف ٠ؼ١ؾْٛ فٟ  022أٌف الؿت فٍغط١ٕٟ ِٓ أفً  022حٌّخٔلش، أْ كٛحٌٟ 

ِخ١ّخ عٛس٠خ، رخطٛح رلخؿش ِخعش ِٚغظّشس ٌٍغزحء ٚحٌذٚحء ٚحٌىغخء، ٚؽشد كٛحٌٟ 

أٌفخ اٌٟ خخسؽ عٛس٠خ ٌإللخِش فٟ ِخ١ّخص ٚحلؼش ػٍٟ حٌلذٚد ِغ ٌزٕخْ  802

ٚطشو١خ ٚحألسدْ
(iv.)

 

( ِذسعش لذ طؼشمض 02خسص حٌّقخدس ٔفغٙخ اٌٟ أْ كٛحٌٟ )ٚوزٌه أؽ

( ِذسعش طخرؼش ٌألٚٔشٚح فٟ حٌّخ١ّخص 881ألمشحس أٚلفظٙخ ػٓ حٌؼًّ ِٓ أفً )

حٌفٍغط١ٕ١ش، فٟ ك١ٓ أغٍمض خّظ ِئعغخص أخشٞ غ١ش طؼ١ّ١ٍش طخرؼش ٌألٚٔشٚح 

ٔظ١ـش طؼشمٙخ ٌٍمقف . 
(v) 

ػخثٍش فٍغط١ٕ١ش  102وّخ أؽخسص حٌظمخس٠ش ٌّؤعخس أخشٜ، طؼشمض ٌٙخ 

ٌـؤص ِٓ حٌؼشحق ٌّخ١ّٟ ح١ٌٕشد ٚػ١ٓ حٌظً فٟ كٍذ، ٚرخطض طؼخٟٔ ِٓ ٚمؼخ 

فؼزخ ٔظ١ـش حالٚمخع فٟ عٛس٠خ، ٚفٟ دسحعش حخشٞ طئوذ حْ ٔظ١ـش حٔذالع حٌمظخي 

فٟ عٛس٠خ خٍك حوؼش ِٓ ػالػش ِال١٠ٓ الؿت فشٚح حٌٟ حٌّٕخهك حٌّل١طش ِٓ 

د حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٌٛكذُ٘ كٛحٌٟ ٔقف حٌغٛس١٠ٓ ٚحٌفٍغط١١ٕ١ٓ، ٠ٚمذس ػذ

١ٍِْٛ الؿت
 (vi .)

 

ٚرخٌظخٌٟ رخص ٚحملخ أْ حعظّشحس حٌقشحع فٟ عٛس٠خ ع١ئدٞ اٌٟ حٌّض٠ذ 

ِٓ حٌّؼخٔخس ٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ، رّخ ف١ٙخ ِخخهش حٌظٙـ١ش، ٚاصحٌش حٌّخ١ّخص ػٓ 

عٛس٠خ اٌٟ حٌٛؿٛد، ٚعلذ رؼل حٌلمٛق حٌمخ١ٔٛٔش، ك١غ ٠مذس ػذد حٌٕخصك١ٓ ِٓ 

، ٚآالف آخشٞ 2222، ٚاٌٟ ِقش 0222أٌف فٍغط١ٕٟ، ٚاٌٟ حألسدْ 01ٌزٕخْ 

اٌٟ حٌؼشحق ٚطشو١خ، ٚدٚي أخشٞ
(vii.)
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 أهمُت البحث:

طؤطٟ ح١ّ٘ش حٌزلغ وٛٔٗ ٠ؼشك ٚحلغ حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ حٌز٠ٓ ػخؽٛح 

فٟ عٛس٠خ عٕٛحص ه٠ٍٛش، ١ٌظؼشمٛح رؼذ٘خ حٌٟ ٔىزش ؿذ٠ذس ػقفض رل١خطُٙ 

ظمزٍُٙ، ٚحٔؼىغض آػخس٘خ ػٍٟ أٚمخػُٙ حٌّخظٍفش، ٚرذح٠ش سكٍش حٌٍـٛء ِٚغ

ٚحٌظؾشد ٚحٌّؼخٔخس فٟ حٌذٚي حألخشٜ، ك١غ طؼشمٛح ٌّنخ٠مخص ٚطمق١ش صحد ِٓ 

ِؼخٔخطُٙ عٛءح ٚظٍّخ، ٠ظطٍذ ؿٙٛدح فخدلش ِٓ ؿخِؼش حٌذٚي حٌؼشر١ش ٚحٌـٙخص 

 حٌّؼ١ٕش ٌلً ِؾىٍظُٙ ٚحٌظخف١ف ِٓ ِؼخٔخطُٙ.

 

 ث:مشكلت البح

طىّٓ ِؾىٍش حٌزلغ فٟ حٔؼىخعخص ٘زٖ حألصِش حٌلخفٍش فٟ عٛس٠خ ػٍٟ 

حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ حٌٕخصك١ٓ ِٕٙخ، ٚآ١ٌخص طفخػً حٌذٚي حٌظٟ حعظنخفظُٙ فٟ 

حٌظخف١ف ِٓ ِؼخٔخطُٙ ٚطغ١ًٙ حعظمزخٌُٙ ٚطٛف١ش حٌلّخ٠ش ٌُٙ ٌٚؼً حٌظغخإي 

 حٌشث١غٟ:

طُىُُه مه سىرَب خالل مب هٍ الذول الخٍ وشح الُهب الالجئُه الفلس

 االسمت فٍ سىرَب، وكُف حعبملج معهم وخففج مه معبوبحهم؟

 أهذاف البحث:

 .طٛم١ق أُ٘ حٌذٚي حٌظٟ ٔضف ح١ٌٙخ حٌالؿجْٛ حٌفٍغط١ٕ١ْٛ ِٓ عٛس٠خ 

 .ر١خْ و١ف١ش حٌظؼخًِ ِغ حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ ِٓ لزً حٌذٚي حٌظٟ ٔضكٛح ح١ٌٙخ 

  خالي ؿٙخص حالخظقخؿ، ٌظٛف١ش كغ حٌـٙخص حٌّغجٌٛش رخٌؼًّ حٌغش٠غ ِٓ

 حٌل١خس حٌىش٠ّش ٌُٙ ٚحٌظخف١ف ِٓ ِؼخٔخطُٙ.

 

 مىهج البحث:

حػظّذص حٌذسحعش ػٍٟ حٌّٕٙؾ حٌٛففٟ حٌظل١ٍٍٟ ك١غ ػّذ حٌزخكغ ٌٛفف 

كخٌش حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ حٌز٠ٓ ٔضكٛح ِٓ عٛس٠خ، ٚطل١ًٍ أٚمخػُٙ حٌّخظٍفش، 

 ذٚي حٌظٟ ٔضكٛح ح١ٌٙخ.ٌٍخشٚؽ رشإ٠ش كٛي هز١ؼش ِؼخٍِظُٙ فٟ حٌ
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 حقسُمبث البحث:

طُ طمغ١ُ حٌزلغ حٌٟ ِمذِش ِٚزلؼ١ٓ ٚخخطّش، طٕخٚي حٌّزلغ حألٚي حٌذٚي 

حٌظٟ ٔضف ح١ٌٙخ حٌالؿجْٛ حٌفٍغط١ٕ١ْٛ ِٓ عٛس٠خ وٍزٕخْ ٚحالسدْ ٚطشو١خ،  حٌّـخٚسس

 ٚطٕخٚي حٌّزلغ حٌؼخٟٔ ِٕخهك حخشٞ وّقش رخإلمخفش ٌّٕخهك ِظفشلش حخشٞ.

 

 ول:المبحث األ

 الذول المجبورة الخٍ وشح الُهب الالجئىن الفلسطُىُىن مه سىرَب

رؼذ طقخػذ حألكذحع حٌذحخ١ٍش فٟ عٛس٠خ، ٚحؽظذحد ٚط١شس حٌّٛحؿٙخص 

حٌّغٍلش ٚطقخػذ حألصِش فٟ عٛس٠خ، ٚحعظٙذحف حٌّخ١ّخص حٌفٍغط١ٕ١ش دحخً 

 عٛس٠خ عٛحء ح١ٌشِٛن أٚ حٌّخ١ّخص حألخشٜ ٚعمٛه حٌؼؾشحص رً حٌّجخص ِٓ

حٌنلخ٠خ، اخظخس حٌالؿجْٛ حٌفٍغط١ٕ١ْٛ اعٛس ربخٛحُٔٙ حٌغٛس١٠ٓ حٌٙشٚد ِٓ 

 ؿل١ُ حٌّٛص حٌّلمك ٌظزذأ ِشكٍش حٌٕضٚف ٚحٌٍـٛء ٌٍذٚي حٌّـخٚسس ٟٚ٘ وخٌظخٌٟ:

 أوال: الالجئىن الفلسطُىُىن الذَه وشحىا إلٍ لبىبن

ِٓ  ، رؼذ عٍغٍش0280رذأ طذفك حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ اٌٝ ٌزٕخْ فٟ ١ٌٛ٠ٛ 

حٌٙـّخص رمزحثف حٌٙخْٚ ػٍٟ حٌالؿج١ٓ فٟ ِخ١ُ ح١ٌشِٛن حعفش ػٓ ِمظً كٛحٌٟ 

ػٕذِخ لقفض  0280ؽخـ، ٚحصدحد حٌٕضٚف فٟ د٠غّزش وخْٔٛ حألٚي ػخَ  02

حٌطخثشحص حٌغٛس٠ش ِغـذ ِٚذسعش دحخً ِخ١ُ ح١ٌشِٛن
 (viii.)

 

كظٟ طؾ١ش حٌظمخس٠ش أْ ػذد حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ حٌز٠ٓ ٔضكٛح اٌٝ ٌزٕخْ 

ػخثٍش فٍغط١ٕ١ش ،  8122، ٠مذس رلٛحٌٟ 0280طخس٠خ حٌؼخٌغ ِٓ ؽٙش أ٠ٍٛي 

ِؼظُّٙ ِٓ ِخ١ُ ح١ٌشِٛن، ِٕٚطمش حٌغ١ذس ص٠ٕذ ٚحٌلـش حألعٛد، ٕٚ٘خن 

( ِٛحهٓ فٍغط١ٕٟ اٌٝ ٌزٕخ0222ْاكقخث١خص غ١ش سع١ّش طظلذع ػٓ دخٛي )
 

(ix.)
 

ذع ػٓ ، طظل0280ٕٚ٘خن طمخس٠ش فخدسس ػٓ ٚوخٌش حألٚٔشٚح فٟ ػخَ 

الؿت فٍغط١ٕٟ ٚفٍٛح ٌزٕخْ 99،222
 (x.)
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حعظمش حٌالؿجْٛ حٌفٍغط١ٕ١ْٛ حٌٕخصكْٛ ِٓ عٛس٠خ فٟ حٌّخ١ّخص حٌمش٠زش 

ِٓ حٌلذٚد ِغ عٛس٠خ، فٟ ِذ٠ٕش هشحرٍظ )فٟ ِخ١ّٟ حٌزخسد ٚحٌزذحٚٞ(، ٚحٌزمخع 

)ِخ١ُ حٌـ١ًٍ(، ٚوزٌه ِخ١ّخص ر١شٚص ٚف١ذح ٚفٛس، ك١غ حعظمشٚح ػٕذ ألخسد 

 ذٞ ػخثالص حعظنخفظُٙ، أٚ فٟ ر١ٛص ػُ حعظجـخس٘خ ِٓ لزٍُٙ.ٌُٙ، أٌٚ

طف١ذ حٌٍـخْ حٌؾؼز١ش حٌظٟ طظخرغ أٚمخع حٌالؿج١ٓ حٌٕخصك١ٓ ِٓ عٛس٠خ دحخً 

فٍغط١ٕ١خ ٘شرٛح ِٓ حٌقشحع حٌذحثش فٟ عٛس٠خ، ٚفً  0.112ٌزٕخْ، أْ ِخ ػذدٖ 

حٌزٞ  الؿت اٌٝ ِٕطمش حٌزمخع، ٚطٛصػٛح ػٍٟ ِخ١ُ حٌـ١ًٍ 0222ُِٕٙ كٛحٌٟ 

 0920الؿت، ٚهشحرٍظ حٌظٟ حعظنخفض فٟ ِخ١ّٟ حٌزذحٚٞ  0181حعظنخف 

الؿجخ، فٟ ك١ٓ حعظنخفض ِخ١ّخص ر١شٚص فٟ  8081الؿجخ، ِٚخ١ُ ٔٙش حٌزخسد 

الؿت، ِٚخ١ُ ِخسح١ٌخط 0222الؿجخ، ِٚخ١ُ ؽخط١ال  0101ِخ١ُ رشؽ حٌزشحؿٕش 

ٌلٍٛس ٠ٚئٚٞ الؿت، وّخ ٠ٛؿذ أسرؼش طـّؼخص سث١غ١ش، ٟٚ٘ ِخ١ُ ػ١ٓ ح 000

الؿت، ِٚخ١ُ ح١ٌّش ١ِٚش ٠ٚئٚٞ  8029الؿت، ِٚذ٠ٕش ف١ذح طغظن١ف  0101

الؿجخ 0812الؿجخ، امخفش ٌّـظّغ ٚحدٞ حٌض٠ٕش ٠ٚغظن١ف  8280
 (xi.)

 

ٚطغظن١ف ِٕطمش فٛس فٟ طـّؼخطٙخ حٌغزغ، ؽزش٠لخ حٌظٟ طغظن١ف 

رشف  الؿجخ، ِٚخ١ُ 011الؿجخ، ِٚخ١ُ حٌزـ  020الؿجخ، ِٚخ١ُ حٌشؽ١ذ٠ش 899

الؿجخ. ٚكغذ  01الؿجخ، ٚؿً حٌزلش  800الؿجخ، حٌمخع١ّش  0022حٌؾّخٌٟ 

طقش٠ق حألٚٔشٚح ٚػٍٟ ٌغخْ حٌٕخهمش رخعّٙخ فٟ ٌزٕخْ ٘ذٞ عّشح فؼ١زٟ ، طمٛي 

 81أْ ػذد حٌالؿج١ٓ حٌز٠ٓ ٔضكٛح اٌٝ ٌزٕخْ ِٕز رذح٠خص حالكظـخؿخص رٍغ كٛحٌٟ 

غذ أػٍٟ فٟ ِٕخهك حٌزمخع ِٚذ٠ٕش أٌف الؿت ٠ظٛصػْٛ ػٍٟ حٌّٕخهك حٌٍزٕخ١ٔش ٚرٕ

ف١ذح فٟ حٌـٕٛد 
(xii.)

 

ٚكزسص فؼ١زٟ ِٓ أْ كخٌش حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ ٌزٕخْ ٟ٘ ِؼخٔخس، 

رً أصِش أغخ١ٔش فٟ ظً طفؾٟ حٌفمش أفال دحخً حٌّخ١ّخص، ٚأْ حألٚٔشٚح لذِض 

دٚالس ٌٍؾخـ حٌٛحكذ، ٚهشد  92ِغخػذس ِخ١ٌش رم١ّش  022أٌف الؿت  80ٌٕلٛ 

دٚالس، حألٚٔشٚح طؼًّ ػٍٟ ؿّغ حٌّض٠ذ ِٓ حٌّٛحسد إلػخٌظُٙ  00غزحثٟ رم١ّش 

ٚحٌظخف١ف ِٓ ِؼخٔخطُٙ
(xiii.)
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ٚكغذ طمذ٠ش ٍِفخص حألِٓ حٌؼخَ ػٍٟ حٌلذٚد ٚحٌّطخس، طف١ذ أْ حٌٕخصك١ٓ 

ؽخـ.  02022ِٓ عٛس٠خ حٌز٠ٓ ٌـجٛح اٌٝ ٌزٕخْ ٠مذس ػذدُ٘ كٛحٌٟ 
(xiv)

 

حٌفٍغط١١ٕ١ٓ رّٕظّش حٌظلش٠ش حٌفٍغط١ٕ١ش رٍغ ٚكغذ طمذ٠ش دحثشس ؽجْٛ حٌالؿج١ٓ 

أٌف الؿت طٛصػٛح  50ػذد حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ ِٓ عٛس٠خ اٌٝ ٌزٕخْ ِخ ٠مخسد 

ػٍٟ حٌّخ١ّخص حٌفٍغط١ٕ١ش فٟ ٌزٕخْ ػٕذ ألخسرُٙ، أٚ ٘خؿشٚح خخسؽ ٌزٕخْ ٔظ١ـش 

حٌظشٚف حٌّؤعخ٠ٚش حٌظٟ ٠ؼ١ؾٛٔٙخ
 (xv.)

 

ٌشع١ّش ِغ حٌغٍطخص حٌٍزٕخ١ٔش، ِٚٓ ؿخٔذ آخش ٚفٟ اهخس حالطقخالص ح

ٚحٌمٛٞ حٌغ١خع١ش حٌفٍغط١ٕ١ش عّق ٌٍفٍغط١١ٕ١ٓ رظغ١ًٙ ِؼخِالص دخٌُٛٙ، ِٚىٛػُٙ 

دْٚ ِمخمخس أٚ طشك١ً رغزذ حٌظشٚف حالعظؼٕخث١ش، ٌل١ٓ ا٠ـخد ف١غش لخ١ٔٛٔش 

ٌلخٌظُٙ، فٟ ك١ٓ أْ حٌذٌٚش حٌٍزٕخ١ٔش ٌُ طمذَ أٞ ؽىً ِٓ أؽىخي حٌّغخػذس 

ػٓ هش٠مظٙخ أٚ ػزش غ١ش٘خ ِٓ حٌّئعغخص حالؿظّخػ١ش وّخ فؼٍض  حالؿظّخػ١ش عٛحء

ِغ حٌالؿج١ٓ حٌغٛس١٠ٓ
 (xvi.)

 

حٌغ١خعخص حٌٍزٕخ١ٔش حٌلخ١ٌش حطزؼض ع١خع١ش حٌظ١ّٙؼ حٌؾذ٠ذ ٌٍفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ 

حٌزالد، فذرال ِٓ حْ ٠ىْٛ حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ ؿضءحً ِٓ ِـّٛػش حٌالؿج١ٓ ِٓ 

ِٓ حٌلىِٛش حٌٍزٕخ١ٔش اال أٔٙخ ٚمؼظُٙ فٟ  عٛس٠خ، سغُ كخؿظُٙ اٌٝ حٌلّخ٠ش

ِـّٛػش ِّٙؾش دْٚ أْ طؼظشف رلك حٌلّخ٠ش ٌـ١ّغ حٌفخس٠ٓ ِٓ حٌٕضحع حٌغٛسٞ
 

(xvii.) 
 

ٚحػظزشص حٌلىِٛش حٌٍزٕخ١ٔش أْ ِغج١ٌٛش سػخ٠ش حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ، ٟ٘ 

ِٛلف ِغج١ٌٛش حألٚٔشٚح ِٕٚظّش حٌظلش٠ش حٌفٍغط١ٕ١ش، ك١غ ٚلفض حٌذٌٚش حٌٍزٕخ١ٔش 

حٌّظفشؽ، ٌُٚ طمُ رٛحؿزٙخ حإلٔغخٟٔ طـخٖ حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٚحٌغٛس١٠ٓ، رً 

أػٍٕض ػذَ لذسطٙخ ػٍٟ طٛف١ش أٞ ِغخػذحص، ٚلخِض ربغالق حٌلذٚد رلـش حٌخٛف 

ِٓ حعظمشحسُ٘ حٌذحثُ فٟ حٌزالد، ٠ٚمٛي حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ أْ عٛء ِؼخٍِظُٙ حٌظٟ 

د٠ش ٚفٟ حٌذٚحثش حٌشع١ّش، رخص ٚحملخ ػٍٟ ١ٔش طؼشمْٛ ٌٙخ ػٕذ حٌّؼخرش حٌلذٚ

حألِٓ حٌٍزٕخٟٔ رّٕغ دخٌُٛٙ ٌألسحمٟ حٌٍزٕخ١ٔش
 (xviii.) 
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ٚفٟ اهخس آخش، أؿشص حٌّئعغش حٌفٍغط١ٕ١ش ٌلمٛق حإلٔغخْ )ؽخ٘ذ( 

ػخثٍش فٍغط١ٕ١ش اٌٝ ٌزٕخْ ِٓ عٛس٠خ   8100دسحعش ١ِذح١ٔش، أوذص ٌـٛء كٛحٌٟ 

ؿخء ِٓ خالي ر١خٔخص ٚوؾٛفخص حٌٍـخْ َ، ٚأْ ٘زح حٌشلُ  0280كظٟ أ٠ٍٛي 

حٌؾؼز١ش ٚحٌّئعغخص حٌخ١ش٠ش، ٚطمذ٠شحص حألِٓ حٌؼخَ، ٚوزٌه حألٚٔشٚح، امخفش اٌٝ 

ِٕذٚرٛ حٌّئعغش فٟ حٌّخ١ّخص ١ِذح١ٔخ، ٚحػظزشص أْ ِؼخٔخس حٌالؿج١ٓ طظٍخـ فٟ 

حٌظخٌٟ
 (xix:)

 

 حٌغىٓ / عىٓ حٌالؿجْٛ ػٓ ألخسرُٙ فٟ حٌّخ١ّخص، ٚ٘زح أمخف ٌُٙ ػزجخ 

ؿذ٠ذح، ٚحٌزؼل حعظؤؿش غشفخ رّزخٌغ ِخ١ٌش، فٟ ك١ٓ ِٓ ٌُ ٠غظطغ طؼزد 

 وؼ١شح ، ٚرخٌظخٌٟ ِؤعخس ؿذ٠ذس، ٚأعش رال ِؤٚٞ.

  فٟ طغـ١ً أرٕخء حٌٕخصك١ٓ فٟ حٌّذحسط ٚحٌـخِؼخص، ِؼخٔخس أخشٞ، ِٚخ

 ٠ظشطذ ػ١ٍٙخ ِٓ أػزخء. 

 ء. ػذَ ٚؿٛد ِٕخصي ٌإل٠ـخس دحخً حٌّخ١ُ، ٚرخٌظخٌٟ حٌزمخء فٟ حٌؼشح 

  ػذَ ٚؿٛد ِغخػذحص ػ١ٕ١ش أٚ ِخد٠ش ٌٍٕخصك١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ، رؾىً ِٕظظُ، ال

 ِٓ حٌذٌٚش حٌٍزٕخ١ٔش حٌظٟ ٌُ طٍظضَ رخطـخُ٘ٙ، ٚال ِٓ ؿٙخص أخشٞ. 

  َوزٌه ٕ٘خن ِخخهش فل١ش، ٔخطـش ػٓ ظشٚف حٌغىٓ حٌغ١ش فل١ش، ٚػذ

١١ٓ ؽٌُّٛٙ رخٌشػخ٠ش حٌقل١ش، حٌظٟ طمذِٙخ حألٚٔشٚح ٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١ٕ

حٌّغـ١ٍٓ ٌذ٠ٙخ فٟ ٌزٕخْ، فخألِشحك ططخي حألهفخي ٚحٌّشمٝ، ػالٚس ػٍٟ 

 رٌه ال كّخ٠ش لخ١ٔٛٔش ٌُٙ. 

وّخ أْ حٌؼخثالص حٌظٟ ال ٠ٛؿذ ٌذ٠ٙخ ألخسد فٟ حٌّخ١ّخص حٌٍزٕخ١ٔش لخِض 

رخعظجـخس ِٕخصي رّزخٌغ ػخ١ٌش، ِّخ دفؼٙخ ٌز١غ ِذخشحطٙخ ٚر٘زٙخ ٌظظّىٓ ِٓ حٌؼ١ؼ، 

ٌم١ّش حٌؾشحث١ش ٌٍؼٍّش حٌغٛس٠ش طذٔض ِمخرً حسطفخع حألعؼخس فٟ ػالٚس ػٍٟ أْ ح

حٌغٛق حٌٍزٕخ١ٔش، رخٌظخٌٟ حٌؼخثالص حٌظٟ ١ٌظ ٌٙخ لش٠ذ فٟٙ فٟ خطش ؽذ٠ذ ِٚؼخٔخس 

 ؽذ٠ذس. 

ػذد حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ ِٓ عٛس٠خ اٌٝ حٌّخ١ّخص حٌفٍغط١ٕ١ش فٟ ٌزٕخْ 

0/2/0280كظٟ طخس٠خ 
 (xx:)
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 (1جذول رقم )

 المخُم اسم الزقم
عذد 

 العبئالث

عذد 

 الالجئُه

 812 08 ِخ١ُ ح١ٌّش ١ِٚش 8

 8000 008 ِخ١ُ ػ١ٓ حٌلٍٛس 0

 101 002 ِخ١ُ ؽخط١ال ، فزشح ، أسك ؿٍٛي 0

 90 88 ِخ١ُ ِخس ح١ٌخط 9

 022 022 ِخ١ُ رشؽ حٌزشحؿٕش 0

 011 081 ِخ١ُ حٌـ١ًٍ 1

 022 022 ِخ١ُ حٌزذحٚٞ 0

 020 800 ِخ١ُ ٔٙش حٌزخسد 1

 090 12 ِخ١ُ رشؽ حٌؾّخٌٟ 2

 809 00 ِخ١ُ حٌشؽ١ذ٠ش 82

 00 91 ِخ١ُ حٌزـ 88

 011 01 طـّؼخص حٌغخكً 80

 109 812 ٚحدٞ حٌض٠ٕش 80

 012 822 طـّؼخص حٌزمخع حألٚعو 89

 7381 1381 المجمىع

 

 ثبوُب: الالجئىن الفلسطُىُىن الذَه وشحىا إلٍ األردن

رؼذ حؽظذحد حٌمظخي فٟ ِخ١ُ ح١ٌشِٛن طلذ٠ذح، أفزق ٔضٚف حٌفٍغط١١ٕ١ٓ 

لغشح اٌٟ حألسدْ، ك١غ حصدحدص حٌّؼخٔخس ٚطنخػفض حٌّخخهش، حألسدْ رذٚس٘خ 

ؽذدص ػٍٟ دخٌُٛٙ حألسدْ فٟ رذح٠ش حألِش ِؼظزشس رٌه خطخ أكّش ٚرلـؾ ٚح١٘ش، 

دخٛي حٌالؿج١ٓ  حٌلىِٛش حألسد١ٔش سع١ّخ ػذَ 0280فؤػٍٕض فٟ وخْٔٛ حٌؼخٟٔ
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حٌفٍغط١١ٕ١ٓ حٌمخد١ِٓ ِٓ عٛس٠خ، ٚفٟ ٚلض الكك حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ حٌفخس٠ٓ ِٓ 

حٌٕضحع فٟ عٛس٠خ ِٓ دخٛي حٌزالد رطشق سع١ّش
 (xxi .)

 

أػذحد حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ حٌز٠ٓ ٚفذٚح اٌٟ حألسدْ، ِخصحٌض فٟ اهخس 

ٔخصف،  8222مذس ػٓ حٌظمذ٠شحص ٚحٌظٛلؼخص فٟٙ غ١ش ِؼشٚفش، فٕٙخن طمذ٠شحص ط

ٔخصكخ طمذَ خذِخطٙخ ٌُٙ، حٌلىِٛش حألسد١ٔش طظلذع ػٓ  002ٚحألٚٔشٚح طظلذع ػٓ 

الؿجخ فٍغط١ٕ١خ حٌغ١خؽ حٌلذٚدٞ ر١ٓ عٛس٠خ ٚحألسدْ  802ػزٛس 
(xxii.)

  

ِٕظّش كمٛق حالٔغخْ ِٚٓ خالي سفذ٘خ ٌّؼخٔخس حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ 

سغُ ِٓ حٌلظش حٌّفشٚك ػٍٟ دخٛي ػٍٟ حٌلذٚد حالسد١ٔش ِغ عٛس٠خ، طمٛي أٔٗ 

حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ اال أُٔٙ ٠ذخٍْٛ حألسدْ ػزش حٌّؼخرش حٌلذٚد٠ش حٌغ١ش سع١ّش 

رخالػظّخد ػٍٟ حٌّٙشر١ٓ.
xxiii

 

دحثشس ؽجْٛ حٌالؿج١ٓ رّٕظّش حٌظلش٠ش حٌفٍغط١ٕ١ش ٚػٍٟ ٌغخْ سث١غٙخ 

ح حألسدْ رلٛحٌٟ حٌذوظٛس صوش٠خ حألغخ، لذسص ػذد حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ حٌز٠ٓ دخٍٛ

الؿت فٍغط١ٕٟ 9222
 (xxiv.)

 

ٚأ٠خ وخْ حٌؼذد  فال طمذ٠شحص كم١م١ش ٚال أسلخَ دل١مش، ٌٚىٓ حألُ٘ أْ 

حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ ُ٘ ِٛؿٛد٠ٓ فٟ طـّغ كقشٞ ٠غّٟ ِشوض عخ٠زشعظٟ، 

ٚ٘ٛ ٠مغ رخٌمشد ِٓ ؿخِؼش حٌؼٍَٛ ٚحٌظىٌٕٛٛؿ١خ، فٟ ِٕطمش اسرذ حألسد١ٔش حٌؾّخ١ٌش، 

الؿت فٍغط١ٕٟ، ٠ٚؼظزش ِشوض عخ٠زشعظٟ، ٘ٛ اكذٜ  022حٌّشوض ٔلٛ  ٠ٚنُ ٘زح

ػالع ِٕخهك فٕخػ١ش، طمشس الخِظٙخ فٟ ِٕطمش اسرذ ٚغ١ش٘خ ِٓ حألسدْ رمشحس ِٓ 

، رٙذف طؾـ١غ حٌغالَ، ِٓ خالي ِؾشٚػخص أسد١ٔش 8220حٌىٛٔغشط حألِش٠ىٟ 

ف١ٗ ِزخْ عى١ٕش ٚاعشحث١ٍ١ش طلفض حالعظؼّخس، ٚطٛفش فشؿ ػًّ ٌألسد١١ٔٓ، ٠ٚٛؿذ 

 ِؼذس ٌؼّخي حٌّؾخس٠غ، ِٚشحفك أخشٜ وخٌّطخػُ ِٚشحوض حٌظغٛق . 

حٌغٍطخص حألسد١ٔش طفشك رذٚس٘خ الخِش ؿزش٠ش ػٍٟ حٌالؿج١ٓ فٟ ٘زح 

حٌّشوض، ٚوزٌه ِخ١ّخص أخشٞ ِئلظش دحخً حٌّذ٠ٕش، ِّخ حمطش ػذد ِٓ حٌؼخثالص 

زلٛح ِطٍٛر١ٓ ٌمٛحص حٌّلظـضس رذحخٍٗ اٌٟ حٌٙشد دحخً حٌّذْ حألسد١ٔش، ٚأف
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حألِٓ حألسد١ٔش، ٘زٖ ٟ٘ فٛسس ِؼخٍِش حٌالؿج١ٓ فٟ حألسدْ حٌمخد١ِٓ ِٓ عٛس٠خ، 

 ِؼخٔخس أخشٞ ِؤعخس أخشٞ . 

الؿجخ  0991رخكؼش ٌذٞ حألٚٔشٚح، طمٛي أْ أػذحد حٌالؿج١ٓ رمذس رلٛحٌٟ 

فٍغط١ٕ١خ، فٟ ك١ٓ ٠ذٚس حٌلذ٠غ ػٓ أػذحد أوزش رؼذ أكذحع ِخ١ُ ح١ٌشِٛن 
(xxv.)

 

ٚطؾ١ذ رؼل حٌذسحعخص اٌٟ  أْ فؼٛرش طفغ١ش أػذحد حٌالؿج١ٓ 

حٌفٍغط١١ٕ١ٓ، ٠شؿغ اٌٟ حٔقٙخس ػذد ِٓ حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ ِغ اخٛحُٔٙ 

حٌالؿج١ٓ حٌغٛس١٠ٓ، ٚوزٌه دخٛي أػذحد ِٓ حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ اٌٟ ِخ١ُ 

أٚمخع حٌضػظشٞ، دْٚ حٌىؾف ػٓ ٚػخثمُٙ حٌفٍغط١ٕ١ش، كظٟ ال ٠ظُ اػخدطُٙ اٌٟ 

عٛس٠ش ِؤعخ٠ٚش 
(xxvi.)

 

ٚكٛي حٌّغخػذحص حٌظٟ طمذَ ٌُٙ، ٠ؾخس اٌٟ أْ حٌّٕظّخص حالٔغخ١ٔش طمذَ 

ِغخػذحص حٌالؿج١ٓ حٌّؼشٚف١ٓ ٌذ٠ٙخ، فٟ ك١ٓ أْ ٕ٘خن أػذحدح ِٓ حٌالؿج١ٓ غ١ش 

ِؼشٚفٟ ِىخْ حإللخِش، ِّخ ٠ؼشمُٙ ٌقؼٛرخص غزحث١ش ِٚؼ١ؾ١ش ؿّش، فٟ ك١ٓ 

١ِٛ٠خ ٌىً ؽخـ ٠م١ُ فٟ ِشوض حٌغخ٠زشعظٟ ٚ٘زح ال  طمذَ حألٚٔشٚح دٚالسح ٚحكذح

٠ىف فٟ ظً أٚمخع ٔفغ١ش ٚأغخ١ٔش ٠ؼ١ؾٙخ حٌالؿج١ٓ 
(xxvii.)

 

ك١غ طؼظزش حألسدْ حٔٙخ ١ٌغض حٌّىخْ ٌلً ِؾخوً اعشحث١ً، فّؾىٍش 

حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٠ظلًّ ٔظخثـٙخ اعشحث١ً حٌظٟ ٘ـشطُٙ، ِٚٓ كك حٌفٍغط١١ٕ١ٓ 

ف١ٍش، أٚ ٠ـذ ػ١ٍُٙ حٌزمخء فٟ عٛس٠خ كظٟ ٔٙخ٠ش حٌؼٛدس اٌٟ رٍذحُٔٙ حال

حالصِش
(xxviii)

 . 

 

 ثبلثب: الالجئىن الفلسطُىُىن الذَه وشحىا إلٍ حزكُب

طشو١خ ٟ٘ اكذٜ دٚي حٌـٛحس حٌغٛسٞ ٌـخ ا١ٌٙخ حٌفٍغط١ٕ١ْٛ ِغ اخٛحُٔٙ 

حٌغٛس١٠ٓ، ٕٚ٘خن أػذحد وز١شس ِٓ حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٌـئح ا١ٌٙخ ٚخشؿٛح ِٕٙخ 

اٌٝ حٌذٚي حألٚسر١ش ٚدٚال أخشٞ، ١ٌغض ٕ٘خن أ٠ش اكقخث١خص كٛي أػذحد حٌالؿج١ٓ 

وّخ أْ دخٛي حألسحمٟ حٌظشو١ش  حٌز٠ٓ دخٍٛح حألسحمٟ حٌظشو١ش ٔضٚكخ ِٓ عٛس٠خ،

حسطزو رطز١ؼش حٌٕظخَ، ك١غ لزً حعظالَ كضد حٌؼذحٌش ٚحٌظ١ّٕش ٚمؼض ل١ٛد ػٍٟ 
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عفش حٌفٍغط١ٕٟ اٌٝ طشو١خ، ِٕٙخ كـض عفش ِغزك ٚوفخٌش رٕى١ش، ٚغ١ش٘خ ِٓ حٌم١ٛد 

 حٌظٟ طؼ١ك كشوش دخٌُٛٙ اٌٝ أسحم١ٙخ.

١ش حٌلىُ، أفزلض حٌّشكٍش حألخشٜ حٌظٟ طٍض طغٍُ كضد حٌؼذحٌش ٚحٌظّٕ

طؤؽ١شحص حٌذخٛي أعًٙ رىؼ١ش، كظٟ ٠غظٍضَ حألِش ٚػ١مش عفش فخٌلش ٌّذس عظش 

أؽٙش، ٚرخٌٕغزش ٌٍلقٛي ػٍٟ طؤؽ١شس حٌظلق١ً حٌؼٍّٟ، فمو ٠ٍضَ حٌطخٌذ 

حٌلقٛي ػٍٟ ِٛحفمش حكذٞ حٌـخِؼخص حٌظشو١ش
 (xxix .)

 

فٟ ك١ٓ طف١ذ اكقخث١خص أخشٞ فخدسس ػٓ ٚوخٌش حألٚٔشٚح أْ ػذد 

ؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ حٌز٠ٓ ٚفٍٛح طشو١خ ٚأٚسٚرخ ِٓ عٛس٠خ ٠مذس رلٛحٌٟ حٌال

0280الؿت فٍغط١ٕٟ كظٟ حٌؼخَ  92222
 (xxx.)

 

٠ؼ١ؼ حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ أٚمخػخ ِؼمذس رؼذ ٘زٖ حٌشكٍش حٌط٠ٍٛش ِٓ 

حٌّؼخٔخس ٚحٌظٙـ١ش حٌمغشٞ ٌُٙ ِٓ عٛس٠خ اٌٝ حٌذٚي حٌّـخٚسس، ك١غ خغشٚح 

ّظٍىخطُٙ، ٚخغشٚح حٌقفش حٌمخ١ٔٛٔش حٌظٟ طّظؼٛح ف١ٙخ ٌفظشس أػّخٌُٙ ِٕٚخصٌُٙ ِٚ

ه٠ٍٛش فٟ عٛس٠خ، ك١غ ػخؽٛح ك١خس ؽزٗ ِغظمشس ف١ٙخ، ١ٌؼٛدٚح ح١ٌَٛ اٌٝ ِؼخٔخس 

ٚطؾش٠ذ ٌٚـٛء ؿذ٠ذ، حٌىً ٠ظؼخًِ رظ١١ّض ر١ُٕٙ ٚر١ٓ حٌغٛس١٠ٓ ٚأٚمخػُٙ طظؤصَ 

رشحِؾ حٌظم١ٍـ فٟ  ٠ِٛخ طٍٛ ح٢خش، ٚحألٚٔشٚح ٌُ طؼذ طغظطغ حعظ١ؼخرُٙ فٟ ظً

خذِخطٙخ، ٚؽىٛح٘خ حٌّظضح٠ذس ِٓ ٔمـ حإلِىخ١ٔخص، ٚحٌذٚي حٌؼشر١ش طظخٍٟ ػٓ 

حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ طلض رس٠ؼش فضحػش ػذَ حٌظٛه١ٓ، حٌىً ٠ظلًّ ِغج١ٌٛش، 

ٚحالٔمغخَ حٌغ١خعٟ حٌفٍغط١ٕٟ ٠ٍمٟ رظالٌٗ ػٍٟ أٚمخػُٙ ِٚؼخٔخطُٙ، وال حٌطشف١ٓ 

سػخ٠ش حٌالؿج١ٓ، ٌٚىٓ حٌغـخي دحثش ٚحٌقشحع ِخصحي  ٠لًّ حألخش حٌّغج١ٌٛش ػٓ

 ِغظّشح، ٚحِىخ١ٔش ػٛدطُٙ اٌٝ ٚهُٕٙ حٌؼخٟٔ عٛس٠خ، ِخ صحٌض ِزذدس. 

 

 المبحث الثبوٍ:

 الالجئىن الفلسطُىُىن الذَه وشحىا الٍ مصز ومىبطق مخفزقت اخزٌ

رؼذ حصد٠خد ٚط١شس حٌٙـشس ٚحٌٕضٚف ٌٍذٚي حٌّـخٚسس وٍزٕخْ ٚحألسدْ 

، ٚؿذ حٌالؿجْٛ حٌفٍغط١ٕ١ْٛ أٔفغُٙ فٟ ٚحلغ ِش٠ش ٚط١١ّض لخطً ر١ُٕٙ ٚر١ٓ ٚطشو١خ
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اخٛطُٙ حٌغٛس١٠ٓ، فزذي ِٓ حعظمزخٌُٙ ٚحٌظخف١ف ػُٕٙ طشوٛح أِخَ حٌلذٚد ٌؼذَ 

حٌغّخف ٌُٙ رخٌذخٛي اٌٟ رؼل حٌذٚي رلـؾ ٚأٚ٘خَ ٚط١١ّض ر١ُٕٙ ٚر١ٓ حٌغٛس١٠ٓ، 

ٌّقش٠ش رخٌظلذ٠ذ رخٌغفش اٌٟ لشس حٌزؼل ُِٕٙ ِّٚٓ ٠لٍّْٛ ؿٛحصحص حٌغفش ح

ِقش ِٕٚٙخ اٌٟ أٚسٚرخ ػزش حٌزلخس ك١غ ٚحؿٗ حٌؼذ٠ذ ُِٕٙ حٌّٛص فٟ ػشك 

حٌزلش، أٚ حٌٟ لطخع غضس عٛحء رخٌطشق حٌؾشػ١ش أٚ غ١ش حٌؾشػ١ش ػزش أٔفخق 

 حٌّٛص ٟٚ٘ وخٌظخٌٟ:

 الالجئىن الفلسطُىُىن الذَه وشحىا إلً مصز: أوال

حٌظٟ عٍٙض دخٛي حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ ِٓ ِقش ٟ٘ أٌٟٚ حٌذٚي حٌؼشر١ش 

عٛس٠خ اٌٝ أسحم١ٙخ، ؽش٠طش أْ سد حألعشس لذ طـخٚص حألسرؼ١ٓ ػخِخ، ٚأػفض 

حٌٕغخء ِٓ حٌلقٛي ػٍٟ طؤؽ١شس دخٛي، ٚمشٚسس ِشحفمش  حألرٕخء حٌزوٛس حٌز٠ٓ 

ػخِخ حألعشس، ٚكغذ طمذ٠ش دحثشس حٌالؿج١ٓ رّٕظّش حٌلش٠ش  81طـخٚص ػّشُ٘ أي 

١ش ال طٛؿذ ٕ٘خن أ٠ش اكقخث١خص سع١ّش ٚدل١مش ػٓ أػذحدُ٘، فّقش دخٍٙخ حٌفٍغط١ٕ

ػذس أالف ِٓ حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ وّّش اِخ ٌٍخشٚؽ اٌٝ أٚسرخ ٚحٌّٛص فٟ 

ػشك حٌزلخس، أٚ حٌذخٛي اٌٝ غضس رطشق غ١ش ِؾشٚػش
 (xxxi.)

 

٠ٛحؿٗ حٌٕخصكْٛ حٌفٍغط١ٕ١ْٛ ِٓ عٛس٠خ أٌُ حٌغشرش ِٚؤعخس حٌل١خس ِٚؼخٔخس 

ظّشس، ٟٚ٘ طظؼٍك رخإللخِش ٚحٌؼًّ ٚحٌظؼ١ٍُ ٚكظٝ حٌغىٓ، ٚرّشٚس حٌٛلض طظفخلُ ِغ

حألصِش، ٠ٚشطفغ عمف حٌّؼخٔخس، ك١غ طخٍض ػُٕٙ حألٚٔشٚح ٚحػظزشص أْ ِقش 

١ٌغض فٟ ٔطخق أػّخٌٙخ، ِّخ دفغ اٌٝ طؼخي حألفٛحص ٌٛمغ كذ ٌّؼخٔخس 

حٌفٍغط١ٕ١ش رخٌمخ٘شس  حٌفٍغط١١ٕ١ٓ، ٚوخٔض حٌزذح٠ش رخػظقخُِٙ أِخَ ِمش حٌغفخسس

طؼز١شح ػٓ عخطُٙ
 (xxxii.)

 

ٚطؾ١ش حٌظمذ٠شحص اٌٝ أْ ػذد حٌٕخصك١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ ِٓ عٛس٠خ اٌٝ ِقش، 

أٌف الؿت فٍغط١ٕٟ، فٟ ك١ٓ طف١ذ طمذ٠شحص ٚوخٌش غٛع ٚطؾغ١ً  ٠80مذس رلٛحٌٟ 

آالف ٔخصف فٍغط١ٕٟ 1حٌالؿج١ٓ أْ ػذدُ٘ ٠مظشد ِٓ 
 (xxxiii.)

فٟ ك١ٓ طف١ذ  

فخدسس ػٓ ٚوخٌش حألٚٔشٚح أْ ػذد حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ حٌز٠ٓ اكقخث١خص أخشٞ 
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0280الؿت فٍغط١ٕٟ كظٟ حٌؼخَ  9222ٚفٍٛح ِقش ِٓ عٛس٠خ ٠مذس رلٛحٌٟ 

 

(xxxiv.)
 

حٌفٍغط١ٕٟ حٌالؿت ِٓ عٛس٠خ فٟ ِقش، ٠ؼخٟٔ ِؼخٔخس ِنخػفش ٠ّخ ٠ؼخ١ٔٗ 

ٟ حإللخِش  أخٖٛ حٌغٛسٞ ، فٙٛ ال ٠طخٌذ عٛٞ ِؼخٍِظٗ أعٛس رخٌالؿج١ٓ حٌغٛس١٠ٓ ف

ٚحٌقلش ٚحٌظؼ١ٍُ، فُٙ ِلشِْٛ ِٓ أرغو حٌلمٛق حإلٔغخ١ٔش، ك١غ ٠ؼخْٔٛ  ِؼخٔخس 

وز١شس ِٓ أؿً حعظجـخس ِٕضي، ٚكغذ اِىخ١ٔخطٗ حٌّخد٠ش ٚحٌظٟ ٟ٘ أفال ِلذٚدس، 

ٚحٌلقٛي ػٍٟ ػًّ فؼذ ؿذح، حٌزطخٌش ػخ١ٌش ٚحٌشٚحطذ ِظذ١ٔش ٔغز١خ، ُٚ٘ 

ِئعغخص دٌٚش ٚال أ١ٍ٘ش طؼظٕٟ رُٙ، ٚال أكذ  ٠ظّْٕٛ حٌؼٛدس ٌّخ١ّخطُٙ، فٟ ك١غ ال

٠مذَ ٌُٙ ِغخػذحص، ٚحألخطش أُٔٙ ال ٠ؼذْٚ ِٓ هشف حٌذٌٚش حٌّقش٠ش الؿج١ٓ رً 

ِم١ّ١ٓ اِخ رغشك حٌغ١خكش أٚ حٌذسحعش أٚ حٌؼًّ، ٚكظٟ ِئعغخص حٌالؿج١ٓ فٟ 

ِقش ال طؼظشف رُٙ، ٚطزٍغُٙ أُٔٙ ِٓ ِغج١ٌٛخص حألٚٔشٚح، فُٙ أ٠ظخَ رذْٚ سحع 

ال ِؼ١ٓ ٠غخػذُ٘ ػٍٟ فؼٛرخص حٌّؼ١ؾش، ٚكظٝ الخِظُٙ ٠طخٌٙخ طؼم١ذحص ٚ

ٌٍلقٛي ػ١ٍٙخ  رؼذ حٌلقٛي ػٍٟ حألٚسحق حٌؼزٛط١ش ِٓ عٛس٠خ، ِٚٓ حٌغفخسس 

حٌفٍغط١ٕ١ش ٚغ١ش٘خ، ٚرؼذ حٌلقٛي ػ١ٍٙخ طمف ِشس أخشٞ، أِخَ ِشحوض حاللخِخص 

شحص لذ طظؤخش ألوؼش ٌظٕظظش دٚسح، فٟ ظً حٌنغو ػ١ٍٙخ، ٚرؼذ طغ١ٍّٙخ طٕظظش فظ

ِٓ ؽٙش ٚلذ طظىشس حٌّؼخٔخس فٟ حٌلقٛي ػٍٟ ؿٛحصحص حٌغفش
 (xxxv.)

 

ِئعغخص كمٛل١ش أٚسٚر١ش ػزشص ػٓ لٍمٙخ حٌزخٌغ ِٓ حٌّؼخٍِش حٌغ١جش حٌظٟ 

طٍمخ٘خ لشحرش طغؼش آالف الؿجٟ فٍغط١ٕٟ لذِٛح اٌٝ ِقش ٘شرخ ِٓ حٌقشحع حٌذحثش 

ألٚس ِٚظٛعطٟ ٌلمٛق حإلٔغخْ فٟ فٟ عٛس٠خ ِٕز ػخ١ِٓ، فٟ ك١ٓ لخي حٌّشفذ ح

ر١خْ ِؾظشن ِغ طـّغ " سحفذ فٍغط١ٕٟ عٛس٠خ " أْ حٌغٍطخص حٌّقش٠ش طّخسط 

ط١ّضح ٚحملخ مذ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ ِٓ كٍّش حٌٛػخثك حٌغٛس٠ش، ك١غ ال طظُ ِؼخٍِظُٙ 

ػٍٟ لذَ حٌّغخٚحس ِغ حٌالؿت حٌغٛسٞ، ٚرٌه رقٛسس طٙذد إُِٔٙ ٚطخٍك طؼم١ذحص 

 ٟ ػٍٟ حٌّذٜ حٌزؼ١ذ. فٟ ٚمؼُٙ حٌمخٔٛٔ

فٟ ك١ٓ أٚمق حٌز١خْ " أْ حٌالؿت حٌفٍغط١ٕٟ حٌزٞ ٠لًّ ٚػ١مش عفش 

عٛس٠ش، ال ٠غّق ٌٗ رذخٛي حألسحمٟ حٌّقش٠ش اال ػزش حٌّطخس، حألِش حٌزٞ ٠ّؼً 
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طؼم١ذح ٌٛمؼُٙ فٟ ظً اغالق ِطخس دِؾك رؾىً دٚسٞ، وّخ أْ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ 

ـخصُ٘ رؾىً طؼغفٟ لزً أْ ٠ظُ طشك١ٍُٙ اٌٝ حٌمخد١ِٓ ػزش طشو١خ أٚ ٌزٕخْ، ٠ظُ حكظ

حٌـٙش حٌظٟ لذِٛح ِٕٙخ "
(xxxvi.)

 

طّخسط حٌذٌٚش خطؤ فخدكخً رلك حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ حٌمخد١ِٓ ِٓ عٛس٠خ، 

فٟٙ ط١ّض ر١ُٕٙ ٚر١ٓ اخٛحُٔٙ ِٓ حٌالؿج١ٓ حٌغٛس١٠ٓ، ٚطّٕغ طغـ١ٍُٙ والؿج١ٓ 

ؼش ٌألُِ حٌّظلذس، رلـش أُٔٙ ِغظف١ذ٠ٓ ِٓ خذِخص حٌّفٛم١ش حٌغخ١ِش ٌالؿج١ٓ حٌظخر

فٍغط١ٕ١ْٛ ٠ٚظزؼْٛ ٚال٠ش حألٚٔشٚح كغذ اػالْ ٚصحسس حٌخخسؿ١ش حٌّقش٠ش، ٟٚ٘ 

طغفً طّخِخ أْ ِقش خخسؽ ٔطخق ػ١ٍّخص حألٚٔشٚح، ٚرخٌظخٌٟ ال طمذَ ٌُٙ أٞ 

خذِخص أٚ ِغخػذحص وّخ أٔٗ ٠لشَ حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ ِٓ كمُٙ رخٌلقٛي ػٍٟ 

حخً حألسحمٟ حٌّقش٠ش، اٌٝ ؿخٔذ حٌلك رخٌّؼٛٔخص ٚحٌشػخ٠ش حإللخِش ح١ٌّغشس د

حٌقل١ش حٌّخققش ٌالؿج١ٓ أٚلخص حٌٕضحػخص
 (xxxvii.)

 

 

 ثبوُب: الالجئىن الفلسطُىُىن الذَه وشحىا إلً مىبطق مخفزقت أخزٌ

ال طٛؿذ أٞ اكقخث١خص دل١مش ػٓ أػذحد حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ حٌز٠ٓ فشٚح 

ِٓ حٌقشحع حٌذحثش فٟ عٛس٠خ اٌٝ دٚي حٌـٛحس، ػُ اٌٝ دٚي حألٚسٚر١ش، 

ٚحإلعىٕذٔخف١ش، ك١غ ٘ـشٚح رطشق ِؾشٚػش ٚأخشٞ غ١ش ِؾشٚػش، ٚعمو ُِٕٙ 

١ُ حٌٍـٛء ٚهٍزخ حٌؾٙذحء ُ٘ ٚػخثالطُٙ ِّخ كخٌٚٛح حٌظغًٍ ػزش حٌزلخس ٘شرخ ِٓ ؿل

ٌٍل١خس، ك١غ طظضح٠ذ حٌٙـشس حٌغ١ش ؽشػ١ش ِٓ حٌؼذ٠ذ ِٓ حٌذٚي حٌؼشر١ش اٌٝ أٚسٚرخ 

 ػزش لشحفٕش حٌزلش، ٔـخ ُِٕٙ ِٓ ٔـخ ِٚخص حٌّجخص ُِٕٙ غشلخ . 

وّخ أْ ٕ٘خن أػذحد ِٓ حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ حٌز٠ٓ ٔضكٛح ِٓ عٛس٠خ، 

ح ِٓ ٚحلؼُٙ دحخً ِقش، اِخ ٚحعظطخػٛح حٌٛفٛي اٌٝ حألسحمٟ حٌّقش٠ش ٘شرٛ

ِظـ١ٙٓ ألٚسٚرخ ػزش حٌزلش، أٚ اٌٝ لطخع غضس ػزش رٛحرخص غ١ش ؽشػ١ش ِٓ أؿً 

أْ ٠زمٛح ػٍٟ ل١ذ حٌل١خس، فٟ ظً ظشٚف حلظقخد٠ش فؼزش ٚٚحلغ ِؤعخٚٞ ٠ٕذٞ ٌٗ 

 حٌـز١ٓ.
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ٚكغذ اكقخث١خص دحثشس حٌالؿج١ٓ رّٕظّش حٌظلش٠ش حٌفٍغط١ٕ١ش ٚػٍٟ  

صوش٠خ حالغخ لخي" أْ ػذد حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ حٌز٠ٓ  ٌغخْ ِغئٌٚٙخ حٌذوظٛس

ٚفٍٛح لطخع غضس رطشق سع١ّش ٚغ١ش سع١ّش ٠ظشحٚف ر١ٓ أٌف اٌٝ أٌف ِٚجظٟ 

الؿت
 (xxxviii.)

 

ٚكغذ طمش٠ش دحثشس ؽجْٛ حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ رمطخع غضس، طمذس ػذد 

ذس طم 0280حٌؼخثالص حٌٕخصكش حٌز٠ٓ ٚفٍٛح حٌٟ لطخع غضس كظٟ ٔٙخ٠ش حٌؼخَ 

ػخثٍش8902رلٛحٌٟ 
 (xxxix.)

 

فٟ ك١ٓ طف١ذ اكقخث١خص أخشٞ فخدسس ػٓ ٚوخٌش حألٚٔشٚح أْ ػذد   

الؿت  8222حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ حٌز٠ٓ ٚفٍٛح غضس ِٓ عٛس٠خ ٠مذس رلٛحٌٟ 

0280فٍغط١ٕٟ كظٟ حٌؼخَ 
 (xl.)

 

ٕٚ٘خن أػذحد حخشٞ ِٓ حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ ُٚ٘ رخٌظلذ٠ذ ِٓ فجش 

حٌفٍغط١١ٕ١ٓ حٌز٠ٓ لذِٛح فٟ حٌغخرك ِٓ حٌى٠ٛض ٚحٌؼشحق، حٔظمٍٛح اٌٝ حٌالؿج١ٓ 

فٟ خ١خَ ػٍٟ حٌلذٚد ٌُٚ  0280حٌلذٚد حٌغٛس٠ش حٌؼشحل١ش، ك١غ ػخؽٛح كظٟ ػخَ 

٠غّق ٌُٙ رخٌذخٛي اٌٝ حٌؼشحق، فٟ ك١ٓ حعظطخػض ٚفٛد د١ٌٚش ِٓ حدخخي رؼل 

حٌؼخثالص فٟ ك١ٓ حٔظمٍض ػخثالص أخشٞ ٌٍغٛدحْ ٚح١ٌّٓ
 (xli.)

 

ٚخالي ِمخرٍظٟ ٌزؼل ٘زٖ حٌؼخثالص حٌفٍغط١ٕ١ش حٌظٟ دخٍض اٌٝ لطخع غضس 

٘شرخ ِٓ كـُ حٌّٛص، ٚخطش حٌقشحع حٌّلظذَ فٟ عٛس٠خ، ٚفشحع حٌزمخء فٟ 

حألسحمٟ حٌّقش٠ش دْٚ ِغخػذس ٚال ِؼ١ً، ٚك١غ وخٔٛح ؽٙٛد ػ١خْ ػٍٟ كـُ 

ٛس٠خ، ٚرؼذ ٔضٚكُٙ حٌّؼخٔخس ٚحٌّؤعخس حٌظٟ ػخؽٛ٘خ رؼذ حٔذالع حالكظـخؿخص فٟ ع

ِٕٙخ اٌٝ حٌذٚي حألخشٜ، ٚلطخع غضس، ك١غ وخْ ٌُٙ حٌلذ٠غ حٌظخٌٟ
(xlii)

 : 

ِمخرٍش ِغ حٌغ١ذس ح٠ٕخط ِلّذ دٚكخْ ٚحٌظٟ وخٔض طم١ُ فٟ ِخ١ُ ح١ٌشِٛن 

لزً ٔضٚكٙخ اٌٝ لطخع غضس، ٚففض كخٌظُٙ رخٌّؤعخس حٌلم١م١ش، ك١غ لخٌض " وٕخ 

١ٌظ ٌذ٠ٕخ اؽىخ١ٌخص، رؼذ حألكذحع ػؾٕخ  ٔؼ١ؼ فٟ ٚهٕٕخ حٌؼخٟٔ عٛس٠خ ِغظمش١٠ٓ،

٘ـشس ػخ١ٔش ؽؼشٔخ رّشحسطٙخ، فٕلٓ ٔؼ١ؼ فٟ طؾظض ال ٠ٛ٘ش ٚال ِىخْ ٚال حًِ فٟ 

حٌل١خس، ِخ١ُ ح١ٌشِٛن دِش ٌُٚ ٠زمٟ ف١ٗ عٛٞ حٌؼـضس ٚحالهفخي، ٚحٌفمشحء ِٓ 
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٠ّظٍه حٌّخي حعظطخع حفطلخد ػخثٍظٗ ٚحٌخشٚؽ، ِٚٓ ٌُ ٠غظطغ رمٟ ٠ٕظظش 

ٟ حٌخشٚؽ ٠ظطٍذ طقش٠ق ِٓ حٌـٙخص حال١ِٕش حٌّغ١طشس ػٍٟ حٌّخ١ُ ِق١شٖ، كظ

وخٌـ١ؼ حٌلش ٚدحػؼ ٚؿزٙش حٌٕقشس، ٌٚـخ عىخْ حٌّخ١ُ اٌٝ حٌذٚي حالٚسر١ش 

ُِٕٚٙ اٌٝ طشو١خ حٚ ٌزٕخْ حٚ حألسدْ". ٚػٕذ عئحٌٙخ ػٓ كخي حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ 

ظؤو١ذ ع١ىْٛ أفنً فٟ فٟ اهخس حٌغ١ٕخس٠ٛ٘خص حٌغخرمش أؿخرض "كخي حٌالؿج١ٓ رخٌ

كخٌش رمخء حٌٕظخَ، أِخ فٟ كخٌش عمٛهٗ ع١ؼ١ؾْٛ ِؤعخس أخشٞ، ٚع١ن١ؼْٛ أدسحؽ 

حٌش٠خف، ٚفٟ كخٌش رمخء حألصِش عظىْٛ ك١خطُٙ رذْٚ أًِ ٚال طؼ١ٍُ ٚعظضدحد 

 ظشٚفُٙ ٚأٚمخػُٙ لٙشح ِٚؼخٔخس".

حٌغ١ذس أَ ِلّذ ٟٚ٘ أ٠نخ ِٓ عىخْ ِخ١ُ ح١ٌشِٛن ٚفٍض ٌمطخع غضس 

طمٛي "ِخ كذع فٟ ِخ١ُ ح١ٌشِٛن ٠ظلًّ حٌـ١ّغ ِغج١ٌٛظٗ ِٓ فقخثً  0280ػخَ 

ٚٔظخَ، ال دٚس ٌٍفقخثً، وٕخ ٔؼ١ؼ لزً حألصِش رؾىً ِّظخص ال فشق ر١ٓ فٍغط١ٕٟ 

 ٚعٛسٞ، ك١خس ِغظمشس".

ٚػٕذ عئحٌٙخ ػٓ طذحػ١خص حالٔمغخَ حٌغ١خعٟ حٌفٍغط١ٕٟ ػ١ٍُٙ أؿخرض " 

ٛ طٛكذ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٌظغ١شص أٚمخػٕخ ٚطغ١ش ٔؼُ حالٔمغخَ ٌٗ طؤػ١ش عٟء ػ١ٍٕخ ٌٚ

حٌظؼخًِ ِؼٕخ رؼذ حألصِش، رخٌظؤو١ذ ع١ىْٛ ٌٕخ ِشؿؼ١ش ع١خع١ش ٚحكذس ِٚٛلف 

 ٚحكذ".

ٚػٓ ِغظمزً حٌالؿج١ٓ فٟ عٛس٠خ لخٌض حَ ِلّذ " حٌالؿج١ٓ لزً حألصِش 

وخٔٛح ٠ؼ١ؾٛح ك١خس ِٕذِـش ِغ حٌؾؼذ حٌغٛسٞ، ٚوخٔض ك١خطُٙ ؿ١ذس ل١خعخ 

فٟ حٌذٚي حألخشٜ، ٚال حػٍُ ِخرح ع١ىْٛ ِق١شُ٘ كخي عمو حٌٕظخَ،  رخٌالؿج١ٓ

ٌٚىٓ فٟ ظً رمخء حألصِش عظزمٟ ك١خطُٙ فٟ لٙش ٚظٍُ ٚطؾظض ِٚؼخٔخس لخع١ش ال 

 طٛفف".

ٚكٛي حٌـٙخص حٌظٟ لذِض ٌُٙ خذِخطٙخ أػٕخء ٔضٚكُٙ أؿخرض " ١ٌظ ٌذٞ 

كقخس حٌّخ١ُ، ِؼٍِٛخص ػٓ أٞ ِغخػذحص لذِض ِٓ حٌغٍطش أٚ حٌفقخثً حػٕخء 

ٔلٓ ٚفٍٕخ غضس رطش٠ك غ١ش ؽشػ١ش ٚحٔظمٍٕخ ٌل١خس حخشٞ فٟ غضس ٌٕزذأ ِٓ 

حٌقفش، ٚح٢ْ حألٚٔشٚح طقشف ٌٕخ رذي ح٠ـخس ٚرؾىً غ١ش دٚسٞ، ٔلٓ ٔؼ١ؼ 
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رذْٚ ػًّ حالْ ٚال ِقذس ٌٍذخً ٚٔؼظّذ ػٍٟ حٌّغخػذحص حالغخػ١ش حٌظٟ طمذِٙخ 

 حألٚٔشٚح".

طغىٓ ِخ١ُ ح١ٌشِٛن لخٌض " وٕخ ٔؼ١ؼ ِٛحهٕش أخشٞ طذػٟ أَ أٔظ وخٔض 

لزً حألصِش ك١خس عؼ١ذس ٚٔلٓ ِلغٛد٠ٓ ػ١ٍٙخ، عٛس٠خ دٌٚش حٌل١خس ف١ٙخ رغ١طش 

ٚسخ١قش، ِٚخ كذع ٘ٛ ِئحِشس ػٍٟ عٛس٠خ، ٔلٓ حٌفٍغط١ٕ١ْٛ ِذ٠ْٕٛ ٌٍٕظخَ 

حٌغٛسٞ حٌزٞ ٚفش ٌٕخ ك١خس وش٠ّش ٚإِٓش ف١ٙخ كمٛق وخٌؾؼذ حٌغٛسٞ، ِخ كذع 

٘ٛ رغزذ حإلس٘خر١ٓ حٌز٠ٓ فشٚح ا١ٌٗ، ٚكّخط ٚحٌـزٙش حٌؾؼز١ش  فٟ ِخ١ُ ح١ٌشِٛن

حٌم١خدس حٌؼخِش ُ٘ ِٓ ٠ظلًّ حٌّغج١ٌٛش، ٚحالٔمغخَ حٌغ١خعٟ حٌفٍغط١ٕٟ ٌٗ أػخس عٍز١ش 

ػ١ٍٕخ، ح١ٌَٛ ال أِخْ ٌٕخ فٟ عٛس٠خ ٔلٓ ِغظٙذف١ٓ ِٓ حٌّؼخسمش ِٚٓ حٌٕظخَ ال 

حالخشْٚ ِٓ حٌفمشحء ٚرٚٞ أكذ ٠ؼك رٕخ، ٔضف حٌٕخط خخسؽ رٍذُ٘ عٛس٠خ ٚرمٟ 

 حٌذخً حٌّلذٚد ٕ٘خن ٌّٛحؿٙش ِق١ش ِـٙٛي".

ِٛحهٕش أخشٞ طذػٟ ؿ١ٙخْ ِلّذ ِٓ عىخْ ِخ١ُ ح١ٌشِٛن ٚفٍض لطخع 

غضس رظقش٠ق خخؿ ِٚظضٚؿش ِٓ فٍغط١ٕٟ ِم١ُ أفالً فٟ غضس ٚوخْ ٠ؼ١ؼ 

رغٛس٠خ لخٌض " حٌالؿت حٌفٍغط١ٕٟ فٟ عٛس٠خ أفنً ِٓ أٚسٚرخ ِٓ ك١غ حٌظؼ١ٍُ 

حٌقلش ٚحٌؼًّ، ٚفٟ اهخس حٌلمٛق حٌّذ١ٔش حٌظٟ ِٕلٙخ حٌٕظخَ ٌٕخ، فٍٕخ كك حٌظٍّه ٚ

ٚحٌّظخؿشس ٚحٌّمخٌٚش، ٔلقً ػٍٟ وخفش حالِظ١خصحص حٌظٟ ٠لقً ػ١ٍٙخ حٌغٛس١٠ٓ 

أٔفغُٙ، ِخ كذع ٘ٛ ِئحِشس ػٍٟ عٛس٠خ ٚػٍٟ حٌذٚي حٌؼشر١ش، ٔلٓ وفٍغط١١ٕ١ٓ 

خ حٌٕخة رخٌٕفظ ػٕٙخ، ِٚخ كقً فٟ ٌغٕخ ِؼ١ٕٓ رخألكذحع حٌظٟ طـشٞ ِٓ ِقٍلظٕ

ِخ١ُ ح١ٌشِٛن ٠ظلًّ ِغج١ٌٛظٗ حٌـ١ؼ حٌلش حٌزٞ دخً حٌّخ١ُ ِّخ حمطش ؿ١ؼ 

حٌٕظخَ ٌمقفٗ، حالٔمغخَ حٌفٍغط١ٕٟ حٔؼىظ ػ١ٍٕخ، فال ِٛلف ِٛكذ، ٔضف حٌالؿجْٛ 

اٌٝ حٌذٚي حٌّـخٚسس ٚاٌٝ أٚسٚرخ ػزش حٌزلخس، ِٓ ٠ّظٍه حٌّخي ٔضف دحخً عٛس٠خ 

ظٍه ؽك هش٠مٗ ٌّق١ش ِـٙٛي، أػ١خْ حٌّخ١ُ دػض اٌٝ طؾى١ً ٌـخْ ِٚٓ ال ٠ّ

ؽؼز١ش ٌٕؤٞ أً٘ حٌّخ١ُ ػٓ حٌّؾخوً، رمخء حٌٕظخَ ٘ٛ ِقٍلش ٌالؿج١ٓ 

حٌفٍغط١١ٕ١ٓ، أِخ فٟ كخٌش عمٛهٗ فخٌّق١ش ِـٙٛي، ٌٚىٓ ارح حعظّشص حألصِش 

ع١ضدحد حٌٕضٚف ٚعظضدحد حألٚمخع عًٛء، دحػؼ ٚؿزٙش حٌٕقشس ػٍّض ػٍٟ 
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١ً أٞ حطفخق ٠ـٕذ حٌّخ١ُ حٌّؤعخس، كذػض طفخّ٘خص ر١ٓ حٌـ١ؼ حٌلش ٚلٛحص طؼط

 حٌٕظخَ ػٍٟ طـ١ٕذ حٌّخ١ُ اال أُٔٙ ػطٍٛح رٌه".

حٌٕخؽو حالؿظّخػٟ َ. ِلّذ حٌؾ١خ، سث١ظ ِـٍظ ادحسس ؿّؼ١ش كمٟ 

حٌخ١ش٠ش خالي ِمخرٍش ِؼٗ ٠مٛي "كخي حٌفٍغط١١ٕ١ٓ لزً حألصِش ال ٠خظٍف ػٓ 

رىخفش حٌلمٛق حٌغ١خع١ش ٚحٌمٛح١ٔٓ حٌظٟ طٕظُ حٌؼاللش ِغ حٌغٛس١٠ٓ، طّظؼٛح 

حٌفٍغط١١ٕ١ٓ عخٚص ر١ُٕٙ ٚر١ٓ ُِٙ فٟ كىُ حٌغٛس١٠ٓ، ٚرخٌظخٌٟ ٌُ طظـشأ أٞ 

كىِٛش عٛس٠ش رظغ١١ش ٘زح حٌمخْٔٛ، حٌالؿج١ٓ حٌز٠ٓ خشؿٛح ٌغٛس٠خ وخٔٛح ِغظمش١٠ٓ 

الؿج١ٓ ػٍٟ أوؼش ِٓ دٚي حٌـٛحس حألخشٜ، طّظغ حٌٕخط رىخًِ كمٛلُٙ، كقً حٌ

فشؿ حٌؼًّ دْٚ ل١ٛد، كقً حٌالؿج١ٓ ػٍٟ كك حٌظٕمً ِٓ ٚاٌٝ عٛس٠خ، رخعظؼٕخء 

حٌظٟ طؼٛد أفٌُٛٙ ِٓ غضس ٠ٚلٍّْٛ حلخِخص ِئلظش ٚال ٠لك  8210الؿج١ٓ ػخَ 

ٌُٙ ِضحٌٚش حٌؼًّ حٌشعّٟ، أِخ رؼذ حألصِش أفزلض أٚمخػُٙ ِؤعخ٠ٚش ٚأفزق 

سأط حٌفٍغط١ٕٟ ِطٍٛد"
 (xliii.)

 

 

 الخبحمت:

ٔضف حٌالؿجْٛ حٌفٍغط١ٕ١ْٛ ِٓ عٛس٠خ ٘شرخ ِٓ ٚحلغ حالصِش فٟ عٛس٠خ 

ٚطفخػالطٙخ حٌظٟ وخٔض طلخفشُ٘ طخسو١ٓ خٍفُٙ ِخمٟ أ١ٌُ، ِٚغظمزً ِـٙٛي ٠خ١ُ 

ػ١ٍٗ حٌغّٛك ٔلٛ حٌذٚي حٌّـخٚسس ح١ٍِٓ رخٌؼ١ؼ رٛحلغ حفنً ٚك١خس حِٕش، ٌىٓ 

ش٠مش حٔغخ١ٔش طخفف ِٓ حكالُِٙ طزذدص ٚحٔلغشص رؼذ حعظمزخٌُٙ حٌزٞ ٌُ ٠ىٓ رط

ِؼخٔخطُٙ رً فٟ ظشٚف غخِنش، ط١ّض حعظمزخٌُٙ ِٓ رٍذ حٌٟ حخش ٚطؼخٍِض وً دٚي 

ِؼُٙ فٟ حهخس كغخرخطٙخ حال١ِٕش ٚحٌغ١خع١ش، رؼ١ذح ػٓ حٌذٚس حالٔغخٟٔ حٌّطٍٛد 

كغذ حالطفخل١خص حٌذ١ٌٚش حٌخخفش رخٌالؿج١ٓ ٚحٌٕخصك١ٓ حٌفخس٠ٓ ِٓ ؿل١ُ حٌلشد 

فُٙ ٘شرٛح ِٓ ؿل١ُ حٌّٛص حٌغش٠غ ٔظ١ـش حٌمقف ٚحٌقشحع حٌّظقخػذ، 

ٚحٌّٛحؿٙش حٌؼغىش٠ش حٌّغٍلش ػٍٟ حالسك حٌغٛس٠ش ١ٌٛؿٙٛح ؿل١ُ حٌّؼخٔخس 

 ِٚشحسس حٌٍـٛء ٚحٌظ١ّٙؼ حٔظظخسح ٌٍّٛص حٌزطٟء حٌز٠ٓ فشٚح ِٕٗ.

  



              

081 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017 لرابعالعدد املحق                            المجلد الثامن                                      

 الالجئون الف لسطينيون من سوريا ورحلة المعاناة في الدول األخرى
 خالد احمد احمد موسي

 
 - المزاجع:

 

 حٌالؿج١ٓ ٍِف سث١ظ حٌظٕف١ز٠ش حٌٍـٕش ػنٛ حألغخ صوش٠خ حٌذوظٛس ِمخرٍش -8

 فظق، ٌلشوش حٌّشوض٠ش حٌٍـٕش ٚػنٛ حٌفٍغط١ٕ١ش، حٌظلش٠ش رّٕظّش حٌفٍغط١١ٕ١ٓ

 .82/2/0280 رظخس٠خ غضس، فٍغط١ٓ،

حٌٍـٛء ٚحٌٕضٚف ح ٌمغشٞ ، طلم١مخص ِـٍش  ٔز١ً حٌغٍٟٙ ، فٍغط١ٕ١ٛ عٛس٠خ  -0

 892ـ802، ؿ 0289، ؽظخء 2حٌذسحعخص حٌفٍغط١ٕ١ش ، حٌؼذد

كغخَ ؽلخدس ، فٍغط١ٕ١ٛ عٛس٠خ ؿل١ُ حاللظالع ٚع١ٕخس٠ٛ٘خص حٌّغظمزً، ِقذس  -0

 .01عزك روشٖ ، ؿ

ٚحلغ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ عٛس٠خ فٟ ظً حألصِش، حٌّٙـشْٚ  حٌلف١ع عال٠ّش، رالي ػزذ -9

١ْٛ ِٓ عٛس٠خ اٌٟ خخسؿٙخ، ِٛلغ كٍّش حٌٛفخء حألٚسٚرٟ حٌفٍغط١ٕ

                              .http://www.europal.org/ar/2013/4/22.أٔظش:

                    

 رالي ػزذ حٌلف١ع عال٠ّش / ِقذس عخرك . -0

6- Badil staff, (2014), Palestinian Refugees From Syria: Ongoing 

Nakba, Ongoing Discrimination, Al majdal Issue N.56. 

 . 00/8/0280كغخَ ؽلخدس ٔمال ػٓ ٚوخالص .  -0

8- Erakat, Palestinian Refugees and the Syrian Uprising: Filling 

the Protection Gap During Secondary Forced. 

 رالي ػزذ حٌلف١ع  عال٠ّش، ِقذس عخرك . -2

حٌؼخؿً، أصِش عٛس٠ش حالل١ّ١ٍش،  ٚوخٌش حألٚٔشٚح، أصِش عٛس٠ش، حٌٕذحء -82

80/0/0280. 

 . 00/8/0280كغخَ ؽلخدس ، ٔمال ػٓ ػالِخص حٚٔال٠ٓ  -88

                                           .www.maannews.netٚوخٌش ِؼخ  حإلخزخس٠ش -80

                                                          .  

              .www.mannews.netٌش ِؼخ حإلخزخس٠ش.كغخَ ؽلخدس ، ٔمال ػٓ  ٚوخ -80

                                                     

 كغخَ ؽلخدس ٔمال ػٓ ِٛلغ حألِٓ حٌؼخَ حٌٍزٕخٟٔ ػٍٟ ؽزىش حالٔظشٔض . -89

 .82/2/0280ِمخرٍش عزك روش٘خ ِغ حٌذوظٛس صوش٠خ حألغخ، رظخس٠خ  -80



              

082 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017 لرابعالعدد املحق                            المجلد الثامن                                      

 الالجئون الف لسطينيون من سوريا ورحلة المعاناة في الدول األخرى
 خالد احمد احمد موسي

 
 

حاللظالع ٚع١ٕخس٠ٛ٘خص حٌّغظمزً ، ِشوض  كغخَ ؽلخدس فٍغط١ٕ١ٛ عٛس٠خ ، ؿل١ُ -81

 .92، ؿ 0280حألرلخع َ. ص. ف ، 

 

17- Badil staff , (2014), Palestinian Refugees from Syria: 

Ongoing Nakba, Ongoing Discrimination. AL majdal Issue 

N.56 

 

18- Antonius Forouk Abo Kasem, The effect of the legal status of 

displaced Syrians in Lebanon: the ghost of awarding rights 

that may lead to naturalization, Lebanon Files, April 6, 2014.  

ِئعغش ؽخ٘ذ حٌالؿجْٛ حٌفٍغط١ٕ١ْٛ ِٓ عٛس٠خ اٌٝ ٌزٕخْ ، دسحعش ١ِذح١ٔش ، أ٠ٍٛي  -82

0280 . 

 99ؽخ٘ذ، ِقذس عخرك،ؿ ِئعغش ػٓ كغخَ ؽلخدس، ٔمال -02

21- Badil staff , (2014), Palestinian Refugees from Syria: 

Ongoing Nakba, Ongoing Discrimination. AL majdal Issue 

N.56 

 . 08/8/0280فل١فش حٌشأٞ حألسد١ٔش  -00

23- Human Rights Watch, Not Welcome, 15. Human Rights 

Watch as also documented how Palestinians circumvent 

Jordan's ban on entry . Ibid., 15_17.  

 .82/2/0280ِمخرٍش عزك روش٘خ ِغ حٌذوظٛس صوش٠خ حألغخ، رظخس٠خ  -09

 . 0/0/0280دحثشس ؽجْٛ حٌالؿج١ٓ، ٚوخالص أٔزخء  -00

 ِشوض حٌّغظمزً، ٚع١ٕخس٠ٛ٘خص حاللظالع كـ١ُ عٛس٠ش، فٍغط١ٕ١ٛكغخَ ؽلخدس ،  -01

 .02،ؿ0280 حٌفٍغط١ٕ١ش، حٌظلش٠ش ِٕظّش حألرلخع،

١ٔٛص  .                                                                                                 د١ٔخ -00

 .www.donianews.net  



              

002 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017 لرابعالعدد املحق                            المجلد الثامن                                      

 الالجئون الف لسطينيون من سوريا ورحلة المعاناة في الدول األخرى
 خالد احمد احمد موسي

 
 

28- Badil staff , (2014), Palestinian Refugees from Syria: 

Ongoing Nakba, Ongoing Discrimination. AL majdal Issue 

N.56 

 .00كغخَ ؽلخدس، ِشؿغ عخرك، ؿ -02

 .00/0/0280ٚوخٌش حألٚٔشٚح، أصِش عٛس٠خ حإلل١ّ١ٍش، حٌٕذحء حٌؼخؿً،  -02

 .82/2/0280ِمخرٍش عزك روش٘خ ِغ حٌذوظٛس صوش٠خ حالغخ، رظخس٠خ  -08

 . 12كغخَ ؽلخدس ، ِقذس عخرك ، ؿ -00
 

 

                                         ِٛلغ حألٚٔشٚح ػٍٟ ؽزىش  حإلٔظشٔض .                     -00

.www.unrwa.org/arabic.php 

 .00/0/0280ٚوخٌش حألٚٔشٚح، أصِش عٛس٠خ حإلل١ّ١ٍش، حٌٕذحء حٌؼخؿً،  -09

 10-10كغخَ ؽلخدس ، ِقذس عخرك ؿ -00

 . 02/0/0280ر١خْ ٌٍّشوض حٌفٍغط١ٕٟ ٌلمٛق حإلٔغخْ )سحفذ(  -01

 .10كغخَ ؽلخدس، ِقذس عخرك، ؿ -00

 .82/2/0280ش٘خ ِغ حٌذوظٛس صوش٠خ حألغخ، رظخس٠خ ِمخرٍش طُ رو -01

 .82/2/0281طمش٠ش فخدس ػٓ دحثشس حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ رمطخع غضس، رظخس٠خ  -02

 .00/0/0280ٚوخٌش حألٚٔشٚح، أصِش عٛس٠خ حإلل١ّ١ٍش، حٌٕذحء حٌؼخؿً،  -92

ِمخرٍش ِغ حٌذوظٛس ِلّٛد حٌؾخ٠ٚؼ، ػنٛ ِـٍظ ادحسس ؿّؼ١ش كمٟ حٌخ١ش٠ش،  -98

 .82/2/0280غضس، رظخس٠خ فٍغط١ٓ، 

ِمخرٍش ِزخؽشس ِغ أعش فٍغط١ٕ١ش ٘شرض ِٓ عٛس٠خ اٌٝ لطخع غضس ، ٚطلفظٛح  -90

 1/0/0281ػٍٟ روش أعّخثُٙ ٌذٚحػٟ أ١ِٕش ٚرٌه رظخس٠خ 

ؿّؼ١ش كمٟ حٌخ١ش٠ش ٟٚ٘ ِئعغش ؽىٍض ٌظشػٟ حٌالؿج١ٓ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ حٌمخد١ِٓ  -90

 ِٓ عٛس٠خ ١ٌٚز١خ ٚاٌىّٓ ِٚمش٘خ فٟ لطخع غضس.


