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تقديم

الفلسطينيين  الالجئين  مع  الرسمي  األردني  للتعاطي  واضحة  سياسة  غياب  خلق 
و«المواطنة«  »الهوية«  بين  تنقلت  مزدوجة  إشكاليات  أراضيها،  في  المقيمين 
و»الدمج«، عكست نفسها في وضعية سياسية قانونية مجتمعية »هّشة«، شكلت، 
أساسًا، نتاج واقع اللجوء القسري اإلسرائيلي عامي 1948 و1967، وتبعات توالي سنوات 
الشتات دون حل قضيتهم بالعودة إلى أراضيهم وديارهم التي ُهجروا منها آنذاك.

مطلبي  سنٍد  إلى  الفلسطيني،  الوجود  من  المعلن،  الرسمي،  الموقف  ويحتكم 
»بالخيار  المنادية  الصهيونية  الطروحات  ومناهضة  التوطين  ورفض  العودة  بحق 
رسميًا  مبررًا  أعتمد  الحق«،  »تثبيت  بناصية  األخذ  أن  إال  البديل«،  و«الوطن  األردني« 
الجنسية  سحب  عمليات  مثل  قانونية،  وال  إنسانية  بغير  وصفت  عملية،  إلجراءات 
وبقاء حقوق المواطنة في نطاق حيزها النظري وغياب السند القانوني الحقوقي 
لوضعية شريحة فلسطينية واسعة تقيم في المملكة، مما جعل وضع الالجئين 

الفلسطينيين في األردن يعّد األكثر التباسًا من حال نظرائهم في الدول األخرى.

وقد أسفرت السياسة الرسمية عن »تجريد« زهاء 800 ألف أردني من أصول فلسطينية 
من جنسيتهم األردنية، وفق تقديرات غير رسمية، فحولهم تطبيق قرار فك االرتباط 
اإلداري والقانوني الصادر عام 1988، إلى عديمي الجنسية، وحرمهم من حقوقهم 
السلطات  تطالبهم  ولم  األردن  في  مقيمين  يزالون  ما  أنهم  رغم  السياسية، 
الرسمية بالرحيل، حتى اآلن على األقل. يضاف إليهم حوالي 300 – 350 ألف شخص 
من أبناء غزة لم يحملوا يومًا الرقم الوطني، مما يعني ذلك وجود أكثر من مليون 
إطار  دون  األردن  في  حاليًا  موجودين  الوطني  الرقم  يحملون  ال  ممن  فلسطيني 

قانوني أو حماية لهم.

خلق هذا الوضع فئات متنوعة من الفلسطينيين المقيمين في األردن، الفئة األولى 
لم  وهؤالء  حصرًا،  غزة  قطاع  من  القادمون  وهم  الزرقاء  البطاقة  بحملة  تسمى 
يكونوا أساسًا مواطنين أردنيين ولم يحملوا الرقم الوطني يومًا. وبسبب االفتقار 
الجهاز  الفئة تخضع لمزاجية  األردن؛ فإن حقوق هذه  بالالجئين في  لقانون خاص 
اإلداري، لعدم وجود قانون يحميهم، بما يجعلهم من أكثر الفئات »اضطهادًا« في 

األردن، و«يّشوه« وضعيتهم المجتمعية. 

مواطنين  كانوا  الذين  من  الخضراء  البطاقات  بحملة  فتسمى  الثانية  الفئة  أما 
أردنيين، وبحسب المسئولين فإن عملية »السحب« تمت بسبب إقامتهم الدائمة في 
الغربية، حيث تطلق  الغربية، سواء أكانوا سكان األردن أم مواطني الضفة  الضفة 
عليهم الحكومة لقب مواطنين فلسطينيين، وهي تسمية، يعتبرها خبراء القانون، 
»تضليلية«، »ألنه ال يوجد هناك جنسية فلسطينية، باعتبار أن الجنسية ال تنظمها إال 
ذات  الفلسطينية  الدولة  غياب  ظل  في  متحقق  غير  األمر  وهذا  سيادة،  ذات  دولة 
السيادة. فيما ترد مقوالت رسمية بضرورة الحفاظ على حق العودة، ولكن الحكومة 
وإنما  الغربية،  الضفة  إلى  إعادتهم  على  الجنسية  من  هؤالء  تجريد  عند  تعمل  ال 
يتمتع  التي  الحقوق  األردن، محرومين من  الجنسية منهم وتبقيهم في  تسحب 

بها المواطن، سوى حق اإلقامة. 
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أصول  من  أردنيون  وهم  الصفراء؛  البطاقة  حملة  الثالثة  الفئة  إطار  في  يندرج  فيما 
شرق  أصول  من  لألردني  التي  والواجبات  الحقوق  بكامل  نظريًا  يتمتعون  فلسطينية، 
لعدم  كافية  ضمانات  توجد  فال  الثابتة  القانونية  األسس  غياب  ظل  في  ولكن  أردنية، 
وضعهم  يبقي  بما  الخضراء،  البطاقات  أصحاب  من  أقرانهم  كحال  هؤالء  مصير  مآل 
الرقم  يحملون  ممن  فلسطينية  أصول  من  األردنيين  تخص  رابعة  فئة  وهناك  مهددًا. 
الوطني وليس بحوزتهم أي من البطاقات »الملونة«، رغم وجود حاالت سحب جنسية 
في أوساطهم لكنها قليلة وفردية، ففي المجمل لم تمّسهم تعليمات فك االرتباط.

وبذلك؛ فإن مفهوم »المواطنة« ال ينطبق، كليًا، على أكثر من مليون فلسطيني، حوالي 
20% منهم من الفئة الشابة، يقيمون في األردن، ومنخرطين، بشكل أو بآخر، في هياكلها 
وثقافية  واجتماعية  اقتصادية  بأدوار  ومضطلعين  المجتمعي،  ونسيجها  وأطرها 
وسياسية متفاوتة، بتصنيفاتهم »الملونة« وفق البطاقات التي بحوزتهم، والتي تفصل 
بفعل  التمثيل،  في  والتفاوت  الهوية  تحديات  يخلق  بما  وعدمها،  المواطنة  حّدي  بين 
الدمج باسم تأكيد الهوية، وينذر بحدوث توترات عميقة قد يصعب احتوائها  مقاومة 

أحيانًا تضّر بمصلحة الدولة نفسها ووحدتها.

القانوني  لإلطار  واالفتقار  الحقوقية،  المطالبة  في  القانوني  السند  غياب  يؤدي  كما 
الحياتية  المجاالت  مجمل  تطال  متداخلة  واقتصادية  اجتماعية  تحديات  إلى  المحدد، 
والعمل،  والتعليم  الصحة  في  األساسية  للحقوق  األدنى  الحّد  تمّس  التي  المتعددة، 

والحماية واألمان. 

والقانونية  السياسية  الوضعية  تبيان  محاولة  إلى  تهدف  الدراسة  فإن  سبق؛  لما  وفقًا 
والمجتمعية لالجئين الفلسطينيين المقيمين في المملكة، ممن ال يحملون الجنسية 
ظروفهم  على  ذلك  انعكاسات  ومدى  الرسمية،  األردنية  السياسة  ضوء  في  األردنية، 
الحياتية. ويقتضي ذلك البحث أواًل في األطر القانونية والسياسية المحلية ذات العالقة 
وتلك  بالعودة  أحقيتهم  تثبت  التي  الدولية  والقرارات  والقوانين  األردن،  في  بوضعهم 
واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  في  ثانيًا  والبحث  لوضعهم،  مرجعية  تشكل  التي 
المحور  في  وصواًل،  لها،  يتعرضون  التي  والتحديات  ضمنها،  يعيشون  التي  والحياتية 
الثالث، إلى محاولة الخروج بصيغة شمولية لتحسين وضعهم وظروفهم بما ال يمّس 

حقهم في العودة. 

المشكلة  أصحاب  عنها  عّبر  التي  التوصيات  من  بمجموعة  الدراسة  تقدمت  وقد 
للدراسات االقتصادية معهم،  الفينيق  التي أجراها مركز  اللقاءات  أنفسهم، من خالل 

والتي شكلت إحدى أدوات البحث المنهجي التي اعتمدتها الدراسة.

والمدنية  السياسية  الحقوق  توفر  أهمية  تأكيد  في  خالصتها  الدراسة  وأجملت 
االقتصادي  أدائهم  وحجم  العددي  وزنهم  مع  يتناسب  بما  األردن،  في  للفلسطينيين 
ال  األمر  وهذا  منها،  ُهّجروا  التي  وديارهم  أراضيهم  إلى  عودتهم  بانتظار  واالجتماعي، 
وال  فلسطين،  وطنهم  إلى  العودة  في  بحقهم  لالهتزاز  القابل  غير  بتمسكهم  يخل 

يعني، بشكل أو بآخر، دعوة إلى »التوطين« المرفوض كليًا. 

فقانونيًا؛ فإن حق العودة ينطبق على كل فلسطيني الشتات، ممن يحملون الجنسية 
فيهم  بمن  و1967،   1948 عامي  الالجئين  يشمل  بما  يحملونها،  ال  الذين  وأولئك  األردنية 
أصحاب البطاقات الصفراء والخضراء وأبناء غزة، فحمل الجنسية ال عالقة له بحق العودة، 
الذي ال ينتقص منه وال يسقطه، فيما تتم ممارسة حق العودة دون المساس بحقوق 

الشخص في األردن.
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تهدف هذه الدرا�صة اإىل حماولة تبيان الو�صعية ال�صيا�صية والقانونية 
واملجتمعية لالجئني الفل�صطينيني املقيمني يف اململكة، ممن ل يحملون 
ومدى  الر�صمية،  الأردنية  ال�صيا�صة  �صوء  يف  الأردنية،  اجلن�صية 

انعكا�صات ذلك على ظروف عملهم وظروفهم احلياتية.

ال�صيا�صية  الو�صعية  يف  تبحث  كونها  يف  الدرا�صة  اأهمية  تكمن 
الأردن،  يف  املقيمني  الفل�صطينيني  من  وا�صعة  ل�صريحة  والقانونية 
اأو  ب�صكل  الجتماعي،  ون�صيجها  وهياكلها  الدولة  اأطر  يف  املنخرطني 
باآخر، وامل�صاهمني يف بنائها واإعمارها، وتبعات عدم متتعهم باحلقوق 
ظروفهم  على  والجتماعية  القت�صادية  واحلقوق  وال�صيا�صية  املدنية 
احلياتية بجوانبها املختلفة، مع الأخذ بالعتبار وجودهم املوؤقت اإىل 

حني عودتهم اإىل ديارهم واأرا�صيهم التي ُهجروا منها ق�صرًا. 

يف  �صاعد  الذي  الو�صفي،  التحليل  منهج  الدرا�صة  هذه  ا�صتخدمت 
ا�صتقاء املعلومات والبيانات ذات العالقة، وحتليل جوانبها، والوقوف 
على  انعكا�صاتها  مدى  وتبيان  تعرت�صهم،  التي  التحديات  اأبرز  على 
امل�صادر  اإىل  العودة  خالل  من  وذلك  املختلفة،  احلياتية  ظروفهم 
ر�صمية  �صخ�صيات  مع  املقابالت  واإجراء  العالقة،  ذات  واملراجع 
الفئة  لقاء  اإىل  اإ�صافة  خبرية،  وفنية  واجتماعية  وقانونية  و�صيا�صية 
حتليلها  ثم  عليهم،  الت�صاوؤلت  وطرح  الفل�صطينيني،  من  امل�صتهدفة 
وحتدد  املقرتحة.  والتو�صيات  واخلال�صات  ال�صتنتاجات  وو�صع 
املمتدة  الفرتة  خالل  بالبحث  تغطيه  الذي  الزمني  نطاقها  الدرا�صة 

منذ عام 1967 وحتى منت�صف عام 2012.

بو�صع  العالقة  ذات  وال�صيا�صية  القانونية  الأطر  الدرا�صة  تتناول 
تثبت  التي  الدولية  والقرارات  والقوانني  الأردن،  يف  الفل�صطينيني 
اأحقيتهم بالعودة وتلك التي ت�صكل مرجعية لو�صعهم، خا�صة بالن�صبة 
للفل�صطينيني الذين ل يحملون الرقم الوطني الأردين، والذين اأجربوا 
و1967.   1948 عامي  ال�صهيوين  العدوان  بفعل  اإليها  اللجوء  على 
بالإ�صافة اإىل تبعات قرار فك الرتباط القانوين والداري مع ال�صفة 
تبعت ذلك. كما  التي  وقرارات �صحب اجلن�صية   1988 الغربية عام 
يعي�صون  التي  واحلياتية  والقت�صادية  الجتماعية  الظروف  تتناول 
اأو�صاعهم  على  ذلك  وتبعات  لها،  يتعر�صون  التي  والتحديات  فيها، 
ب�صيغة  اخلروج  حماولة  اإىل  و�صوًل  املجالت،  خمتلف  يف  احلياتية 

�صمولية لتح�صني و�صعهم وظروفهم مبا ل مي�ّس حقهم يف العودة. كما 
خل�صت الدرا�صة اإىل جمموعة من التو�صيات التي عرّب عنها اأ�صحاب 
الفينيق  مركز  اأجراها  التي  اللقاءات  خالل  من  اأنف�صهم،  امل�صكلة 

للدرا�صات معهم، والتي ميكن اإجمالها على النحو التايل:

في المجال المدني:
- اإعادة النظر بقانون اجلن�صية ليتالءم مع املعايري القانونية الدولية، 
لإعادة  الأردن،  يف  والجتماعية  ال�صيا�صية  التطورات  وليواكب 

احلقوق لأ�صحابها.
- اإعطاء الخت�صا�س لل�صلطة الق�صائية للنظر يف القرارات الإدارية 

اخلا�صة باإعطاء و�صحب اجلن�صية.
- الدعوة اإىل اإعادة النظر يف تعليمات فك الرتباط، اإما جلهة الإلغاء اأو التعديل.

- اعتبار قرار فك الرتباط »غري د�صتوري« واإمنا هو خطاب �صيا�صي، 
وب�صفته كذلك لي�س له قوة الت�صريع ول تن�صاأ عنه نتائج قانونية. 

- و�صع اتفاقية عربية تنظم و�صع الالجئني الفل�صطينيني وحقوقهم 
يف الدول العربية مبا ين�صجم مع القوانني الدولية ذات العالقة، 

اإىل حني عودتهم اإىل ديارهم واأرا�صيهم التي ُهّجروا منها.
كبديل  العربية  الدول  لو�صعهم يف  الناظم  القانوين  الإطار  توحيد   -
واإن�صاء  الوزارية،  الإدارية  واملرا�صيم  والقرارات  التعليمات  عن 

هيئة رقابية ذات �صالحيات وا�صعة.
ر�صمية  كوثيقة  غزة  باأبناء  اخلا�صة  املدنية  الأحوال  هوية  اعتماد   -
ومتديد  �صالحيتها،  فرتة  وزيادة  احلكومية  املوؤ�ص�صات  كافة  يف 

�صالحية جوازات ال�صفر خلم�س �صنوات بدًل من �صنتني.
مبا  والقت�صادية  والجتماعية  املدنية  حقوقهم  احرتام  �صمان   -
اأو  يكفل �صون كرامتهم الإن�صانية دون امل�صا�س بهويتهم الوطنية 

النتقا�س من حقهم يف العودة اأو التورط يف م�صاريع التوطني.
التمتع  وحقهم يف  ال�صيا�صية  واملواقف  املتغريات  بني  التام  الف�صل   -

باحلقوق املدنية والجتماعية والقت�صادية.
املتعلقة  والإقليمية  الدولية  التفاقيات  على  وامل�صادقة  تبني   -

بالالجئني وعدميي اجلن�صية واملهجرين. 
- مطالبة موؤ�ص�صات ال�صلطة الفل�صطينية الهتمام بالالجئني من اأبناء 

قطاع غزة ومن �صحبت جن�صيتهم.

ملخص تنفيذي
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في المجال االقتصادي واالجتماعي.
عقارات  بت�صجيل  الأردن  يف  املقيمني  للفل�صطينيني  ال�صماح   -

باأ�صمائهم دون احلاجة اإىل موافقة اأمنية.
اأبناء  من  اخل�صراء  البطاقات  حملة  من  للفل�صطينيني  ال�صماح   -
اجلامعات  يف  بالدرا�صة  الأردن  يف  املقيمني  الغربية  ال�صفة 

احلكومية وبر�صوم عادية.
اإلغاء القيود القانونية على مزاولة العديد من املهن للفل�صطينيني   -
من حملة اجلوازات الأردنية املوؤقتة مثل طب الأ�صنان والهند�صة 
ال�صياحي  والقطاع  وال�صيدلة  القانونية  واملحا�صبة  الزراعية 

والبنوك وغريها.
املوؤقتة  الأردنية  اجلوازات  حملة  من  للفل�صطينيني  ال�صماح   -
اللتحاق مبراكز التدريب املهني دون احل�صول على موافقات من 

وزارة الداخلية.
املوؤقتة  الأردنية  اجلوازات  حملة  من  للفل�صطينيني  ال�صماح   -
ت�صاعدهم يف  التي  التعاونية  اإىل اجلمعيات  بتاأ�صي�س والن�صمام 

توفري م�صدر دخل لهم.
املوؤقتة  الأردنية  اجلوازات  حملة  من  للفل�صطينيني  ال�صماح   -
على  احل�صول  دون  عمومي  �صياقة  رخ�صة  على  باحل�صول 
النقل  و�صائل  يف  ك�صائقني  العمل  من  لتمكينهم  اأمنية  موافقات 

العمومي.
معاملة الفل�صطينيني من حملة جوازات ال�صفر املوؤقتة واملقيمني يف   -
الأردن ا�صوة بالأردنيني يف اجلوانب املتعلقة باخلدمات ال�صحية. 
والجتماعية  القت�صادية  للحقوق  الدويل  العهد  ن�صو�س  تطبيق   -

على الفل�صطينيني املقيمني يف الأردن.
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خلق غياب �صيا�صة وا�صحة عن التعاطي الأردين الر�صمي مع الالجئني 
بني  تنقلت  مزدوجة  اإ�صكاليات  اأرا�صيها،  يف  املقيمني  الفل�صطينيني 
�صيا�صية  و�صعية  يف  نف�صها  عك�صت  و»الدمج«،  و»املواطنة«  »الهوية« 
اأ�صا�صًا، نتاج واقع اللجوء الق�صري  قانونية جمتمعية »ه�ّصة«، �صكلت، 
الإ�صرائيلي عامي 1948 و1967، وتبعات توايل �صنوات ال�صتات دون 
حل ق�صيتهم بالعودة اإىل اأرا�صيهم وديارهم التي ُهجروا منها اآنذاك.

�صنٍد  اإىل  الفل�صطيني،  الوجود  من  املعلن،  الر�صمي،  املوقف  ويحتكم 
ن�صطت  �صهيونية  مقولت  اأمام  التوطني،  ورف�س  العودة  بحق  مطلبي 
و»الوطن  الأردين«  »اخليار  حول  املتطرف  اليمني  جانب  من  موؤخرًا 
»بيهودية  فل�صطيني  باعرتاف  اإ�صرائيلي  ا�صرتاط  مع  تزامنًا  البديل«، 
الدولة« يف اإطار اأي اتفاق يتم التو�صل اإليه، وتاأطريه ن�صًا يف القوانني 
وحرمان  العودة  حق  �صطّب  حماذير  يحمل  مبا  الدولية،  والأعراف 
يف  حقهم  من   1948 املحتلة  فل�صطني  يف  الفل�صطينيني  املواطنني 
وطنهم، واإ�صفاء امل�صروعية الدينية التاريخية القانونية املزعومة على 
كيانه املحتل، مبوازاة م�صعى اأمريكي – اإ�صرائيلي راهن يف �صياق جهود 
اإقامة »الدولة  – الإ�صرائيلية بطرح  ا�صتئناف املفاو�صات الفل�صطينية 
والقد�س  )الالجئني  النهائي  الو�صع  ق�صايا  حل  قبل  الفل�صطينية« 
املقرتحة«  »الدولة  جعل  مبعنى  واملياه(،  والأمن  واحلدود  وال�صتيطان 
�صاملة  ت�صوية  اإطار  يف  يدرج  حاًل  ولي�س  النهائي  الو�صع  عن  بدياًل 
لل�صراع العربي – الإ�صرائيلي كاأحد خمرجاته التفاو�صية، مبا يتناق�س 
بنيويًا مع حق العودة، وي�صهم يف اختزال احلقوق العربية الفل�صطينية، 

وت�صويه �صورة ال�صراع، وت�صفية امل�صروع الوطني الفل�صطيني.

عملية،  لإجراءات  ر�صميًا  مربرًا  اأعتمد  احلق«  »تثبيت  بنا�صية  والأخذ 
اأنتجت  والإبعاد،  اجلن�صية  �صحب  مثل  قانونية،  ول  اإن�صانية  بغري  و�صفت 
ظروفًا جمتمعية »غري ح�صينة« للفل�صطينيني اأمام التحديات، و�صط تداخل 
عالئقي بينهم والأردنيني يف اإطار الن�صيج املجتمعي الرابط بينهما ب�صورة 
العالقات  م�صار  اإىل  بع�صه  يحتكم يف  ب�صهولة، مبا  ر�صم خيوطها  ي�صعب 
الثنائية، وبخا�صة ال�صيا�صية منها، يف حمطات تاريخية مهمة، ومبا تفر�صه 

على امل�صتويني القت�صادي والجتماعي من معطيات واإرها�صات.

وبحكم واقعة الهجرة »اللجوء والنزوح« الق�صرية الإ�صرائيلية، التي تتمايز 
قانونيًا ومنهجيًا عن الهجرة الختيارية الطوعية )كما �صتبحثها الدرا�صة 
لحقًا(، فقد اأجرب حوايل 800 – 900 األف فل�صطيني على اللجوء من 
اأكرث  جلاأ  املجاورة،  والدول  املناطق  اإىل   1948 عام  واأرا�صيهم  ديارهم 
من 500 األف منهم اإىل الأردن، فيما نزح اأكرث من ن�صف مليون لجيء، 
منهم اأكرث من 200 األف جلاأوا جمددًا اإىل املناطق املجاورة، 95% منهم 
اإىل �صرق الأردن، نتيجة العدوان الإ�صرائيلي عام 1967)1(. وبذلك؛ فاإن 
ال�صتات  الفل�صطينيني يف  الن�صبة الأكرب من الالجئني  الأردن قد احت�صن 
42%، ي�صكلون بدورهم الن�صبة الأكرب من �صكانه التي ت�صل، وفق  بنحو 
تقديرات متباينة اإىل 60 – 63%، من اإجمايل تعداده الدميغرايف املقدر 

بنحو �صتة ماليني ن�صمة. 

خ�صائ�صها  يف  تتباين  و�صرائح  فئات  اإىل  الفل�صطينيون  ويتوزع 
 »1948 »لجئي  بـ  ي�صمون  من  فهناك  احلقوقية،  ومكانتها  وحقوقها 
ال�صهيوين،  العدوان  بفعل  وقراهم  مدنهم  ترك  على  اأجربوا  الذين 
لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة  ك�صوف  يف  منهم  امل�صجلني  تعداد  وبلغ 
لجيء،  املليوين  حوايل  )الأونروا(  الفل�صطينيني  الالجئني  وت�صغيل 
وفق  لديها،  امل�صجلني  غري  الفل�صطينيني  الالجئني  من   %15 مقابل 
تقديرات جلان العودة، حتدرت غالبيتهم العظمى من الالجئني الذين 
غالبيتهم  ويتمتع  الأردن،  �صرق  اإىل  التاريخية  فل�صطني  من  انتقلوا 
ال�صفة  �صّم  قرار  اأعقاب  يف  عليها  ح�صلوا  التي  الأردنية  باجلن�صية 
اأ�صبح  وبالتايل   ،1950 عام  الها�صمية  الأردنية  اململكة  اإىل  الغربية 
لهم كامل احلقوق النظرية للمواطنني الأردنيني وعليهم كامل واجبات 

املواطنة اأي�صًا.

وهناك، من جهة ثانية، من ي�صمون بـ »النازحني«، الذين اأجربوا على 
ال�صهيوين  العدوان  بفعل  الغربية  ال�صفة  يف  واأرا�صيهم  ديارهم  ترك 
الدولة  داخل  اأخرى،  اإىل  منطقة  من  انتقلوا  ولأنهم   ،1967 عام 
الواحدة، فقد اأطلقت عليهم تلك الت�صمية متييزًا لهم عن »الالجئني« 
جهة  من  وهناك،  اأخرى.  دولة  اإىل  بالدهم  ملغادرة  ا�صطروا  الذين 
فئة  على  تطلق  التي  الت�صمية  وهي  النازحني«،  »الالجئني  فئة  ثالثة، 

أواًل: المقدمة واإلطار النظري
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من الفل�صطينيني تعر�صت للتهجري مرتني، الأوىل يف عام 1948 حني 
والثانية يف  الغربية،  ال�صفة  اإىل   1948 للهجرة من مناطق  ا�صطرت 
العام 1967 حني ا�صطرت ملغادرة ال�صفة الغربية اإىل ال�صفة ال�صرقية.

اأنف�صهم  وجدوا  الذين  غزة  اأبناء  من  الالجئون  هناك  املقابل؛  يف 
وعدوان  املتعاقبة  احلروب  �صغط  حتت  القطاع  ملغادرة  م�صطرين 
الحتالل الإ�صرائيلي، ل�صيما يف عام 1967، وال�صتقرار يف الأردن، 
الفل�صطينيون يف  وينق�صم  يومًا.  الأردنية  يحملوا اجلن�صية  وهوؤلء مل 
املتمتعني  الفل�صطينيني  ت�صمالن  اأ�صا�صيتني  �صريحتني  اإىل  الأردن 
باجلن�صية الأردنية، ويزيد عددهم عن املليوين �صخ�س، فيما تذهب 
بع�س التقديرات اإىل تعدادهم بنحو 2،2 مليون مواطن، ي�صاف اإليهم 
1،2 و1،3 مليون فل�صطيني مقيم على الأر�س الأردنية ممن  ما بني 
ل يحملون اجلن�صية الأردنية، وي�صمون، اإ�صافة اإىل اأبناء قطاع غزة 
الفل�صطينيني  األوف  ن�صمة، مئات  األف   350 –  300 بنحو  املقدرين 
الإداري  الرتباط  فك  قرار  بفعل  القانونية  اأو�صاعهم  تاأثرت  الذين 
والقانوين ال�صادر عام 1988، و�صط تاأكيد احلكومة الأردنية بعدم 
م�صا�صه بو�صعية الالجئني يف الأردن، مبا يتناق�س مع عمليات �صحب 
الرقم الوطني اجلارية على قدم و�صاق والتي تدرجها احلكومة �صمن 
�صياق اإجراءات ت�صويب الأو�صاع، غري اأنها جاءت يف �صياق التمهيد 
مل�صار عملية ال�صالم الذي انطلق يف عام 1991، مفرت�صًا وجود كيانية 
فل�صطينية م�صتقلة تتحمل م�صوؤولية التفاو�س مع الحتالل الإ�صرائيلي 
على الأرا�صي املحتلة عام 1967، وهو ما برزت بداياته عام 1974 
هي  الفل�صطينية  التحرير  »منظمة  باأن  اأكدت  التي  الرباط  قمة  يف 
يف  جت�صد  ثم  ومن  الفل�صطيني«،  لل�صعب  والوحيد  ال�صرعي  املمثل 
الإ�صرائيلي   – الفل�صطيني  التفاو�س  مب�صار   )1993( اأو�صلو  اتفاق 
املنفرد، والذي مل يحقق اأي تقدم يذكر على �صعيد احلقوق الوطنية 

الفل�صطينية امل�صروعة حتى الآن.

الالجئني  لغالبية  ُمنحت  التي  الأردنية«  »املواطنة  كانت  واإذا 
اأن �صدرت  )اإىل   1950 عام  ال�صفتني  وحدة  اإطار  الفل�صطينيني يف 
القانونية  و�صعيتهم  على  انعك�صت  قد  الرتباط(  فك  تعليمات 

فاإن  وغريه(،  واملدين  والنقابي  )ال�صيا�صي  العام  للعمل  وممار�صتهم 
حقوق املواطنة ما زالت يف جانب منها نظرية، فعلى �صبيل املثال فاإن 
النظام النتخابي النيابي يحّد من متثيل الأردنيني من اأ�صل فل�صطيني 
املجتمع  يف  وجودهم  ن�صبة  مع  يتنا�صب  ل  مبا  النواب  جمل�س  يف 
والجتماعي،  القت�صادي  اأدائهم  50%، وحجم  تفوق  التي  الأردين، 
يف  ل�صيما  الر�صمية،  احلكومية  املنا�صب  من  كبرية  ن�صبة  اأن  كما 
قطاعات معينة، تخ�ص�س يف املقام الأول للمقيمني من اأ�صل اأردين، 
ممن  املنقو�صة«  احلقوق  »باأ�صحاب  يعرف  تيار  ظهور  اإىل  اأدى  مما 
يتحدثون عن التمييز الذي يتعر�صون له يف �صتى املجالت احلياتية، 
يف ظل مبالغة اأو�صاط �صيا�صية اأردنية، �صواء بق�صد اأم من دونه، يف 
تعظيم »فزاعة« التوطني و»الوطن البديل«، التي هيمنت على اجلدل 
وم�صالح  داخلية  لأ�صباب  وغالبًا  موؤخرًا،  البالد  يف  العام  الوطني 
�صيقة بهدف »حتجيم« متثيل هذه ال�صريحة من املواطنني واإ�صعاف 
و»العودة  امل�صروطة«  »املواطنة  طروحات  فن�صاأت  ال�صيا�صي،  دورها 
ال�صيا�صية« لالجئني، التي تعني، ب�صكل اأو باآخر، حرمان الأردنيني من 

اأ�صول فل�صطينية من حقوقهم ال�صيا�صية يف البالد.

ولكن مفهوم »املواطنة«، مبا ا�صتقر يف الفكر ال�صيا�صي املعا�صر، رغم 
مبداأه املتحرك يف �صريورة تاريخية م�صتمرة، من متطلبات احلقوق 
القانونية والد�صتورية و�صمانات امل�صاركة ال�صيا�صية الفعالة وامل�صاواة 
يف القرار والدور واملكانة واحلقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية 
من  وا�صعة  �صريحة  على  كليًا،  ينطبق،  ل  الدولة،  جن�صية  حلاملي 
الفل�صطينيني املقدرين باأكرث من املليون �صخ�س، حوايل 20% منهم 
واأطرها  هياكلها  باآخر، يف  اأو  ب�صكل  واملنخرطني،  ال�صابة،  الفئة  من 
واجتماعية  اقت�صادية  باأدوار  وامل�صطلعني  املجتمعي،  ون�صيجها 
وثقافية و�صيا�صية متفاوتة، بت�صنيفاتهم »امللونة« وفق البطاقات التي 
يحمل  ل  حيث  وعدمها،  املواطنة  حّدي  بني  تف�صل  والتي  بحوزتهم، 
تعطى  التي  الوطني،  الرقم  والزرقاء  اخل�صراء  البطاقات  اأ�صحاب 
ال�صفراء، مبا يخلق  للبطاقات  ب�صكل موؤقت لأغرا�س معينة، خالفًا 
تطال  انتقادات  ويحّي  التمثيل،  والتفاوت يف  والهوية  الدمج  حتديات 
ي�صري  الذي  الوطنية  مبفهوم  »عالقته  ب�صبب  نف�صه  املواطنة  مفهوم 
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من  املواطنني  غري  ح�صاب  على  للوطن  الولء  ويعمق  النتماء  اإىل 
ال�صكان فيه«)2(، اإذ يتمثل احلّد الأدنى لعتبار دولة ما، مراعية ملبداأ 
جميع  عّد  يف  منه،  بجانب  خمت�صة،  اآراء  وفق  عدمه،  من  املواطنة 
عليها  يحوزون  ل  الذين  اأو  الدولة  بجن�صية  يتمتعون  الذين  ال�صكان 
ولكنهم مقيمني على اأر�صها ولي�س لهم وطن غريها، موؤقتًا على الأقل، 
مواطنني مت�صاويني يف احلقوق والواجبات يتمتع كل فرد منهم بحقوق 
واإمكانيات  �صمانات  تتوفر  كما  مت�صاوية،  وقانونية  مدنية  والتزامات 
ممار�صة كل مواطن حلق امل�صاركة ال�صيا�صية الفعالة وتويل املنا�صب 
العامة، و�صمان احلقوق الجتماعية والقت�صادية، دون اأن يلغي احلق 
اإىل  بالعودة  الدولية  ال�صرعية  قرارات  يف  عليه  املن�صو�س  الطبيعي 
اأن  الوطن، متى ت�صنى ذلك)3(، باعتباره متطلب دولة املواطنة. بيَد 
دائمة،  اأم  موؤقتة  ب�صفة  الدولة  يف  املقيمني  املواطنني،  غري  تعر�س 
و�صعهم  اأو  ال�صيا�صية  احلياة  عن  وتهمي�صهم  اإبعادهم  حتديات  اإىل 
�صمن مراتب �صيا�صية واقت�صادية واجتماعية متباينة اأو ح�صرهم يف 
و�صع قانوين و�صيا�صي اأدنى بفعل مقاومة الدمج با�صم تاأكيد الهوية، 
ت�صر  اأحيانًا  احتوائها  ي�صعب  قد  عميقة  توترات  يخلق  اأن  �صاأنه  من 
مب�صلحة الدولة نف�صها ووحدتها)4(، حيث تن�صحب هنا اأ�صكال القهر 
اإىل  متغلغلة  الأخرى،  احلياتية  اجلوانب  على  بال�صرورة،  ال�صيا�صي، 
عن  مناأى  يف  ظلت  اجتماعية  فئات  لت�صمل  الجتماعي  القهر  دائرة 
مقت�صيات  على  الدولة  د�صتور  انطواء  ي�صاعد  اأن  دون  احلرمان، من 
بني  امل�صاواة  ومببداأ  والجتماعية  القت�صادية  باحلقوق  ال�صلة  ذات 
اجلميع، يف ردم الهّوة، طاملا بقيت املمار�صة بعيدة عن النفاذ اإىل روح 

املواطنة الكاملة)5(.

اإن احلديث عن اأهمية توفر احلقوق ال�صيا�صية واملدنية للفل�صطينيني 
يف الأردن، مبا يتنا�صب مع وزنهم العددي وحجم اأدائهم القت�صادي 
ُهّجروا  التي  وديارهم  اأرا�صيهم  اإىل  عودتهم  بانتظار  والجتماعي، 
اإىل  العودة  القابل لالهتزاز بحقهم يف  بتم�صكهم غري  منها، ل يخل 
»التوطني«  اإىل  دعوة  باآخر،  اأو  ب�صكل  يعني،  ول  فل�صطني،  وطنهم 
فل�صطيني  كل  على  ينطبق  العودة  حق  فاإن  فقانونيًا؛  كليًا.  املرفو�س 
ال�صتات، ممن يحملون اجلن�صية الأردنية واأولئك الذين ل يحملونها، 
اأ�صحاب  فيهم  مبن  و1967،   1948 عامي  الالجئني  ي�صمل  مبا 
البطاقات ال�صفراء واخل�صراء واأبناء غزة، فحمل اجلن�صية ل عالقة 
له بحق العودة، الذي ل ينتق�س منه ول ي�صقطه، فيما تتم ممار�صة 

حق العودة دون امل�صا�س بحقوق ال�صخ�س يف الأردن.

أهداف الدراسة:
وفقًا ملا �صبق؛ فاإن الدرا�صة تهدف اإىل حماولة تبيان الو�صعية ال�صيا�صية 
والقانونية واملجتمعية لالجئني الفل�صطينيني املقيمني يف اململكة، ممن 
الر�صمية،  الأردنية  ال�صيا�صة  �صوء  يف  الأردنية،  اجلن�صية  يحملون  ل 
احلياتية.  وظروفهم  عملهم  ظروف  على  ذلك  انعكا�صات  ومدى 
ويقت�صي ذلك البحث اأوًل يف الأطر القانونية وال�صيا�صية املحلية ذات 
العالقة بو�صعهم يف الأردن، والقوانني والقرارات الدولية التي تثبت 
ثانيًا  والبحث  لو�صعهم،  مرجعية  ت�صكل  التي  وتلك  بالعودة  اأحقيتهم 
يف الظروف الجتماعية والقت�صادية واحلياتية التي يعي�صون �صمنها، 
والتحديات التي يتعر�صون لها، و�صوًل، يف املحور الثالث، اإىل حماولة 
اخلروج ب�صيغة �صمولية لتح�صني و�صعهم وظروفهم مبا ل مي�ّس حقهم 

يف العودة. 

أهمية الدراسة:
تكت�صب درا�صة و�صع الالجئني الفل�صطينيني، ممن ل يحملون اجلن�صية 
الأردنية، اأهميتها من طبيعة مو�صوعها ومنهج تناولها. وتبدو اأهمية 
هذه الدرا�صة العلمية يف كونها تبحث يف الو�صعية ال�صيا�صية والقانونية 
الأردن،  يف  املقيمني  الفل�صطينيني  من  وا�صعة  ل�صريحة  واملجتمعية 
اأو  ب�صكل  الجتماعي،  ون�صيجها  وهياكلها  الدولة  اأطر  يف  املنخرطني 
باآخر، وامل�صاهمني يف بنائها واإعمارها، وتبعات عدم متتعهم باحلقوق 
ظروفهم  على  والجتماعية  القت�صادية  واحلقوق  وال�صيا�صية  املدنية 
احلياتية بجوانبها املختلفة، اأخذًا بالعتبار وجودهم املوؤقت اإىل حني 

عودتهم اإىل ديارهم واأرا�صيهم التي ُهجروا منها ق�صرًا. 

كما تكت�صب هذه الدرا�صة اأهميتها العملية من خالل اجلوانب التالية: 

– الإ�صرائيلي ل يزال قائمًا منذ قرابة خم�س  - اإن ال�صراع العربي 
كل  وتوقيع  املتواترة،  الت�صوية  م�صاريع  رغم  حْل،  دون  عامًا  و�صتني 
مع  �صالم  معاهدات   1994 عام  والأردن   1979 عام  م�صر  من 
– الإ�صرائيلي  الفل�صطيني  اأو�صلو  اتفاق  واإبرام  الإ�صرائيلي،  اجلانب 
للعملية  مال�صقتني  �صمتني  والتعرث  اجلمود  �صكل  حيث   ،1993 عام 
نف�صه،  ال�صراع  وماهية  طبيعة  ال�صياق  هذا  يف  ويدخل  ال�صيا�صية. 
ا�صتعماري  احتالل  ظل  يف  املتداخلة،  واأطرافه  واأبعاده  بجذوره 
احلقوق  ينكر  بينما  ال�صراع،  ن�صوب  يف  ت�صبب  اإحاليل،  ا�صتيطاين 
ويناه�س  امل�صري،  وتقرير  العودة  يف  الفل�صطيني  لل�صعب  الأ�صا�صية 
احلقوق العربية امل�صروعة، وبالتايل تعّد املقاومة والن�صال ل�صرتداد 
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ما اأ�صتلب وللتحرير وعودة احلقوق، الوجه الآخر لل�صراع.

- لقد �صدر العديد من القرارات الدولية التي تن�ّس على حق عودة 
قرارات  عليه  ن�صت  طبيعيًا  حقًا  باعتباره  الفل�صطينيني،  الالجئني 
ال�صرعية الدولية، ويف مقدمتها قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
رقم 194 ال�صادر يف 1948/12/11، الذي تكرر لأكرث من 130 
نف�س اجلهة  تبنت  فيما  ملزم،  قانون دويل عريف  اإىل  حّوله  ما  مرة، 
العودة  حق  على  توؤكد  له  م�صابهة  ب�صيغ  قرارًا   49 نحو  الأممية 
امل�صري  تقرير  حق  لتطبيق  اإلزاميًا  �صرطًا  منه  وجتعل  للفل�صطينيني 
ال�صتات، ممن  فل�صطيني  كل  وينطبق ذلك على  الفل�صطيني،  لل�صعب 
ي�صمل  مبا  يحملونها،  ل  الذين  واأولئك  الأردنية  اجلن�صية  يحملون 
الالجئني عامي 1948 و1967، مبن فيهم اأبناء غزة، اإل اأن الكيان 

الإ�صرائيلي يرف�س العرتاف بها اأو اللتزام بتطبيقها.

- تندرج ق�صية الالجئني الفل�صطينيني، �صمن ق�صايا الو�صع النهائي 
مت  والتي  النهائية،  املرحلة  مفاو�صات  اإىل  اأو�صلو  اتفاق  اأجلها  التي 
اإرجاء بحثها اإىل وقت زمني مفتوح. وبالتايل؛ فاإن اأية ت�صوية قد يتم 
اإنهاء جوانب  قادرة على  تكون  ولن  ال�صراع،  تنهي  لن  اإليها  التو�صل 

�صتبقى  حيث  الفل�صطيني،  بال�صعب  حلق  الذي  التاريخي  الظلم 
اأ�صا�س وجوهر ال�صراع، مثل حق عودة  ق�صايا جوهرية عالقة ت�صكل 
الفل�صطينيني اإىل ديارهم واأرا�صيهم التي ُهّجروا منها، يف ظل �صكوك 
اإليه،  التو�صل  يتم  ت�صوية  اتفاق  باأي  الإ�صرائيلي  الحتالل  بالتزام 

قيا�صًا بتجارب �صابقة.  

- اإذا كانت احلقوق ال�صيا�صية واملدنية لالأردنيني من اأ�صل فل�صطيني 
قد تاأ�ص�صت منذ عام 1950، م�صحوبة بتاأكيد حقهم يف العودة اإىل 
وطنهم، وهي حقوق حفظها قرار وحدة ال�صفتني الذي �صدد على اأن 
»املواطنة الأردنية«، التي كفلها الد�صتور الأردين لالأردنيني من اأ�صول 
حقوقهم  من  انتقا�صًا  الأحوال،  من  حال  باأي  تعني،  ل  فل�صطينية، 
املتحدة،  الأمم  وقرارات  الدولية  ال�صرعية  كفلتها  التي  »الوطنية« 
واملنطقة عمومًا  والأردن  فل�صطني  ال�صيا�صي يف  امل�صهد  تطورات  لكن 
الفل�صطينيني ودورهم  اأو�صاع  امللمو�صة على  ال�صلبية  تركت ب�صماتها 
الفل�صطينيني،  من  وا�صعة  �صريحة  تركت  فيما  الأردنية،  ال�صاحة  يف 
وجمتمعية  �صيا�صية  و�صعية  �صمن  الوطني،  الرقم  يحملون  ل  ممن 
�صعبة، خلقت حتديات تتعاظم �صلبًا مع تقادم �صنوات اللجوء دون حل 

لق�صيتهم ي�صمن حقهم يف العودة.
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يقيم يف الأردن، بحكم نتاج اللجوء الق�صري الإ�صرائيلي عامي 1948 
و1967، زهاء املليون فل�صطيني، مبا فيهم اأبناء غزة، ممن ل يحملون 
اجلن�صية الأردنية، �صمن و�صعية �صيا�صية وقانونية وجمتمعية معينة، 
يتنا�صب  ل  مبا  العامة،  واحلياة  ال�صيا�صية  التنمية  يف  دورهم  طالت 
ال�صكاين وم�صاهمتهم يف احلراك القت�صادي الجتماعي  مع وزنهم 
و»الدمج«  »الهوية«  حتديات  ولّد  مبا  املختلفة،  البنيوية  والأطر 
و»التمثيل«، يف اإطار احلديث عن احلقوق ال�صيا�صية واملدنية واحلقوق 
وطنهم  اإىل  العودة  ل مت�ّس حقهم يف  التي  والجتماعية  القت�صادية 

فل�صطني.

يف �صوء ما �صبق؛ فاإن الدرا�صة حتاول البحث يف ت�صاوؤل رئي�صي، حول 
الفل�صطينيون  يعي�س  التي  واملجتمعية  والقانونية  ال�صيا�صية  الأو�صاع 
احلياتية.  ظروفهم  على  ذلك  انعكا�صات  ومدى  �صمنها،  الأردن  يف 
وتنطلق الدرا�صة من مقولة اأ�صا�صية حتاول اإثبات �صحتها، وتفيد باأن 
غياب الأطر القانونية املحددة لو�صع الفل�صطينيني املقيمني يف الأردن 
ممن ل يحملون الرقم الوطني، والنتقا�س من حقوقهم القت�صادية 
تبعات  يخلق  واملدنية،  ال�صيا�صية  غالبيتهم  ومن حقوق  والجتماعية، 
وزنهم  يتنا�صب مع  اأو�صاعهم وظروفهم احلياتية، مبا ل  �صلبية على 

العددي وحجم اأدائهم وح�صورهم يف مفا�صل املجتمع الأردين.

حدود الدراسة ومجالها الرئيسي:
تبحث الدرا�صة حتديدًا يف الو�صعية ال�صيا�صية والقانونية واملجتمعية 
الوطني،  الرقم  يحملون  ل  ممن  الأردن  يف  املقيمني  للفل�صطينيني 
عامي  ال�صهيوين  العدوان  بفعل  اإليها  اللجوء  على  اأجربوا  والذين 
1948 و1967. وحتدد الدرا�صة نطاقها الزمني الذي تغطيه بالبحث 
يف �صوء الفر�صية التي و�صعتها ابتداًء و�صتحاول اإثباتها، خالل الفرتة 
املمتدة منذ عام 1948 وحتى منت�صف عام 2012، اأي اأن الدرا�صة 
الفرتة  خالل  الفل�صطينيني  هوؤلء  بو�صع  املتعلق  ال�صق  بحث  حاولت 
من   ،2012 عام  منت�صف  حتى   1967 عام  منذ  املمتدة  الزمنية 
على  و�صعيتهم  انعكا�صات  ا�صت�صفاف  لدى حماولة  عليها  البناء  اأجل 
ظروفهم احلياتية، ولكن الدرا�صة ل تف�صل تلك الفرتة عن �صابقاتها، 

ب�صبب  �صابق،  تاريخي  لمتداد  اإفراز  من  و�صعهم  ي�صكله  ما  بحكم 
1948 ومن ثم تر�صخه عام  تاأثرهم بنواجت قيام الكيان املحتل عام 

1967، وبتبعات عدوانه امل�صتمر �صد ال�صعب الفل�صطيني.

ولكنها  تبحث �صمن حماور منف�صلة،  الدرا�صة  فاإن  ويف �صوء ذلك، 
وال�صيا�صية  القانونية  اأو�صاعهم  يف  والتبعية،  التاأثري  متداخلة 
ال�صيا�صية  احلياة  يف  ح�صورهم  ومدى  والقت�صادية،  والجتماعية 
ظروفهم  على  ذلك  وتبعات  تواجههم،  التي  والتحديات  والعامة، 

واأو�صاعهم احلياتية يف خمتلف املجالت. 

الفل�صطينيني  الالجئني  و�صع  يف  تبحث  لن  الدرا�صة  فاإن  ذلك؛  ومن 
تخدمها،  التي  احلدود  �صمن  اإل  الأردنية،  اجلن�صية  يحملون  ممن 
بفعل حراك عمليات �صحب اجلن�صية والأرقام الوطنية، مبا يجعلهم، 

حينها، يدخلون تلقائيًا �صمن الفئة امل�صتهدفة بالبحث.

مفاهيم الدراسة:
اأر�س  من  »باخلروج  لغة  الهجرة  تعرف   :)Migration( الهجرة   -
اإىل اأخرى وانتقال الأفراد من مكان اإىل اآخر �صعيًا للرزق«، فيما تعني 
اأوقات خمتلفة من حياتهم من  ال�صكان يف  انتقال  بعملية  ا�صطالحًا 
حدود  �صمن  الهجرة  تكون  وقد  فيه.  الإقامة  بهدف  اآخر  اإىل  مكان 
 ،)Internal Migration( الداخلية  الهجرة  فت�صمى  نف�صها  الدولة 
فتت�صمن   )International Migration( الدولية  الهجرة  اأما 
على  ويتوقف  الدول،  بني  الدولية  احلدود  عرب  النا�س  انتقال  عملية 
اأو ال�صكن. وتوؤثر الهجرة  عملية الهجرة �صرورة تغيري مكان الإقامة 
التي  تلك  اأو  دخلوها  التي  املجتمعات  وعلى  اأنف�صهم  املهاجرين  على 
خرجوا منها. وللهجرة دوافع خمتلفة، منها اقت�صادية ودميوغرافية 

واجتماعية و�صيا�صية وطبيعية وجغرافية)6(.

اختيارية  هجرة  اإىل  املهاجر  اإرادة  ح�صب  الهجرة  وت�صنف 
وقراره،  الفرد  اختيار  مبح�ّس  حتدث   )Voluntary Migration(
وهجرة ق�صرية )Forced Migration( حتدث رغمًا عن اإرادة الفرد، 

المشكلة البحثية للدراسة
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ب�صبب الكوارث الطبيعية اأو احلروب اأو ال�صطهاد اأو التفرقة الدينية 
ت�صنف  كما  ذلك.  وغري  الأمرا�س  اأو  املجاعات  وب�صبب  العرقية،  اأو 
 Internal( داخلية  هجرة  اإىل  اإليه،  املهاجر  للمكان  تبعًا  الهجرة، 
Migration( حتدث من مكان اإىل اآخر داخل نف�س الدولة اأو املجتمع، 

اإىل  وت�صري   )External Migration( )دولية(  خارجية  وهجرة 
هجرة فرد اأو جمموعة من الأفراد عرب حدود دولية. وت�صنف الهجرة 
 )Permanent Migration( دائمة  هجرة  اإىل  الزمان  حيث  من 
اأخرى بحيث  اإىل منطقة  اإقامتهم  الأفراد من حمل  وتت�صمن هجرة 
يتكيف  ما  وعادة  الأ�صيل،  الإقامة  مكان  اإىل  م�صتقباًل  يعودون  ل 
املهاجرون وينخرطون يف املجتمع )الدولة( م�صتقبل الهجرة. وهناك 
املوؤقتة )Temporary Migration(، وحتدث ملدة حمددة  الهجرة 
يحقق خاللها املهاجرون هدفًا معينًا، وعندما تبداأ هذه الهجرة اإىل 
املوطن الأ�صيل ت�صبح هجرة عائدة )Return Migration(. وهناك 
بني  هجرة  وهي   )Step-Wise Migration( مراحل  على  الهجرة 
اإىل  الأ�صيل  اإقامته  حمل  من  املهاجر  انتقال  عملية  لكن  مكانني، 
املكان مق�صد هجرته تتم على مراحل مرورًا باأمكنة اأخرى، حيث ل 
ي�صتطيع الفرد الهجرة مبا�صرة بني املكانني م�صدر وم�صتقبل الهجرة 
مبا�صرة ب�صبب بع�س العوائق اجلغرافية اأو ال�صيا�صية اأو غري ذلك، اأو 
تكون املناطق البينية �صرورية للمهاجر حتى ي�صتطيع الو�صول ملق�صد 
هجرات  اإىل  املهاجرين،  خ�صائ�س  وفق  الهجرة  وت�صنف  هجرته. 
 Family( الأ�صر  وهجرات   )Individual Migration( فردية 
Migration(، والهجرات اجلماعية )Group Migration( والتي 

غالبًا ما تكون ق�صرية لل�صكان)7(.

ب�صبب طبيعة  �صواه،  يتمايز عن  – الإ�صرائيلي  العربي  ال�صراع  ولأن 
معقدًا  �صراعًا  اأنتج  مما  واأطرافه،  واأبعاده  بجذوره  نف�صه،  ال�صراع 
وممتدًا، وماأزقًا متاأ�صاًل وعميقًا، ب�صبب طبيعة الحتالل ال�صهيوين 
الفل�صطيني  ال�صعب  اقتلع  الذي  الإحاليل،  ال�صتيطاين  ال�صتعماري 
من جذوره وطرد معظمه يف ف�صاءات دول ال�صتات، ليحل مكانه يهودًا 
مهاجرين من اأ�صقاع البالد املختلفة، منكرًا احلقوق الأ�صا�صية لل�صعب 
واقعة  فاإن  امل�صري،  وتقرير  العودة  بخا�صة  والعربي،  الفل�صطيني 
اأجربوا  الذين  الفل�صطينيني  على  تنطبق  الق�صرية  الهجرة اجلماعية 
على اللجوء من ديارهم واأرا�صيهم اإىل املناطق والدول املجاورة بفعل 

العدوان ال�صهيوين عامي 1948 و1967. 

العامة لالأمم  اأن�صئت بقرار من اجلمعية  الأونروا )التي  وُتعرف       

الفل�صطيني  الالجيء   )1949 دي�صمرب  الأول/  كانون   8 يف  املتحدة 
تقل  ملدة ل  فل�صطني  الطبيعية يف  اإقامته  كانت  الذي  »ال�صخ�س  باأنه 
والذي   ،1948 عام  – العربية  الإ�صرائيلية  احلرب  قبل  �صنتني  عن 
فقد بيته و�صبل معي�صته نتيجة ال�صراع، وبحث عن ملجاأ يف املناطق 
التي ت�صم اليوم الأردن و�صورية ولبنان وال�صفة الغربية وقطاع غزة، 
اإ�صافة اإىل املتحدرين املبا�صرين من الالجئني امل�صجلني، باعتبارهم 

جميعًا م�صتحقني مل�صاعدات الوكالة«)8(.

      وقد تعر�س تعريف الأونروا لالجئني الفل�صطينيني اإىل انتقادات 
ا�صتبعد  حيث  الالجئني.  من  اأخرى  لفئات  �صموليته  عدم  طالت 
طردوا  الذين  الفل�صطينيني  الالجئني  البع�س)9(،  بح�صب  التعريف، 
من ديارهم عام 1948 واأقاموا يف مناطق اأخرى ل تقع �صمن دائرة 
عمليات الوكالة، والالجئني املوجودين حاليًا يف الأرا�صي الفل�صطينية 
كانوا  حيث  الإ�صرائيلي«  »بالكيان  تعرف  والتيُ   1948 عام  املحتلة 
اأ�صا�صًا حتت م�صوؤولية الوكالة لكنهم ا�صتثنوا لحقًا على افرتا�س اأن 
اإ�صافة اإىل ال�صكان من قطاع غزة وال�صفة  اإ�صرائيل تعالج و�صعهم، 
الغربية واملتحدرين منهم ممن نزحوا اأول مرة عام 1967، واأفراد 
عام  بعد  وغزة  ال�صفة  عن  الإ�صرائيلي  الحتالل  قوات  رّحـلتهم 
1967، اإىل جانب من اأطلق عليهم �صفة »القادمون املتاأخرون« ممن 
غادروا الأرا�صي املحتلة بغر�س الدرا�صة اأو زيارة اأقارب اأو لأغرا�س 
العمل والزواج، وانتهى مفعول اإقامتهم فمنعتهم �صلطات الحتالل من 
فل�صطني  خارج  كانوا  الذين  الفل�صطينيني  جانب  اإىل  لحقًا،  العودة 
الواقعة اآنذاك حتت النتداب الربيطاين حينما اندلعت حرب 1948 
�صلطات  ومنعتهم   1967 حرب  ن�صوب  مع  املناطق  خارج  كانوا  اأو 

الحتالل من العودة. 

لديها  امل�صجلني  الفل�صطينيني  الالجئني  عدد  الأونروا  ك�صوف  وتقدر 
بنحو 5 ماليني لجيء، موزعني على مناطق عملياتها اخلم�س وهي: 
الأردن و�صورية ولبنان وال�صفة الغربية وقطاع غزة)10(، غري اأن هذه 
الأونروا  �صجالت  اأن  ذلك  �صاماًل،  �صكانيًا  م�صحًا  تعترب  ل  الأرقام 
من  لي�صتفيدوا  طواعية  الالجئون  بها  يتقدم  معلومات  على  تعتمد 
مناطق  يف  فل�صطينيون  لجئون  وهناك  ي�صتحقونها،  التي  اخلدمات 
عمليات الوكالة غري م�صجلني لديها رغم ا�صتحقاقهم لذلك، اإ�صافة 
اإىل اأن بع�س هوؤلء امل�صجلني يعي�صون خارج منطقة العمليات، وهناك 
 1948 فل�صطني عام  نزحوا عن  يعتربون لجئني حقيقيني  اأ�صخا�س 
اأو اأ�صخا�س ينحدرون منها مبا�صرة ومل ي�صجلوا لدى الونروا مطلقًا.
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ووفقًا لإح�صائيات رقمية تقديرية، فاإن عدد الفل�صطينيني الإجمايل يقدر 
حاليًا بنحو 11 مليون ن�صمة، يعي�س نحو 48% منهم يف فل�صطني بحدودها 
42% يف املناطق املجاورة بالكيان  التاريخية املعروفة، بينما يتوزع قرابة 
الإ�صرائيلي، ما يعني اأن نحو 88% من الفل�صطينيني ما يزالون ملت�صقني 
بالوطن وجدانيًا على الرغم من كل اأ�صكال احلروب والحتالل وال�صطهاد 
الفل�صطينيني  من  املتبقية  الن�صبة  اإىل  بالن�صبة  اأما  له.  يتعر�صون  الذي 
تبني  فيما  العامل)11(.  من  متفرقة  اأنحاء  يف  فتقطن   %12 والبالغة 
تقديرات غري ر�صمية وجود حوايل مليون وربع املليون لجيء غري م�صجلني 

لدى الأونروا وموزعني يف �صتى بقاع العامل.

- املواطنة )Citizenship(: مّر مبداأ املواطنة عرب التاريخ مبحطات 
املعا�صرة.  دللته  اإىل  و�صل  حتى  املواطنة  مفهوم  فيها  منا  تاريخية 
وت�صري دائرة املعارف الربيطانية اإىل املواطنة باأنها »عالقة بني فرد 
ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة، ومبا تت�صمنه تلك العالقة من 
تدل �صمنًا على  املواطنة  اأن  وتوؤكد  الدولة«.  تلك  واجبات وحقوق يف 
»مرتبة من احلرية مع ما ي�صاحبها من م�صوؤوليات«. ورغم من ترادف 
اإل  اجلن�صية، غالبًا، للمواطنة، حيث تت�صمن عالقة بني فرد ودولة، 
اأنها تعني اإمتيازات اأخرى خا�صة، منها احلماية يف اخلارج. وتعتقد 
باأن املواطنة »ت�صبغ على املواطن حقوقًا �صيا�صية، مثل حق النتخاب 
اأن  الدويل  الكتاب  العامة«)12(. فيما تذكر مو�صوعة  املنا�صب  وتويل 
املواطنة هي »ع�صوية كاملة يف دولة اأو يف بع�س وحدات احلكم«. ول 
وتوؤكد  ب�صابقتها،  اأ�صوة  واجلن�صية  املواطنة  بني  املو�صوعة  هذه  متيز 
تويل  وحق  الت�صويت  حق  مثل  احلقوق  بع�س  لديهم  »املواطنني  اأن 
دفع  واجب  مثل  الواجبات  بع�س  عليهم  وكذلك  العامة،  املنا�صب 

ال�صرائب والدفاع عن بلدهم«)13(. 

البالغني  من  الدولة  جن�صية  يحمل  من  كل  باأن  ذلك  على  وي�صتدل 
الرا�صدين يتمتعون بحقوق املواطنة فيها. ومن اأجل جت�صيد املواطنة 
الواقع  بحكم  يعتربون  الذين  كل  معاملة  القانون  على  الواقع،  يف 
انتمائهم  النظر عن  ب�صرف  امل�صاواة  قدم  على  املجتمع،  اأع�صاء يف 
اإىل  اإ�صافة  ثقافتهم،  اأو  عرقهم  اأو  جن�صيتهم  اأو  طبقتهم  اأو  القومي 
حماية وتعزيز كرامة وا�صتقالل واحرتام الأفراد، وتقدمي ال�صمانات 
القانونية ملنع اأي تعديات على احلقوق املدنية وال�صيا�صية، وعليه اأي�صًا 
�صمان ال�صروط الجتماعية والقت�صادية لتحقيق الإن�صاف، ومتكني 
الأفراد من امل�صاركة الفعالة يف اتخاذ القرارات التي توؤثر يف حياتهم، 
ينت�صبون  التي  املجتمعات  ال�صيا�صية يف  القرارات  اتخاذ  ويف عمليات 

اإليها، و�صمان احلقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية التي متكن 
املواطن من التعبري عن راأيه وم�صاحله بحرية، وحتقيق امل�صاواة بني 

اجلميع دون متييز)14(. 

ويتعر�س مفهوم املواطنة اإىل نقد بع�س الآراء ب�صبب عالقته مبفهوم 
ح�صاب  على  للوطن  الولء  ويعمق  النتماء  اإىل  ي�صري  الذي  الوطنية 
مع  الإن�صانية  جتربة  اأن  عن  ف�صاًل  فيه،  ال�صكان  من  املواطنني  غري 
بنيل  للجميع  اليوم  حتى  ي�صمح  مل  امل�صطلح  هذا  اأن  تظهر  املواطنة 
ت�صبح  الدميقراطية  غري  الدول  ففي  مت�صاوية)15(،  م�صرتكة  حقوق 
حقوق  بال�صرورة  يحملها  ملن  تتوفر  ل  »تابعية«،  جمرد  اجلن�صية 
املواطنة ال�صيا�صية واملدنية. ويذهب البع�س يف ذلك، اإىل اأن الأفراد 
اأولئك  هم  كاملة  حقوقهم  وت�صمن  ب�صوؤونهم  الدولة  تخت�س  الذين 
املواطنني  وغري  املواطنون،  منهم  �صواء  لقانونها،  يخ�صعون  الذين 
لتحديات  يتعر�صون  الذين قد  دائمني،  اأو  موؤقتني  ب�صفتهم مقيمني، 
مراتب  �صمن  و�صعهم  اأو  ال�صيا�صية  احلياة  عن  وتهمي�صهم  اإبعادهم 
�صيا�صية واقت�صادية واجتماعية متباينة اأو ح�صرهم يف و�صع قانوين 
يخلق  مبا  الهوية،  تاأكيد  با�صم  الدمج  مقاومة  بفعل  اأدنى  و�صيا�صي 
الدولة  مب�صلحة  ت�صّر  اأحيانًا  احتوائها  ي�صعب  قد  عميقة  توترات 

نف�صها ووحدتها)16(.

منهج الدراسة:
واملجتمعية  والقانونية  ال�صيا�صية  الو�صعية  يف  البحث  حماولة  اإن 
التحليل  ا�صتخدام  ا�صتدعى  الأردن،  يف  املقيمني  للفل�صطينيني 
الو�صفي، الذي ي�صاعد يف ا�صتقاء املعلومات والبيانات ذات العالقة، 
وحتليل جوانبها، والوقوف على اأبرز التحديات التي تعرت�صهم، وتبيان 
مدى انعكا�صاتها على ظروفهم احلياتية املختلفة، وذلك عرب العودة 
اإىل امل�صادر واملراجع ذات العالقة، واإجراء املقابالت مع �صخ�صيات 
اإ�صافة اإىل لقاء  ر�صمية و�صيا�صية وقانونية واجتماعية وفنية خبرية، 
ثم  عليهم،  الت�صاوؤلت  وطرح  الفل�صطينيني،  من  امل�صتهدفة  الفئة 
حتليلها وو�صع ال�صتنتاجات واخلال�صات والتو�صيات املقرتحة. ولكن 
اإىل قلة املراجع وامل�صادر التي تتحدث عنهم،  لبد هنا من الإ�صارة 
1948، مما  الفل�صطينيني عام  اإىل الالجئني  بالن�صبة  مقابل غناها 
ا�صتلزم الرجوع اإىل املتوفر منها واإىل املراجع وامل�صادر القريبة منها.
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يف  واخلبرية  الر�صمية  الأطراف  على  املقرتحة  الت�صاوؤلت  وتتمحور 
هذا ال�صياق حول:

الالجئني  مع  التعاطي  جتاه  الر�صمية  الأردنية  ال�صيا�صة  هي  ما   -
الفل�صطينيني يف اأرا�صيها؟

ب�صرائحه  الفل�صطيني  الوجود  اإىل  الر�صمي  الأردن  ينظر  كيف   -
ومكوناته املختلفة؟

حجم  وب�صاأن  اأعدادهم،  ب�صاأن  الر�صمية  التقديرات  هي  ما   -
م�صاهمتهم واأدائهم القت�صادي والجتماعي؟

تطبيقها  ومدى  بهم،  تتعلق  التي  املحلية  القانونية  الأطر  هي  ما   -
عمليًا؟

والجتماعية  والقت�صادية  وال�صيا�صية  املدنية  احلقوق  هي  ما   -
متتع  ومدى  لهم،  �صمانها  بوجوب  الر�صمي  الأردن  يقر  التي 

الفل�صطينيني بها فعليًا؟
- هل تعتقد احلكومة بتناق�س منح تلك احلقوق مع تثبيت حقهم يف 

وطنهم؟

فهي  الدرا�صة  من  امل�صتهدفة  الفئة  على  املقرتحة  الت�صاوؤلت  اأما 
كالتايل:

- ما هي الظروف املحيطة بلجوئهم؟
- ما هي تاأثريات و�صعهم القانوين وال�صيا�صي على ظروفهم املعي�صية؟
القت�صادية  املتغريات  الر�صمية على  ال�صيا�صة  بتاأثري  يعتقدون  - هل 
البطالة  معدلت  حيث  من  �صمنها،  يعي�صون  التي  والجتماعية 

والفقر؟
- هل يعتقدون بتمتعهم بحقوقهم املدنية وال�صيا�صية مبا يتنا�صب مع 

وزنهم العددي وم�صاهمتهم يف الدولة؟
- هل يظنون بوجود معايري مزدوجة يف التعاطي معهم، تنتق�س من 

حقوقهم؟
- ما هي اأبرز التحديات التي تواجههم؟

من  ينتق�س  وال�صيا�صية  املدنية  احلقوق  منحهم  اأن  يعتقدون  هل   -
حقهم يف العودة اإىل وطنهم؟

الدراسات السابقة:
يف  الفل�صطينيني  الالجئني  و�صع  حول  بحثها  يف  الدرا�صة  ا�صتفادت 
الأردن من عدد من الدرا�صات ذات العالقة، فقد ا�صتفادت الدرا�صة 

الت�صريع  والنزوح:  اللجوء  »تطور  كتاب  يف  الواردة  املفاهيم  من 
بني  والتمييز  بالهجرة  املتعلقة  ل�صيما  واملمار�صة«)17(،  واحلماية 
ودوافعها  وت�صنيفاتها  الق�صرية،  والهجرات  الختيارية  الهجرات 
علي  درا�صة  الواردة يف  املفاهيم  اإىل جانب  بها،  املتعلقة  والنظريات 
الكواري، »مفهوم املواطنة يف الدولة الدميقراطية«)18(، حول مفهوم 
ومعايريه،  وجوده  ومتطلبات  و�صروط مراعاته  واأبعاده  املواطنة  مبداأ 
على  املقيمني  لل�صكان  بالن�صبة  منها  النتقا�س  حتديات  عن  ف�صاًل 
اأر�س الدولة ولكنهم ل يتمتعون بجن�صيتها، والتي اأفا�س بذكرها كتاب 
فيليب برو عن »علم الجتماع ال�صيا�صي«)19(، اإ�صافة اإىل كتاب حممد 
اأ�صعيد »الأ�ص�س النظرية لعلم الجتماع ال�صيا�صي«)20(، الذي حتدث 
عن اإ�صكالية التمثيل والتفاوت ال�صيا�صي. كما ا�صتفادت الدرا�صة من 
الفل�صطينية  املخيمات  لالجئي  املعي�صية  والأو�صاع  »الهجرة  كتاب 
خميم  حول  تلتنز،  واآجا  خواجا  مروان  اإعداد  من  الأردن«)21(،  يف 
اإىل  اإ�صافة  وال�صيا�صية،  والقانونية  املعي�صية  واأو�صاعه  حتديدًا  غزة 
اإربد  العاملة يف خميمي  للقوى  كتاب »الواقع الجتماعي القت�صادي 
البا�صط  وعبد  الزغل  علي  اإعداد  من  املفتي«)22(،  عزمي  وال�صهيد 
عثامنة، من ناحية توظيفهم ملنهج التحليل الو�صفي يف البحث وحتليل 
كتاب »حق  الدرا�صة من  ا�صتفادت  كما  ال�صتنتاجات.  وو�صع  النتائج 
عودة الالجئني الفل�صطينيني: بني النظرية والتطبيق«)23(، ملجموعة 
العودة،  حلق  وال�صيا�صي  القانوين  التاأ�صيل  ناحية  من  الباحثني،  من 
لإلغائه،  والإحالل  الرتحيل  يف  الإ�صرائيلي  الحتالل  و�صيا�صات 
واملراجع  امل�صادر  قلة  وب�صبب  اخلطرية.  التوطني  م�صاريع  وفر�س 
ممن  الفل�صطينيني،  الالجئني  اأو�صاع  عن  مبا�صرة  تتحدث  التي 
عدد  اإىل  الدرا�صة  جلاأت  فقد  الأردن،  يف  الوطني  الرقم  يحملون  ل 
ظروفهم  عن  تتحدث  والتي  العالقة  ذات  والدرا�صات  التقارير  من 
املعي�صية والقانونية وال�صيا�صية، والتي �صيتم عر�صها خالل الدرا�صة، 
اإ�صافة اإىل ال�صتفادة من املقابالت ال�صخ�صية التي اأجرتها الدرا�صة 

لأغرا�س البحث.
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التبا�صًا من حال  الأكرث  الأردن  الفل�صطينيني يف  الالجئني  و�صع  يعّد 
وال�صيا�صية  القانونية  الو�صعية  نتيجة  الأخرى،  الدول  يف  نظرائهم 
القت�صادية  ظروفهم  اإىل  وامتدت  وجودهم،  اأ�صابت  التي  املتغرية 
والجتماعية، خالل املرحلة ال�صابقة لتعليمات فك الرتباط الإداري 
الالحقة  بالفرتة  مقارنة   1988 عام  الغربية  ال�صفة  مع  والقانوين 
 1948 عدواين  نواجت  عن  احلال،  بطبيعة  تنف�صل،  مل  والتي  بها، 
الفل�صطينية  التحرير  منظمة  تطور  وبدايات  الإ�صرائيليني،  و1967 
»ممثاًل  بها   1974 عام  الرباط  يف  العربية  القمة  موؤمتر  واعرتاف 
اأو�صلو  اتفاق  توقيع  اإىل  و�صوًل  الفل�صطيني«،  لل�صعب  ووحيدًا  �صرعيًا 
الفل�صطينية  ال�صلطة  1993 وت�صكيل  – الإ�صرائيلي عام  الفل�صطيني 
عام  الإ�صرائيلية   – الأردنية  ال�صالم  معاهدة  واإبرام   ،1994 عام 
»الولء«  اإ�صكاليات  اأبرزت  1994، وما تخلل ذلك وتبعه من حوادث 

و»النتماء« وبالتايل »الدمج« و»املواطنة«.

يف  الوزراء  جمل�س  اأ�صدر  عندما  بداية  الأمر  ارتبط  وقد 
1949/12/20 قانونًا اإ�صافيًا رقم 56 لعام 1949 لقانون اجلن�صية 
اأي قبل قيام الوحدة بني ال�صفتني   ،1928 الأردين ال�صادر يف عام 
»جميع  اأن  على  الثانية  مادته  يف  التعديل  ن�ّس  حيث   ،1950 عام 
املنطقة  اأو يف  الأردن  �صرق  القانون يف  نفاذ هذا  املقيمني عادة عند 
يحملون  ممن  الها�صمية  الأردنية  اململكة  قبل  من  تدار  التي  الغربية 
اجلن�صية الفل�صطينية يعتربون اأنهم حازوا اجلن�صية الأردنية ويتمتعون 
بجميع ما لالأردنيني من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات«)24(، 
ومبوجبه ونتيجة له ح�صل على اجلن�صية الأردنية الفل�صطينيون الذين 
ُهّجروا من اأرا�صيهم وديارهم بفعل العدوان ال�صهيوين عام 1948 
وجلاأوا اإىل الأردن، وكذلك املواطنني من �صكان ال�صفة الغربية التي 
»ترك  مبا  ال�صفتني،  وحدة  بعد  الأردنية،  الإدارة  حكم  حتت  وقعت 
اأثرًا قانونيًا مبا�صرًا ب�صطب اجلن�صية الفل�صطينية التي نظمها قانون 
�صطبه  والذي   ،)25(»1925 عام  يف  ال�صادر  الفل�صطيني  اجلن�صية 

لحقًا، اأي�صًا، قانون اجلن�صية الإ�صرائيلي لعام 1952.

لقد جرى تثبيت 
ح�صل  ما  وقائع 
 1948 عـــــــام 
ـــًا عــامــي  ولحـــق
1949 و1950 
ــــقــــرار وحــــدة  ب
الــ�ــصــفــتــني عرب 
اجلن�صية  قانون 
الأردنـــــــــــيـــــــــــة 
لعام  وتعديالته 
الــــذي   1954

ال�صفة  اأبناء  من  الفل�صطينيني  باأن  الد�صتورية  القناعة  ليكر�س  جاء 
نا�صج،  د�صتوري  بــقــرار  الأردنــيــة  اجلن�صية  على  »حـــازوا«  الغربية 
بع�س  التي ي�صّر  الد�صتورية عن مفردة »منحوا«  قوتها  تتمايز  والتي 
ال�صيا�صيني ا�صتغاللها للدللة على »منح« ال�صلطات الأردنية اجلن�صية 
القانونية  اللجنة  عن  �صدر  ما  بح�صب  الغربية)26(،  ال�صفة  لأبناء 

التابعة للمبادرة الأردنية ملواطنة مت�صاوية. 

اأ�صفر عن الحتالل  الذي   ،1967 ملا بعد عدوان  ا�صتمر هذا احلال 
الغربية  ال�صفة  يف  املتبقية  الفل�صطينية  الأرا�صي  لكامل  الإ�صرائيلي 
�صوبا  وكفر  �صبعا  ومزارع  ال�صوري  اجلولن  اإىل  اإ�صافة  غزة  وقطاع 
اللبنانيتني وجزء من �صيناء، اإىل اأن تاأ�ص�صت دائرة املتابعة والتفتي�س 
�صرف  مهام  بعد،  فيما  بها،  اأنيط  والتي   1983 عام  منت�صف  يف 
ال�صفة  يف  املقيمني  لالأ�صخا�س  خ�صراء  ج�صور  اإح�صاءات  بطاقات 
بطاقات  و�صرف  حلملتها،  الإقامة  ومتديد  دائمة،  اإقامة  الغربية 
اإح�صاءات ج�صور �صفراء لأبناء ال�صفة ال�صرقية املقيمني يف ال�صفة 
الغربية واأولدهم وعائالتهم، وبطاقات ج�صور �صفراء لأبناء ال�صفة 
باعتبارهم  التعليمات  �صدور  قبل  ال�صفة  خارج  املقيمني  الغربية 
مواطنني اأردنيني، ومنح ت�صاريح �صفر عن طريق ج�صر امللك ح�صني 
الإدارة  جمال�س  وروؤ�صاء  واملر�صى  ال�صن  كبار  مثل  خا�صة  حلالت 
 )VIP( بطاقات  واإ�صدار  والبنوك،  ال�صركات  يف  العامون  واملدراء 

ثانيًا: األوضاع السياسية والقانونية

»... بعد مراجعة أعداد جريدة »فلسطني« خالل 
تتضح  مل  اجلنسية،  قانون  تعديل  إصدار  فرتة 
رؤساء  أو  خماتري  أو  وجهاء  أن  إىل  إشارة  أية 
البلديات يف الضفة الغربية أو بعضهم قد طلب 
الفلسطينيني  إكساب  األردنية  احلكومة  من 
هذا  ينقض  ما  غياب  وإزاء  األردنية،  اجلنسية 
أنه  تبني  للتعديل  احلتمية  النتيجة  فإن  القول؛ 
الفلسطينيني،  على  األردنية  اجلنسية  فرض  مت 
أقّر بحرية  الذي  العريف  الدويل  القانون  مبا يخالف 

اختيار اجلنسية«.

خبير القانون الدولي د. أنيس فوزي قاسم
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لرجال الأعمال الذين تقت�صي طبيعة اأعمالهم التنقل من خالل ج�صر 
بني  والعائدين  للقادمني  اإح�صائية  لدواع  وذلك  ح�صني)27(،  امللك 
ال�صفتني اآنذاك، ولكنها جاءت يف جمملها، ووفق ما تذهب اإليه وزارة 
ال�صفة  مع  والإداري  القانوين  الرتباط  فك  �صدور  »بعد  الداخلية، 
الغربية عام 1988 وك�صرورة وا�صتجابة لقرارات موؤمتر الرباط لعام 
1974 وموؤمتر قمة فا�س«)28(، التي عقدت يف �صهر اأيلول )�صبتمرب( 

عام 1982.

يف  طالل  بن  احل�صني  الراحل  امللك  خطاب  بعد  الو�صع  اختلف 
والإداري  القانوين  الرتباط  فك  فيه  اأعلن  الذي   ،1988/7/31
يف  تعليمات  الوزراء  جمل�س  اإ�صدار  تبعه  الغربية،  ال�صفة  مع 
ر�صمي،  بالغ  يف  اأو  الر�صمية  اجلريدة  يف  ترد  مل   ،1988/8/20
اعتربت اأن من يحمل البطاقة اخل�صراء يعّد من املقيمني يف ال�صفة 
الغربية، وبالتايل ت�صحب منه اجلن�صية الأردنية، ومن يحمل البطاقة 
ال�صفراء يبقى حمتفظًا بجن�صيته الأردنية، ومن كان مقيمًا يف ال�صفة 
ويعترب  الأردنية  اجلن�صية  منه  ت�صحب   1988/7/31 قبل  الغربية 
اخل�صراء  البطاقات  اأ�صحاب  منح  جرى  وقد  فل�صطينيًا،  مواطنًا 
اجلن�صية  وطني، مبا ل مينحهم  رقم  بدون  موؤقت  اأردين  �صفر  جواز 
فبح�صب  الأردن)29(،  يف  الدائمة  بالإقامة  لهم  ي�صمح  ول  الأردنية 
قانون اجلن�صية لعام 1954 وتعديالته، ل يعترب كل من يحمل جواز 
باجلن�صية  يتمتع  من  هو  الأخري  واإمنا  اأردنيًا،  مواطنًا  اأردين  �صفر 
العام  مطلع  �صدر  الذي  الوطني  الرقم  حامل  اأي  الأردنية)30(، 
1990. وقد تو�صع نطاق عمل دائرة املتابعة والتفتي�س، التي و�صفت 

باأنها »جهة �صبه اأمنية«، لي�صمل حيز تنفيذ التعليمات.

املقيمني  من  الأردنية  اجلن�صية  حاملي  جتريد  ذلك  على  ترتب  وقد 
عادة يف ال�صفة الغربية من اجلن�صية دون مقدمات اأو متهيد اأو حتذير، 
ال�صفة  يف  مقيمني  �صخ�س  مليوين  زهاء  التعليمات  هذه  من  فتاأثر 
اخلبري  مثل  البع�س،  ويفند  اجلن�صية.  عدميي  باتوا  بعدما  الغربية 
»باجلرمية  ي�صفونها  ما  على  احلكومة  ت�صرت  قا�صم،  اأني�س  القانوين 
ت�صتقيم  ل  والتي  »فل�صطينيني«،  اأ�صبحوا  اأنهم  مبقولة  الإن�صانية« 
اأن  ي�صتطيع  فالأردن  الآخرين،  جن�صية  حتديد  يف  الدولة  و�صالحية 
يحدد جن�صية »الأردين«، اإل اأنه ل ي�صتطيع حتديد جن�صية امل�صريني 
اأو الأملان اأو الأتراك، وبالتايل ل ميلك �صالحية حتديد جن�صية هوؤلء 
الأردنية  اجلن�صية  »�صحب  اأن  قا�صم  وي�صيف  فل�صطينيون«.  باأنهم 
باملخالفة  مت  قد  الغربية  ال�صفة  يف  مقيمني  اأردنيني  مواطنني  من 

ملعايري  وباملخالفة  ال�صابق،  اجلن�صية  قانون  يف  الواردة  لالإجراءات 
القانون الدويل اخلا�صة باجلن�صية، ف�صاًل عن جتريد الأردنيني من 
يحرمهم  مبا  الإ�صرائيلي،  الحتالل  حتت  واقعون  وهم  جن�صيتهم 
�صيادة  ذات  دولة  ب�صفتها  الأردنية  للدولة  الدبلوما�صية  احلماية  من 

وطرف يف اتفاقيات جنيف«)31(. 

مبوازاة ذلك، جرّد تطبيق التعليمات زهاء 800 األف اأردين من اأ�صول 
فل�صطينية من جن�صيتهم الأردنية، وفق تقديرات غري ر�صمية، فحولهم 
اإىل عدميي اجلن�صية، وحرمهم من حقوقهم ال�صيا�صية، رغم اأنهم ما 
بالرحيل  الأردنية  ال�صلطات  تطالبهم  ومل  الأردن  يف  مقيمني  يزالون 
حتى الآن على الأقل. ي�صاف اإليهم حوايل 300 – 350 األف �صخ�س 
اأبناء غزة مل يحملوا يومًا الرقم الوطني، مما يعني ذلك وجود  من 
الوطني موجودين  الرقم  يحملون  ل  فل�صطيني ممن  مليون  اأكرث من 

حاليًا يف الأردن دون اإطار قانوين اأو حماية لهم)32(.

خلق هذا الو�صع فئات متنوعة من الفل�صطينيني املقيمني يف الأردن، 
الفئة الأوىل ت�صمى بحملة البطاقة الزرقاء وهم القادمون من قطاع 
يحملوا  اأردنيني ومل  مواطنني  اأ�صا�صًا  يكونوا  وهوؤلء مل  غزة ح�صرًا، 
يف  بالالجئني  خا�س  لقانون  الفتقار  وب�صبب  يومًا.  الوطني  الرقم 
الأردن؛ فاإن حقوق هذه الفئة تخ�صع ملزاجية اجلهاز الإداري، لعدم 
يف  »ا�صطهادًا«  الفئات  اأكرث  من  يجعلهم  مبا  يحميهم،  قانون  وجود 
الأردن، يف ظل الفتقاد للحقوق واحلماية، مبا انعك�س على و�صعيتهم 
من  اخل�صراء  البطاقات  بحملة  فت�صمى  الثانية  الفئة  اأما  املجتمعية. 
فاإنه  الأردنيني  امل�صئولني  وبح�صب  اأردنيني،  مواطنني  كانوا  الذين 
ب�صبب اإقامتهم الدائمة يف ال�صفة الغربية فقد �صحبت منهم اجلن�صية 
الأردنية، �صواء اأكانوا �صكان الأردن اأم مواطني ال�صفة الغربية، حيث 
تطلق عليهم احلكومة لقب مواطنني فل�صطينيني، وهي ت�صمية يعتربها 
فل�صطينية،  جن�صية  هناك  يوجد  ل  »لأنه  »ت�صليلية«،  قا�صم  الدكتور 
باعتبار اأن اجلن�صية ل تنظمها اإل دولة ذات �صيادة، وهذا الأمر غري 
ترد  فيما  ال�صيادة.  ذات  الفل�صطينية  الدولة  غياب  ظل  يف  متحقق 
احلكومة  ولكن  العودة،  حق  على  احلفاظ  ب�صرورة  ر�صمية  مقولت 
ال�صفة  اإىل  اإعادتهم  على  اجلن�صية  من  هوؤلء  جتريد  عند  تعمل  ل 
الغربية، واإمنا ت�صحب اجلن�صية منهم وتبقيهم يف الأردن، حمرومني 

من احلقوق التي يتمتع بها املواطن، �صوى حق الإقامة«)33(. 

ال�صفراء  البطاقة  الفل�صطينيني فهم من حملة  الثالثة من  الفئة  اأما 
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احلقوق  بكامل  نظريًا  يتمتعون  فل�صطينية،  اأ�صول  من  اأردنيون  وهم 
ظل  يف  ولكن  اأردنية،  �صرق  اأ�صول  من  لالأردين  التي  والواجبات 
ماآل  لعدم  كافية  �صمانات  توجد  فال  الثابتة  القانونية  الأ�ص�س  غياب 
البطاقات اخل�صراء، مبا  اأ�صحاب  من  اأقرانهم  كحال  هوؤلء  م�صري 
اأ�صول  الأردنيني من  رابعة تخ�س  فئة  وهناك  و�صعهم مهددًا.  يبقي 
من  اأي  بحوزتهم  ولي�س  الوطني  الرقم  يحملون  ممن  فل�صطينية 
اأو�صاطهم  يف  جن�صية  �صحب  حالت  وجود  رغم  »امللونة«،  البطاقات 

لكنها قليلة وفردية، ففي املجمل مل مت�ّصهم تعليمات فك الرتباط.

والتفتي�س  املتابعة  دائرة  اإىل  اجلن�صية  �صحب  �صالحية  اأعطيت 
فيما  ال�صروط،  حتديد  يف  تتو�صع  والتي  الداخلية،  لوزارة  التابعة 
�صد  اأردين  مواطن  يقيمها  ق�صائية  دعوى  اأي  وجه  الق�صاء يف  اأغلق 
العليا يف  العدل  نظر حمكمة  ذريعة عدم  �صحب جن�صيته حتت  قرار 
ب�صحب  يتعلق  فيما  الداخلية  وزارة  عن  ال�صادرة  الإدارية  القرارات 
وجود  انتفى  مما  ال�صيادة،  ب�صوؤون  يتعلق  الأمر  اأن  باعتبار  اجلن�صية 
جهة ق�صائية خمت�صة ح�صب القانون ميكن الرجوع اإليها كحال الدول 
الدميقراطية، رغم اأن قانون اجلن�صية الأردين لعام 1954 يعّد قانونًا 
متقدمًا ن�صبيًا، ل�صيما يف م�صاألة اجلن�صية؛ التي جعلها م�صاألة خا�صة 
مبجل�س الوزراء، ولي�س بوزير اأو دائرة اأو هيئة، واأحاطها ب�صمانات، 
بحيث ل يتم �صحب اجلن�صية من اأردين اإل )اأ( بعد توجيه طلب له من 
جمل�س الوزراء برتك خدمته املدنية اأو الع�صكرية يف الدولة الأجنبية، 
فاإذا رف�س هذا املواطن ترك وظيفته املدنية اأو الع�صكرية لدى اجلهة 
الأجنبية، فان )ب( جمل�س الوزراء يتخذ قرارًا ب�صحب اجلن�صية، واإذا 
كان املواطن يوؤدي خدمة مدنية اأجنبية فان قرار جمل�س الوزراء )ج( 
يجب اأن يقرتن بامل�صادقة امللكية، )د( وين�صر يف اجلريدة الر�صمية، 
وبعد كل ذلك، )هـ( يحق للمواطن اأن يطعن يف قرار جمل�س الوزراء 
اأن هناك خم�س �صمانات حتمي  اأي  العليا)34(،  العدل  اأمام حمكمة 
املواطن الأردين من خطر �صحب جن�صيته وهذه ميزه ذات دللة هامة 

للقانون الأردين. 

غري اأن التعليمات التي �صدرت من جمل�س الوزراء، وفق خطاب امللك 
قانونيه،  وثيقة  �صكل  ياأخذ  مل  والذي  الرتباط  فك  فيه  اأعلن  الذي 
قرار من  �صيغة  ول يف  ت�صريع  �صكل  ترجمته ل يف  تتم  اأنه مل  مبعنى 
التنازل عمليًا  الوزراء فظل خطابًا �صيا�صيًا، مت فيها  قرارات جمل�س 
عن �صالحية �صحب اجلواز من اأردين من جمل�س الوزراء اإىل دائرة 
املتابعة والتفتي�س، بينما تقت�صر مقولة »عمل من اأعمال ال�صيادة« التي 

يحظر فيها على حمكمة العدل العليا الت�صدي مل�صاألة تتعلق باجلن�صية، 
على اأية دعوى يقيمها اأردين من اأ�صل فل�صطيني على جهة الإدارة التي 

قررت �صحب جن�صيته)35(. 

القا�صي  عنه  عرّب  قانونيًا،  واإ�صكاًل  ملتب�صًا  و�صعًا  ذلك  خلق  لقد 
العليا  العدل  رئي�صًا ملحكمة  اآنئٍذ  الذي كان  الكيالين،  الدكتور فاروق 
جن�صية  ب�صحب  الإدارة  لقرار  رف�صه  خلفية  على  لال�صتقالة  واأ�صطر 
غري  »عماًل  عّده  حينما  فل�صطيني،  اأ�صل  من  الأردنيني  املواطنني 
18 من قانون اجلن�صية الأردين التي  م�صروع وخمالفًا لأحكام املادة 
ل جتيز نزع اجلن�صية الأردنية عن اأي �صخ�س كان يتمتع بها اإل وفق 
اأنه ل يجوز نزع اجلن�صية ا�صتنادًا لقرارات  اأحكام القانون«، و»حيث 
الإدارة، ذلك اأن القاعدة اأن ما ينظمه امل�صرع بقانون ل يجوز تعديله 
ذلك  فاإذا مت  تعليمات،  اأو  اإداري  بقرار  تعديله  يجوز  ول  بقانون،  اإل 
بقانون«،  اإل  تنظم  ل  اأمورًا  نظمت  لأنها  م�صروعة  غري  تكون  فاإنها 
عن  ي�صدر  مل  حيث  د�صتوري،  »غري  الرتباط  فك  قرار  اأن  معتربًا 
جمل�س الأمة ول جمل�س الوزراء، واإمنا هو خطاب �صيا�صي األقاه امللك، 

لي�س له قوة الت�صريع ول تن�صاأ عنه نتائج قانونية«)36(. 

ال�صتناد  دون  القرار،  تنفيذ  يف  م�صت  املتعاقبة  احلكومات  اأن  اإل 
وفق  والتحول  للتقلب  عر�صة  ب�صيا�صة  مت�صلحة  وا�صحة،  معايري  اإىل 
مطاطة  مبهمة  تف�صريات  وبجملة  ال�صائدة،  واملعطيات  الظروف 
يعوزها  مدونة  غري  جديدة  �صروط  على  وبناء  الرتباط  فك  لقرار 
ال�صلطة  اأجهزة  يف  العمل  تزعم  ومربرات  الوا�صح،  القانوين  ال�صند 
جانب  اإىل  فل�صطيني  �صفر  جواز  حمل  اأو  وموؤ�ص�صاتها،  الفل�صطينية 
وب�صكل  اخلطاأ  بطريقة  الأخري  على  احل�صول  اأو  الأردين،  اجلواز 
خمالف للقوانني، اأو العودة لالإقامة الدائمة يف ال�صفة الغربية، اأو اأن 
تكون حاملة اجلواز �صيدة اأردنية تزوجت من فل�صطيني وا�صتفادت من 
قانون مل ال�صمل)37(. وقد اأحاطت احلكومات املتعاقبة عمليات �صحب 
اجلن�صية ب�صرية بالغة، فيما ناأت بنف�صها عن الإف�صاح عن اأية اأرقام 
حقيقية ب�صاأنها، خال حالت قليلة حتت عنوان درء التهم ولي�س اعتماد 
مبداأ ال�صفافية، يف اإطار ادعاء ت�صويب الأو�صاع، حيث بلغ عدد تلك 
وحتويل  الوطني  الرقم  �صحب  باجتاه  حالة   3017 حوايل  احلالت 
البطاقات من �صفراء اإىل خ�صراء، مقابل حتويل 110 اآلف حالة من 
بطاقة خ�صراء اإىل �صفراء يف الفرتة الواقعة من عام 2004 وحتى 
 5169 اكت�صاب  اآخر حتدثت عن  2010)38(، ويف موقع  بداية عام 
مواطنًا اأردنيًا جديدًا اجلن�صية الأردنية بعد ت�صويب اأو�صاعهم وفقًا 



ظروف عمل الفلسطينيين في األردن

19

لتعليمات قرار فك الرتباط)39(. وتت�صارب الأرقام اخلا�صة باحلجم 
تقدرها  فبينما  وال�صفراء،  اخل�صراء  البطاقات  حلملة  العددي 
معطيات رقمية بنحو 300 األف و800 األف على التوايل، تعك�س اأخرى 
الرقمني، بالإ�صارة اإىل وجود حوايل 1،2 و1،3 مليون فل�صطيني مقيم 
وهوؤلء  الأردنية،  اجلن�صية  يحملون  ل  ممن  الأردنية  الأر�س  على 
 350 –  300 اأبناء قطاع غزة املقدرين بنحو  اإىل  اإ�صافة  ي�صتملون 
األف، على مئات األوف الفل�صطينيني الذين تاأثرت اأو�صاعهم القانونية 

بفعل قرار فك الرتباط.

اأن  ووت�س«،  رايت�س  »هيومن  منظمة  مثل  حقوقية،  منظمات  تعتقد 
الأرقام احلقيقية املت�صلة بتنفيذ تعليمات القرار تتجاوز الت�صريحات 
من  املواطنني  اآلف  من  الأردنية  اجلن�صية  ب�صحب  مقّدرة  الر�صمية، 
اأ�صول فل�صطينية، باأكرث من 2700 بني عامي 2004 و2008 وزهاء 
اأثناء  اأردنيني  يعودوا مواطنني  والذين مل   ،2011 اآلف مع حلول   4
تعامالت روتينية عادية مع ال�صلطات، مثل جتديد جوازات ال�صفر اأو 
قيودهم  �صطب  مت  حيث  القيادة،  رخ�صة  جتديد  اأو  املواليد  ت�صجيل 
اإىل  اأدى  واجلوازات، مما  املدنية  الأحوال  دائرة  �صجالت  املدنية يف 
تعقيد حياتهم ب�صكل كبري، حيث يفقد الأطفال قدرتهم على اللتحاق 
بالتعليم البتدائي والثانوي املجاين والتعليم اجلامعي الر�صمي بينما 
يفوق نظريه اخلا�س قدراتهم ب�صبب ارتفاع ثمنه لغري املواطنني، عدا 
عن الرعاية ال�صحية املكلفة. ولكي يقيموا يف الأردن فاإن الفل�صطينيني 
لغري  ميكن  ول  اإقامة  لت�صريح  يحتاجون  الأردنية  اجلن�صية  بدون 
تواجههم �صعوبة كبرية  بالعمل يف احلكومة فيما  الأردنيني اللتحاق 
يف احل�صول على وظائف يف القطاع اخلا�س. واعتربت اأن ذلك يعّد 
يح�صل  مبوجبه  الذي   1954 لعام  الأردنية  اجلن�صية  لقانون  خرقًا 
ال�صكان الفل�صطينيني القادمني من ال�صفة الغربية منذ العام 1949 
اأو بعد هذا التاريخ على اجلن�صية الأردنية الكاملة اإثر وحدة ال�صفتني 
الغربية لالحتالل  ال�صفة  ورغم خ�صوع   ،1950 )اإبريل(  ني�صان  يف 
الإ�صرائيلي يف العام 1967 اإل اأن القانون الأردين ا�صتمر مطبقًا يف 
اأرا�صيها، مبا يتوجب التوقف عن �صحب اجلن�صية واإلغاء اأي متييز يف 
القوانني والأنظمة اخلا�صة باجلن�صية بناء على النوع الجتماعي، مع 
ت�صوية القواعد لدى اإلغاء هذه التمييزات، ل�صالح توفري تدابري حماية 

اأقوى)40(.  

اإىل  الرتباط  فك  تعليمات  تنفيذ  اإجراءات  �صالمة  منا�صرو  يذهب 
فل�صطني،  يف  الفل�صطيني  احلق  تثبيت  اأجل  من  بوجاهتها،  العتقاد 

للمقولت  والت�صدي 
حول  ال�صهيونية 
و»الوطن  »التوطني« 
منتقدين  البديل«، 
للقانونية  افتقارها 
 ، عية و مل�صر ا و

والأرقام »املبالغ فيها«، وفق راأي الوزير ال�صابق العني مروان دودين، 
يف  املقيمني  �صمل  �صيق  نطاق  »�صمن  التطبيق  بح�صر  طالب  الذي 
رقم  بال  �صفر  جواز  منحهم  فجرى  اخلارج،  يف  اأو  الغربية  ال�صفة 
وطني لت�صهيل حركتهم وتنقلهم، ولكن ماآلهم خارج الأر�س الأردنية، 
حق  ممار�صة  مثل  املواطنة،  بحقوق  الدعاء  ي�صتطيعون  ل  وبالتايل 
الت�صويت والرت�صح وما �صابه، لأنهم لي�صوا مواطنني اأردنيني، وهناك 
املخالفني غري امللتزمني بحق الإقامة يف فل�صطني، رمبا ب�صبب ق�صور 
�صخ�صي، ولكنهم ل مينحون حق الإقامة الدائمة«، معتربًا اأن »ال�صجة 
التي تثار حول �صحب اجلن�صية ل اأ�صا�س لها من ال�صحة، حيث اقت�صر 
التنفيذ على اأ�صخا�س ينطبق عليهم القرار 1988، كما جرى التعامل 

مع كل حالة على حدة«)41(.

مل جتد امل�صوغات الر�صمية �صندها القانوين الدفاعي اأمام انتقادات 
حملية ودولية مبخالفتها لأب�صط املعايري الدولية والإن�صانية التي تن�س 
على حق الإن�صان يف التمتع باجلن�صية والعي�س الكرمي، كما فقدت مناعتها 
اإزاء مطالبات التف�صري بكيفية اإحباط املخطط ال�صهيوين عرب جتريد 
الأردنيني من اأ�صل فل�صطيني من حقوق املواطنة، رغم اأن »ال�صلطات 
بينما  املواطنة،  الأردن دون حقوق  الإقامة يف  الر�صمية متنحهم حق 
دخل الأردن يف تعهد دويل �صمن نطاق معاهدة وادي عربة )1994( 

ــوطــني الــالجــئــني  ــت ب
الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــني، يف 
منها،  الثامنة  املــادة 
به  تــقــوم  ــا  م اأن  اأي 
تقوي�س  هو  الأجهزة 
للتزام دويل تعهدت 
به الــدولــة الأردنــيــة، 
مبا يجعل ثمة ت�صاوؤل 
ا�صتقامة  مـــدى  عــن 
تلك  من  املوقف  هذا 
القانونية  التعهدات 

تكون  الصفراء واخلضراء قد  البطاقات  ».. حيازة 
سندًا رسميًا لسحب اجلنسية، وسوطًا مسلطًا 
على األردنيني من أصل فلسطيني يهدد أبسط 

حقوقهم ويفقدهم احلماية واألمان..«.

* منظمة »هيومن رايتس ووتش«، 25/7/2011

عن  التنازل  أجل  من  عمان  أمانة  راجعت   ...«
دائرة  مراجعة  بطلب  ففوجئت  ملشرٍت،  شقة 
أن  بدورها  أبلغتني  التي  والتفتيش  املتابعة 
إمتام  أستطيع  ال  وأنني  معلق،  الوطني  رقمي 
إال بوساطة تسجيلها باسم شخص آخر  أريد  ما 
حقيقة  للموظف  شرحت  وطنيًا...،  رقمًا  يحمل 
املسلحة  القوات  يف  خدم  والدي  وأن  وضعي 
وأنني  قط،  احملتلة  فلسطني  يزر  ومل  األردنية 
يتغري، فتم  اكتسبت اجلنسية منه، لكن شيئًا مل 

سحب األرقام الوطنية عن أبنائي أيضًا«.
* المواطن أبو محمود السفاريني،
 مستثمر في قطاع اإلسكان.
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قــول  ح�صب  الــدولــيــة«، 
التابعة  القانونية  اللجنة 
ـــمـــبـــادرة الأردنــــيــــة  ـــل ل
التي  مت�صاوية،  ملواطنة 
ــلــوك  �ــص اأن  اعــــتــــربت 
الر�صمية حيال  الأجهزة 
مو�صوع �صحب اجلن�صية 
»مــــــنــــــاٍف لـــلـــد�ـــصـــتـــور 
ــقــانــون ويــتــنــافــى مع  وال
الــعــالقــات الــتــاريــخــيــة 
التي جتمع النا�س على �صفتي الأردن، مبا يوؤدي اإىل �صع�صعة الو�صع 
التاريخي  العدو  على  وي�صهل  الجتماعي،  الن�صيج  وت�صقق  الداخلي 

الت�صلل من خالل هذه الت�صققات لبتزاز القرار الأردين«)42(.

تعليمات فك  تطبيق  »بالتع�صف« يف  و�صفته  ما  �صيا�صية  اأو�صاط  وترّد 
الرتباط، والتي متتد لت�صمل حيز الوجود الفل�صطيني يف الأردن، اإىل 
و�صعها  وت�صتغل  �صيا�صي  بثقل  تتمتع  ومتنفذة  م�صئولة  فئة  »مواقف 
من  واحلرمان  امل�صروطة  املواطنة  يتبنى  برنامج  لتنفيذ  ومنا�صبها 
احلق«،  تثبيت  ذرائع  عن  بعيدًا  م�صاحلها  على  للحفاظ  احلقوق 
برز  »لقد  متابعًا  قمحاوي)43(،  لبيب  ال�صيا�صي  املحلل  راأي  بح�صب 
بعد اأحداث اأيلول )1970( فكر اإقليمي تنامى تدريجيًا عرب مراحل، 
من خالل متييز �صامت ومن ثم معلن واأخريًا مبوجب القانون، الذي 
النتخابية  الدوائر  وتوزيع  النتخاب  قوانني  يف  اأ�صكاله  اأو�صح  اأخذ 
من  لالأردنيني  رمزية  م�صاهمة  يف  نف�صه  وترجم  التوظيف،  وعملية 
اجل�صم  اإىل  انتقل  ثم  ومن  ال�صيا�صي  اجل�صم  يف  فل�صطيني  اأ�صل 
الوظيفي الأردين، فاأ�صبحت هناك عملية »اإحاللية« يتم من خاللها 
بحيث  املتو�صطة  الوظائف  يف  اأردنية  �صرق  اأ�صول  من  اأردنيني  تعيني 
وقد  اأردنية.  اأعلى  اإىل  �صرتتفع  التي  ال�صريحة  ت�صبح  الوقت  مع 
النافذة  اإغالق  اإىل  اأدت  �صنوات  عرب  مداها  ال�صيا�صة  تلك  اأخذت 
اأمام الفل�صطينيني ل�صغل منا�صب عالية يف اأجهزة الدولة، اإل اإذا مت 
ذلك بقرار �صيا�صي، فيما جرى اإبعاد الفل�صطينيني عن �صغل املنا�صب 
طبقة  خلق  مما  ال�صيا�صية،  �صطوتهم  من  واحلّد  والع�صكرية  الأمنية 
على  احلفاظ  تريد  اأردنية  �صرق  اأ�صول  من  امل�صالح  اأ�صحاب  من 
الفل�صطينيني  عزل  من  وال�صتفادة  م�صاحلها  لتاأمني  القائم  الو�صع 
واإبعادهم، فاأوجد ماأزقًا تزامن مع بث اأفكار اإق�صائية وتبني برامج 
و�صيا�صات �صيئة جدًا توؤدي اإىل و�صائل تدمريية وان�صقاقية، مثل �صحب 

اجلن�صيات، واإ�صاعة الذعر يف اأو�صاط الفل�صطينيني توؤدي اأحيانًا اإىل 
ان�صحابهم من امل�صهد ال�صيا�صي خوفًا على و�صعهم)44(. 

وقد �صحب ذلك، وفق رئي�س اللجنة ال�صعبية الأردنية لن�صرة القد�س 
الفل�صطينية،  الهوية  تغييب  حماولت  احل�صيني،  عدنان  العودة  وحق 
الدائمة  بالأمان وال�صتقرار واخل�صية  ال�صعور  افتقاد  وخلق حالة من 
من نزع املواطنة، تفاقم مع عمليات �صحب اجلن�صية، التي اأبقت على 
اإقامة م�صتهدفيها يف البلد، رغم خمالفتهم بحكم الرواية الر�صمية، 
اإجبارهم على  اإذ لي�س الهدف اإخراجهم من الأر�س الأردنية، واإمنا 
امل�صلحية  الفئة  لربنامج  تنفيذًا  حقوقهم،  من  باأي  املطالبة  عدم 

بتحجيم الدور حّد التهمي�س«)45(.

وتعتقد ذات الأو�صاط اأن قرار فك الرتباط، غري الد�صتوري من وجهة 
نظرها، اأ�صتخدم وظيفيًا لتحويل الفل�صطينيني يف الأردن من مواطنني 
اإىل مقيمني، رغم وزنهم العددي الذي يتجاوز 60 – 63% ويف بع�س 
بينما  املجتمعي،  ودورهم  وثقلهم   ،%42 واأحيانًا   %70 التقديرات 
خلقت بع�س الدوائر املرتبطة به، وفق راأي الدكتور قا�صم، »بوؤر ف�صاد 
طالت تلقي الر�صاوى مقابل ا�صرتداد الرقم الوطني، ولكن ل يوجد اأي 
اإثبات عملي على ذلك، كما تكاثرت عنا�صر يف داخل الو�صط الأردين 
ا�صتغالل  خالل  من  �صخ�صية  وم�صالح  اقت�صادية  مكت�صبات  لديها 

الفل�صطينيني واإثارة النزعة الإقليمية ال�صيقة«)46(. 

اإلطار القانوني المحدد
ل يحتكم الالجئون الفل�صطينيون من قطاع غزة اإىل �صند قانوين يف 
لتح�صني  والأخالقية  الإن�صانية  »املنا�صدة  �صوى  احلقوقية،  املطالبة 
ظروفهم واأو�صاعهم املعي�صية«، اإل اأن الأمر يختلف بالن�صبة لالأردنيني 
اأ�صل فل�صطيني ممن جردت جن�صيتهم، �صواء املقيمني منهم يف  من 
ال�صفة الغربية اأو يف الأردن، الأمر الذي يعّد يف نظر القانون الدويل 
»جرمية اإن�صانية كربى«)47(. ونتيجة لذلك تتمايز الو�صعية القانونية 
الرقم  يحملون  ل  ممن  الأردن،  يف  املقيمني  للفل�صطينيني  بالن�صبة 

الوطني، وفق الأو�صاع املوؤطرة لوجودهم.

القانون  وخبري  ال�صابق  الدبلوما�صي  مثل  قانونيون،  خرباء  ويعزو 
للوجود  القانوين احلاكم  الإطار  دباح، غياب  الدكتور عي�صى  الدويل 
وعدم  احلاكمة  ال�صيا�صة  وفق  متغرية  اإجراءات  ل�صالح  الفل�صطيني 
مزدوجة،  اإ�صكالية  اإىل  القانونية،  الختاللت  تعالج  معايري  وجود 

بأن  يقني  على  الفلسطينيون  الالجئون   ...«
املكان الذي يعيشون فيه مؤقت، ألن كل شيء 
نتيجة  تعّد  يعيشونها  حقيقة  وكل  يعملونه 
لكنك  هنا  تعيش  أن  مثل  إنها  الجئني،  كونهم 
آباؤك  فيه  عاش  مكان  آخر،  مكان  يف  وعيك  يف 
ديارك،  ليست  هذه  أن  تشعر  إنك  وأجدادك، 
باجتاه  تعمل  وإنك  فلسطني،  هو  مكانك  وإمنا 
ممارسة حق العودة إىل الديار التي تنتمي إليها«.

* أمل عبد المنعم )32 عامًا(، إحدى الجئات مخيم 
البقعة الذي تأسس عام 1968.



ظروف عمل الفلسطينيين في األردن

21

الفل�صطينيني دون طلبهم،  الأردنية على  نتاج فر�س اجلن�صية  �صكلت 
يف اإطار الوحدة »ال�صكلية« بني ال�صفتني، ومن ثم فقدانها فجاأة وفق 
تعليمات فك الرتباط، مما حرمهم من حقوقهم املكت�صبة والد�صتورية 
يف نف�س الوقت، خالفًا للد�صتور الأردين، وقانون اجلن�صية لعام 1954 
بحجة  وذلك  احلقوق،  تلك  وثقت  التي  املتالحقة  الأردنية  والقوانني 
ال�صيادة جند  اإىل مفهوم  القانونية  بالعودة  ال�صيادي«، ولكن  »القرار 
يحدد  بينما  البلد،  يف  والقانونية  الد�صتورية  بالقواعد  مرتبطة  اأنها 
قانون اجلن�صية لعام 1954 �صروط اكت�صاب واإ�صقاط اجلن�صية، ف�صاًل 
عن قواعد القانون الدويل التي تن�س على اأن اجلن�صية حق من حقوق 
الإن�صان، والواردة يف املادة 15 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان، 
اإ�صافة اإىل العهدين الدوليني اخلا�صني باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، 
عليها  وقع  والتي   ،1966 لعام  والجتماعية  القت�صادية  واحلقوق 
الذي  الرتباط،  فك  تعليمات  يف  ذلك  كل  خرق  جرى  ولكن  الأردن، 
حول فئة كبرية من الفل�صطينيني اإىل عدميي اجلن�صية واحلقوق)48(.

الدويل  القانون  خبري  مثل  اآخرين  وفق  تعقيدًا،  الأمر  زاد  ومما 
الزيتونة الأردنية اخلا�صة الدكتور را�صي  القانون يف جامعة  واأ�صتاذ 
 1958 عام  ال�صادر  الأردين  اجلن�صية  قانون  اأن  العبدالالت، 
لهاي  اتفاقية  وفق  الدولية،  القانونية  باملعايري  ياأخذ  ل  وتعديالته 
باأحكام  واخلا�صة  املتحدة  الأمم  هيئة  عن  ال�صادرة   1932 لعام 
اجلن�صية، حيث حتّفظ الأردن والدول العربية، با�صتثناء تون�س، على 
معظم املعايري القانونية املتعلقة مبنح اجلن�صية، وازدواجية اجلن�صية، 
لكل  اأن  على  التفاقية  تن�س  حيث  اجلن�صية،  وا�صرتداد  والتجني�س، 
اأكرث من جن�صية،  له  تكون  واأن  له جن�صية،  تكون  اأن  اإن�صان احلق يف 
اإليها، واأخذت مبعيار الدم الذي يعني  والتنازل عن جن�صيته والعودة 
معيار وحدة العائلة يف اجلن�صية، وتعني حق الزوج يف اأن ياأخذ جن�صية 
اأخرى،  �صروط  ودون  الزواج  بعد  �صنوات   5 اأق�صى  وبحد  زوجته، 
واأي�صًا حق الزوجة يف اكت�صاب جن�صية زوجها بحد اأق�صى 5 �صنوات 
بعد الزواج دون اأن جترب على التنازل عن جن�صيتها حتى بعد الطالق، 
واأي�صًا حق الأولد يف اكت�صاب جن�صية الأب وجن�صية الأم، منذ الولدة 
الأب  جلهة  الدم  حق  على  ذلك  اقت�صر  الأردن  ولكن  �صروط.  ودون 
اأردين، ومل ياأخذ مبعيار  اأردين فهو  اأن من يكون والده  فقط، مبعنى 
جهة الأم ول وحدة العائلة، وهنا ي�صار اإىل اأن عدة اآلف من الأردنيات 
لأولدهن  اجلن�صية  مينحن  ل  وطنية  واأرقام  جوازات  يحملن  ممن 
اإن�صانية  اأبعاد  لها  اإ�صكاليات  الأردنيني، مما خلق  لأزواجهن غري  ول 

كبرية)49(. 

لعام  القاهرة  يف  العربية  التفاقية  على  الأردن  �صادق  املقابل؛  ويف 
فرق  كما  العربية.  الدول  بني  اجلن�صية  ازدواجية  منع  ب�صاأن   1954
اإعطاء اجلن�صية  ت�صتطيع  التي ل  الأردنية  املراأة  الأردين بني  القانون 
لزوجها اأو لأولدها، واملراأة العربية، التي ل يطبق عليها هذا الن�س، 
با�صتثناء �صكان ال�صفة الغربية وقطاع غزة حتت ذريعة حق العودة. 
الأردنية  اجلن�صية  تكت�صب  فاإنها  اأردين  من  املتزوجة  الأجنبية  اأما 
وحت�صل  عنها،  التنازل  على  جترب  ول  بجن�صيتها  احتفاظها  مع 
وما  الأردن،  يف  الإقامة  �صرط  دون  الزواج  من  �صنوات   5 بعد  عليها 
باملعيار  الأردن  ياأخذ  ل  كما  اخل�صو�س.  بهذا  طلب  تقدمي  اإل  عليها 
الدويل اخلا�س بالولدة يف الإقليم لكت�صاب اجلن�صية، حيث ا�صرتط 
18 عامًا بدون جن�صية واأن  الولدة امل�صاعفة، اأي اأن يقيم ال�صخ�س 
ينجب ابنًا يقيم 18 عامًا بدون جن�صية، وبعد 37 عامًا يتقدم بطلب 
اجلن�صية. بينما مل يعِط القانون الأردين الفل�صطينيني حق التجن�س، 
اجلن�صية  تنازلوا عن  الذين  باملغرتبني  ي�صمى  ما  على  ذلك  واقت�صر 
30 عامًا واأكرث، ومن ثم  اإىل اخلارج واأقاموا فيها  الأردنية وغادروا 
ولكن  الداخلية،  وزير  اإىل  يعود  الأمر  وهذا  اجلن�صية،  وطلبوا  عادوا 
مت منح بع�س الفل�صطينيني اجلن�صية عن طريق ال�صتثمار وحتت بند 

املغرتبني)50(.

مل ي�صادق الأردن، اأ�صوة بالعديد من البلدان العربية، على التفاقية 
الدولية  والتفاقية   ،1951 لعام  الالجئني  بو�صع  اخلا�صة  الدولية 
تعّرف م�صطلح  التي   ،1954 لعام  بو�صع عدميي اجلن�صية  اخلا�صة 
فيها  مواطنًا  الدولة  تعتربه  ل  الــذي  بال�صخ�س  اجلن�صية«  »عدميي 
اأن  على  التجن�س  ب�صاأن   32 مادتها  يف  وتن�س  ت�صريعها،  مبقت�صى 
اجلن�صية  عدميي  ا�صتيعاب  الإمــكــان  لقدر  املتعاقدة  الــدول  »ت�صهل 
لتعجيل  و�صعها  ما يف  وتبذل على اخل�صو�س كل  ومنحهم جن�صيتها، 
اإجراءات التجن�س وتخفي�س اأعباء ور�صوم هذه الإجراءات اإىل اأدنى 
42 مادة، ما يفيد بتوفري  حد ممكن«، كما تورد يف موادها، البالغة 
ق�صيتهم،  حل  حني  اإىل  الإقامة  وا�صتمرارية  التمييز  وعدم  احلماية 
عدميي  الأ�صخا�س  جميع  حقوق  مل�صاواة  الالزمة  التدابري  واتخاذ 
والإ�صكان  والتعليم  والعمل  التملك  يف  مواطنيها  بحقوق  اجلن�صية 
الجتماعي  وال�صمان  العمل  وت�صريعات  العامة  وامل�صاعدة  والإغاثة 
والتقا�صي اأمام املحاكم والنتماء للجمعيات والنقابات املهنية وحرية 

التنقل)51(. 
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كما مل يوقع الأردن، 
عربية  دول  كما 
اتفاقية  على  اأخرى، 
حالت  من  احلّد 
اجلن�صية  انعدام 
 ،1961 لعام 
العربية  والتفاقية 
بالالجئني  اخلا�صة 
التي   ،1994 لعام 
الدول  التزام  ودرجة  �صيغة  تختلف  فيما  فقط،  م�صر  عليها  وقعت 
امللزم  غري   ،1965 لعام  البي�صاء(  )الدار  كازبالنكا  بربوتوكول 
التي  الدول  كمواطني  الفل�صطينيني  الالجئني  معاملة  ب�صاأن  اأ�صا�صًا، 
يعي�صون فيها فيما يتعلق بالتوظيف والتنقل والإقامة والعمل واحلركة، 
حيث مل ت�صادق كل الدول العربية الأع�صاء يف اجلامعة العربية عليه 
غياب  اإىل  يوؤدي  مبا  حمتواه،  اأفقدته  حتفظات  �صمنته  دول  وهناك 
العربية  الدول  للتزامات  الناظم  والإقليمي  الدويل  القانوين  الإطار 

حيال الالجئني وعدميي اجلن�صية واملهجرين عمومًا. 

مبعاملة  يتعلق  فيما  وواجبة  ملزمة  اإقليمية  معايري  غياب  ظل  ويف 
الالجئني الفل�صطينيني فاإن ماهية و�صعهم القانوين يخ�صع للت�صريعات 
الوطنية يف كل دولة، يف ظل قيود مفرو�صة على حقوق الإقامة وحرية 
بينما  احلكومية،  باخلدمات  والنتفاع  والتملك  والتوظيف  احلركة 
غالبًا ما ينظم �صوؤونهم يف تلك الدول عرب مرا�صيم وزارية اأو قرارات 
اإدارية والتي ميكن ب�صهولة الرجوع عنها ا�صتجابة للظروف ال�صيا�صية 
اأن تعد حقوق الالجئني جمرد امتيازات  املتغرية. ويرتتب على ذلك 
اأية  ذلــك  على  يرتتب  اأن  دون  منها  جتريدهم  ميكن  لهم  ممنوحة 
م�صوؤولية قانونية على الدولة، فيما ت�صبح احلقوق املدنية والجتماعية 
املعايري  بحكم  لهم  الواجبة  تلك  من  اأقــل  املمنوحة  والقت�صادية 
الــــدولــــيــــة ومـــرهـــونـــة 
ال�صيا�صية،  باملتغريات 
وحتديدًا مبدى الر�صى 
منظمة  مـــواقـــف  عـــن 
الفل�صطينية،  التحرير 
اأو  والــ�ــصــلــطــة لحـــقـــًا، 
�صيا�صية  لأجندة  خدمة 

معينة، وعدم توفر اآلية ملتابعة ووقف انتهاكات حقوق الإن�صان لالجئني، 
والتي تربر عادة حتت �صعارات وطنية، با�صم رف�س »التوطني« وتعزيز 
حقوق  من  حرمانهم  �صيا�صة  لتربير  الفل�صطينية«،  الوطنية  »الهوية 
الإقامة الدائمة واجلن�صية، با�صتثناء الأردن التي عملت على جتني�س 
احلال  هــذا  ولكن  �صيا�صية،  ــع  ودواف تاريخية  لعوامل  الفل�صطينيني 

اختلف كثريًا مع تعليمات فك الرتباط)52(.

قانونيًا  �صندًا  ت�صكل  التي  الدولية  التفاقيات  من  العديد  هناك  اإن 
اجلمعية  قرار  اإىل  فبالإ�صافة  للفل�صطينيني،  احلقوقية  للمطالبة 
العامة لالأمم املتحدة ال�صادر عام 1948 رقم 194 الذي ين�س على 
»حق العودة والتعوي�س«، باعتبار اأن حق العودة ي�صمل جميع الالجئني 
لجئي  ذلك  يف  مبا  املحتل،  الفل�صطيني  وطنهم  خارج  الفل�صطينيني 
واأبناء غزة،  ال�صفراء واخل�صراء  البطاقات  1948 و1967 وحملة 
والعهدين   ،1948 لعام  الإن�صان  حلقوق  الدولية  التفاقية  فهناك 
الدوليني اخلا�صني باحلقوق املدنية وال�صيا�صية واحلقوق القت�صادية 
والجتماعية والثقافية، اللذان �صادق عليهما الأردن، ولكنه مل ي�صادق 
باحلقوق  اخلا�س  الدويل  بالعهد  امللحق  الختياري  الربوتوكول  على 
حقوق  جمل�س  اعتمده  الذي  والثقافية  والجتماعية  القت�صادية 
الإن�صان يف 2008/6/18 ويتيح الفر�صة لالأفراد الذين ي�صعون اإىل 
واجتماعية  اقت�صادية  انتهاكات  من  بحقهم  ارتكب  عما  النت�صاف 
للحقوق  املتحدة  الأمم  جلنة  قبل  من  فيها  للبت  ب�صكاواهم  التقدم 
القت�صادية والجتماعية والثقافية)53(، كما اأن هناك اتفاقية هافانا 
لالجئني،  الدولية  والتفاقية   ،1992 لعام  العن�صري  التمييز  لعدم 
من  العديد  وغريها   ،1968 لعام  الالجئني  حلماية  فيينا  واتفاقية 

التفاقيات الدولية)54(.

ومبوازاة التم�صك بتطبيق حق العودة، الذي ل يقبل الهتزاز بالن�صبة 
قانون  يف  النظر  باإعادة  مطلب  ثمة  فاإن  الفل�صطينيني،  لالجئني 
التطورات  ويواكب  الدولية،  القانونية  املعايري  مع  ليتالءم  اجلن�صية 
لأ�صحابها،  احلقوق  ولإعادة  الأردن،  يف  والجتماعية  ال�صيا�صية 
الإدارية  القرارات  للنظر يف  الق�صائية  لل�صلطة  الخت�صا�س  واإعطاء 
اخلا�صة باإعطاء و�صحب اجلن�صية)55(، فيما ت�صل الدعوة حّد اإعادة 
النظر يف تعليمات فك الرتباط، اإما جلهة الإلغاء اأو التعديل، معتربة 
اأن اإن�صاء املحكمة الد�صتورية قد ي�صمح بطرح املطالبة اأمامها، اأو رفع 

الق�صايا التظلمية من وراء �صحب اجلن�صية)56(. 

هوية  نحمل  ولن  فلسطينيني  سنبقى  »نحن   ...
حملنا  لو  حتى  مؤقتًا  فيها  نتواجد  التي  البلدان 
جنسياتها، ولو جرى سؤال الالجئني عن موطنهم 
اإلجابة بفلسطني  ترددوا حلظة يف  األصلي ملا 
وعدم  خارجها  منهم  الكثريين  والدة  من  بالرغم 

رؤيتهم لها«...

* محمد شفا برهم )35 عامًا( أحد الجئي مخيم 
الوحدات في األردن الذي تأسس بعد نكبة عام 
.1948

احلقوق  بكافة  التمتع  حق  إنسان  لكل   ..«
حق  فرد  ولكل  متييز،  أي  دون   )..( واحلريات 
من  شخص  حرمان  يجوز  وال  ما،  بجنسية  التمتع 
تغيريها..)..(  يف  حقه  إنكار  أو  تعسفًا  جنسيته 
ولكل شخص احلق يف العمل )...( ويف التعلم..«.

* مواد مختارة من بنود اإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنسان الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة 
في 10 كانون األول )ديسمبر( 1948.
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ذلك  ارتباط  قا�صم،  الدكتور  مثل  الإلغاء،  مطلب  اأ�صحاب  وينفي 
مبا يزعم البع�س بالتوطني، والذي ي�صّب يف خانة تربير ما و�صفها 
»باجلرمية الإن�صانية« التي ارتكبت بحق الفل�صطينيني من وراء �صحب 
حق  عن  التخلي  ميكن  ل  اإذ  بح�صبه،  قانوين،  �صند  دون  اجلن�صية 
العودة، فالرقم الوطني لي�س اأهم بالن�صبة لالجئني الفل�صطينيني من 
القرار 194، ولكن ذلك من اأجل تثبيت احلق و�صمان احلياة الكرمية 
لهم. ويعتقد قا�صم »بخطاأ مطلب قوننة فك الرتباط وتعديل قانون 
اجلن�صية الأردين تبعًا لذلك لأن ذلك يق�صد تقنني ما ي�صميه البع�س 
دون  اجلن�صية،  قانون  يف  الرتباط  فك  قرار  وهو  �صياديًا«  »قرارًا 
مالحظة اأن ما يرتدد على األ�صنتهم من اأن قرار فك الرتباط �صيادي 
فهذا يعني اأنه يقف م�صتقاًل دون حاجة اإىل ربطه بقانون اآخر اأو قوننة 
اأو د�صرتة، فهو يتمتع بال�صيادة وال�صمو يف مرتبة الت�صريعات، اأما القول 
فك  اإثر  على  ن�صاأت  التي  والت�صرفات  والإجراءات  التعليمات  بتقنني 
الكيالين عندما  القا�صي  الرتباط فهو مطلب غري قانوين عرّب عنه 
�صيا�صيًا،  خطابًا  واإمنا  د�صتوري«  »بالغري  الرتباط  فك  قرار  و�صف 
وب�صفته كذلك لي�س له قوة الت�صريع ول تن�صاأ عنه نتائج قانونية)57(. 

بدون  وال�صتات،  اللجوء  فل�صطيني  لكل  العودة  »حق  فاإن  فقانونيًا؛ 
ا�صتثناء، ممن يحملون اجلن�صية الأردنية واأوؤلئك الذين ل يحملونها، 
اأ�صحاب  فيهم  مبن  و1967،   1948 عامي  الالجئني  ي�صمل  مبا 
البطاقات ال�صفراء واخل�صراء واأبناء غزة«، وفق قول الدكتور قا�صم، 

اأداة  باعتباره  عربي  كل  على  عني  فر�س  »فاإنه  ي�صيف  �صيا�صيًا؛  اأما 
عالقة  ل  اجلن�صية  »حمل  اأن  مبينًا  ال�صهيوين«،  بامل�صروع  الإطاحة 
حق  العودة  فحق  ي�صقطه،  ول  منه  ينتق�س  ل  حيث  العودة،  بحق  له 
 194 الدويل  القرار  واأكده  الدولية،  ال�صرعية  طبيعي ح�صب قرارات 
اإ�صداره  العامة لالأمم املتحدة منذ  ومل ين�صئه، فيما كررته اجلمعية 
)العام 1948( لأكرث من 130 مّرة، ما حوله اإىل قانون دويل عريف 

ملزم«)58(، بح�صب تاأكيده.

عربية  اتفاقية  و�صع  �صرورة  ترى  اأخرى  مع  املطالب  تلك  وتتماهى 
مبا  العربية  الدول  يف  وحقوقهم  الفل�صطينيني  الالجئني  و�صع  تنظم 
اإىل  عودتهم  حني  اإىل  العالقة،  ذات  الدولية  القوانني  مع  ين�صجم 
ال�صهيوين  العدوان  بفعل  منها  ُهّجروا  التي  واأرا�صيهم  ديارهم 
عامي 1948 و1967، وتوحيد الإطار القانوين الناظم لو�صعهم يف 
الإدارية  واملرا�صيم  والقرارات  التعليمات  عن  كبديل  العربية  الدول 
الوزارية، واإن�صاء هيئة رقابية ذات �صالحيات وا�صعة، و�صمان احرتام 
كرامتهم  يكفل �صون  والقت�صادية مبا  والجتماعية  املدنية  حقوقهم 
يف  حقهم  من  النتقا�س  اأو  الوطنية  بهويتهم  امل�صا�س  دون  الإن�صانية 
املتغريات  بني  التام  والف�صل  التوطني،  م�صاريع  التورط يف  اأو  العودة 
والجتماعية  املدنية  باحلقوق  التمتع  يف  وحقهم  ال�صيا�صية  واملواقف 
والقت�صادية، بالإ�صافة اإىل تبني وامل�صادقة على التفاقيات الدولية 

والإقليمية املتعلقة بالالجئني وعدميي اجلن�صية واملهجرين)59(. 
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للفل�صطينيني  الإ�صرائيلي  الق�صري  والقتالع  التهجري  واقع  انعك�س 
عامي 1948 و1967، وخالل الفرتات الالحقة وال�صابقة لهما، على 
ظروفهم املجتمعية يف الأردن، بفعل طبيعة ال�صتات وخملفاته، وتوايل 
اإيجاد حل عادل لق�صيتهم  �صنواته املمتدة منذ زهاء �صتة عقود دون 

ي�صتند اإىل القرار الدويل 194.

وب�صطت الو�صعية القانونية وال�صيا�صية للوجود الفل�صطيني يف الأردن 
�صطّوتها بني ثنايا اأو�صاعهم الجتماعية والقت�صادية »اله�ّصة« و»غري 
احل�صينة« اأمام ارتفاع معدلت البطالة والفقر و�صاآلة الفر�س املتاحة 
اإ�صكالية �صحب الأرقام الوطنية من  يف التعليم والعمل، يف حني اأدت 

كثريين منهم اإىل حرمانهم من احلقوق ال�صيا�صية.

عّمق  قد  غزة  اأبناء  من  لالجئني  اخلا�س  القانوين  الو�صع  كان  واإذا 
الفل�صطينيني عمومًا، وفق  فاإن  القاهرة،  املعي�صية  من حّدة ظروفهم 
�صرائح  مع  القت�صادية  للدرا�صات  الفينيق  مركز  اأجراها  مقابالت 
وفئات متعددة منهم، ل يتمايزون كثريًا يف اأو�صاعهم املجتمعية، حيث 
يت�صاركون يف نف�س الإ�صكاليات وال�صعاب، اإل اأن حتدياتها تاأخذ منحى 
اأكرث خطورة بني الفئة ال�صابة، املقدرة بن�صبة 25 - 30% من اإجمايل 
الناجتة  و»الدمج«،  »املواطنة«  اإ�صكاليات  اأف�صت  بعدما  عددهم، 
»احلرمان«  خمرجات  اإىل  حيالهم،  الر�صمي  املوقف  �صبابية  عن 

و»الإق�صاء« و»التمييز«، دون امل�ّس بثابت حق العودة بالن�صبة اإليهم.

مزدوجة،  واجتماعية  اقت�صادية  ت�صوهات  الإ�صكاليات  تلك  تخلق 
يجّر  مبا  الهادفة،  واجلهة  امل�صتهدف  اأي  معًا،  الرحى  قطبّي  ت�صيب 
للفئة  النوعي  والثقل  العددي  احلجم  مع  يتنا�صب  ل  حقوقيًا  خلاًل 

امل�صتهدفة.

من  ق�صرًا  الفل�صطينيون  اأُخرج  اأن  فمنذ  بالبدايات؛  ذلك  ويت�صل 
ف�صاءات  اإىل  وجلئوا  و1967،   1948 عامي  واأرا�صيهم،  ديارهم 
و�صكلت  ت�صتتهم  �صنوات  �صاحبت  عوي�صة  حتديات  »برزت  عربية، 
الأ�صا�س  الأ�صري  الن�صق  على  الثقيلة  بتبعاتها  فاألقت  جلوئهم،  نتاج 

وجتلياته الفرعية، وذلك بفعل ت�صتت اأفراد الأ�صرة الواحدة بني اأمكنة 
يف  الآخر  وبع�صهم  بلد  يف  بع�صهم  فنجد  تفككها،  وبالتايل  خمتلفة، 
مكان ثان، فانقطع التوا�صل فيما بينهم، عدا عن اأن الفل�صطيني ي�صعر 
وُي�صعر دومًا اأنه غريب، اأينما تواجد«)60(، بح�صب اخلبري الجتماعي 

الدكتور �صري نا�صر.

الرقم  يحملون  ل  الذين  الفل�صطينيني  �صفوف  بني  الو�صع  وتفاقم 
الوطني، »ب�صبب ما يتعر�صون له من متاعب تنعك�س، بطبيعة احلال، 
بفقدان  وي�صعر  فتتاأثر معنوياته  نف�صه،  ال�صخ�س  الأ�صرة، وعلى  على 
عدم  من  نوع  اإىل  رمبا،  يوؤدي،  مما  وبالتهمي�س،  النف�س،  يف  الثقة 
املواطنة وعدم حتمل امل�صوؤولية جتاه الوطن الذي يعي�س فيه، عندما 
ي�صعر اأنه مهم�س ولي�صت له اأية حقوق، وبالتايل فاإن واجباته تتقل�س، 
مبا يخلق ت�صوهات اجتماعية، فاملجتمع الذي ل يعامل مواطنيه على 
قدم امل�صاواة ي�صتحدث يف داخله م�صاكل �صيا�صية واجتماعية عديدة، 
الأمر الذي يطرح ت�صاوؤًل عن ال�صبب الكامن وراء تف�صيل مواطن على 
اإىل  وترنو  ودميقراطية،  مواطنة  دولة  نف�صها  ت�صمي  دولة  يف  اآخر، 
املجتمع املت�صامن يف نف�س الوقت، رغم اأن الأخري يتحقق من خالل 
معاملة جميع املواطنني بامل�صاواة والعدالة وعدم التمييز«)61(، ح�صب 

راأي الدكتور نا�صر.

اجلوانب  اإىل  ذلك  من  املتاأتية  الجتماعية  التفاعالت  ومتتد 
القت�صادية اأي�صًا، اإذ يعتقد اخلبري القت�صادي الدكتور منري حمارنة 
اأن »هذا الو�صع يوؤ�ص�س عند الفل�صطينيني حلالة من عدم ال�صتقرار، 
قد تبعدهم عن اأي توجه لبناء �صيء خا�س لهم يف البلد الذي يقيمون 
فيه، لأن م�صريهم غري معروف. اإن حالة القلق الفردي تن�صحب على 
التنمية، كما جتّر �صلبيات على الدولة، جلهة عدم اإيالء عناية خا�صة 
يف  الفل�صطينيني  اأن  بالعتبار  الأخذ  مع  اإن�صانية،  قاعدة  على  مبنية 
دول اللجوء وال�صتات ي�صكلون اأ�صا�صًا نتاج التهجري الق�صري ال�صهيوين 

عامي 1948 و1967، وبالتايل هم اأرغموا على ذلك«)62(.

وي�صيف حمارنة قائاًل اإن »هوؤلء �صريحة اجتماعية ت�صم بني جوانبها 

ثالثًا: األوضاع االجتماعية واالقتصادية
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�صمات  ذات  مرتا�صة  كتلة  ي�صكلون  ل  وبالتايل  معًا،  والغني  الفقري 
ومن  املجتمع،  يف  القائمة  املختلفة  ال�صرائح  من  جزء  فهم  حمددة، 
لها  فعلية  م�صاهمة  ول  �صعبًا  ال�صرائح  تلك  بع�س  و�صع  كان  اإذا  هنا 
يف احلياة، فاإن ذلك يجّر ت�صوهات عليها ويخلق حالة خلل يف اأن�صطة 
بح�صبه،  الأ�صا�س،  يف  الق�صية  ولكن  املختلفة.  الجتماعية  ال�صرائح 
ذات بعد �صيا�صي وامتداد اقت�صادي واجتماعي، تفاعل بعد تطورات 
الق�صية الفل�صطينية حيث تولّد بعد �صيا�صي معني اأدى اإىل ردود فعل 
ودوافع عند اأطراف اأخرى، وقلق يف اأو�صاط معينة يف الفئات العليا، 
وقد اكت�صت هذه الأجواء بطابع مناكف ت�صررت منه الفئات املتدنية 
بند »عدم  الرتباط، حتت  بعد فك  اأية حقوق، خا�صة  لها  لي�س  التي 
اإبعاد الفل�صطينيني وعدم التوطني«، رغم الدور الكبري لالأردنيني من 
من  مهمًا  جزءًا  ي�صكلون  اإذ  القت�صادية  احلياة  يف  فل�صطيني  اأ�صل 
الراأ�صمال الوطني، املايل وال�صناعي، كما بات لهم موؤخرًا دور فاعل 
يف الزراعة، عدا عن دورهم يف قطاع اخلدمات وال�صتثمار يف قطاع 

التعليم العايل«)63(. 

دالالت رقمية
عززت الو�صعية ال�صيا�صية والقانونية اخلا�صة بالالجئني الفل�صطينيني 
�صعورهم  ب�صبب  �صفوفهم،  بني  الر�صا  عدم  مفردات  تنامي  من 
وفر�س  املنا�صب  والتعليم  ال�صيا�صية  والإق�صاء من احلياة  باحلرمان 
 %31 نحو  ت�صجل  ر�صمية  غري  تقديرات  ظل  يف  املت�صاوية،  العمل 
اأعلى يف  الفقر ومبعدل  العائالت يف املخيمات حتت خط  من جممل 
الن�صبة  ترتفع  بينما   ،%36 بن�صبة  اململكة  �صمال  الواقعة  املخيمات 
يف قطاع غزة اإىل نحو 64%. وت�صري املعطيات الرقمية املتوفرة اإىل 
اأن معدل البطالة يف اأو�صاط الالجئني يقدر بنحو 25%، منه %17 
للذكور و33% لالإناث، بينما يقارب معدلها بني �صفوفهم يف املخيمات 
مقابل  الإناث،  بني  و%24  الذكور  بني   %11 منها   ،%18 حوايل 
39% يف خميم غزة. وتفوق معدلت البطالة بني �صفوف ال�صباب يف 
– 24 عامًا   15 16% من فئات  ن�صبتها خارجها، بوجود  املخيمات 
عاطلني عن العمل، بينما ت�صل معدلتها �صمن الفئة العمرية املمتدة 
من 25 – 34 اإىل 5%، مقابل 30% و13% بالن�صبة لفئات الن�صاء 
العمرية املقابلة على التوايل. ومن بني ن�صب الذكور يف املخيمات ممن 
 %36،5 41% منهم من الطالب، مقابل  العمل فاإن  هم خارج قوة 

من العاجزين)65(.

واملهنية.  القت�صادية  املجالت  يف  اإجماًل  الأردن  يف  الالجئون  يعمل 

ن�صبة  تفوق  بينما  ولكن؛ 
اأ�صول  من  الذكور  الأردنيني 
�صرق اأردنية يف القطاع العام 
قوة  جممل  ثلث  واخلدمات 
تتعدى  ل  ن�صبتها  فاإن  العمل، 
الفل�صطينيني  الالجئني  بني 
ن�صبة  تبلغ  بينما   ،%7  –  6
الأعمال  يف  الالجئني  ت�صغيل 
والتقنية  والإدارية  املهنية 

و%17،2  الوظيفي  احلقل  12،6% يف  اإىل  ترتفع  فيما   %6،9 نحو 
املهنية  والأعمال  الت�صنيع  جمال  يف  و%30  واخلدمات  التجارة  يف 
الأخرى. ووفق تلك املعطيات؛ فاإن نحو 70% من الالجئني والنازحني 
عملهم  من  دخاًل  اأقل  ن�صبة  وتتلقى  العمل،  اأجور  من  دخاًل  يتلقون 
كم�صتقلني، فيما يتلقى 36% من الالجئني دخاًل معينًا من التحويالت 
واملعونات، اأما بخ�صو�س تلقي الدخل من ا�صتثمار امللكيات يف الأردن 
خارج  والنازحني  الالجئني  غري  لدى  مرات  ثالث  بنحو  اأعلى  فهي 

املخيمات منها يف املخيمات)66(.

اأدى ذلك اإىل عدة نتائج؛ منها توجه 33،1% من الفل�صطينيني اإىل 
التعليم  وفر�س  املحدودة  العمل  ــواب  اأب اأمــام  املاهرة،  غري  العمالة 
تعترب  حيث  مرتفعة،  اأمية  معدلت  اإىل  اأف�صت  التي  املت�صاوية،  غري 
واحدة من اأ�صل اأربع ن�صاء وواحد من اأ�صل ع�صرة رجال اأميني، اإذ اإن 

الرجال  من   %5،5
 –  15 اأجـــيـــال  بــني 
اأمــــيــــني،  هــــم   29
من   %3،4 مــقــابــل 
نف�س  يف  الــنــ�ــصــاء 
بينما حملت  اجليل. 
ال�صعبة  الـــظـــروف 
اإىل  الأ�ــصــر  ببع�س 
من  اأبنائها  اإخـــراج 
ــاعــد الـــدرا�ـــصـــة  ــق م
يف  املبكر  لاللتحاق 
ــوق الــعــمــل ورفــد  �ــص
الـــعـــائـــلـــة مبــ�ــصــدر 
على  ي�صاعدها  دخل 

اللجوء  واقع  نتاج  األردن  يف  الالجئون  »يشكل 
500 ألف الجيء من  القسري اإلسرائيلي لقرابة 
عدوان  بفعل  جلأوا  فلسطيني  ألف   900 إجمايل 
أكرث  ونزوح  املجاورة،  املناطق  إىل   1948 عام 
ألف   200 حوايل  منهم  الجيء،  مليون  نصف  من 
املجاورة،  املناطق  إىل  كالجئني  جمددًا  نزحوا 
العدوان  نتيجة  الشرقية،  الضفة  إىل  95% منهم 
ارتكبتها  التي  واملجازر   1967 عام  اإلسرائيلي 
قوات االحتالل بحق الشعب العربي الفلسطيني، 
60 جمزرة موثقة على األقل  والتي ُسجل منها 
30 جمزرة خالل  اقرتفت  أن  بعد  العام،  يف ذلك 
»موثقة«  1948، ُسجل منها ست جمازر  العام 
العام،  ذات  من  وحده  )مايو(  أيار  شهر  خالل 
وتدمري أكرث من 531 قرية فلسطينية واالستيالء 
الالجئني  أراضي  من   %  90 من  أكرث  على 

الفلسطينيني«.

* المؤرخ الفلسطيني الدكتور سلمان أبو ستة)64(.

».. أوالدي الثالثة بدون شهادات ميالد، 
سحبت  بعدما   .. وثيقة  أو  هوية  بال 
عقب  مربر..  بدون  األردنية  جنسيتي 
35 عامًا أقمتها يف البالد، هي سنوات 
من  جمرد  أنا  واآلن  الوالدة،  منذ  عمري 
مهددًا  أعيش  وثائق..  أو  أوراق  أية 

بالتسفري يف أية حلظة..«.

* محمد إقبال ... أحد األردنيين من أصل 
فلسطيني ممن سحبت منهم الجنسية
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التحديات  اأحــد  الأطفال  عمالة  وت�صكل  احلياة.  متطلبات  جمابهة 
اأطفال  من   %6،9 نحو  اأن  اإىل  ت�صري  معطيات  �صوء  يف  ال�صائكة، 
املخيمات من عمر 15 عامًا فما فوق يعملون يف مهن ب�صيطة، مقابل 
30% منهم يعملون يف اأعمال مهنية وت�صنيعية حرفية متعددة)67(. 

ويف ظل غياب احلماية وعدم ال�صتقرار ال�صيا�صي والجتماعي، فاإن 
»الرحيل الطوعي« يعّد اأحد النواجت التي تدفع بالفل�صطينيني، ل�صيما 
ف�صاءات  يف  للبحث  الهجرة،  يف  التفكري  اإىل  منهم،  ال�صابة  الفئة 
اأي�صًا  ت�صخ�س  قد  ولكنها  تعليم)68(،  اأو  اأخرى عن فر�س عمل  دول 
يف مظاهر جمتمعية �صلبية قد تعّد مالذًا لل�صباب العاطل عن العمل 
وطنيًا  رقمًا  يحملون  ل  الذين  لأولئك  اأو  الفعلية،  ملواطنته  والفاقد 
كما  وقتيًا،  معاناتهم  »تفريغ«  اأجل  من  والتمييز،  بالغنب  وي�صعرون 
اأن تلك الإ�صكالية تطال  قد تتخذ اأمناطًا من العنف املجتمعي، رغم 
املجتمع الأردين الأرحب، اإذ تن�صغل احلكومة منذ فرتة بالوقوف على 
اأ�صبابها و�صبل معاجلتها، ولكن جمتمع الالجئني الفل�صطينيني عمومًا 
يتوحد �صمن منظومة قيمية جمتمعية ت�صكل »احلا�صنة الجتماعية« 
والبيئة احل�صينة بالن�صبة لهم اأمام التحديات، واملوحدة حول تاأكيد 
هويتهم الفل�صطينية وحق العودة اإىل ديارهم واأرا�صيهم التي ُهّجروا 

منها بفعل العدوان ال�صهيوين عامي 1948 و1967.

متداخلة  حتديات  »امللونة«  البطاقات  حملة  من  الفل�صطينيون  يواجه 
الأدنــى  احلــّد  مت�ّس  التي  املتعددة،  احلياتية  املجالت  جممل  تطال 
والأمــان،  واحلماية  والعمل،  والتعليم  ال�صحة  يف  الأ�صا�صية  للحقوق 
وال�صيا�صية  املدنية  احلقوق  عن  عدا  الكرمي،  العي�س  يف  وبال�صرورة 
»تهمي�صًا«  يعّدونه  ما  اأمام  »ترفًا«  غالبيتهم  اإىل  بالن�صبة  تعترب  التي 
و»متـــيـــيـــزًا« »وحـــرمـــانـــًا« 
با�صم تاأكيد الهوية وتثبيت 
اأ�صحاب  كان  واإذا  احلق. 
الـــبـــطـــاقـــات اخلــ�ــصــراء 
الالجئني  مــن  والـــزرقـــاء 
يت�صاركون،  الفل�صطينيني 
اإ�ــصــكــالــيــات  �ــصــكــلــيــًا، يف 
غــيــاب الإطــــار الــقــانــوين 
والـــتـــ�ـــصـــريـــعـــي املـــحـــدد 
ــهــم، مـــع الأخــــذ  ــع ــو�ــص ل
الفروقات  العتبار  بعني 

وال�صيا�صية  القانونية 
يجّر  وما  بينهم،  فيما 
ــــك بــالــتــبــعــيــة من  ذل
جمتمعية  اإرهــا�ــصــات 
حملة  فـــاإن  �صاغطة، 
ال�صفراء  البطاقات 
حــال  بــاأحــ�ــصــن  لي�صوا 

ومــنــاورات  وم�صايقات  لتهديدات  التعر�س  ظــل  يف  اأقــرانــهــم،  مــن 
وعدم  التمييز  عن  ف�صاًل  م�صتمرًا،  قلقًا  حياتهم  جتعل  الأجهزة  من 
اأردنية،  �صرق  اأ�صول  من  الأردنيني  مع  احلقوق  يف  والعدالة  امل�صاواة 
الدولة  جهاز  يف  العمل  فر�س  �صاآلة  منها  خمتلفة  مظاهر  يف  تتبني 
ويف  والع�صكرية  الأمنية  الأجهزة  يف  مت�صاوية  حقوقًا  منحهم  وعدم 
املنا�صب ال�صيا�صية والعامة، وحتجيم ح�صورهم يف امل�صهد ال�صيا�صي 
واملجل�س الت�صريعي، مبا ي�صع �صمانة عدم انتهاء حالهم اإىل ما انتهى 

اإليه حملة البطاقة اخل�صراء على حمك ال�صتهداف الدائم.

ويعاين الفل�صطينيون من حملة البطاقات اخل�صراء من اإ�صكاليات يف 
العمل والتعليم والتملك. وبالن�صبة للم�صاألة الأخرية؛ فاإذا جرى �صحب 
اجلن�صية الأردنية والرقم الوطني منهم ومنحهم البطاقة اخل�صراء 
بعد  حتى  عليهم  ي�صيع  ول  قائمًا  يبقى  اأمالكهم  يف  حقهم  فاإن 
التملك  اأراد  فيمن  تكمن  الإ�صكالية  ولكن  اجلن�صية)69(،  جتريدهم 
منهم بعد ذلك، حيث ل ي�صتطيع فتح مكتب اأو حمل خا�س، اإل مبوافقة 
اأمنية غالبًا ما تاأتي بالرف�س، فيتم اللجوء اإىل ت�صجيل العقار با�صم 
الوظيفي  امل�صموح لهم اللتحاق باجل�صم  اآخر، كما من غري  �صخ�س 
للدولة، مقابل فر�س �صئيلة يف القطاع اخلا�س، مبا ي�صطرهم دومًا 
للعمل عند اآخرين يف مهن حرفية، اأو ما ي�صمى »العمل بالباطن«، ومن 
غري املتاح احل�صول على رخ�صة �صواقة خا�صة اإل با�صم اآخر، وبعك�س 
ذلك يحتاج اإىل موافقة اأمنية، فيما يقول بع�صهم اأنهم يعاملون كما 

الأجنبي يف الر�صوم املدر�صية واجلامعية.

أبناء قطاع غزة: معاناة ممتدة
الذين  غزة،  قطاع  اأبناء  من  الفل�صطينيني  الالجئني  اأو�صاع  تتخذ 
ّهّجروا اإىل غزة عام 1948 ومن ثم اإىل الأردن عام 1967، منحى 
والقت�صادية.  والجتماعية  املدنية  �صوءًا يف ظل غياب احلقوق  اأكرث 
الفل�صطينيني  الالجئني  وت�صغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة  وتقدر 
)الأونروا( عدد امل�صجلني لديها منهم بنحو 135 األف �صخ�س، منهم 

»لقد أردت تغيري ظرويف الصعبة بطرق 
دون  الغربية  الدول  صوّب  الهجرة  أبواب 
العمل  اليوم عاطل عن  أنذا  نتيجة.. وها 
منذ نيل شهادة الثانوية العامة، والتنقل 
احلكومي  فاجلهاز  ثابتة،  غري  مهن  بني 
مغلق والقطاع اخلاص حمدود.. ومراكز 
فماذا  مشروطة..  املهني  التدريب 
على  للحصول  مثلي  الشباب  يفعل 
احلياة  يؤمن لهم وألسرهم  رزق  مصدر 

الكرمية..«.

* حاتم سالم )23 عامًا(، من أبناء غزة، 
)بتصرف(.

فأحوالنا  موجودين...  غري  وكأننا   ....«
بعد  يومًا  سوءًا  تزداد  املعيشية 
يف  آخذة  املمنوعات  وقائمة  آخر.. 
ذهبت  أين  سؤالنا  وعند  التضخم... 
هي  هكذا  سريعًا..  الرّد  يأتينا  حقوقنا.. 

التعليمات!!«.

* أبو حامد، من حملة البطاقة الخضراء.
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اإجمايل قرابة  املعروف مبخيم جر�س، من  األف يف خميم غزة،   20
300 – 350 األف مقيمني يف الأردن.

مل يتمتع لجئي غزة يومًا باملواطنة الأردنية، حيث ل يحملون الرقم 
اإىل الأردن، واإمنا ميتلكون جواز �صفر موؤقت  الوطني منذ تهجريهم 
معامالتهم  لت�صيري  لهم  منحها  جرى  �صخ�صية  هوية  مع  ل�صنتني 
واأمورهم، وهناك ن�صبة قليلة منهم ميتلكون وثيقة م�صرية )%1،02( 

اأو بدون اأية وثائق )%0.37(.

اأبناء غزة اإىل قيود و�صوابط قانونية حتدد عملهم وتعليمهم  يحتكم 
والبطالة بني �صفوفهم، حيث ل  الفقر  ارتفاع معدلت  اإىل  اأدى  مما 
ميكن لهم العمل يف القطاع احلكومي اأو مزاولة بع�س املهن مثل طب 
اأو  ال�صيدلة  اأو  القانونية  املحا�صبة  اأو  الزراعية  الهند�صة  اأو  الأ�صنان 
والبنوك، مقابل فر�س حمدودة يف  ال�صياحي  القطاع  العمل يف  حتى 
التحاقهم  ي�صرتط  بينما  الأمنية،  املوافقة  �صريطة  اخلا�س  القطاع 

مبراكز التدريب املهني موافقة وزارة الداخلية. 

النقابات املهنية الأردنية ل  وبناء على قوانني منفردة خا�صة ببع�س 
متنح مزاولة املهنة حلاملي جواز ال�صفر الأردين املوؤقت من الالجئني 
الفل�صطينيني ملمار�صة مهن طب الأ�صنان والهند�صة الزراعية وال�صيدلة 
واملحا�صبة القانونية وقائمة من املهن الطبية، با�صتثناء املحاماة نتيجة 
اتفاقية املعاملة باملثل بني اجلانبني الأردين والفل�صطيني اأتاحت للغزي 
قبل حملة  املتكررة من  املطالبات  ورغم  املحاماة)70(.  مزاولة مهنة 
ال�صهادات اجلامعية من اأبناء غزة ملزاولة املهنة اإل اأن الرّد ياأتي دومًا 
بال�صلب، وي�صار هنا اإىل حراك اأطباء الأ�صنان من اأبناء غزة املقيمني 
مبنحهم  للمطالبة  موؤقتة  �صفر  جوازات  يحملون  والذين  الأردن  يف 
احلق يف احل�صول على رخ�صة مزاولة للمهنة، م�صريين اأن عددهم 
حال  يف  املهنة  على  عبئًا  ي�صكلون  »ول  اأ�صنان  طبيب   35 يتجاوز  ل 
منحهم رخ�س مزاولة املهنة«، غري اأن الرّد الر�صمي ياأتي دومًا جاهزًا 
ل  ال�صحة  وزارة  واأن  النقابة،  تخ�س  داخلية  الفئة  هذه  »ق�صية  باأن 
ت�صتطيع اتخاذ القرار وتطبيقه باعتباره خمالفًا لقانون النقابة«، مبا 
يتوجب على الأخرية »التقدم بطلب تعديل نظامها الداخلي واملحدد 
»ن�صبة  اأن  املهنة«، معتربة  له احل�صول على رخ�صة مزاولة  ملن يحق 
البطالة بني �صفوف اأطباء الأ�صنان الأردنيني عالية«، واأن »�صمول هذه 
الفئة بالنت�صاب للنقابة، �صيجّر مطالبات م�صابهة من اأطباء الأ�صنان 
مناف�صة  وبالتايل  املهنة،  مزاولة  رخ�صة  لنيل  والعراقيني  ال�صوريني 

اللحظة  الطبيب الأردين«)71(. وما تزال تلك الق�صية متفاعلة حتى 
دون ح�صْم، مثلها يف ذلك مثل املطالبات الأخرى.

للعمل بدون ترخي�س، مبا يجعلهم  اأبناء غزة  ونتيجة لذلك؛ ي�صطر 
عر�صة لبتزاز اأ�صحاب العمل من ناحية حتديد الراتب الذي يقبلون 
التي  الوظيفية  الإمتيازات  عن  عدا  ال�صئيلة،  قيمته  كانت  مهما  به 
غري  ع�صوائية  اأعمال  �صمن  غالبيتهم  يعمل  بينما  منها.  يحرمون 
منظمة، ويف املهن احلرة والتجارة واملقاولت من »الباطن«. وكثريًا ما 
اأجربت الو�صعية القانونية وثقل ال�صغوط املجتمعية اأبناء غزة للعمل 
العمل  اأو  اأو عمال مياومة  ب�صيطة  اأعمال حرفية  بغري �صهاداتهم، يف 

مع اآخرين يف مكاتب اأو عيادات �صريطة عدم رفع يافطة باأ�صمائهم.

تعاونية  جمعيات  اإىل  الن�صمام  اأو  تاأ�صي�س  من  غزة  اأبناء  يتمكن  ل 
برنامج  يف  م�صمولني  غري  وهم  لهم،  دخل  م�صدر  توفري  يف  ت�صاعد 
الجتماعية  التنمية  وزارة  من  معونات  يتلقون  ول  الوطني،  الت�صغيل 
اأو �صندوق املعونة الوطنية، كما ل ي�صتطيعون احل�صول على رخ�صة 
�صواقة عمومي دون احل�صول على موافقات اأمنية لتمكينهم من العمل 

ك�صائقني يف النقل العام.

تغلق اأمام الغزيني اأبواب التح�صيل العلمي يف اجلامعات احلكومية، 
مبكرمة  املخيمات  لأبناء  خم�ص�س  مقعد   300 على  التناف�س  خال 
ملكية، من دون اأن ي�صمل ذلك الر�صوم، بينما حتول اأو�صاعهم ال�صيئة 
ذلك  لهم  ُقّدر  واإذا  اخلا�صة،  بالدرا�صة يف اجلامعات  اللتحاق  دون 
يعاملون معاملة الأجنبي يف دفع الر�صوم، بينما مت اإعفائهم موؤخرًا من 
ر�صوم التعليم الأ�صا�صي والثانوي)72(. وبح�صب درا�صة اأجريت موؤخرًا 
تقدر  فوق  فما  عامًا   15 لل�صكان  الأمية  ن�صبة  فاإن  غزة؛  خميم  على 
بنحو 13،8%، بينما تعترب ن�صبة الذين ي�صتكملون درا�صتهم بعد اإنهاء 
املرحلة الثانوية قليلة ل تتجاوز 13،2% مقارنة مبا ن�صبته 22% من 
الذين  من   %13،2 نحو  الن�صبة  هذه  وتت�صمن  الأردن،  يف  ال�صكان 
يكملون درا�صتهم يف املجال املهني وكليات جمتمع »دبلوم« واجلامعات، 
مبا فيها الدرا�صات العليا، جمتمعني، حيث بلغت ن�صبة الذين يح�صلون 
 %0،3 اإىل  الن�صبة  تنخف�س  بينما   ،%6،5 البكالوريو�س  درجة  على 
للذين يح�صلون على درجة املاج�صتري و0،1% للحا�صلني على درجة 
اأجنبي  كطالب  الغزي  الطالب  معاملة  اإىل  ذلك  ويرجع  الدكتوراة. 
ب�صيطة.  اإل قبل فرتة  الو�صع  يتغري  املدر�صية، ومل  الر�صوم  من حيث 
كبرية  باملدر�صة  اللتحاق  عدم  ن�صبة  تعترب  ذلك؛  اإىل  بالإ�صافة 
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لالأطفال بني 6 – 18 عامًا بن�صبة 9،1% ب�صبب الفقر والفتقار اإىل 
القدرة املالية لإمتام الدرا�صة واحلاجة اإىل العمل)73(.

اأبنية، اإل �صمن  اأو  اأرا�صي  ل يقي�ّس للغّزي حق متلك العقارات، من 
�صروط معينة وموافقة اأمنية، كثريًا ما يتم رف�صها، على اأن ل يتجاوز 
التملك العقار الواحد، واإذا اأراد متلك غريه فبو�صاطة وا�صم �صخ�س 
�صريطة  م�صروع معني  تاأ�صي�س  اأراد  اإذا  التملك  بثنائية  وي�صمح  اآخر، 
اأما �صحيًا؛  ال�صتثمار)74(.  ت�صجيع  موؤ�ص�صة  يتم ذلك عن طريق  اأن 
فاأبناء غزة غري م�صمولني اإجماًل بالتاأمني ال�صحي، باإ�صتثناء الأطفال 
دون ال�صتة اأعوام حيث يعاجلون جمانًا، وبع�س الأمرا�س امل�صتع�صية 
واملكلفة، مثل ال�صرطان والكلى حيث ميكن احل�صول على تاأمني �صحي 
تبقى  ومع ذلك  ال�صحة،  لوزارة  التابعة  املخت�صة  الدائرة  من خالل 
املكلف،  عالجها  تكاليف  بقية  ت�صديد  على  قادرة  غري  احلالت  تلك 

حتى يف امل�صايف احلكومية.

يواجه اأهايل غزة اإ�صكالية يف ال�صفر، حيث تطلب بع�س الدول تاأ�صرية 
دخول �صمن معايري معينة غالبًا ما يتم رف�صها، بينما ل تتعامل اأخرى 
مع جواز ال�صفر املوؤقت ل�صنتني الذي يحتازونه، مقابل ثالثة ت�صمح به، 
وبالتايل فرغم اأن جواز ال�صفر حل حمل وثيقة ال�صفر امل�صرية التي 
مل  ولكنها  املن�صرم،  القرن  ثمانينيات  منت�صف  حتى  معتمدة  كانت 
التي  ال�صخ�صية  الهوية  اأن  بع�صهم  يعترب  فيما  الإ�صكالية)75(.  حتل 
منحت اإليهم لت�صيري اأمورهم نوع من اأنواع التمييز، دون اأن ت�صهم يف 
دائرة  اأو  املحكمة  يف  ا�صتخدامها  ي�صتطيعون  ل  حيث  م�صاكلهم،  حل 
ال�صري اأو عند فتح ح�صاب يف البنك مثاًل، عدا عن جتديدها يتم كل 
�صنة و�صتة اأ�صهر، مبا يعّد، بالن�صبة اإليهم، �صكاًل من اأ�صكال الت�صييق.

ويرتتب على الو�صعية القانونية لأبناء غزة، عدم امل�صاركة ال�صيا�صية، 
حيث يحظر عليهم العمل ال�صيا�صي اأو امل�صاركة يف العملية النتخابية 
من الت�صويت والرت�صح، اأو اللتحاق يف اأي حزب �صيا�صي اأو موؤ�ص�صات 
العامة  احلياة  يف  امل�صاركة  تظل  بحيث  املدين،  املجتمع  ومنظمات 
دون  املخيمات  يف  الأندية  خالل  من  �صورها  اأدنى  يف  حم�صورة 
وزارة  تتبع  لأنها  ع�صويتها  اإىل  النت�صاب  امل�صموح  غري  اجلمعيات 

التنمية الجتماعية، وكل ذلك حتت طائلة املوافقة الأمنية.

واإزاء ذلك؛ يطلق اأبناء قطاع غزة على اأنف�صهم »باملهم�صني« قانونيًا 
العمل  يف  �صدهم  املمار�صة  الإق�صاء  �صيا�صة  نتيجة  واجتماعيًا، 

والتعليم والتملك، وبالتايل العي�س الكرمي، يف ظل غياب اإطار قانوين 
حمدد وتعليمات وا�صحة ومرجعية معينة حيال التعاطي معهم، مما 
حياتهم،  جمالت  كافة  يف  الأمنية  باجلهات  دومًا  مرتبطني  جعلهم 

مفتقدين ل�صعور ال�صتقرار والأمان. 

عند  اإليها  يحتكمون  قانونية  مرجعية  وجود  عدم  غزة  اأبناء  وينتقد 
املطالبة بحقوقهم، وغياب ت�صريع اأو قانون خا�س لالجئني، وبالتايل 
قانون  وجود  لعدم  الإداري،  اجلهاز  ملزاجية  تخ�صع  حقوقهم  فاإن 
يف  ا�صطهادًا  الفل�صطينية  الفئات  اأكرث  من  جعلهم  مما  يحميهم، 

الأردن، ب�صبب الفتقار لأ�ّس احلماية واحلقوق.

ويرون اأن اإلغاء جوانب الظلم التاريخي الفا�صح الذي حلق بهم، يتاأتى 
عرب وقف التعامل مع اأبناء غزة »كحالة اأمنية«، وعدم التمييز �صدهم 
�صوؤونهم،  لت�صيري  الالزمة  الت�صهيالت  وتقدمي  املجالت احلياتية،  يف 
و�صبل حركتهم وتنقلهم، ومعاملتهم كما الأردنيني يف الر�صوم وفر�س 
والتعليمة والجتماعية،  ال�صحية  والتمتع باخلدمات  والتعليم،  العمل 
واحلقوق املدنية، وتطبيق ن�صو�س العهد الدويل للحقوق القت�صادية 
من  بدًل  �صنوات  خلم�س  ال�صفر  جواز  ومتديد  عليهم،  والجتماعية 
�صنتني، بالإ�صافة اإىل مطالبة موؤ�ص�صات ال�صلطة الفل�صطينية الهتمام 

بالالجئني من اأبناء قطاع غزة ومن �صحبت جن�صيتهم.

إجراءات حكومية
اجلدّية  اإرادتها  عن  »املواطنة«،  لدولة  الفعلي  التج�صيد  ينف�صل  ل   
والتعددية.  الدميقراطية  اآلياتها  وعن  وامل�صاواة،  الدمج  حتقيق  يف 
املوؤ�ص�صات  وعرب  هوية،  من  تلب�ّصه  مبا  املوؤمنة  الدولة،  ت�صتطيع  اإذ 
من  تتخذ  اأن  والقوانني،  التنفيذية  والأجهزة  احلكومية  وال�صيا�صات 
التدابري والإجراءات ما يف�صي اإما جلهة تعميق الفروقات ال�صيا�صية 
اإلغاء هذه  اأو ما ي�صهم يف  واملجتمعية بني املواطنني واملقيمني لديها، 

التمايزات، والعمل، بدًل من ذلك، على تعزيز امل�صاواة بينهما.

انطواء  اأو  الإن�صان  حقوق  باتفاقيات  الدولة  اإلتزام  ي�صاعد  ول 
د�صتورها، كما الأردن، على مقت�صيات ذات �صلة باحلقوق القت�صادية 
القائمة بني  الهّوة  امل�صاواة بني اجلميع، يف ردم  والجتماعية ومببداأ 
املواطنني وغري املواطنني، طاملا بقيت املمار�صة بعيدة عن النفاذ اإىل 
روح املواطنة الكاملة. كما قد تعجز اآليات الدميقراطية، التي و�صعتها 
الدولة بنف�صها اأو �صمحت بها، عن تقلي�س الفجوة القائمة ما دامت 
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ت�صرّي يف الجتاه املعاك�س للهدف املن�صود.

قد  ذكرها  �صبق  التي  احلكومية  والقرارات  الإجراءات  كانت  واإذا 
يعي�صها  التي  القا�صية  والجتماعية  القت�صادية  الو�صعية  فاقمت من 
زهاء مليون فل�صطيني مقيمني يف اململكة بال رقم وطني، فاإن اإ�صافة 
ما من �صاأنه اأن يكّر�س �صيا�صة ال�صتثناء والإق�صاء، قد يلحق اأ�صرارًا 
عامة على املجتمع، ل ت�صّب بطبيعة احلال يف م�صلحة الدولة نف�صها 

ووحدة ن�صيجها.

يف  ال�صادر  احلكومة،  قرار  من  هوؤلء  ا�صتثناء  على  ذلك  وينطبق 
2012، بتعوي�س املواطنني املت�صرّرين من  ت�صرين الثاين )نوفمرب( 
رفع الدعم عن امل�صتقات النفطية، اأي مبا ينطبق على حملة اجلن�صية 
القت�صادية  »الأزمة  ب�صبب  اعتماده  تقرر  والذي  فقط،  الأردنية 
اخلانقة التي ت�صهدها اململكة«، وفق ما اأعلنه رئي�س الوزراء عبد اهلل 

الن�صور )يف العا�صر من تاريخه(. 

»ال�صتبعاد«  ذلك  تف�صري  املختلفة  قنواتها  احلكومة عرب  وقد حاولت 
باأنه احتكام ملوقف ر�صمي ثابت من حق العودة ورف�س التوطني، اأمام 
مقولت اليمني ال�صهيوين املتطرف التي ن�صطت موؤخرًا حول »اخليار 
الأردين« و»الوطن البديل«. وتدلل احلكومة على هذا املق�صد ب�صوابق 
ر�صمية كانت جتمل اأبناء غزة �صمن الرعاية الجتماعية باعتبارهم 

جزءًا من املجتمع، كما حدث �صابقًا عند �صمولهم ب�صرف البطاقات 
»تثبيت  ذريعة  على  دومًا  الإتكاء  اأن  اإل  املثال.  �صبيل  على  التموينية، 
وا�صعة  �صريحة  اإق�صائي غري مرّبر جتاه  لتمييز  »م�صوغًا  بات  احلق« 
مقيمة يف البلد، مبا ي�صّر مبل�صحة الأردن«، وفق قول الدكتور قا�صم.

ووجد قرار »ال�صتثناء« ا�صتياءًا وا�صعًا بني �صفوف م�صتهدفيه، حيث 
املعي�صية  ظروفهم  و�صط  عليهم  جديدة  اقت�صادية  اأعباءًا  ي�صيف 
ال�صعبة، ف�صاًل عن اأنه ل يفرق بني الوافدين املقيمني على الأرا�صي 
وامل�صريون،  وال�صوريون  العراقيون  مثل  خمتلفة،  لأ�صباب  الأردنية 
جن�صيتهم  من  ُجّردوا  منهم  األف   800 فل�صطيني،  مليون  زهاء  وبني 
رغم  ال�صفتني،  وحدة  اإطار  يف  لهم  ُمنحت  قد  كانت  التي  الأردنية، 
الر�صمية  ال�صلطات  تطالبهم  ومل  اململكة  يف  مقيمني  يزالون  ما  اأنهم 

بالرحيل، حتى الآن. 

عن  الدعم  رفع  تعويض  من  استثناؤنا   ...«
منصف..  غري  قرار  النفطية،  املشتقات 
ويلحق الغنب بنا... ويعاملنا كأغراب أو أجانب 
يف  فاعلني  مساهمني  وليس  طارئني 
ذلك  يلغي  أن  دون  من  البلد...  هذا  نسيج 
وطننا  إىل  عودتنا  حني  إىل  ضيوف  أننا  حقيقة 

فلسطني...«

سليم عبد الرحمن )45 عامًا( أحد المستثنين 
من حملة البطاقات الخضراء
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تتداخل جتليات الو�صعية القانونية ال�صيا�صية واملجتمعية للفل�صطينيني 
اإرها�صات واقع  الأردن ممن ل يحملون رقمًا وطنيًا، مع  املقيمني يف 
ال�صهيوين  العدوان  بفعل  واأرا�صيهم  ديارهم  من  الق�صري  التهجري 
ال�صابقة  الفرتة  يف  الحتالل  وانتهاكات  و1967   1948 عامي 
والالحقة بهما، والتي األقت بتبعاتها ال�صلبية على ظروفهم واأو�صاعهم 

القت�صادية والجتماعية واحلياتية.

معهم،  التعاطي  عن  وا�صحة  ر�صمية  اأردنية  �صيا�صة  غياب  خلق  وقد 
فيما  و»املواطنة«،  و»الدمج«  »الهوية«  بني  تنقلت  مزدوجة  اإ�صكاليات 
�صهيونية  مقولت  اأمام  احلق«  »تثبيت  بنا�صية  الأخذ  نهج  اأعتمد 
لإجراءات  ر�صميًا  مربرًا  و»التوطني«،  البديل«  »الوطن  حول  متكررة 
اجلن�صية،  �صحب  مثل  قانونية«،  ول  اإن�صانية  »بغري  و�صفت  عملية 
و�صط م�صاعي اأطراف يف الداخل الأردين لتعظيم »فزاعة« التوطني، 
بق�صد اأو بدونه، للدللة على اخلطر وتوظيفه غطاًء »�صرعيًا« ملطالب 

»حتجيم الدور« حّد التهمي�س.

فك  قرار  تعليمات  تنفيذ  بند  حتت  الإجراءات،  تلك  ت�صببت  وقد 
الرتباط، يف تاأثر اآلف من الفل�صطينيني، تقدرهم جهات غري ر�صمية 
بنحو 800 األف، ممن تعر�صوا ل�صحب الرقم الوطني، ي�صاف اإليهم 
حوايل 300 – 350 األف من اأبناء قطاع غزة ممن مل يحملونه يومًا، 
مبا يجعل عدد الفل�صطينيني املقيمني يف الأردن ممن ل يحملون الرقم 

الوطني، وفق تلك التقديرات، حوايل املليون �صخ�س.

جتّر الو�صعية القانونية وال�صيا�صية املوؤطرة لوجود هوؤلء يف الأردن، يف 
ظل غياب الإطار القانوين املحدد لهم، اإ�صكاليات اجتماعية واقت�صادية، 
وحرية  والتملك  والتعليم  العمل  فر�س  تخ�س  مدنية  حقوق  مع  ت�صتبك 
للعي�س  الأدنى  احلّد  ي�صمن  مبا  والأمان،  واحلماية  واحلركة  التنقل 
املعايري  لأب�صط  مبخالفتها  ودولية  حملية  انتقادات  ظل  يف  الكرمي، 

الدولية والإن�صانية التي تن�س على الفر�س املت�صاوية وعدم التمييز. 

»امللونة«  البطاقات  حملة  من  الفل�صطينيني  اأن  اإىل  الدرا�صة  خل�صت 

يواجهون حتديات متداخلة تطال جممل املجالت احلياتية املتعددة، 
التي مت�ّس احلّد الأدنى للحقوق الأ�صا�صية يف ال�صحة والتعليم والعمل، 
احلقوق  عن  عدا  الكرمي،  العي�س  يف  وبال�صرورة  والأمان،  واحلماية 
ما  اأمام  »ترفًا«  اإىل غالبيتهم  بالن�صبة  تعترب  التي  وال�صيا�صية  املدنية 
يعّدونه »تهمي�صًا« و»متييزًا« »وحرمانًا« با�صم »تاأكيد الهوية« و»تثبيت 

احلق«. 

الالجئني  من  والزرقاء  اخل�صراء  البطاقات  اأ�صحاب  كان  واإذا 
الفل�صطينيني يت�صاركون، �صكليًا، يف اإ�صكاليات غياب الإطار القانوين 
الفروقات  العتبار  بعني  الأخذ  مع  لو�صعهم،  املحدد  والت�صريعي 
القانونية وال�صيا�صية فيما بينهم، وما يجّر ذلك بالتبعية من اإرها�صات 
باأح�صن  لي�صوا  ال�صفراء  البطاقات  حملة  فاإن  �صاغطة،  جمتمعية 
ومناورات  لتهديدات وم�صايقات  التعر�س  اأقرانهم، يف ظل  حال من 
وعدم  التمييز  عن  ف�صاًل  م�صتمرًا،  قلقًا  حياتهم  جتعل  الأجهزة  من 
اأردنية،  �صرق  اأ�صول  من  الأردنيني  مع  احلقوق  يف  والعدالة  امل�صاواة 
الدولة  جهاز  يف  العمل  فر�س  �صاآلة  منها  خمتلفة  مظاهر  يف  تتبني 
ويف  والع�صكرية  الأمنية  الأجهزة  يف  مت�صاوية  حقوقًا  منحهم  وعدم 
املنا�صب ال�صيا�صية والعامة، وحتجيم ح�صورهم يف امل�صهد ال�صيا�صي 
واملجل�س الت�صريعي، مبا ي�صع �صمانة عدم انتهاء حالهم اإىل ما انتهى 

اإليه حملة البطاقة اخل�صراء على حمك ال�صتهداف الدائم.

عنها  عرّب  التي  التو�صيات  من  جمموعة  اإىل  الدرا�صة  خل�صت  كما 
مركز  اأجراها  التي  اللقاءات  خالل  من  اأنف�صهم،  امل�صكلة  اأ�صحاب 
على  اإجمالها  ميكن  والتي  معهم،  القت�صادية  للدرا�صات  الفينيق 

النحو التايل:

في المجال المدني:
يوؤكد الالجئون الفل�صطينيون على حق عودتهم اإىل ديارهم واأرا�صيهم 
العودة،  حق  اأن  باعتبار  و1967،   1948 عامي  منها  ُهّجروا  التي 
ا�صتثناء،  دون  وال�صتات،  اللجوء  فل�صطيني  كل  على  ينطبق  قانونيًا، 
مبن  يحملونها،  ل  الذين  واأوؤلئك  الأردنية  اجلن�صية  يحملون  ممن 

رابعًا: الخالصة والتوصيات
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اأن  اإذ  غزة،  واأبناء  واخل�صراء  ال�صفراء  البطاقات  اأ�صحاب  فيهم 
حمل اجلن�صية، وفق اآراء خرباء يف القانون الدويل، ل عالقة له بحق 
العودة، حيث ل ينتق�س منه ول ي�صقطه، فحق العودة حق طبيعي ح�صب 
قرارات ال�صرعية الدولية، واأكده القرار الدويل 194 ومل ين�صئه، فيما 
 )1948 اإ�صداره )العام  املتحدة منذ  العامة لالأمم  كررته اجلمعية 

لأكرث من 130 مّرة، ما حوله اإىل قانون دويل عريف ملزم.

ومبوازاة التم�صك بتطبيق حق العودة، الذي ل يقبل الهتزاز بالن�صبة 
لالجئني الفل�صطينيني، فاإن ثمة مطالب اأخرى، لي�س بال�صرورة تعرّب 
عن راأي املركز واإمنا تنبع اأ�صا�صًا من معتقد اأ�صحاب امل�صكلة يف كيفية 

املعاجلة، مت اإجمالها فيما يلي:

- اإعادة النظر بقانون اجلن�صية ليتالءم مع املعايري القانونية الدولية، 
ولإعادة  الأردن،  يف  والجتماعية  ال�صيا�صية  التطورات  ويواكب 

احلقوق لأ�صحابها.
- اإعطاء الخت�صا�س لل�صلطة الق�صائية للنظر يف القرارات الإدارية 

اخلا�صة باإعطاء و�صحب اجلن�صية.
جلهة  اإما  الرتباط،  فك  تعليمات  يف  النظر  اإعادة  اإىل  الدعوة   -
الد�صتورية  املحكمة  اإن�صاء  ي�صمح  قد  فيما  التعديل،  اأو  الإلغاء 
بطرح املطالبة اأمامها، اأو رفع الق�صايا التظلمية من وراء �صحب 

اجلن�صية. 
- رف�س البع�س، ممن اأجريت معهم اللقاءات، حماولة ربط مطالبة 
اإلغاء فك الرتباط بالتوطني، معتربين اأنها دعوة لإزالة ما و�صفوه 
وراء  من  الفل�صطينيني  بحق  ارتكبت  التي  الإن�صانية«  »باجلرمية 
حق  عن  التخلي  ميكن  ل  اإذ  قانوين،  �صند  دون  اجلن�صية  �صحب 
العودة، فالرقم الوطني لي�س اأهم بالن�صبة لالجئني الفل�صطينيني 
من القرار 194، ولكن ذلك من اأجل تثبيت احلق و�صمان احلياة 

الكرمية لهم.
الرتباط  فك  قوننة  مطلب  »بخطاأ  الأ�صخا�س  هوؤلء  نف�س  اعتقد   -
من  راأي  مفندين  لذلك«،  تبعًا  الأردين  اجلن�صية  قانون  وتعديل 
يذهب اإىل ذلك بتنافيه اأ�صاًل مع زعمهم باأن فك الرتباط »قرار 
�صيادي«، وبالتايل ل يحتاج ربطه بقانون اآخر اأو قوننة اأو د�صرتة، 
القول  اأما  الت�صريعات،  مرتبة  يف  وال�صمو  بال�صيادة  يتمتع  فهو 
اإثر  على  ن�صاأت  التي  والت�صرفات  والإجراءات  التعليمات  بتقنني 
فك الرتباط فهو مطلب غري قانوين، بح�صبهم، باعتبار قرار فك 

كذلك  وب�صفته  �صيا�صيًا،  خطابًا  واإمنا  د�صتوري«  »غري  الرتباط 
لي�س له قوة الت�صريع ول تن�صاأ عنه نتائج قانونية. 

وتتماهى تلك املطالب مع اأخرى ترى ب�سرورة:

- و�صع اتفاقية عربية تنظم و�صع الالجئني الفل�صطينيني وحقوقهم 
يف الدول العربية مبا ين�صجم مع القوانني الدولية ذات العالقة، 
اإىل حني عودتهم اإىل ديارهم واأرا�صيهم التي ُهّجروا منها بفعل 

العدوان ال�صهيوين عامي 1948 و1967.
كبديل  العربية  الدول  لو�صعهم يف  الناظم  القانوين  الإطار  توحيد   -
واإن�صاء  الوزارية،  الإدارية  واملرا�صيم  والقرارات  التعليمات  عن 

هيئة رقابية ذات �صالحيات وا�صعة.
مبا  والقت�صادية  والجتماعية  املدنية  حقوقهم  احرتام  �صمان   -
اأو  يكفل �صون كرامتهم الإن�صانية دون امل�صا�س بهويتهم الوطنية 

النتقا�س من حقهم يف العودة اأو التورط يف م�صاريع التوطني.
التمتع  وحقهم يف  ال�صيا�صية  واملواقف  املتغريات  بني  التام  الف�صل   -

باحلقوق املدنية والجتماعية والقت�صادية.
املتعلقة  والإقليمية  الدولية  التفاقيات  على  وامل�صادقة  تبني   -

بالالجئني وعدميي اجلن�صية واملهجرين. 
وتخ�س التو�صيات الأخرى الو�صعية القانونية واملجتمعية لأبناء قطاع 
فاإن  وبالتايل  لالجئني،  خا�س  قانون  اأو  ت�صريع  غياب  ظل  يف  غزة، 
حقوقهم تخ�صع ملزاجية اجلهاز الإداري، لعدم وجود قانون يحميهم، 
الأردن،  يف  ا�صطهادًا  الفل�صطينية  الفئات  اأكرث  من  جعلهم  مما 

لفتقارهم للحماية واحلقوق.

ويرى هوؤلء اأن اإلغاء جوانب الظلم التاريخي الفا�صح الذي حلق بهم، 
يتاأتى عرب:

- وقف التعامل معهم »كحالة اأمنية«.
الت�صهيالت  وتقدمي  احلياتية،  املجالت  يف  �صدهم  التمييز  عدم   -

الالزمة لت�صيري �صوؤونهم، و�صبل حركتهم وتنقلهم.
قطاع غزة  لأبناء  املمنوحة  املوؤقتة  الأردنية  ال�صفر  - متديد جوازات 

خلم�س �صنوات بدًل من �صنتني.
- مطالبة موؤ�ص�صات ال�صلطة الفل�صطينية الهتمام بالالجئني من اأبناء 

قطاع غزة ومن �صحبت جن�صيتهم.
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في المجالين االقتصادي واالجتماعي:
عقارات  بت�صجيل  الأردن  يف  املقيمني  للفل�صطينيني  ال�صماح   -

باأ�صمائهم دون احلاجة اإىل موافقة اأمنية.
اأبناء  من  اخل�صراء  البطاقات  حملة  من  للفل�صطينيني  ال�صماح   -
اجلامعات  يف  بالدرا�صة  الأردن  يف  املقيمني  الغربية  ال�صفة 

احلكومية وبر�صوم عادية.
اإلغاء القيود القانونية على مزاولة العديد من املهن للفل�صطينيني   -
من حملة اجلوازات الأردنية املوؤقتة مثل طب الأ�صنان والهند�صة 
ال�صياحي  والقطاع  وال�صيدلة  القانونية  واملحا�صبة  الزراعية 

والبنوك وغريها.
املوؤقتة  الأردنية  اجلوازات  حملة  من  للفل�صطينيني  ال�صماح   -

اللتحاق مبراكز التدريب املهني دون احل�صول على موافقات من 
وزارة الداخلية.

املوؤقتة  الأردنية  اجلوازات  حملة  من  للفل�صطينيني  ال�صماح   -
ت�صاعدهم يف  التي  التعاونية  اإىل اجلمعيات  بتاأ�صي�س والن�صمام 

توفري م�صدر دخل لهم.
املوؤقتة  الأردنية  اجلوازات  حملة  من  للفل�صطينيني  ال�صماح   -
على  احل�صول  دون  عمومي  �صياقة  رخ�صة  على  باحل�صول 
النقل  و�صائل  يف  ك�صائقني  العمل  من  لتمكينهم  اأمنية  موافقات 

العمومي.
معاملة الفل�صطينيني من حملة جوازات ال�صفر املوؤقتة واملقيمني يف   -
الأردن ا�صوة بالأردنيني يف اجلوانب املتعلقة باخلدمات ال�صحية. 
والجتماعية  القت�صادية  للحقوق  الدويل  العهد  ن�صو�س  تطبيق   -

على الفل�صطينيني املقيمني يف الأردن.
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unconstitutional, but a political move, and as 
such has no legitimate force and draws no legal 
outcomes.

- To conclude a pan-Arab convention organizing 
the status and rights of Palestinian refugees in 
the Arab countries in line with relevant inter-
national laws and resolutions until their return 
to their homes and lands of which they were 
forced out. 

- Unifying the legal framework organizing the 
position of Palestinian refugees in the Arab 
countries to replace the present ministerial 
and administrative directives, decisions and 
decrees; in addition to setting up a widely em-
powered supervisory commission. 

- Authorizing the acceptance of ID cards issued 
by the Jordanian Civil Status Dept. for the Gaz-
zans in Jordan as an official identity document 
in all Government institutions, as well as in-
creasing its validity. The validity of their pass-
ports is also to be also extended to five years 
instead of two. 

- To ensure respecting their civil, social and eco-
nomic rights maintaining their human dignity 
without prejudice of their national identity, dis-
honor their right of return, or engage in reset-
tlement schemes.

- Total separation between political variables 
and attitudes and their right to enjoy civil, social 
and economic rights.

- Adoption and ratification of international and 
regional conventions related to refugees, state-
less and displaced people.

- Demanding the Palestinian Authority to care 
for the refugees of Gaza Strip and those whose 
citizenships were withdrawn.

In the economic and social field:

- Allowing Palestinians living in Jordan to regis-
ter real estate in their own names without the 
need of a security approval.

- Allowing Palestinians of the West Bank (holders 
of green cards) living in Jordan to study in the 
Government universities against regular fees.

- Annulment of legal restrictions forbidding Pal-
estinians holding temporary Jordanian pass-
ports of practicing professions such as dentist-
ry, agriculture engineering, auditing, pharmacy, 
tourism and banking, etc.

- Allowing Palestinians holding temporary Jorda-
nian passports in the vocational training insti-
tutions without obtaining special permissions 
from the Ministry of Interior.

- Allowing Palestinians holding temporary Jor-
danian passports to establish and join coopera-
tive societies helping them to secure a source 
of income.

- Allowing Palestinians holding temporary Jor-
danian passports to obtain a commercial driver 
license without security approvals enabling 
them to work as drivers in the public transport 
means.

- Treating Palestinians holding temporary Jorda-
nian passports as Jordanians in terms of public 
health services.

- Application of the provisions of the Internation-
al Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights on Palestinians living in Jordan.
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Work Conditions of Palestinians in Jordan

Executive summary:

This study aims at clarifying the political, legal and 
societal status of those Palestinian refugees living 
in Jordan who do not hold the Jordanian citizen-
ship, in the light of the official Jordanian policy, as 
well as the impact thereof on their work and living 
conditions.

The importance of this study stems from the fact 
that it peruses the political and legal status of a 
wide spectrum of Palestinians residing in Jordan, 
who are, one way or the other, engaged in the 
framework, structure and social fabric of the Jor-
danian state, and are contributing to its building 
and longevity. In addition, the study examines the 
consequences and effects of depriving the subject 
segment of their civil, political, economic and so-
cial rights on their various living conditions, taking 
into account their temporary statues awaiting re-
turn to their homes and lands of which they were 
forced out.   

This study employed the descriptive analysis meth-
odology, which helped in drawing and illustrating 
relevant data, identifying the main challenges 
facing the targeted category, and determining 
the impact of such challenges and obstacles on 
their various living conditions. This was carried out 
through contacting concerned sources and refer-
ences, conducting interviews with expert official, 
political, legal, social and technical figures; as well 
as speaking directly to the targeted group of Pal-
estinians, questioning them and later on analyz-
ing their returns, and finally drafting conclusions, 
outcomes and recommendations. The time span 
covered by the study extends from 1967 until the 
middle of 2012. 

The study examines the legal and political frame-
works related to the status of Palestinians in Jor-
dan, in addition to the international laws and reso-
lutions which support their right of return, as well 
as those resolutions which represent a reference of 
their case; especially to those Palestinians who do 
not hold a Jordanian National Code (authorizing 
citizenship), and who were forced to seek refuge in 
Jordan as a result of the Zionist aggressions both 
in 1948 and 1967. The study, as well, examines 
consequences of the Jordanian resolution in 1988 
involving the legal and administrative disengage-
ment with the West Bank, and the following deci-
sions of citizenship withdrawal.  Furthermore, the 
study examines their social, economic and living 
conditions, the challenges they face, and the effect 
thereof on their various living conditions aiming to 
draw a comprehensive outline in order to improve 
their position and conditions without prejudicing 
their right of return. The study listed a set of rec-
ommendations as expressed by the concerned 
people themselves through interviews conducted 
with them by the team of the Phenix Center for 
Economics and Informatics Studies which may be 
outlined as follows:

In the civil field:

- Reconsidering the Nationality Law, to be in line 
with the international legal standards, and to 
be compatible with the political and social for-
mations in Jordan in order to restore rights to 
claimants.

- Restoring the mandate of the judiciary to con-
sider the administrative decisions related to 
granting and withdrawing the nationality. 

- A call to reconsider the directives of the disen-
gagement, either to be cancelled or altered.

- Considering the disengagement decision as 


