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مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

تقديم
خلق غياب سياسة واضحة للتعاطي األردني الرسمي مع الالجئين الفلسطينيين
المقيمين في أراضيها ،إشكاليات مزدوجة تنقلت بين «الهوية» و»المواطنة»
ّ
«هشة» ،شكلت،
و«الدمج» ،عكست نفسها في وضعية سياسية قانونية مجتمعية
أساسًا ،نتاج واقع اللجوء القسري اإلسرائيلي عامي  1948و ،1967وتبعات توالي سنوات
الشتات دون حل قضيتهم بالعودة إلى أراضيهم وديارهم التي ُهجروا منها آنذاك.
سند مطلبي
ويحتكم الموقف الرسمي ،المعلن ،من الوجود الفلسطيني ،إلى
ٍ
بحق العودة ورفض التوطين ومناهضة الطروحات الصهيونية المنادية «بالخيار
األردني» و»الوطن البديل» ،إال أن األخذ بناصية «تثبيت الحق» ،أعتمد مبررًا رسميًا
إلجراءات عملية ،وصفت بغير إنسانية وال قانونية ،مثل عمليات سحب الجنسية
وبقاء حقوق المواطنة في نطاق حيزها النظري وغياب السند القانوني الحقوقي
لوضعية شريحة فلسطينية واسعة تقيم في المملكة ،مما جعل وضع الالجئين
يعد األكثر التباسًا من حال نظرائهم في الدول األخرى.
الفلسطينيين في األردن
ّ
وقد أسفرت السياسة الرسمية عن «تجريد» زهاء  800ألف أردني من أصول فلسطينية
من جنسيتهم األردنية ،وفق تقديرات غير رسمية ،فحولهم تطبيق قرار فك االرتباط
اإلداري والقانوني الصادر عام  ،1988إلى عديمي الجنسية ،وحرمهم من حقوقهم
السياسية ،رغم أنهم ما يزالون مقيمين في األردن ولم تطالبهم السلطات
الرسمية بالرحيل ،حتى اآلن على األقل .يضاف إليهم حوالي  350 – 300ألف شخص
من أبناء غزة لم يحملوا يومًا الرقم الوطني ،مما يعني ذلك وجود أكثر من مليون
فلسطيني ممن ال يحملون الرقم الوطني موجودين حاليًا في األردن دون إطار
قانوني أو حماية لهم.
خلق هذا الوضع فئات متنوعة من الفلسطينيين المقيمين في األردن ،الفئة األولى
تسمى بحملة البطاقة الزرقاء وهم القادمون من قطاع غزة حصرًا ،وهؤالء لم
يكونوا أساسًا مواطنين أردنيين ولم يحملوا الرقم الوطني يومًا .وبسبب االفتقار
لقانون خاص بالالجئين في األردن؛ فإن حقوق هذه الفئة تخضع لمزاجية الجهاز
اإلداري ،لعدم وجود قانون يحميهم ،بما يجعلهم من أكثر الفئات «اضطهادًا» في
ّ
و»يشوه» وضعيتهم المجتمعية.
األردن،
أما الفئة الثانية فتسمى بحملة البطاقات الخضراء من الذين كانوا مواطنين
أردنيين ،وبحسب المسئولين فإن عملية «السحب» تمت بسبب إقامتهم الدائمة في
الضفة الغربية ،سواء أكانوا سكان األردن أم مواطني الضفة الغربية ،حيث تطلق
عليهم الحكومة لقب مواطنين فلسطينيين ،وهي تسمية ،يعتبرها خبراء القانون،
«تضليلية»« ،ألنه ال يوجد هناك جنسية فلسطينية ،باعتبار أن الجنسية ال تنظمها إال
دولة ذات سيادة ،وهذا األمر غير متحقق في ظل غياب الدولة الفلسطينية ذات
السيادة .فيما ترد مقوالت رسمية بضرورة الحفاظ على حق العودة ،ولكن الحكومة
ال تعمل عند تجريد هؤالء من الجنسية على إعادتهم إلى الضفة الغربية ،وإنما
تسحب الجنسية منهم وتبقيهم في األردن ،محرومين من الحقوق التي يتمتع
بها المواطن ،سوى حق اإلقامة.

4

ظروف عمل الفلسطينيين في األردن

فيما يندرج في إطار الفئة الثالثة حملة البطاقة الصفراء؛ وهم أردنيون من أصول
فلسطينية ،يتمتعون نظريًا بكامل الحقوق والواجبات التي لألردني من أصول شرق
أردنية ،ولكن في ظل غياب األسس القانونية الثابتة فال توجد ضمانات كافية لعدم
مآل مصير هؤالء كحال أقرانهم من أصحاب البطاقات الخضراء ،بما يبقي وضعهم
مهددًا .وهناك فئة رابعة تخص األردنيين من أصول فلسطينية ممن يحملون الرقم
الوطني وليس بحوزتهم أي من البطاقات «الملونة» ،رغم وجود حاالت سحب جنسية
تمسهم تعليمات فك االرتباط.
في أوساطهم لكنها قليلة وفردية ،ففي المجمل لم
ّ
وبذلك؛ فإن مفهوم «المواطنة» ال ينطبق ،كليًا ،على أكثر من مليون فلسطيني ،حوالي
 %20منهم من الفئة الشابة ،يقيمون في األردن ،ومنخرطين ،بشكل أو بآخر ،في هياكلها
وأطرها ونسيجها المجتمعي ،ومضطلعين بأدوار اقتصادية واجتماعية وثقافية
وسياسية متفاوتة ،بتصنيفاتهم «الملونة» وفق البطاقات التي بحوزتهم ،والتي تفصل
حدي المواطنة وعدمها ،بما يخلق تحديات الهوية والتفاوت في التمثيل ،بفعل
بين ّ
مقاومة الدمج باسم تأكيد الهوية ،وينذر بحدوث توترات عميقة قد يصعب احتوائها
أحيانًا تضرّ بمصلحة الدولة نفسها ووحدتها.
كما يؤدي غياب السند القانوني في المطالبة الحقوقية ،واالفتقار لإلطار القانوني
المحدد ،إلى تحديات اجتماعية واقتصادية متداخلة تطال مجمل المجاالت الحياتية
الحد األدنى للحقوق األساسية في الصحة والتعليم والعمل،
تمس
المتعددة ،التي
ّ
ّ
والحماية واألمان.
وفقًا لما سبق؛ فإن الدراسة تهدف إلى محاولة تبيان الوضعية السياسية والقانونية
والمجتمعية لالجئين الفلسطينيين المقيمين في المملكة ،ممن ال يحملون الجنسية
األردنية ،في ضوء السياسة األردنية الرسمية ،ومدى انعكاسات ذلك على ظروفهم
الحياتية .ويقتضي ذلك البحث أو ً
ال في األطر القانونية والسياسية المحلية ذات العالقة
بوضعهم في األردن ،والقوانين والقرارات الدولية التي تثبت أحقيتهم بالعودة وتلك
التي تشكل مرجعية لوضعهم ،والبحث ثانيًا في الظروف االجتماعية واالقتصادية
والحياتية التي يعيشون ضمنها ،والتحديات التي يتعرضون لها ،وصو ً
ال ،في المحور
يمس
الثالث ،إلى محاولة الخروج بصيغة شمولية لتحسين وضعهم وظروفهم بما ال
ّ
حقهم في العودة.
وقد تقدمت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي عبّر عنها أصحاب المشكلة
أنفسهم ،من خالل اللقاءات التي أجراها مركز الفينيق للدراسات االقتصادية معهم،
والتي شكلت إحدى أدوات البحث المنهجي التي اعتمدتها الدراسة.
وأجملت الدراسة خالصتها في تأكيد أهمية توفر الحقوق السياسية والمدنية
للفلسطينيين في األردن ،بما يتناسب مع وزنهم العددي وحجم أدائهم االقتصادي
واالجتماعي ،بانتظار عودتهم إلى أراضيهم وديارهم التي ُه ّجروا منها ،وهذا األمر ال
يخل بتمسكهم غير القابل لالهتزاز بحقهم في العودة إلى وطنهم فلسطين ،وال
يعني ،بشكل أو بآخر ،دعوة إلى «التوطين» المرفوض كليًا.
فقانونيًا؛ فإن حق العودة ينطبق على كل فلسطيني الشتات ،ممن يحملون الجنسية
األردنية وأولئك الذين ال يحملونها ،بما يشمل الالجئين عامي  1948و ،1967بمن فيهم
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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ملخص تنفيذي

تهدف هذه الدرا�سة �إىل حماولة تبيان الو�ضعية ال�سيا�سية والقانونية
واملجتمعية لالجئني الفل�سطينيني املقيمني يف اململكة ،ممن ال يحملون
اجلن�سية الأردنية ،يف �ضوء ال�سيا�سة الأردنية الر�سمية ،ومدى
انعكا�سات ذلك على ظروف عملهم وظروفهم احلياتية.

مي�س حقهم يف العودة .كما
�شمولية لتح�سني و�ضعهم وظروفهم مبا ال ّ
خل�صت الدرا�سة �إىل جمموعة من التو�صيات التي عبرّ عنها �أ�صحاب
امل�شكلة �أنف�سهم ،من خالل اللقاءات التي �أجراها مركز الفينيق
للدرا�سات معهم ،والتي ميكن �إجمالها على النحو التايل:

تكمن �أهمية الدرا�سة يف كونها تبحث يف الو�ضعية ال�سيا�سية
والقانونية ل�شريحة وا�سعة من الفل�سطينيني املقيمني يف الأردن،
املنخرطني يف �أطر الدولة وهياكلها ون�سيجها االجتماعي ،ب�شكل �أو
ب�آخر ،وامل�ساهمني يف بنائها و�إعمارها ،وتبعات عدم متتعهم باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية على ظروفهم
احلياتية بجوانبها املختلفة ،مع الأخذ باالعتبار وجودهم امل�ؤقت �إىل
حني عودتهم �إىل ديارهم و�أرا�ضيهم التي هُ جروا منها ق�سر ًا.

في المجال المدني:

ا�ستخدمت هذه الدرا�سة منهج التحليل الو�صفي ،الذي �ساعد يف
ا�ستقاء املعلومات والبيانات ذات العالقة ،وحتليل جوانبها ،والوقوف
على �أبرز التحديات التي تعرت�ضهم ،وتبيان مدى انعكا�ساتها على
ظروفهم احلياتية املختلفة ،وذلك من خالل العودة �إىل امل�صادر
واملراجع ذات العالقة ،و�إجراء املقابالت مع �شخ�صيات ر�سمية
و�سيا�سية وقانونية واجتماعية وفنية خبرية� ،إ�ضافة �إىل لقاء الفئة
امل�ستهدفة من الفل�سطينيني ،وطرح الت�سا�ؤالت عليهم ،ثم حتليلها
وو�ضع اال�ستنتاجات واخلال�صات والتو�صيات املقرتحة .وحتدد
الدرا�سة نطاقها الزمني الذي تغطيه بالبحث خالل الفرتة املمتدة
منذ عام  1967وحتى منت�صف عام .2012
تتناول الدرا�سة الأطر القانونية وال�سيا�سية ذات العالقة بو�ضع
الفل�سطينيني يف الأردن ،والقوانني والقرارات الدولية التي تثبت
�أحقيتهم بالعودة وتلك التي ت�شكل مرجعية لو�ضعهم ،خا�صة بالن�سبة
للفل�سطينيني الذين ال يحملون الرقم الوطني الأردين ،والذين �أجربوا
على اللجوء �إليها بفعل العدوان ال�صهيوين عامي  1948و.1967
بالإ�ضافة �إىل تبعات قرار فك االرتباط القانوين واالداري مع ال�ضفة
الغربية عام  1988وقرارات �سحب اجلن�سية التي تبعت ذلك .كما
تتناول الظروف االجتماعية واالقت�صادية واحلياتية التي يعي�شون
فيها ،والتحديات التي يتعر�ضون لها ،وتبعات ذلك على �أو�ضاعهم
احلياتية يف خمتلف املجاالت ،و�صو ًال �إىل حماولة اخلروج ب�صيغة
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 �إعادة النظر بقانون اجلن�سية ليتالءم مع املعايري القانونية الدولية،وليواكب التطورات ال�سيا�سية واالجتماعية يف الأردن ،لإعادة
احلقوق لأ�صحابها.
 �إعطاء االخت�صا�ص لل�سلطة الق�ضائية للنظر يف القرارات الإداريةاخلا�صة ب�إعطاء و�سحب اجلن�سية.
 الدعوة �إىل �إعادة النظر يف تعليمات فك االرتباط� ،إما جلهة الإلغاء �أو التعديل. اعتبار قرار فك االرتباط «غري د�ستوري» و�إمنا هو خطاب �سيا�سي،وب�صفته كذلك لي�س له قوة الت�شريع وال تن�ش�أ عنه نتائج قانونية.
 و�ضع اتفاقية عربية تنظم و�ضع الالجئني الفل�سطينيني وحقوقهميف الدول العربية مبا ين�سجم مع القوانني الدولية ذات العالقة،
�إىل حني عودتهم �إىل ديارهم و�أرا�ضيهم التي هُ ّجروا منها.
 توحيد الإطار القانوين الناظم لو�ضعهم يف الدول العربية كبديلعن التعليمات والقرارات واملرا�سيم الإدارية الوزارية ،و�إن�شاء
هيئة رقابية ذات �صالحيات وا�سعة.
 اعتماد هوية الأحوال املدنية اخلا�صة ب�أبناء غزة كوثيقة ر�سميةيف كافة امل�ؤ�س�سات احلكومية وزيادة فرتة �صالحيتها ،ومتديد
�صالحية جوازات ال�سفر خلم�س �سنوات بد ًال من �سنتني.
 �ضمان احرتام حقوقهم املدنية واالجتماعية واالقت�صادية مبايكفل �صون كرامتهم الإن�سانية دون امل�سا�س بهويتهم الوطنية �أو
االنتقا�ص من حقهم يف العودة �أو التورط يف م�شاريع التوطني.
 الف�صل التام بني املتغريات واملواقف ال�سيا�سية وحقهم يف التمتعباحلقوق املدنية واالجتماعية واالقت�صادية.
 تبني وامل�صادقة على االتفاقيات الدولية والإقليمية املتعلقةبالالجئني وعدميي اجلن�سية واملهجرين.
 مطالبة م�ؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية االهتمام بالالجئني من �أبناءقطاع غزة ومن �سحبت جن�سيتهم.

ظروف عمل الفلسطينيين في األردن

في المجال االقتصادي واالجتماعي.

 ال�سماح للفل�سطينيني املقيمني يف الأردن بت�سجيل عقاراتب�أ�سمائهم دون احلاجة �إىل موافقة �أمنية.
 ال�سماح للفل�سطينيني من حملة البطاقات اخل�ضراء من �أبناءال�ضفة الغربية املقيمني يف الأردن بالدرا�سة يف اجلامعات
احلكومية وبر�سوم عادية.
	�إلغاء القيود القانونية على مزاولة العديد من املهن للفل�سطينينيمن حملة اجلوازات الأردنية امل�ؤقتة مثل طب الأ�سنان والهند�سة
الزراعية واملحا�سبة القانونية وال�صيدلة والقطاع ال�سياحي
والبنوك وغريها.
 ال�سماح للفل�سطينيني من حملة اجلوازات الأردنية امل�ؤقتةااللتحاق مبراكز التدريب املهني دون احل�صول على موافقات من

-

-

وزارة الداخلية.
ال�سماح للفل�سطينيني من حملة اجلوازات الأردنية امل�ؤقتة
بت�أ�سي�س واالن�ضمام �إىل اجلمعيات التعاونية التي ت�ساعدهم يف
توفري م�صدر دخل لهم.
ال�سماح للفل�سطينيني من حملة اجلوازات الأردنية امل�ؤقتة
باحل�صول على رخ�صة �سياقة عمومي دون احل�صول على
موافقات �أمنية لتمكينهم من العمل ك�سائقني يف و�سائل النقل
العمومي.
معاملة الفل�سطينيني من حملة جوازات ال�سفر امل�ؤقتة واملقيمني يف
الأردن ا�سوة بالأردنيني يف اجلوانب املتعلقة باخلدمات ال�صحية.
تطبيق ن�صو�ص العهد الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية
على الفل�سطينيني املقيمني يف الأردن.
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أو ً
ال :المقدمة واإلطار النظري
خلق غياب �سيا�سة وا�ضحة عن التعاطي الأردين الر�سمي مع الالجئني
الفل�سطينيني املقيمني يف �أرا�ضيها� ،إ�شكاليات مزدوجة تنقلت بني
«الهوية» و«املواطنة» و«الدمج» ،عك�ست نف�سها يف و�ضعية �سيا�سية
قانونية جمتمعية ّ
«ه�شة»� ،شكلت� ،أ�سا�س ًا ،نتاج واقع اللجوء الق�سري
الإ�سرائيلي عامي  1948و ،1967وتبعات توايل �سنوات ال�شتات دون
حل ق�ضيتهم بالعودة �إىل �أرا�ضيهم وديارهم التي هُ جروا منها �آنذاك.
�سند
ويحتكم املوقف الر�سمي ،املعلن ،من الوجود الفل�سطيني� ،إىل ٍ
مطلبي بحق العودة ورف�ض التوطني� ،أمام مقوالت �صهيونية ن�شطت
م�ؤخر ًا من جانب اليمني املتطرف حول «اخليار الأردين» و«الوطن
البديل» ،تزامن ًا مع ا�شرتاط �إ�سرائيلي باعرتاف فل�سطيني «بيهودية
الدولة» يف �إطار �أي اتفاق يتم التو�صل �إليه ،وت�أطريه ن�ص ًا يف القوانني
�شطب حق العودة وحرمان
والأعراف الدولية ،مبا يحمل حماذير
ّ
املواطنني الفل�سطينيني يف فل�سطني املحتلة  1948من حقهم يف
وطنهم ،و�إ�ضفاء امل�شروعية الدينية التاريخية القانونية املزعومة على
كيانه املحتل ،مبوازاة م�سعى �أمريكي – �إ�سرائيلي راهن يف �سياق جهود
ا�ستئناف املفاو�ضات الفل�سطينية – الإ�سرائيلية بطرح �إقامة «الدولة
الفل�سطينية» قبل حل ق�ضايا الو�ضع النهائي (الالجئني والقد�س
واال�ستيطان واحلدود والأمن واملياه) ،مبعنى جعل «الدولة املقرتحة»
بدي ًال عن الو�ضع النهائي ولي�س ح ًال يدرج يف �إطار ت�سوية �شاملة
لل�صراع العربي – الإ�سرائيلي ك�أحد خمرجاته التفاو�ضية ،مبا يتناق�ض
بنيوي ًا مع حق العودة ،وي�سهم يف اختزال احلقوق العربية الفل�سطينية،
وت�شويه �صورة ال�صراع ،وت�صفية امل�شروع الوطني الفل�سطيني.
والأخذ بنا�صية «تثبيت احلق» �أعتمد مربر ًا ر�سمي ًا لإجراءات عملية،
و�صفت بغري �إن�سانية وال قانونية ،مثل �سحب اجلن�سية والإبعاد� ،أنتجت
ظروف ًا جمتمعية «غري ح�صينة» للفل�سطينيني �أمام التحديات ،و�سط تداخل
عالئقي بينهم والأردنيني يف �إطار الن�سيج املجتمعي الرابط بينهما ب�صورة
ي�صعب ر�سم خيوطها ب�سهولة ،مبا يحتكم يف بع�ضه �إىل م�سار العالقات
الثنائية ،وبخا�صة ال�سيا�سية منها ،يف حمطات تاريخية مهمة ،ومبا تفر�ضه
على امل�ستويني االقت�صادي واالجتماعي من معطيات و�إرها�صات.
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وبحكم واقعة الهجرة «اللجوء والنزوح» الق�سرية الإ�سرائيلية ،التي تتمايز
قانوني ًا ومنهجي ًا عن الهجرة االختيارية الطوعية (كما �ستبحثها الدرا�سة
الحق ًا) ،فقد �أجرب حوايل � 900 – 800ألف فل�سطيني على اللجوء من
ديارهم و�أرا�ضيهم عام � 1948إىل املناطق والدول املجاورة ،جل�أ �أكرث
من � 500ألف منهم �إىل الأردن ،فيما نزح �أكرث من ن�صف مليون الجيء،
منهم �أكرث من � 200ألف جل�أوا جمدد ًا �إىل املناطق املجاورة %95 ،منهم
�إىل �شرق الأردن ،نتيجة العدوان الإ�سرائيلي عام  .)1(1967وبذلك؛ ف�إن
الأردن قد احت�ضن الن�سبة الأكرب من الالجئني الفل�سطينيني يف ال�شتات
بنحو  ،%42ي�شكلون بدورهم الن�سبة الأكرب من �سكانه التي ت�صل ،وفق
تقديرات متباينة �إىل  ،%63 – 60من �إجمايل تعداده الدميغرايف املقدر
بنحو �ستة ماليني ن�سمة.
ويتوزع الفل�سطينيون �إىل فئات و�شرائح تتباين يف خ�صائ�صها
وحقوقها ومكانتها احلقوقية ،فهناك من ي�سمون بـ «الجئي »1948
الذين �أجربوا على ترك مدنهم وقراهم بفعل العدوان ال�صهيوين،
وبلغ تعداد امل�سجلني منهم يف ك�شوف وكالة الأمم املتحدة لإغاثة
وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني (الأونروا) حوايل املليوين الجيء،
مقابل  %15من الالجئني الفل�سطينيني غري امل�سجلني لديها ،وفق
تقديرات جلان العودة ،حتدرت غالبيتهم العظمى من الالجئني الذين
انتقلوا من فل�سطني التاريخية �إىل �شرق الأردن ،ويتمتع غالبيتهم
�ضم ال�ضفة
باجلن�سية الأردنية التي ح�صلوا عليها يف �أعقاب قرار ّ
الغربية �إىل اململكة الأردنية الها�شمية عام  ،1950وبالتايل �أ�صبح
لهم كامل احلقوق النظرية للمواطنني الأردنيني وعليهم كامل واجبات
املواطنة �أي�ض ًا.
وهناك ،من جهة ثانية ،من ي�سمون بـ «النازحني» ،الذين �أجربوا على
ترك ديارهم و�أرا�ضيهم يف ال�ضفة الغربية بفعل العدوان ال�صهيوين
عام  ،1967ولأنهم انتقلوا من منطقة �إىل �أخرى ،داخل الدولة
الواحدة ،فقد �أطلقت عليهم تلك الت�سمية متييز ًا لهم عن «الالجئني»
الذين ا�ضطروا ملغادرة بالدهم �إىل دولة �أخرى .وهناك ،من جهة
ثالثة ،فئة «الالجئني النازحني» ،وهي الت�سمية التي تطلق على فئة

ظروف عمل الفلسطينيين في األردن

من الفل�سطينيني تعر�ضت للتهجري مرتني ،الأوىل يف عام  1948حني
ا�ضطرت للهجرة من مناطق � 1948إىل ال�ضفة الغربية ،والثانية يف
العام  1967حني ا�ضطرت ملغادرة ال�ضفة الغربية �إىل ال�ضفة ال�شرقية.
يف املقابل؛ هناك الالجئون من �أبناء غزة الذين وجدوا �أنف�سهم
م�ضطرين ملغادرة القطاع حتت �ضغط احلروب املتعاقبة وعدوان
االحتالل الإ�سرائيلي ،ال�سيما يف عام  ،1967واال�ستقرار يف الأردن،
وه�ؤالء مل يحملوا اجلن�سية الأردنية يوم ًا .وينق�سم الفل�سطينيون يف
الأردن �إىل �شريحتني �أ�سا�سيتني ت�شمالن الفل�سطينيني املتمتعني
باجلن�سية الأردنية ،ويزيد عددهم عن املليوين �شخ�ص ،فيما تذهب
بع�ض التقديرات �إىل تعدادهم بنحو  2,2مليون مواطن ،ي�ضاف �إليهم
ما بني  1,2و 1,3مليون فل�سطيني مقيم على الأر�ض الأردنية ممن
ال يحملون اجلن�سية الأردنية ،وي�ضمون� ،إ�ضافة �إىل �أبناء قطاع غزة
املقدرين بنحو � 350 – 300ألف ن�سمة ،مئات �ألوف الفل�سطينيني
الذين ت�أثرت �أو�ضاعهم القانونية بفعل قرار فك االرتباط الإداري
والقانوين ال�صادر عام  ،1988و�سط ت�أكيد احلكومة الأردنية بعدم
م�سا�سه بو�ضعية الالجئني يف الأردن ،مبا يتناق�ض مع عمليات �سحب
الرقم الوطني اجلارية على قدم و�ساق والتي تدرجها احلكومة �ضمن
�سياق �إجراءات ت�صويب الأو�ضاع ،غري �أنها جاءت يف �سياق التمهيد
مل�سار عملية ال�سالم الذي انطلق يف عام  ،1991مفرت�ض ًا وجود كيانية
فل�سطينية م�ستقلة تتحمل م�س�ؤولية التفاو�ض مع االحتالل الإ�سرائيلي
على الأرا�ضي املحتلة عام  ،1967وهو ما برزت بداياته عام 1974
يف قمة الرباط التي �أكدت ب�أن «منظمة التحرير الفل�سطينية هي
املمثل ال�شرعي والوحيد لل�شعب الفل�سطيني» ،ومن ثم جت�سد يف
اتفاق �أو�سلو ( )1993مب�سار التفاو�ض الفل�سطيني – الإ�سرائيلي
املنفرد ،والذي مل يحقق �أي تقدم يذكر على �صعيد احلقوق الوطنية
الفل�سطينية امل�شروعة حتى الآن.
و�إذا كانت «املواطنة الأردنية» التي ُمنحت لغالبية الالجئني
الفل�سطينيني يف �إطار وحدة ال�ضفتني عام �( 1950إىل �أن �صدرت
تعليمات فك االرتباط) قد انعك�ست على و�ضعيتهم القانونية

وممار�ستهم للعمل العام (ال�سيا�سي والنقابي واملدين وغريه) ،ف�إن
حقوق املواطنة ما زالت يف جانب منها نظرية ،فعلى �سبيل املثال ف�إن
النظام االنتخابي النيابي يح ّد من متثيل الأردنيني من �أ�صل فل�سطيني
يف جمل�س النواب مبا ال يتنا�سب مع ن�سبة وجودهم يف املجتمع
الأردين ،التي تفوق  ،%50وحجم �أدائهم االقت�صادي واالجتماعي،
كما �أن ن�سبة كبرية من املنا�صب احلكومية الر�سمية ،ال�سيما يف
قطاعات معينة ،تخ�ص�ص يف املقام الأول للمقيمني من �أ�صل �أردين،
مما �أدى �إىل ظهور تيار يعرف «ب�أ�صحاب احلقوق املنقو�صة» ممن
يتحدثون عن التمييز الذي يتعر�ضون له يف �شتى املجاالت احلياتية،
يف ظل مبالغة �أو�ساط �سيا�سية �أردنية� ،سواء بق�صد �أم من دونه ،يف
تعظيم «فزاعة» التوطني و«الوطن البديل» ،التي هيمنت على اجلدل
الوطني العام يف البالد م�ؤخر ًا ،وغالب ًا لأ�سباب داخلية وم�صالح
�ضيقة بهدف «حتجيم» متثيل هذه ال�شريحة من املواطنني و�إ�ضعاف
دورها ال�سيا�سي ،فن�ش�أت طروحات «املواطنة امل�شروطة» و«العودة
ال�سيا�سية» لالجئني ،التي تعني ،ب�شكل �أو ب�آخر ،حرمان الأردنيني من
�أ�صول فل�سطينية من حقوقهم ال�سيا�سية يف البالد.
ولكن مفهوم «املواطنة» ،مبا ا�ستقر يف الفكر ال�سيا�سي املعا�صر ،رغم
مبد�أه املتحرك يف �صريورة تاريخية م�ستمرة ،من متطلبات احلقوق
القانونية والد�ستورية و�ضمانات امل�شاركة ال�سيا�سية الفعالة وامل�ساواة
يف القرار والدور واملكانة واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
حلاملي جن�سية الدولة ،ال ينطبق ،كلي ًا ،على �شريحة وا�سعة من
الفل�سطينيني املقدرين ب�أكرث من املليون �شخ�ص ،حوايل  %20منهم
من الفئة ال�شابة ،واملنخرطني ،ب�شكل �أو ب�آخر ،يف هياكلها و�أطرها
ون�سيجها املجتمعي ،وامل�ضطلعني ب�أدوار اقت�صادية واجتماعية
وثقافية و�سيا�سية متفاوتة ،بت�صنيفاتهم «امللونة» وفق البطاقات التي
بحوزتهم ،والتي تف�صل بني حدّي املواطنة وعدمها ،حيث ال يحمل
�أ�صحاب البطاقات اخل�ضراء والزرقاء الرقم الوطني ،التي تعطى
ب�شكل م�ؤقت لأغرا�ض معينة ،خالف ًا للبطاقات ال�صفراء ،مبا يخلق
ويحي انتقادات تطال
حتديات الدمج والهوية والتفاوت يف التمثيلّ ،
مفهوم املواطنة نف�سه ب�سبب «عالقته مبفهوم الوطنية الذي ي�شري
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�إىل االنتماء ويعمق الوالء للوطن على ح�ساب غري املواطنني من
ال�سكان فيه»(� ،)2إذ يتمثل احل ّد الأدنى العتبار دولة ما ،مراعية ملبد�أ
املواطنة من عدمه ،وفق �آراء خمت�صة ،بجانب منه ،يف ع ّد جميع
ال�سكان الذين يتمتعون بجن�سية الدولة �أو الذين ال يحوزون عليها
ولكنهم مقيمني على �أر�ضها ولي�س لهم وطن غريها ،م�ؤقت ًا على الأقل،
مواطنني مت�ساويني يف احلقوق والواجبات يتمتع كل فرد منهم بحقوق
والتزامات مدنية وقانونية مت�ساوية ،كما تتوفر �ضمانات و�إمكانيات
ممار�سة كل مواطن حلق امل�شاركة ال�سيا�سية الفعالة وتويل املنا�صب
العامة ،و�ضمان احلقوق االجتماعية واالقت�صادية ،دون �أن يلغي احلق
الطبيعي املن�صو�ص عليه يف قرارات ال�شرعية الدولية بالعودة �إىل
الوطن ،متى ت�سنى ذلك( ،)3باعتباره متطلب دولة املواطنة .بيدَ �أن
تعر�ض غري املواطنني ،املقيمني يف الدولة ب�صفة م�ؤقتة �أم دائمة،
�إىل حتديات �إبعادهم وتهمي�شهم عن احلياة ال�سيا�سية �أو و�ضعهم
�ضمن مراتب �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية متباينة �أو ح�صرهم يف
و�ضع قانوين و�سيا�سي �أدنى بفعل مقاومة الدمج با�سم ت�أكيد الهوية،
من �ش�أنه �أن يخلق توترات عميقة قد ي�صعب احتوائها �أحيان ًا ت�ضر
مب�صلحة الدولة نف�سها ووحدتها( ،)4حيث تن�سحب هنا �أ�شكال القهر
ال�سيا�سي ،بال�ضرورة ،على اجلوانب احلياتية الأخرى ،متغلغلة �إىل
دائرة القهر االجتماعي لت�شمل فئات اجتماعية ظلت يف من�أى عن
احلرمان ،من دون �أن ي�ساعد انطواء د�ستور الدولة على مقت�ضيات
ذات ال�صلة باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية ومببد�أ امل�ساواة بني
اجلميع ،يف ردم اله ّوة ،طاملا بقيت املمار�سة بعيدة عن النفاذ �إىل روح
املواطنة الكاملة(.)5
�إن احلديث عن �أهمية توفر احلقوق ال�سيا�سية واملدنية للفل�سطينيني
يف الأردن ،مبا يتنا�سب مع وزنهم العددي وحجم �أدائهم االقت�صادي
واالجتماعي ،بانتظار عودتهم �إىل �أرا�ضيهم وديارهم التي هُ ّجروا
منها ،ال يخل بتم�سكهم غري القابل لالهتزاز بحقهم يف العودة �إىل
وطنهم فل�سطني ،وال يعني ،ب�شكل �أو ب�آخر ،دعوة �إىل «التوطني»
املرفو�ض كلي ًا .فقانوني ًا؛ ف�إن حق العودة ينطبق على كل فل�سطيني
ال�شتات ،ممن يحملون اجلن�سية الأردنية و�أولئك الذين ال يحملونها،
مبا ي�شمل الالجئني عامي  1948و ،1967مبن فيهم �أ�صحاب
البطاقات ال�صفراء واخل�ضراء و�أبناء غزة ،فحمل اجلن�سية ال عالقة
له بحق العودة ،الذي ال ينتق�ص منه وال ي�سقطه ،فيما تتم ممار�سة
حق العودة دون امل�سا�س بحقوق ال�شخ�ص يف الأردن.
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أهداف الدراسة:

وفق ًا ملا �سبق؛ ف�إن الدرا�سة تهدف �إىل حماولة تبيان الو�ضعية ال�سيا�سية
والقانونية واملجتمعية لالجئني الفل�سطينيني املقيمني يف اململكة ،ممن
ال يحملون اجلن�سية الأردنية ،يف �ضوء ال�سيا�سة الأردنية الر�سمية،
ومدى انعكا�سات ذلك على ظروف عملهم وظروفهم احلياتية.
ويقت�ضي ذلك البحث �أو ًال يف الأطر القانونية وال�سيا�سية املحلية ذات
العالقة بو�ضعهم يف الأردن ،والقوانني والقرارات الدولية التي تثبت
�أحقيتهم بالعودة وتلك التي ت�شكل مرجعية لو�ضعهم ،والبحث ثاني ًا
يف الظروف االجتماعية واالقت�صادية واحلياتية التي يعي�شون �ضمنها،
والتحديات التي يتعر�ضون لها ،و�صو ًال ،يف املحور الثالث� ،إىل حماولة
مي�س حقهم
اخلروج ب�صيغة �شمولية لتح�سني و�ضعهم وظروفهم مبا ال ّ
يف العودة.
أهمية الدراسة:

تكت�سب درا�سة و�ضع الالجئني الفل�سطينيني ،ممن ال يحملون اجلن�سية
الأردنية� ،أهميتها من طبيعة مو�ضوعها ومنهج تناولها .وتبدو �أهمية
هذه الدرا�سة العلمية يف كونها تبحث يف الو�ضعية ال�سيا�سية والقانونية
واملجتمعية ل�شريحة وا�سعة من الفل�سطينيني املقيمني يف الأردن،
املنخرطني يف �أطر الدولة وهياكلها ون�سيجها االجتماعي ،ب�شكل �أو
ب�آخر ،وامل�ساهمني يف بنائها و�إعمارها ،وتبعات عدم متتعهم باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية على ظروفهم
احلياتية بجوانبها املختلفة� ،أخذ ًا باالعتبار وجودهم امل�ؤقت �إىل حني
عودتهم �إىل ديارهم و�أرا�ضيهم التي هُ جروا منها ق�سر ًا.
كما تكت�سب هذه الدرا�سة �أهميتها العملية من خالل اجلوانب التالية:
 �إن ال�صراع العربي – الإ�سرائيلي ال يزال قائم ًا منذ قرابة خم�سو�ستني عام ًا دون ْ
حل ،رغم م�شاريع الت�سوية املتواترة ،وتوقيع كل
من م�صر عام  1979والأردن عام  1994معاهدات �سالم مع
اجلانب الإ�سرائيلي ،و�إبرام اتفاق �أو�سلو الفل�سطيني – الإ�سرائيلي
عام  ،1993حيث �شكل اجلمود والتعرث �سمتني مال�صقتني للعملية
ال�سيا�سية .ويدخل يف هذا ال�سياق طبيعة وماهية ال�صراع نف�سه،
بجذوره و�أبعاده و�أطرافه املتداخلة ،يف ظل احتالل ا�ستعماري
ا�ستيطاين �إحاليل ،ت�سبب يف ن�شوب ال�صراع ،بينما ينكر احلقوق
الأ�سا�سية لل�شعب الفل�سطيني يف العودة وتقرير امل�صري ،ويناه�ض
احلقوق العربية امل�شروعة ،وبالتايل تع ّد املقاومة والن�ضال ال�سرتداد
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ما �أ�ستلب وللتحرير وعودة احلقوق ،الوجه الآخر لل�صراع.
تن�ص على حق عودة
 لقد �صدر العديد من القرارات الدولية التي ّالالجئني الفل�سطينيني ،باعتباره حق ًا طبيعي ًا ن�صت عليه قرارات
ال�شرعية الدولية ،ويف مقدمتها قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة
رقم  194ال�صادر يف  ،1948/12/11الذي تكرر لأكرث من 130
مرة ،ما ح ّوله �إىل قانون دويل عريف ملزم ،فيما تبنت نف�س اجلهة
الأممية نحو  49قرار ًا ب�صيغ م�شابهة له ت�ؤكد على حق العودة
للفل�سطينيني وجتعل منه �شرط ًا �إلزامي ًا لتطبيق حق تقرير امل�صري
لل�شعب الفل�سطيني ،وينطبق ذلك على كل فل�سطيني ال�شتات ،ممن
يحملون اجلن�سية الأردنية و�أولئك الذين ال يحملونها ،مبا ي�شمل
الالجئني عامي  1948و ،1967مبن فيهم �أبناء غزة� ،إال �أن الكيان
الإ�سرائيلي يرف�ض االعرتاف بها �أو االلتزام بتطبيقها.
 تندرج ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني� ،ضمن ق�ضايا الو�ضع النهائيالتي �أجلها اتفاق �أو�سلو �إىل مفاو�ضات املرحلة النهائية ،والتي مت
�إرجاء بحثها �إىل وقت زمني مفتوح .وبالتايل؛ ف�إن �أية ت�سوية قد يتم
التو�صل �إليها لن تنهي ال�صراع ،ولن تكون قادرة على �إنهاء جوانب

الظلم التاريخي الذي حلق بال�شعب الفل�سطيني ،حيث �ستبقى
ق�ضايا جوهرية عالقة ت�شكل �أ�سا�س وجوهر ال�صراع ،مثل حق عودة
الفل�سطينيني �إىل ديارهم و�أرا�ضيهم التي هُ ّجروا منها ،يف ظل �شكوك
بالتزام االحتالل الإ�سرائيلي ب�أي اتفاق ت�سوية يتم التو�صل �إليه،
قيا�س ًا بتجارب �سابقة.
 �إذا كانت احلقوق ال�سيا�سية واملدنية للأردنيني من �أ�صل فل�سطينيقد ت�أ�س�ست منذ عام  ،1950م�صحوبة بت�أكيد حقهم يف العودة �إىل
وطنهم ،وهي حقوق حفظها قرار وحدة ال�ضفتني الذي �شدد على �أن
«املواطنة الأردنية» ،التي كفلها الد�ستور الأردين للأردنيني من �أ�صول
فل�سطينية ،ال تعني ،ب�أي حال من الأحوال ،انتقا�ص ًا من حقوقهم
«الوطنية» التي كفلتها ال�شرعية الدولية وقرارات الأمم املتحدة،
لكن تطورات امل�شهد ال�سيا�سي يف فل�سطني والأردن واملنطقة عموم ًا
تركت ب�صماتها ال�سلبية امللمو�سة على �أو�ضاع الفل�سطينيني ودورهم
يف ال�ساحة الأردنية ،فيما تركت �شريحة وا�سعة من الفل�سطينيني،
ممن ال يحملون الرقم الوطني� ،ضمن و�ضعية �سيا�سية وجمتمعية
�صعبة ،خلقت حتديات تتعاظم �سلب ًا مع تقادم �سنوات اللجوء دون حل
لق�ضيتهم ي�ضمن حقهم يف العودة.
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مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

المشكلة البحثية للدراسة
يقيم يف الأردن ،بحكم نتاج اللجوء الق�سري الإ�سرائيلي عامي 1948
و ،1967زهاء املليون فل�سطيني ،مبا فيهم �أبناء غزة ،ممن ال يحملون

اجلن�سية الأردنية� ،ضمن و�ضعية �سيا�سية وقانونية وجمتمعية معينة،
طالت دورهم يف التنمية ال�سيا�سية واحلياة العامة ،مبا ال يتنا�سب
مع وزنهم ال�سكاين وم�ساهمتهم يف احلراك االقت�صادي االجتماعي
والأطر البنيوية املختلفة ،مبا ول ّد حتديات «الهوية» و«الدمج»
و«التمثيل» ،يف �إطار احلديث عن احلقوق ال�سيا�سية واملدنية واحلقوق
مت�س حقهم يف العودة �إىل وطنهم
االقت�صادية واالجتماعية التي ال ّ
فل�سطني.

يف �ضوء ما �سبق؛ ف�إن الدرا�سة حتاول البحث يف ت�سا�ؤل رئي�سي ،حول
الأو�ضاع ال�سيا�سية والقانونية واملجتمعية التي يعي�ش الفل�سطينيون
يف الأردن �ضمنها ،ومدى انعكا�سات ذلك على ظروفهم احلياتية.
وتنطلق الدرا�سة من مقولة �أ�سا�سية حتاول �إثبات �صحتها ،وتفيد ب�أن
غياب الأطر القانونية املحددة لو�ضع الفل�سطينيني املقيمني يف الأردن
ممن ال يحملون الرقم الوطني ،واالنتقا�ص من حقوقهم االقت�صادية
واالجتماعية ،ومن حقوق غالبيتهم ال�سيا�سية واملدنية ،يخلق تبعات
�سلبية على �أو�ضاعهم وظروفهم احلياتية ،مبا ال يتنا�سب مع وزنهم
العددي وحجم �أدائهم وح�ضورهم يف مفا�صل املجتمع الأردين.
حدود الدراسة ومجالها الرئيسي:

تبحث الدرا�سة حتديد ًا يف الو�ضعية ال�سيا�سية والقانونية واملجتمعية
للفل�سطينيني املقيمني يف الأردن ممن ال يحملون الرقم الوطني،
والذين �أجربوا على اللجوء �إليها بفعل العدوان ال�صهيوين عامي
 1948و .1967وحتدد الدرا�سة نطاقها الزمني الذي تغطيه بالبحث
يف �ضوء الفر�ضية التي و�ضعتها ابتدا ًء و�ستحاول �إثباتها ،خالل الفرتة
املمتدة منذ عام  1948وحتى منت�صف عام � ،2012أي �أن الدرا�سة
حاولت بحث ال�شق املتعلق بو�ضع ه�ؤالء الفل�سطينيني خالل الفرتة
الزمنية املمتدة منذ عام  1967حتى منت�صف عام  ،2012من
�أجل البناء عليها لدى حماولة ا�ست�شفاف انعكا�سات و�ضعيتهم على
ظروفهم احلياتية ،ولكن الدرا�سة ال تف�صل تلك الفرتة عن �سابقاتها،
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بحكم ما ي�شكله و�ضعهم من �إفراز المتداد تاريخي �سابق ،ب�سبب
ت�أثرهم بنواجت قيام الكيان املحتل عام  1948ومن ثم تر�سخه عام
 ،1967وبتبعات عدوانه امل�ستمر �ضد ال�شعب الفل�سطيني.
ويف �ضوء ذلك ،ف�إن الدرا�سة تبحث �ضمن حماور منف�صلة ،ولكنها
متداخلة الت�أثري والتبعية ،يف �أو�ضاعهم القانونية وال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية ،ومدى ح�ضورهم يف احلياة ال�سيا�سية
والعامة ،والتحديات التي تواجههم ،وتبعات ذلك على ظروفهم
و�أو�ضاعهم احلياتية يف خمتلف املجاالت.
ومن ذلك؛ ف�إن الدرا�سة لن تبحث يف و�ضع الالجئني الفل�سطينيني
ممن يحملون اجلن�سية الأردنية� ،إال �ضمن احلدود التي تخدمها،
بفعل حراك عمليات �سحب اجلن�سية والأرقام الوطنية ،مبا يجعلهم،
حينها ،يدخلون تلقائي ًا �ضمن الفئة امل�ستهدفة بالبحث.
مفاهيم الدراسة:

 الهجرة ( :)Migrationتعرف الهجرة لغة «باخلروج من �أر�ض�إىل �أخرى وانتقال الأفراد من مكان �إىل �آخر �سعي ًا للرزق» ،فيما تعني
ا�صطالح ًا بعملية انتقال ال�سكان يف �أوقات خمتلفة من حياتهم من
مكان �إىل �آخر بهدف الإقامة فيه .وقد تكون الهجرة �ضمن حدود
الدولة نف�سها فت�سمى الهجرة الداخلية (،)Internal Migration
�أما الهجرة الدولية ( )International Migrationفتت�ضمن
عملية انتقال النا�س عرب احلدود الدولية بني الدول ،ويتوقف على
عملية الهجرة �ضرورة تغيري مكان الإقامة �أو ال�سكن .وت�ؤثر الهجرة
على املهاجرين �أنف�سهم وعلى املجتمعات التي دخلوها �أو تلك التي
خرجوا منها .وللهجرة دوافع خمتلفة ،منها اقت�صادية ودميوغرافية
واجتماعية و�سيا�سية وطبيعية وجغرافية(.)6
وت�صنف الهجرة ح�سب �إرادة املهاجر �إىل هجرة اختيارية
ّ
مبح�ض اختيار الفرد وقراره،
( )Voluntary Migrationحتدث
وهجرة ق�سرية ( )Forced Migrationحتدث رغم ًا عن �إرادة الفرد،
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ب�سبب الكوارث الطبيعية �أو احلروب �أو اال�ضطهاد �أو التفرقة الدينية
�أو العرقية ،وب�سبب املجاعات �أو الأمرا�ض وغري ذلك .كما ت�صنف
الهجرة ،تبع ًا للمكان املهاجر �إليه� ،إىل هجرة داخلية (Internal
 )Migrationحتدث من مكان �إىل �آخر داخل نف�س الدولة �أو املجتمع،
وهجرة خارجية (دولية) ( )External Migrationوت�شري �إىل
هجرة فرد �أو جمموعة من الأفراد عرب حدود دولية .وت�صنف الهجرة
من حيث الزمان �إىل هجرة دائمة ()Permanent Migration
وتت�ضمن هجرة الأفراد من حمل �إقامتهم �إىل منطقة �أخرى بحيث
ال يعودون م�ستقب ًال �إىل مكان الإقامة الأ�صيل ،وعادة ما يتكيف
املهاجرون وينخرطون يف املجتمع (الدولة) م�ستقبل الهجرة .وهناك
الهجرة امل�ؤقتة ( ،)Temporary Migrationوحتدث ملدة حمددة
يحقق خاللها املهاجرون هدف ًا معين ًا ،وعندما تبد�أ هذه الهجرة �إىل
املوطن الأ�صيل ت�صبح هجرة عائدة ( .)Return Migrationوهناك
الهجرة على مراحل ( )Step-Wise Migrationوهي هجرة بني
مكانني ،لكن عملية انتقال املهاجر من حمل �إقامته الأ�صيل �إىل
املكان مق�صد هجرته تتم على مراحل مرور ًا ب�أمكنة �أخرى ،حيث ال
ي�ستطيع الفرد الهجرة مبا�شرة بني املكانني م�صدر وم�ستقبل الهجرة
مبا�شرة ب�سبب بع�ض العوائق اجلغرافية �أو ال�سيا�سية �أو غري ذلك� ،أو
تكون املناطق البينية �ضرورية للمهاجر حتى ي�ستطيع الو�صول ملق�صد
هجرته .وت�صنف الهجرة وفق خ�صائ�ص املهاجرين� ،إىل هجرات
فردية ( )Individual Migrationوهجرات الأ�سر (Family
 ،)Migrationوالهجرات اجلماعية ( )Group Migrationوالتي
غالب ًا ما تكون ق�سرية لل�سكان(.)7
ولأن ال�صراع العربي – الإ�سرائيلي يتمايز عن �سواه ،ب�سبب طبيعة
ال�صراع نف�سه ،بجذوره و�أبعاده و�أطرافه ،مما �أنتج �صراع ًا معقد ًا
وممتد ًا ،وم�أزق ًا مت�أ�ص ًال وعميق ًا ،ب�سبب طبيعة االحتالل ال�صهيوين
اال�ستعماري اال�ستيطاين الإحاليل ،الذي اقتلع ال�شعب الفل�سطيني
من جذوره وطرد معظمه يف ف�ضاءات دول ال�شتات ،ليحل مكانه يهود ًا
مهاجرين من �أ�صقاع البالد املختلفة ،منكر ًا احلقوق الأ�سا�سية لل�شعب
الفل�سطيني والعربي ،بخا�صة العودة وتقرير امل�صري ،ف�إن واقعة
الهجرة اجلماعية الق�سرية تنطبق على الفل�سطينيني الذين �أجربوا
على اللجوء من ديارهم و�أرا�ضيهم �إىل املناطق والدول املجاورة بفعل
العدوان ال�صهيوين عامي  1948و.1967
وتُعرف الأونروا (التي �أن�شئت بقرار من اجلمعية العامة للأمم

املتحدة يف  8كانون الأول /دي�سمرب  )1949الالجيء الفل�سطيني
ب�أنه «ال�شخ�ص الذي كانت �إقامته الطبيعية يف فل�سطني ملدة ال تقل
عن �سنتني قبل احلرب الإ�سرائيلية – العربية عام  ،1948والذي
فقد بيته و�سبل معي�شته نتيجة ال�صراع ،وبحث عن ملج�أ يف املناطق
التي ت�ضم اليوم الأردن و�سورية ولبنان وال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
�إ�ضافة �إىل املتحدرين املبا�شرين من الالجئني امل�سجلني ،باعتبارهم
جميع ًا م�ستحقني مل�ساعدات الوكالة»(.)8
وقد تعر�ض تعريف الأونروا لالجئني الفل�سطينيني �إىل انتقادات
طالت عدم �شموليته لفئات �أخرى من الالجئني .حيث ا�ستبعد
التعريف ،بح�سب البع�ض( ،)9الالجئني الفل�سطينيني الذين طردوا
من ديارهم عام  1948و�أقاموا يف مناطق �أخرى ال تقع �ضمن دائرة
عمليات الوكالة ،والالجئني املوجودين حالي ًا يف الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة عام  1948والتي ُ تعرف «بالكيان الإ�سرائيلي» حيث كانوا
�أ�سا�س ًا حتت م�س�ؤولية الوكالة لكنهم ا�ستثنوا الحق ًا على افرتا�ض �أن
�إ�سرائيل تعالج و�ضعهم� ،إ�ضافة �إىل ال�سكان من قطاع غزة وال�ضفة
الغربية واملتحدرين منهم ممن نزحوا �أول مرة عام  ،1967و�أفراد
رحـلتهم قوات االحتالل الإ�سرائيلي عن ال�ضفة وغزة بعد عام
ّ
� ،1967إىل جانب من �أطلق عليهم �صفة «القادمون املت�أخرون» ممن
غادروا الأرا�ضي املحتلة بغر�ض الدرا�سة �أو زيارة �أقارب �أو لأغرا�ض
العمل والزواج ،وانتهى مفعول �إقامتهم فمنعتهم �سلطات االحتالل من
العودة الحق ًا� ،إىل جانب الفل�سطينيني الذين كانوا خارج فل�سطني
الواقعة �آنذاك حتت االنتداب الربيطاين حينما اندلعت حرب 1948
�أو كانوا خارج املناطق مع ن�شوب حرب  1967ومنعتهم �سلطات
االحتالل من العودة.
وتقدر ك�شوف الأونروا عدد الالجئني الفل�سطينيني امل�سجلني لديها
بنحو  5ماليني الجيء ،موزعني على مناطق عملياتها اخلم�س وهي:
الأردن و�سورية ولبنان وال�ضفة الغربية وقطاع غزة( ،)10غري �أن هذه
الأرقام ال تعترب م�سح ًا �سكاني ًا �شام ًال ،ذلك �أن �سجالت الأونروا
تعتمد على معلومات يتقدم بها الالجئون طواعية لي�ستفيدوا من
اخلدمات التي ي�ستحقونها ،وهناك الجئون فل�سطينيون يف مناطق
عمليات الوكالة غري م�سجلني لديها رغم ا�ستحقاقهم لذلك� ،إ�ضافة
�إىل �أن بع�ض ه�ؤالء امل�سجلني يعي�شون خارج منطقة العمليات ،وهناك
�أ�شخا�ص يعتربون الجئني حقيقيني نزحوا عن فل�سطني عام 1948
�أو �أ�شخا�ص ينحدرون منها مبا�شرة ومل ي�سجلوا لدى االونروا مطلق ًا.
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ووفق ًا لإح�صائيات رقمية تقديرية ،ف�إن عدد الفل�سطينيني الإجمايل يقدر
حالي ًا بنحو  11مليون ن�سمة ،يعي�ش نحو  %48منهم يف فل�سطني بحدودها
التاريخية املعروفة ،بينما يتوزع قرابة  %42يف املناطق املجاورة بالكيان
الإ�سرائيلي ،ما يعني �أن نحو  %88من الفل�سطينيني ما يزالون ملت�صقني
بالوطن وجداني ًا على الرغم من كل �أ�شكال احلروب واالحتالل واال�ضطهاد
الذي يتعر�ضون له� .أما بالن�سبة �إىل الن�سبة املتبقية من الفل�سطينيني
والبالغة  %12فتقطن يف �أنحاء متفرقة من العامل( .)11فيما تبني
تقديرات غري ر�سمية وجود حوايل مليون وربع املليون الجيء غري م�سجلني
لدى الأونروا وموزعني يف �شتى بقاع العامل.
 املواطنة ( :)Citizenshipم ّر مبد�أ املواطنة عرب التاريخ مبحطاتتاريخية منا فيها مفهوم املواطنة حتى و�صل �إىل داللته املعا�صرة.
وت�شري دائرة املعارف الربيطانية �إىل املواطنة ب�أنها «عالقة بني فرد
ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة ،ومبا تت�ضمنه تلك العالقة من
واجبات وحقوق يف تلك الدولة» .وت�ؤكد �أن املواطنة تدل �ضمن ًا على
«مرتبة من احلرية مع ما ي�صاحبها من م�س�ؤوليات» .ورغم من ترادف
اجلن�سية ،غالب ًا ،للمواطنة ،حيث تت�ضمن عالقة بني فرد ودولة� ،إال
�أنها تعني �إمتيازات �أخرى خا�صة ،منها احلماية يف اخلارج .وتعتقد
ب�أن املواطنة «ت�سبغ على املواطن حقوق ًا �سيا�سية ،مثل حق االنتخاب
وتويل املنا�صب العامة»( .)12فيما تذكر مو�سوعة الكتاب الدويل �أن
املواطنة هي «ع�ضوية كاملة يف دولة �أو يف بع�ض وحدات احلكم» .وال
متيز هذه املو�سوعة بني املواطنة واجلن�سية �أ�سوة ب�سابقتها ،وت�ؤكد
�أن «املواطنني لديهم بع�ض احلقوق مثل حق الت�صويت وحق تويل
املنا�صب العامة ،وكذلك عليهم بع�ض الواجبات مثل واجب دفع
ال�ضرائب والدفاع عن بلدهم»(.)13
وي�ستدل على ذلك ب�أن كل من يحمل جن�سية الدولة من البالغني
الرا�شدين يتمتعون بحقوق املواطنة فيها .ومن �أجل جت�سيد املواطنة
يف الواقع ،على القانون معاملة كل الذين يعتربون بحكم الواقع
�أع�ضاء يف املجتمع ،على قدم امل�ساواة ب�صرف النظر عن انتمائهم
القومي �أو طبقتهم �أو جن�سيتهم �أو عرقهم �أو ثقافتهم� ،إ�ضافة �إىل
حماية وتعزيز كرامة وا�ستقالل واحرتام الأفراد ،وتقدمي ال�ضمانات
القانونية ملنع �أي تعديات على احلقوق املدنية وال�سيا�سية ،وعليه �أي�ض ًا
�ضمان ال�شروط االجتماعية واالقت�صادية لتحقيق الإن�صاف ،ومتكني
الأفراد من امل�شاركة الفعالة يف اتخاذ القرارات التي ت�ؤثر يف حياتهم،
ويف عمليات اتخاذ القرارات ال�سيا�سية يف املجتمعات التي ينت�سبون
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�إليها ،و�ضمان احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية التي متكن
املواطن من التعبري عن ر�أيه وم�صاحله بحرية ،وحتقيق امل�ساواة بني
اجلميع دون متييز(.)14
ويتعر�ض مفهوم املواطنة �إىل نقد بع�ض الآراء ب�سبب عالقته مبفهوم
الوطنية الذي ي�شري �إىل االنتماء ويعمق الوالء للوطن على ح�ساب
غري املواطنني من ال�سكان فيه ،ف�ض ًال عن �أن جتربة الإن�سانية مع
املواطنة تظهر �أن هذا امل�صطلح مل ي�سمح حتى اليوم للجميع بنيل
حقوق م�شرتكة مت�ساوية( ،)15ففي الدول غري الدميقراطية ت�صبح
اجلن�سية جمرد «تابعية» ،ال تتوفر ملن يحملها بال�ضرورة حقوق
املواطنة ال�سيا�سية واملدنية .ويذهب البع�ض يف ذلك� ،إىل �أن الأفراد
الذين تخت�ص الدولة ب�ش�ؤونهم وت�ضمن حقوقهم كاملة هم �أولئك
الذين يخ�ضعون لقانونها� ،سواء منهم املواطنون ،وغري املواطنني
ب�صفتهم مقيمني ،م�ؤقتني �أو دائمني ،الذين قد يتعر�ضون لتحديات
�إبعادهم وتهمي�شهم عن احلياة ال�سيا�سية �أو و�ضعهم �ضمن مراتب
�سيا�سية واقت�صادية واجتماعية متباينة �أو ح�صرهم يف و�ضع قانوين
و�سيا�سي �أدنى بفعل مقاومة الدمج با�سم ت�أكيد الهوية ،مبا يخلق
توترات عميقة قد ي�صعب احتوائها �أحيان ًا ت�ض ّر مب�صلحة الدولة
نف�سها ووحدتها(.)16
منهج الدراسة:

�إن حماولة البحث يف الو�ضعية ال�سيا�سية والقانونية واملجتمعية
للفل�سطينيني املقيمني يف الأردن ،ا�ستدعى ا�ستخدام التحليل
الو�صفي ،الذي ي�ساعد يف ا�ستقاء املعلومات والبيانات ذات العالقة،
وحتليل جوانبها ،والوقوف على �أبرز التحديات التي تعرت�ضهم ،وتبيان
مدى انعكا�ساتها على ظروفهم احلياتية املختلفة ،وذلك عرب العودة
�إىل امل�صادر واملراجع ذات العالقة ،و�إجراء املقابالت مع �شخ�صيات
ر�سمية و�سيا�سية وقانونية واجتماعية وفنية خبرية� ،إ�ضافة �إىل لقاء
الفئة امل�ستهدفة من الفل�سطينيني ،وطرح الت�سا�ؤالت عليهم ،ثم
حتليلها وو�ضع اال�ستنتاجات واخلال�صات والتو�صيات املقرتحة .ولكن
البد هنا من الإ�شارة �إىل قلة املراجع وامل�صادر التي تتحدث عنهم،
مقابل غناها بالن�سبة �إىل الالجئني الفل�سطينيني عام  ،1948مما
ا�ستلزم الرجوع �إىل املتوفر منها و�إىل املراجع وامل�صادر القريبة منها.

ظروف عمل الفلسطينيين في األردن

وتتمحور الت�سا�ؤالت املقرتحة على الأطراف الر�سمية واخلبرية يف
هذا ال�سياق حول:
 ما هي ال�سيا�سة الأردنية الر�سمية جتاه التعاطي مع الالجئنيالفل�سطينيني يف �أرا�ضيها؟
 كيف ينظر الأردن الر�سمي �إىل الوجود الفل�سطيني ب�شرائحهومكوناته املختلفة؟
 ما هي التقديرات الر�سمية ب�ش�أن �أعدادهم ،وب�ش�أن حجمم�ساهمتهم و�أدائهم االقت�صادي واالجتماعي؟
 ما هي الأطر القانونية املحلية التي تتعلق بهم ،ومدى تطبيقهاعملي ًا؟
 ما هي احلقوق املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعيةالتي يقر الأردن الر�سمي بوجوب �ضمانها لهم ،ومدى متتع
الفل�سطينيني بها فعلي ًا؟
 هل تعتقد احلكومة بتناق�ض منح تلك احلقوق مع تثبيت حقهم يفوطنهم؟
�أما الت�سا�ؤالت املقرتحة على الفئة امل�ستهدفة من الدرا�سة فهي
كالتايل:
 ما هي الظروف املحيطة بلجوئهم؟ ما هي ت�أثريات و�ضعهم القانوين وال�سيا�سي على ظروفهم املعي�شية؟ هل يعتقدون بت�أثري ال�سيا�سة الر�سمية على املتغريات االقت�صاديةواالجتماعية التي يعي�شون �ضمنها ،من حيث معدالت البطالة
والفقر؟
 هل يعتقدون بتمتعهم بحقوقهم املدنية وال�سيا�سية مبا يتنا�سب معوزنهم العددي وم�ساهمتهم يف الدولة؟
 هل يظنون بوجود معايري مزدوجة يف التعاطي معهم ،تنتق�ص منحقوقهم؟
 ما هي �أبرز التحديات التي تواجههم؟ هل يعتقدون �أن منحهم احلقوق املدنية وال�سيا�سية ينتق�ص منحقهم يف العودة �إىل وطنهم؟

من املفاهيم الواردة يف كتاب «تطور اللجوء والنزوح :الت�شريع
واحلماية واملمار�سة»( ،)17ال�سيما املتعلقة بالهجرة والتمييز بني
الهجرات االختيارية والهجرات الق�سرية ،وت�صنيفاتها ودوافعها
والنظريات املتعلقة بها� ،إىل جانب املفاهيم الواردة يف درا�سة علي
الكواري« ،مفهوم املواطنة يف الدولة الدميقراطية»( ،)18حول مفهوم
مبد�أ املواطنة و�أبعاده و�شروط مراعاته ومتطلبات وجوده ومعايريه،
ف�ض ًال عن حتديات االنتقا�ص منها بالن�سبة لل�سكان املقيمني على
�أر�ض الدولة ولكنهم ال يتمتعون بجن�سيتها ،والتي �أفا�ض بذكرها كتاب
فيليب برو عن «علم االجتماع ال�سيا�سي»(� ،)19إ�ضافة �إىل كتاب حممد
�أ�سعيد «الأ�س�س النظرية لعلم االجتماع ال�سيا�سي»( ،)20الذي حتدث
عن �إ�شكالية التمثيل والتفاوت ال�سيا�سي .كما ا�ستفادت الدرا�سة من
كتاب «الهجرة والأو�ضاع املعي�شية لالجئي املخيمات الفل�سطينية
يف الأردن»( ،)21من �إعداد مروان خواجا و�آجا تلتنز ،حول خميم
غزة حتديد ًا و�أو�ضاعه املعي�شية والقانونية وال�سيا�سية� ،إ�ضافة �إىل
كتاب «الواقع االجتماعي االقت�صادي للقوى العاملة يف خميمي �إربد
وال�شهيد عزمي املفتي»( ،)22من �إعداد علي الزغل وعبد البا�سط
عثامنة ،من ناحية توظيفهم ملنهج التحليل الو�صفي يف البحث وحتليل
النتائج وو�ضع اال�ستنتاجات .كما ا�ستفادت الدرا�سة من كتاب «حق
عودة الالجئني الفل�سطينيني :بني النظرية والتطبيق»( ،)23ملجموعة
من الباحثني ،من ناحية الت�أ�صيل القانوين وال�سيا�سي حلق العودة،
و�سيا�سات االحتالل الإ�سرائيلي يف الرتحيل والإحالل لإلغائه،
وفر�ض م�شاريع التوطني اخلطرية .وب�سبب قلة امل�صادر واملراجع
التي تتحدث مبا�شرة عن �أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني ،ممن
ال يحملون الرقم الوطني يف الأردن ،فقد جل�أت الدرا�سة �إىل عدد
من التقارير والدرا�سات ذات العالقة والتي تتحدث عن ظروفهم
املعي�شية والقانونية وال�سيا�سية ،والتي �سيتم عر�ضها خالل الدرا�سة،
�إ�ضافة �إىل اال�ستفادة من املقابالت ال�شخ�صية التي �أجرتها الدرا�سة
لأغرا�ض البحث.

الدراسات السابقة:

ا�ستفادت الدرا�سة يف بحثها حول و�ضع الالجئني الفل�سطينيني يف
الأردن من عدد من الدرا�سات ذات العالقة ،فقد ا�ستفادت الدرا�سة
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ثانيًا :األوضاع السياسية والقانونية
يع ّد و�ضع الالجئني الفل�سطينيني يف الأردن الأكرث التبا�س ًا من حال
نظرائهم يف الدول الأخرى ،نتيجة الو�ضعية القانونية وال�سيا�سية
املتغرية التي �أ�صابت وجودهم ،وامتدت �إىل ظروفهم االقت�صادية
واالجتماعية ،خالل املرحلة ال�سابقة لتعليمات فك االرتباط الإداري
والقانوين مع ال�ضفة الغربية عام  1988مقارنة بالفرتة الالحقة
بها ،والتي مل تنف�صل ،بطبيعة احلال ،عن نواجت عدواين 1948
و 1967الإ�سرائيليني ،وبدايات تطور منظمة التحرير الفل�سطينية
واعرتاف م�ؤمتر القمة العربية يف الرباط عام  1974بها «ممث ًال
�شرعي ًا ووحيد ًا لل�شعب الفل�سطيني» ،و�صو ًال �إىل توقيع اتفاق �أو�سلو
الفل�سطيني – الإ�سرائيلي عام  1993وت�شكيل ال�سلطة الفل�سطينية
عام  ،1994و�إبرام معاهدة ال�سالم الأردنية – الإ�سرائيلية عام
 ،1994وما تخلل ذلك وتبعه من حوادث �أبرزت �إ�شكاليات «الوالء»
و«االنتماء» وبالتايل «الدمج» و«املواطنة».
وقد ارتبط الأمر بداية عندما �أ�صدر جمل�س الوزراء يف
 1949/12/20قانون ًا �إ�ضافي ًا رقم  56لعام  1949لقانون اجلن�سية
الأردين ال�صادر يف عام � ،1928أي قبل قيام الوحدة بني ال�ضفتني
ن�ص التعديل يف مادته الثانية على �أن «جميع
عام  ،1950حيث ّ
املقيمني عادة عند نفاذ هذا القانون يف �شرق الأردن �أو يف املنطقة
الغربية التي تدار من قبل اململكة الأردنية الها�شمية ممن يحملون
اجلن�سية الفل�سطينية يعتربون �أنهم حازوا اجلن�سية الأردنية ويتمتعون
بجميع ما للأردنيني من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات»(،)24
ومبوجبه ونتيجة له ح�صل على اجلن�سية الأردنية الفل�سطينيون الذين
هُ ّجروا من �أرا�ضيهم وديارهم بفعل العدوان ال�صهيوين عام 1948
وجل�أوا �إىل الأردن ،وكذلك املواطنني من �سكان ال�ضفة الغربية التي
وقعت حتت حكم الإدارة الأردنية ،بعد وحدة ال�ضفتني ،مبا «ترك
�أثر ًا قانوني ًا مبا�شر ًا ب�شطب اجلن�سية الفل�سطينية التي نظمها قانون
اجلن�سية الفل�سطيني ال�صادر يف عام  ،)25(»1925والذي �شطبه
الحق ًا� ،أي�ض ًا ،قانون اجلن�سية الإ�سرائيلي لعام .1952
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لقد جرى تثبيت
وقائع ما ح�صل
ع�������ام 1948
والح���ق��� ًا ع��ام��ي
 1949و1950
ب����ق����رار وح����دة
ال�����ض��ف��ت�ين عرب
قانون اجلن�سية
الأردن�����������ي�����������ة
خبير القانون الدولي د .أنيس فوزي قاسم
وتعديالته لعام
 1954ال����ذي
جاء ليكر�س القناعة الد�ستورية ب�أن الفل�سطينيني من �أبناء ال�ضفة
الغربية «ح���ازوا» على اجلن�سية الأردن��ي��ة ب��ق��رار د�ستوري نا�ضج،
والتي تتمايز قوتها الد�ستورية عن مفردة «منحوا» التي ي�ص ّر بع�ض
ال�سيا�سيني ا�ستغاللها للداللة على «منح» ال�سلطات الأردنية اجلن�سية
لأبناء ال�ضفة الغربية( ،)26بح�سب ما �صدر عن اللجنة القانونية
التابعة للمبادرة الأردنية ملواطنة مت�ساوية.
« ...بعد مراجعة أعداد جريدة «فلسطني» خالل
فرتة إصدار تعديل قانون اجلنسية ،مل تتضح
أية إشارة إىل أن وجهاء أو خماتري أو رؤساء
البلديات يف الضفة الغربية أو بعضهم قد طلب
من احلكومة األردنية إكساب الفلسطينيني
اجلنسية األردنية ،وإزاء غياب ما ينقض هذا
القول؛ فإن النتيجة احلتمية للتعديل تبني أنه
مت فرض اجلنسية األردنية على الفلسطينيني،
أقر بحرية
مبا يخالف القانون الدويل العريف الذي ّ
اختيار اجلنسية».

ا�ستمر هذا احلال ملا بعد عدوان  ،1967الذي �أ�سفر عن االحتالل
الإ�سرائيلي لكامل الأرا�ضي الفل�سطينية املتبقية يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة �إ�ضافة �إىل اجلوالن ال�سوري ومزارع �شبعا وكفر �شوبا
اللبنانيتني وجزء من �سيناء� ،إىل �أن ت�أ�س�ست دائرة املتابعة والتفتي�ش
يف منت�صف عام  1983والتي �أنيط بها ،فيما بعد ،مهام �صرف
بطاقات �إح�صاءات ج�سور خ�ضراء للأ�شخا�ص املقيمني يف ال�ضفة
الغربية �إقامة دائمة ،ومتديد الإقامة حلملتها ،و�صرف بطاقات
�إح�صاءات ج�سور �صفراء لأبناء ال�ضفة ال�شرقية املقيمني يف ال�ضفة
الغربية و�أوالدهم وعائالتهم ،وبطاقات ج�سور �صفراء لأبناء ال�ضفة
الغربية املقيمني خارج ال�ضفة قبل �صدور التعليمات باعتبارهم
مواطنني �أردنيني ،ومنح ت�صاريح �سفر عن طريق ج�سر امللك ح�سني
حلاالت خا�صة مثل كبار ال�سن واملر�ضى ور�ؤ�ساء جمال�س الإدارة
واملدراء العامون يف ال�شركات والبنوك ،و�إ�صدار بطاقات ()VIP
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لرجال الأعمال الذين تقت�ضي طبيعة �أعمالهم التنقل من خالل ج�سر
امللك ح�سني( ،)27وذلك لدواع �إح�صائية للقادمني والعائدين بني
ال�ضفتني �آنذاك ،ولكنها جاءت يف جمملها ،ووفق ما تذهب �إليه وزارة
الداخلية« ،بعد �صدور فك االرتباط القانوين والإداري مع ال�ضفة
الغربية عام  1988وك�ضرورة وا�ستجابة لقرارات م�ؤمتر الرباط لعام
 1974وم�ؤمتر قمة فا�س»( ،)28التي عقدت يف �شهر �أيلول (�سبتمرب)
عام .1982
اختلف الو�ضع بعد خطاب امللك الراحل احل�سني بن طالل يف
 ،1988/7/31الذي �أعلن فيه فك االرتباط القانوين والإداري
مع ال�ضفة الغربية ،تبعه �إ�صدار جمل�س الوزراء تعليمات يف
 ،1988/8/20مل ترد يف اجلريدة الر�سمية �أو يف بالغ ر�سمي،
اعتربت �أن من يحمل البطاقة اخل�ضراء يع ّد من املقيمني يف ال�ضفة
الغربية ،وبالتايل ت�سحب منه اجلن�سية الأردنية ،ومن يحمل البطاقة
ال�صفراء يبقى حمتفظ ًا بجن�سيته الأردنية ،ومن كان مقيم ًا يف ال�ضفة
الغربية قبل  1988/7/31ت�سحب منه اجلن�سية الأردنية ويعترب
مواطن ًا فل�سطيني ًا ،وقد جرى منح �أ�صحاب البطاقات اخل�ضراء
جواز �سفر �أردين م�ؤقت بدون رقم وطني ،مبا ال مينحهم اجلن�سية
الأردنية وال ي�سمح لهم بالإقامة الدائمة يف الأردن( ،)29فبح�سب
قانون اجلن�سية لعام  1954وتعديالته ،ال يعترب كل من يحمل جواز
�سفر �أردين مواطن ًا �أردني ًا ،و�إمنا الأخري هو من يتمتع باجلن�سية
الأردنية(� ،)30أي حامل الرقم الوطني الذي �صدر مطلع العام
 .1990وقد تو�سع نطاق عمل دائرة املتابعة والتفتي�ش ،التي و�صفت
ب�أنها «جهة �شبه �أمنية» ،لي�شمل حيز تنفيذ التعليمات.
وقد ترتب على ذلك جتريد حاملي اجلن�سية الأردنية من املقيمني
عادة يف ال�ضفة الغربية من اجلن�سية دون مقدمات �أو متهيد �أو حتذير،
فت�أثر من هذه التعليمات زهاء مليوين �شخ�ص مقيمني يف ال�ضفة
الغربية بعدما باتوا عدميي اجلن�سية .ويفند البع�ض ،مثل اخلبري
القانوين �أني�س قا�سم ،ت�سرت احلكومة على ما ي�صفونها «باجلرمية
الإن�سانية» مبقولة �أنهم �أ�صبحوا «فل�سطينيني» ،والتي ال ت�ستقيم
و�صالحية الدولة يف حتديد جن�سية الآخرين ،فالأردن ي�ستطيع �أن
يحدد جن�سية «الأردين»� ،إال �أنه ال ي�ستطيع حتديد جن�سية امل�صريني
�أو الأملان �أو الأتراك ،وبالتايل ال ميلك �صالحية حتديد جن�سية ه�ؤالء
ب�أنهم فل�سطينيون» .وي�ضيف قا�سم �أن «�سحب اجلن�سية الأردنية
من مواطنني �أردنيني مقيمني يف ال�ضفة الغربية قد مت باملخالفة

للإجراءات الواردة يف قانون اجلن�سية ال�سابق ،وباملخالفة ملعايري
القانون الدويل اخلا�صة باجلن�سية ،ف�ض ًال عن جتريد الأردنيني من
جن�سيتهم وهم واقعون حتت االحتالل الإ�سرائيلي ،مبا يحرمهم
من احلماية الدبلوما�سية للدولة الأردنية ب�صفتها دولة ذات �سيادة
وطرف يف اتفاقيات جنيف»(.)31
مبوازاة ذلك ،جر ّد تطبيق التعليمات زهاء � 800ألف �أردين من �أ�صول
فل�سطينية من جن�سيتهم الأردنية ،وفق تقديرات غري ر�سمية ،فحولهم
�إىل عدميي اجلن�سية ،وحرمهم من حقوقهم ال�سيا�سية ،رغم �أنهم ما
يزالون مقيمني يف الأردن ومل تطالبهم ال�سلطات الأردنية بالرحيل
حتى الآن على الأقل .ي�ضاف �إليهم حوايل � 350 – 300ألف �شخ�ص
من �أبناء غزة مل يحملوا يوم ًا الرقم الوطني ،مما يعني ذلك وجود
�أكرث من مليون فل�سطيني ممن ال يحملون الرقم الوطني موجودين
حالي ًا يف الأردن دون �إطار قانوين �أو حماية لهم(.)32
خلق هذا الو�ضع فئات متنوعة من الفل�سطينيني املقيمني يف الأردن،
الفئة الأوىل ت�سمى بحملة البطاقة الزرقاء وهم القادمون من قطاع
غزة ح�صر ًا ،وه�ؤالء مل يكونوا �أ�سا�س ًا مواطنني �أردنيني ومل يحملوا
الرقم الوطني يوم ًا .وب�سبب االفتقار لقانون خا�ص بالالجئني يف
الأردن؛ ف�إن حقوق هذه الفئة تخ�ضع ملزاجية اجلهاز الإداري ،لعدم
وجود قانون يحميهم ،مبا يجعلهم من �أكرث الفئات «ا�ضطهاد ًا» يف
الأردن ،يف ظل االفتقاد للحقوق واحلماية ،مبا انعك�س على و�ضعيتهم
املجتمعية� .أما الفئة الثانية فت�سمى بحملة البطاقات اخل�ضراء من
الذين كانوا مواطنني �أردنيني ،وبح�سب امل�سئولني الأردنيني ف�إنه
ب�سبب �إقامتهم الدائمة يف ال�ضفة الغربية فقد �سحبت منهم اجلن�سية
الأردنية� ،سواء �أكانوا �سكان الأردن �أم مواطني ال�ضفة الغربية ،حيث
تطلق عليهم احلكومة لقب مواطنني فل�سطينيني ،وهي ت�سمية يعتربها
الدكتور قا�سم «ت�ضليلية»« ،لأنه ال يوجد هناك جن�سية فل�سطينية،
باعتبار �أن اجلن�سية ال تنظمها �إال دولة ذات �سيادة ،وهذا الأمر غري
متحقق يف ظل غياب الدولة الفل�سطينية ذات ال�سيادة .فيما ترد
مقوالت ر�سمية ب�ضرورة احلفاظ على حق العودة ،ولكن احلكومة
ال تعمل عند جتريد ه�ؤالء من اجلن�سية على �إعادتهم �إىل ال�ضفة
الغربية ،و�إمنا ت�سحب اجلن�سية منهم وتبقيهم يف الأردن ،حمرومني
من احلقوق التي يتمتع بها املواطن� ،سوى حق الإقامة»(.)33
�أما الفئة الثالثة من الفل�سطينيني فهم من حملة البطاقة ال�صفراء
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وهم �أردنيون من �أ�صول فل�سطينية ،يتمتعون نظري ًا بكامل احلقوق
والواجبات التي للأردين من �أ�صول �شرق �أردنية ،ولكن يف ظل
غياب الأ�س�س القانونية الثابتة فال توجد �ضمانات كافية لعدم م�آل
م�صري ه�ؤالء كحال �أقرانهم من �أ�صحاب البطاقات اخل�ضراء ،مبا
يبقي و�ضعهم مهدد ًا .وهناك فئة رابعة تخ�ص الأردنيني من �أ�صول
فل�سطينية ممن يحملون الرقم الوطني ولي�س بحوزتهم �أي من
البطاقات «امللونة» ،رغم وجود حاالت �سحب جن�سية يف �أو�ساطهم
مت�سهم تعليمات فك االرتباط.
لكنها قليلة وفردية ،ففي املجمل مل ّ
�أعطيت �صالحية �سحب اجلن�سية �إىل دائرة املتابعة والتفتي�ش
التابعة لوزارة الداخلية ،والتي تتو�سع يف حتديد ال�شروط ،فيما
�أغلق الق�ضاء يف وجه �أي دعوى ق�ضائية يقيمها مواطن �أردين �ضد
قرار �سحب جن�سيته حتت ذريعة عدم نظر حمكمة العدل العليا يف
القرارات الإدارية ال�صادرة عن وزارة الداخلية فيما يتعلق ب�سحب
اجلن�سية باعتبار �أن الأمر يتعلق ب�ش�ؤون ال�سيادة ،مما انتفى وجود
جهة ق�ضائية خمت�صة ح�سب القانون ميكن الرجوع �إليها كحال الدول
الدميقراطية ،رغم �أن قانون اجلن�سية الأردين لعام  1954يع ّد قانون ًا
متقدم ًا ن�سبي ًا ،ال�سيما يف م�س�ألة اجلن�سية؛ التي جعلها م�س�ألة خا�صة
مبجل�س الوزراء ،ولي�س بوزير �أو دائرة �أو هيئة ،و�أحاطها ب�ضمانات،
بحيث ال يتم �سحب اجلن�سية من �أردين �إال (�أ) بعد توجيه طلب له من
جمل�س الوزراء برتك خدمته املدنية �أو الع�سكرية يف الدولة الأجنبية،
ف�إذا رف�ض هذا املواطن ترك وظيفته املدنية �أو الع�سكرية لدى اجلهة
الأجنبية ،فان (ب) جمل�س الوزراء يتخذ قرار ًا ب�سحب اجلن�سية ،و�إذا
كان املواطن ي�ؤدي خدمة مدنية �أجنبية فان قرار جمل�س الوزراء (ج)
يجب �أن يقرتن بامل�صادقة امللكية( ،د) وين�شر يف اجلريدة الر�سمية،
وبعد كل ذلك( ،هـ) يحق للمواطن �أن يطعن يف قرار جمل�س الوزراء
�أمام حمكمة العدل العليا(� ،)34أي �أن هناك خم�س �ضمانات حتمي
املواطن الأردين من خطر �سحب جن�سيته وهذه ميزه ذات داللة هامة
للقانون الأردين.
غري �أن التعليمات التي �صدرت من جمل�س الوزراء ،وفق خطاب امللك
الذي �أعلن فيه فك االرتباط والذي مل ي�أخذ �شكل وثيقة قانونيه،
مبعنى �أنه مل تتم ترجمته ال يف �شكل ت�شريع وال يف �صيغة قرار من
قرارات جمل�س الوزراء فظل خطاب ًا �سيا�سي ًا ،مت فيها التنازل عملي ًا
عن �صالحية �سحب اجلواز من �أردين من جمل�س الوزراء �إىل دائرة
املتابعة والتفتي�ش ،بينما تقت�صر مقولة «عمل من �أعمال ال�سيادة» التي
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يحظر فيها على حمكمة العدل العليا الت�صدي مل�س�ألة تتعلق باجلن�سية،
على �أية دعوى يقيمها �أردين من �أ�صل فل�سطيني على جهة الإدارة التي
قررت �سحب جن�سيته(.)35
لقد خلق ذلك و�ضع ًا ملتب�س ًا و�إ�شكا ًال قانوني ًا ،عبرّ عنه القا�ضي
الدكتور فاروق الكيالين ،الذي كان �آنئذٍ رئي�س ًا ملحكمة العدل العليا
و�أ�ضطر لال�ستقالة على خلفية رف�ضه لقرار الإدارة ب�سحب جن�سية
املواطنني الأردنيني من �أ�صل فل�سطيني ،حينما عدّه «عم ًال غري
م�شروع وخمالف ًا لأحكام املادة  18من قانون اجلن�سية الأردين التي
ال جتيز نزع اجلن�سية الأردنية عن �أي �شخ�ص كان يتمتع بها �إال وفق
�أحكام القانون» ،و«حيث �أنه ال يجوز نزع اجلن�سية ا�ستناد ًا لقرارات
الإدارة ،ذلك �أن القاعدة �أن ما ينظمه امل�شرع بقانون ال يجوز تعديله
�إال بقانون ،وال يجوز تعديله بقرار �إداري �أو تعليمات ،ف�إذا مت ذلك
ف�إنها تكون غري م�شروعة لأنها نظمت �أمور ًا ال تنظم �إال بقانون»،
معترب ًا �أن قرار فك االرتباط «غري د�ستوري ،حيث مل ي�صدر عن
جمل�س الأمة وال جمل�س الوزراء ،و�إمنا هو خطاب �سيا�سي �ألقاه امللك،
لي�س له قوة الت�شريع وال تن�ش�أ عنه نتائج قانونية»(.)36
�إال �أن احلكومات املتعاقبة م�ضت يف تنفيذ القرار ،دون اال�ستناد
�إىل معايري وا�ضحة ،مت�سلحة ب�سيا�سة عر�ضة للتقلب والتحول وفق
الظروف واملعطيات ال�سائدة ،وبجملة تف�سريات مبهمة مطاطة
لقرار فك االرتباط وبناء على �شروط جديدة غري مدونة يعوزها
ال�سند القانوين الوا�ضح ،ومربرات تزعم العمل يف �أجهزة ال�سلطة
الفل�سطينية وم�ؤ�س�ساتها� ،أو حمل جواز �سفر فل�سطيني �إىل جانب
اجلواز الأردين� ،أو احل�صول على الأخري بطريقة اخلط�أ وب�شكل
خمالف للقوانني� ،أو العودة للإقامة الدائمة يف ال�ضفة الغربية� ،أو �أن
تكون حاملة اجلواز �سيدة �أردنية تزوجت من فل�سطيني وا�ستفادت من
قانون مل ال�شمل( .)37وقد �أحاطت احلكومات املتعاقبة عمليات �سحب
اجلن�سية ب�سرية بالغة ،فيما ن�أت بنف�سها عن الإف�صاح عن �أية �أرقام
حقيقية ب�ش�أنها ،خال حاالت قليلة حتت عنوان درء التهم ولي�س اعتماد
مبد�أ ال�شفافية ،يف �إطار ادعاء ت�صويب الأو�ضاع ،حيث بلغ عدد تلك
احلاالت حوايل  3017حالة باجتاه �سحب الرقم الوطني وحتويل
البطاقات من �صفراء �إىل خ�ضراء ،مقابل حتويل � 110آالف حالة من
بطاقة خ�ضراء �إىل �صفراء يف الفرتة الواقعة من عام  2004وحتى
بداية عام  ،)38(2010ويف موقع �آخر حتدثت عن اكت�ساب 5169
مواطن ًا �أردني ًا جديد ًا اجلن�سية الأردنية بعد ت�صويب �أو�ضاعهم وفق ًا
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لتعليمات قرار فك االرتباط( .)39وتت�ضارب الأرقام اخلا�صة باحلجم
العددي حلملة البطاقات اخل�ضراء وال�صفراء ،فبينما تقدرها
معطيات رقمية بنحو � 300ألف و� 800ألف على التوايل ،تعك�س �أخرى
الرقمني ،بالإ�شارة �إىل وجود حوايل  1,2و 1,3مليون فل�سطيني مقيم
على الأر�ض الأردنية ممن ال يحملون اجلن�سية الأردنية ،وه�ؤالء
ي�شتملون �إ�ضافة �إىل �أبناء قطاع غزة املقدرين بنحو 350 – 300
�ألف ،على مئات �ألوف الفل�سطينيني الذين ت�أثرت �أو�ضاعهم القانونية
بفعل قرار فك االرتباط.
تعتقد منظمات حقوقية ،مثل منظمة «هيومن رايت�س ووت�ش»� ،أن
الأرقام احلقيقية املت�صلة بتنفيذ تعليمات القرار تتجاوز الت�صريحات
الر�سمية ،مقدّرة ب�سحب اجلن�سية الأردنية من �آالف املواطنني من
�أ�صول فل�سطينية ،ب�أكرث من  2700بني عامي  2004و 2008وزهاء
� 4آالف مع حلول  ،2011والذين مل يعودوا مواطنني �أردنيني �أثناء
تعامالت روتينية عادية مع ال�سلطات ،مثل جتديد جوازات ال�سفر �أو
ت�سجيل املواليد �أو جتديد رخ�صة القيادة ،حيث مت �شطب قيودهم
املدنية يف �سجالت دائرة الأحوال املدنية واجلوازات ،مما �أدى �إىل
تعقيد حياتهم ب�شكل كبري ،حيث يفقد الأطفال قدرتهم على االلتحاق
بالتعليم االبتدائي والثانوي املجاين والتعليم اجلامعي الر�سمي بينما
يفوق نظريه اخلا�ص قدراتهم ب�سبب ارتفاع ثمنه لغري املواطنني ،عدا
عن الرعاية ال�صحية املكلفة .ولكي يقيموا يف الأردن ف�إن الفل�سطينيني
بدون اجلن�سية الأردنية يحتاجون لت�صريح �إقامة وال ميكن لغري
الأردنيني االلتحاق بالعمل يف احلكومة فيما تواجههم �صعوبة كبرية
يف احل�صول على وظائف يف القطاع اخلا�ص .واعتربت �أن ذلك يع ّد
خرق ًا لقانون اجلن�سية الأردنية لعام  1954الذي مبوجبه يح�صل
ال�سكان الفل�سطينيني القادمني من ال�ضفة الغربية منذ العام 1949
�أو بعد هذا التاريخ على اجلن�سية الأردنية الكاملة �إثر وحدة ال�ضفتني
يف ني�سان (�إبريل)  ،1950ورغم خ�ضوع ال�ضفة الغربية لالحتالل
الإ�سرائيلي يف العام � 1967إال �أن القانون الأردين ا�ستمر مطبق ًا يف
�أرا�ضيها ،مبا يتوجب التوقف عن �سحب اجلن�سية و�إلغاء �أي متييز يف
القوانني والأنظمة اخلا�صة باجلن�سية بناء على النوع االجتماعي ،مع
ت�سوية القواعد لدى �إلغاء هذه التمييزات ،ل�صالح توفري تدابري حماية
�أقوى(.)40
يذهب منا�صرو �سالمة �إجراءات تنفيذ تعليمات فك االرتباط �إىل
االعتقاد بوجاهتها ،من �أجل تثبيت احلق الفل�سطيني يف فل�سطني،

والت�صدي للمقوالت
ال�صهيونية حول
«التوطني» و«الوطن
البديل» ،منتقدين
* منظمة «هيومن رايتس ووتش»25/7/2011 ،
افتقارها للقانونية
و ا مل�شر و عية ،
والأرقام «املبالغ فيها» ،وفق ر�أي الوزير ال�سابق العني مروان دودين،
الذي طالب بح�صر التطبيق «�ضمن نطاق �ضيق �شمل املقيمني يف
ال�ضفة الغربية �أو يف اخلارج ،فجرى منحهم جواز �سفر بال رقم
وطني لت�سهيل حركتهم وتنقلهم ،ولكن م�آلهم خارج الأر�ض الأردنية،
وبالتايل ال ي�ستطيعون االدعاء بحقوق املواطنة ،مثل ممار�سة حق
الت�صويت والرت�شح وما �شابه ،لأنهم لي�سوا مواطنني �أردنيني ،وهناك
املخالفني غري امللتزمني بحق الإقامة يف فل�سطني ،رمبا ب�سبب ق�صور
�شخ�صي ،ولكنهم ال مينحون حق الإقامة الدائمة» ،معترب ًا �أن «ال�ضجة
التي تثار حول �سحب اجلن�سية ال �أ�سا�س لها من ال�صحة ،حيث اقت�صر
التنفيذ على �أ�شخا�ص ينطبق عليهم القرار  ،1988كما جرى التعامل
مع كل حالة على حدة»(.)41
« ..حيازة البطاقات الصفراء واخلضراء قد تكون
سندًا رسميًا لسحب اجلنسية ،وسوطًا مسلطًا
على األردنيني من أصل فلسطيني يهدد أبسط
حقوقهم ويفقدهم احلماية واألمان.»..

مل جتد امل�سوغات الر�سمية �سندها القانوين الدفاعي �أمام انتقادات
حملية ودولية مبخالفتها لأب�سط املعايري الدولية والإن�سانية التي تن�ص
على حق الإن�سان يف التمتع باجلن�سية والعي�ش الكرمي ،كما فقدت مناعتها
�إزاء مطالبات التف�سري بكيفية �إحباط املخطط ال�صهيوين عرب جتريد
الأردنيني من �أ�صل فل�سطيني من حقوق املواطنة ،رغم �أن «ال�سلطات
الر�سمية متنحهم حق الإقامة يف الأردن دون حقوق املواطنة ،بينما
دخل الأردن يف تعهد دويل �ضمن نطاق معاهدة وادي عربة ()1994
ب��ت��وط�ين ال�لاج��ئ�ين
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين ،يف
« ...راجعت أمانة عمان من أجل التنازل عن
امل��ادة الثامنة منها،
رت ،ففوجئت بطلب مراجعة دائرة
شقة ملش ٍ
املتابعة والتفتيش التي أبلغتني بدورها أن
�أي �أن م��ا ت��ق��وم به
رقمي الوطني معلق ،وأنني ال أستطيع إمتام
الأجهزة هو تقوي�ض
ما أريد إال بوساطة تسجيلها باسم شخص آخر
اللتزام دويل تعهدت
يحمل رقمًا وطنيًا ،...شرحت للموظف حقيقة
وضعي وأن والدي خدم يف القوات املسلحة
به ال��دول��ة الأردن��ي��ة،
األردنية ومل يزر فلسطني احملتلة قط ،وأنني
مبا يجعل ثمة ت�سا�ؤل
اكتسبت اجلنسية منه ،لكن شيئًا مل يتغري ،فتم
سحب األرقام الوطنية عن أبنائي أيضًا».
ع��ن م���دى ا�ستقامة
* المواطن أبو محمود السفاريني،
هذا املوقف من تلك
مستثمر في قطاع اإلسكان.
التعهدات القانونية
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ال��دول��ي��ة» ،ح�سب ق��ول
« ...الالجئون الفلسطينيون على يقني بأن
املكان الذي يعيشون فيه مؤقت ،ألن كل شيء اللجنة القانونية التابعة
تعد نتيجة ل���ل���م���ب���ادرة الأردن����ي����ة
يعملونه وكل حقيقة يعيشونها ّ
كونهم الجئني ،إنها مثل أن تعيش هنا لكنك
يف وعيك يف مكان آخر ،مكان عاش فيه آباؤك ملواطنة مت�ساوية ،التي
وأجدادك ،إنك تشعر أن هذه ليست ديارك ،اع����ت��ب�رت �أن ���س��ل��وك
وإمنا مكانك هو فلسطني ،وإنك تعمل باجتاه الأجهزة الر�سمية حيال
ممارسة حق العودة إىل الديار التي تنتمي إليها».
مو�ضوع �سحب اجلن�سية
������اف ل���ل���د����س���ت���ور
* أمل عبد المنعم ( 32عام ًا) ،إحدى الجئات مخيم «م������ن ٍ
البقعة الذي تأسس عام  .1968وال��ق��ان��ون وي��ت��ن��اف��ى مع
ال��ع�لاق��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة
التي جتمع النا�س على �ضفتي الأردن ،مبا ي�ؤدي �إىل �ضع�ضعة الو�ضع
الداخلي وت�شقق الن�سيج االجتماعي ،وي�سهل على العدو التاريخي
الت�سلل من خالل هذه الت�شققات البتزاز القرار الأردين»(.)42
وتر ّد �أو�ساط �سيا�سية ما و�صفته «بالتع�سف» يف تطبيق تعليمات فك
االرتباط ،والتي متتد لت�شمل حيز الوجود الفل�سطيني يف الأردن� ،إىل
«مواقف فئة م�سئولة ومتنفذة تتمتع بثقل �سيا�سي وت�ستغل و�ضعها
ومنا�صبها لتنفيذ برنامج يتبنى املواطنة امل�شروطة واحلرمان من
احلقوق للحفاظ على م�صاحلها بعيد ًا عن ذرائع تثبيت احلق»،
بح�سب ر�أي املحلل ال�سيا�سي لبيب قمحاوي( ،)43متابع ًا «لقد برز
بعد �أحداث �أيلول ( )1970فكر �إقليمي تنامى تدريجي ًا عرب مراحل،
من خالل متييز �صامت ومن ثم معلن و�أخري ًا مبوجب القانون ،الذي
�أخذ �أو�ضح �أ�شكاله يف قوانني االنتخاب وتوزيع الدوائر االنتخابية
وعملية التوظيف ،وترجم نف�سه يف م�ساهمة رمزية للأردنيني من
�أ�صل فل�سطيني يف اجل�سم ال�سيا�سي ومن ثم انتقل �إىل اجل�سم
الوظيفي الأردين ،ف�أ�صبحت هناك عملية «�إحاللية» يتم من خاللها
تعيني �أردنيني من �أ�صول �شرق �أردنية يف الوظائف املتو�سطة بحيث
مع الوقت ت�صبح ال�شريحة التي �سرتتفع �إىل �أعلى �أردنية .وقد
�أخذت تلك ال�سيا�سة مداها عرب �سنوات �أدت �إىل �إغالق النافذة
�أمام الفل�سطينيني ل�شغل منا�صب عالية يف �أجهزة الدولة� ،إال �إذا مت
ذلك بقرار �سيا�سي ،فيما جرى �إبعاد الفل�سطينيني عن �شغل املنا�صب
الأمنية والع�سكرية واحل ّد من �سطوتهم ال�سيا�سية ،مما خلق طبقة
من �أ�صحاب امل�صالح من �أ�صول �شرق �أردنية تريد احلفاظ على
الو�ضع القائم لت�أمني م�صاحلها واال�ستفادة من عزل الفل�سطينيني
و�إبعادهم ،ف�أوجد م�أزق ًا تزامن مع بث �أفكار �إق�صائية وتبني برامج
و�سيا�سات �سيئة جد ًا ت�ؤدي �إىل و�سائل تدمريية وان�شقاقية ،مثل �سحب

20

اجلن�سيات ،و�إ�شاعة الذعر يف �أو�ساط الفل�سطينيني ت�ؤدي �أحيان ًا �إىل
ان�سحابهم من امل�شهد ال�سيا�سي خوف ًا على و�ضعهم(.)44
وقد �صحب ذلك ،وفق رئي�س اللجنة ال�شعبية الأردنية لن�صرة القد�س
وحق العودة عدنان احل�سيني ،حماوالت تغييب الهوية الفل�سطينية،
وخلق حالة من افتقاد ال�شعور بالأمان واال�ستقرار واخل�شية الدائمة
من نزع املواطنة ،تفاقم مع عمليات �سحب اجلن�سية ،التي �أبقت على
�إقامة م�ستهدفيها يف البلد ،رغم خمالفتهم بحكم الرواية الر�سمية،
�إذ لي�س الهدف �إخراجهم من الأر�ض الأردنية ،و�إمنا �إجبارهم على
عدم املطالبة ب�أي من حقوقهم ،تنفيذ ًا لربنامج الفئة امل�صلحية
بتحجيم الدور ح ّد التهمي�ش»(.)45
وتعتقد ذات الأو�ساط �أن قرار فك االرتباط ،غري الد�ستوري من وجهة
نظرها� ،أ�ستخدم وظيفي ًا لتحويل الفل�سطينيني يف الأردن من مواطنني
�إىل مقيمني ،رغم وزنهم العددي الذي يتجاوز  %63 – 60ويف بع�ض
التقديرات  %70و�أحيان ًا  ،%42وثقلهم ودورهم املجتمعي ،بينما
خلقت بع�ض الدوائر املرتبطة به ،وفق ر�أي الدكتور قا�سم« ،ب�ؤر ف�ساد
طالت تلقي الر�شاوى مقابل ا�سرتداد الرقم الوطني ،ولكن ال يوجد �أي
�إثبات عملي على ذلك ،كما تكاثرت عنا�صر يف داخل الو�سط الأردين
لديها مكت�سبات اقت�صادية وم�صالح �شخ�صية من خالل ا�ستغالل
الفل�سطينيني و�إثارة النزعة الإقليمية ال�ضيقة»(.)46
اإلطار القانوني المحدد

ال يحتكم الالجئون الفل�سطينيون من قطاع غزة �إىل �سند قانوين يف
املطالبة احلقوقية� ،سوى «املنا�شدة الإن�سانية والأخالقية لتح�سني
ظروفهم و�أو�ضاعهم املعي�شية»� ،إال �أن الأمر يختلف بالن�سبة للأردنيني
من �أ�صل فل�سطيني ممن جردت جن�سيتهم� ،سواء املقيمني منهم يف
ال�ضفة الغربية �أو يف الأردن ،الأمر الذي يع ّد يف نظر القانون الدويل
«جرمية �إن�سانية كربى»( .)47ونتيجة لذلك تتمايز الو�ضعية القانونية
بالن�سبة للفل�سطينيني املقيمني يف الأردن ،ممن ال يحملون الرقم
الوطني ،وفق الأو�ضاع امل�ؤطرة لوجودهم.
ويعزو خرباء قانونيون ،مثل الدبلوما�سي ال�سابق وخبري القانون
الدويل الدكتور عي�سى دباح ،غياب الإطار القانوين احلاكم للوجود
الفل�سطيني ل�صالح �إجراءات متغرية وفق ال�سيا�سة احلاكمة وعدم
وجود معايري تعالج االختالالت القانونية� ،إىل �إ�شكالية مزدوجة،
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�شكلت نتاج فر�ض اجلن�سية الأردنية على الفل�سطينيني دون طلبهم،
يف �إطار الوحدة «ال�شكلية» بني ال�ضفتني ،ومن ثم فقدانها فج�أة وفق
تعليمات فك االرتباط ،مما حرمهم من حقوقهم املكت�سبة والد�ستورية
يف نف�س الوقت ،خالف ًا للد�ستور الأردين ،وقانون اجلن�سية لعام 1954
والقوانني الأردنية املتالحقة التي وثقت تلك احلقوق ،وذلك بحجة
«القرار ال�سيادي» ،ولكن بالعودة القانونية �إىل مفهوم ال�سيادة جند
�أنها مرتبطة بالقواعد الد�ستورية والقانونية يف البلد ،بينما يحدد
قانون اجلن�سية لعام � 1954شروط اكت�ساب و�إ�سقاط اجلن�سية ،ف�ض ًال
عن قواعد القانون الدويل التي تن�ص على �أن اجلن�سية حق من حقوق
الإن�سان ،والواردة يف املادة  15من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان،
�إ�ضافة �إىل العهدين الدوليني اخلا�صني باحلقوق املدنية وال�سيا�سية،
واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية لعام  ،1966والتي وقع عليها
الأردن ،ولكن جرى خرق كل ذلك يف تعليمات فك االرتباط ،الذي
حول فئة كبرية من الفل�سطينيني �إىل عدميي اجلن�سية واحلقوق(.)48
ومما زاد الأمر تعقيد ًا ،وفق �آخرين مثل خبري القانون الدويل
و�أ�ستاذ القانون يف جامعة الزيتونة الأردنية اخلا�صة الدكتور را�ضي
العبدالالت� ،أن قانون اجلن�سية الأردين ال�صادر عام 1958
وتعديالته ال ي�أخذ باملعايري القانونية الدولية ،وفق اتفاقية الهاي
لعام  1932ال�صادرة عن هيئة الأمم املتحدة واخلا�صة ب�أحكام
اجلن�سية ،حيث حت ّفظ الأردن والدول العربية ،با�ستثناء تون�س ،على
معظم املعايري القانونية املتعلقة مبنح اجلن�سية ،وازدواجية اجلن�سية،
والتجني�س ،وا�سرتداد اجلن�سية ،حيث تن�ص االتفاقية على �أن لكل
�إن�سان احلق يف �أن تكون له جن�سية ،و�أن تكون له �أكرث من جن�سية،
والتنازل عن جن�سيته والعودة �إليها ،و�أخذت مبعيار الدم الذي يعني
معيار وحدة العائلة يف اجلن�سية ،وتعني حق الزوج يف �أن ي�أخذ جن�سية
زوجته ،وبحد �أق�صى � 5سنوات بعد الزواج ودون �شروط �أخرى،
و�أي�ض ًا حق الزوجة يف اكت�ساب جن�سية زوجها بحد �أق�صى � 5سنوات
بعد الزواج دون �أن جترب على التنازل عن جن�سيتها حتى بعد الطالق،
و�أي�ض ًا حق الأوالد يف اكت�ساب جن�سية الأب وجن�سية الأم ،منذ الوالدة
ودون �شروط .ولكن الأردن اقت�صر ذلك على حق الدم جلهة الأب
فقط ،مبعنى �أن من يكون والده �أردين فهو �أردين ،ومل ي�أخذ مبعيار
جهة الأم وال وحدة العائلة ،وهنا ي�شار �إىل �أن عدة �آالف من الأردنيات
ممن يحملن جوازات و�أرقام وطنية ال مينحن اجلن�سية لأوالدهن
وال لأزواجهن غري الأردنيني ،مما خلق �إ�شكاليات لها �أبعاد �إن�سانية
كبرية(.)49

ويف املقابل؛ �صادق الأردن على االتفاقية العربية يف القاهرة لعام
 1954ب�ش�أن منع ازدواجية اجلن�سية بني الدول العربية .كما فرق
القانون الأردين بني املر�أة الأردنية التي ال ت�ستطيع �إعطاء اجلن�سية
لزوجها �أو لأوالدها ،واملر�أة العربية ،التي ال يطبق عليها هذا الن�ص،
با�ستثناء �سكان ال�ضفة الغربية وقطاع غزة حتت ذريعة حق العودة.
�أما الأجنبية املتزوجة من �أردين ف�إنها تكت�سب اجلن�سية الأردنية
مع احتفاظها بجن�سيتها وال جترب على التنازل عنها ،وحت�صل
عليها بعد � 5سنوات من الزواج دون �شرط الإقامة يف الأردن ،وما
عليها �إال تقدمي طلب بهذا اخل�صو�ص .كما ال ي�أخذ الأردن باملعيار
الدويل اخلا�ص بالوالدة يف الإقليم الكت�ساب اجلن�سية ،حيث ا�شرتط
الوالدة امل�ضاعفة� ،أي �أن يقيم ال�شخ�ص  18عام ًا بدون جن�سية و�أن
ينجب ابن ًا يقيم  18عام ًا بدون جن�سية ،وبعد  37عام ًا يتقدم بطلب
يعط القانون الأردين الفل�سطينيني حق التجن�س،
اجلن�سية .بينما مل ِ
واقت�صر ذلك على ما ي�سمى باملغرتبني الذين تنازلوا عن اجلن�سية
الأردنية وغادروا �إىل اخلارج و�أقاموا فيها  30عام ًا و�أكرث ،ومن ثم
عادوا وطلبوا اجلن�سية ،وهذا الأمر يعود �إىل وزير الداخلية ،ولكن
مت منح بع�ض الفل�سطينيني اجلن�سية عن طريق اال�ستثمار وحتت بند
املغرتبني(.)50
مل ي�صادق الأردن� ،أ�سوة بالعديد من البلدان العربية ،على االتفاقية
الدولية اخلا�صة بو�ضع الالجئني لعام  ،1951واالتفاقية الدولية
اخلا�صة بو�ضع عدميي اجلن�سية لعام  ،1954التي تع ّرف م�صطلح
«عدميي اجلن�سية» بال�شخ�ص ال��ذي ال تعتربه الدولة مواطن ًا فيها
مبقت�ضى ت�شريعها ،وتن�ص يف مادتها  32ب�ش�أن التجن�س على �أن
«ت�سهل ال��دول املتعاقدة لقدر الإم��ك��ان ا�ستيعاب عدميي اجلن�سية
ومنحهم جن�سيتها ،وتبذل على اخل�صو�ص كل ما يف و�سعها لتعجيل
�إجراءات التجن�س وتخفي�ض �أعباء ور�سوم هذه الإجراءات �إىل �أدنى
حد ممكن» ،كما تورد يف موادها ،البالغة  42مادة ،ما يفيد بتوفري
احلماية وعدم التمييز وا�ستمرارية الإقامة �إىل حني حل ق�ضيتهم،
واتخاذ التدابري الالزمة مل�ساواة حقوق جميع الأ�شخا�ص عدميي
اجلن�سية بحقوق مواطنيها يف التملك والعمل والتعليم والإ�سكان
والإغاثة وامل�ساعدة العامة وت�شريعات العمل وال�ضمان االجتماعي
والتقا�ضي �أمام املحاكم واالنتماء للجمعيات والنقابات املهنية وحرية
التنقل(.)51
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كما مل يوقع الأردن،
« ...نحن سنبقى فلسطينيني ولن نحمل
هوية كما دول عربية
البلدان التي نتواجد فيها مؤقتًا حتى لو حملنا
جنسياتها ،ولو جرى سؤال الالجئني عن موطنهم �أخرى ،على اتفاقية
األصلي ملا ترددوا حلظة يف اإلجابة بفلسطني احل ّد من حاالت
بالرغم من والدة الكثريين منهم خارجها وعدم
انعدام اجلن�سية
رؤيتهم لها»...
،1961
لعام
* محمد شفا برهم ( 35عام ًا) أحد الجئي مخيم
الوحدات في األردن الذي تأسس بعد نكبة عام واالتفاقية العربية
 .1948اخلا�صة بالالجئني
لعام  ،1994التي
وقعت عليها م�صر فقط ،فيما تختلف �صيغة ودرجة التزام الدول
بربوتوكول كازبالنكا (الدار البي�ضاء) لعام  ،1965غري امللزم
�أ�سا�س ًا ،ب�ش�أن معاملة الالجئني الفل�سطينيني كمواطني الدول التي
يعي�شون فيها فيما يتعلق بالتوظيف والتنقل والإقامة والعمل واحلركة،
حيث مل ت�صادق كل الدول العربية الأع�ضاء يف اجلامعة العربية عليه
وهناك دول �ضمنته حتفظات �أفقدته حمتواه ،مبا ي�ؤدي �إىل غياب
الإطار القانوين الدويل والإقليمي الناظم اللتزامات الدول العربية
حيال الالجئني وعدميي اجلن�سية واملهجرين عموم ًا.
ويف ظل غياب معايري �إقليمية ملزمة وواجبة فيما يتعلق مبعاملة
الالجئني الفل�سطينيني ف�إن ماهية و�ضعهم القانوين يخ�ضع للت�شريعات
الوطنية يف كل دولة ،يف ظل قيود مفرو�ضة على حقوق الإقامة وحرية
احلركة والتوظيف والتملك واالنتفاع باخلدمات احلكومية ،بينما
غالب ًا ما ينظم �ش�ؤونهم يف تلك الدول عرب مرا�سيم وزارية �أو قرارات
�إدارية والتي ميكن ب�سهولة الرجوع عنها ا�ستجابة للظروف ال�سيا�سية
املتغرية .ويرتتب على ذلك �أن تعد حقوق الالجئني جمرد امتيازات
ممنوحة لهم ميكن جتريدهم منها دون �أن يرتتب على ذل��ك �أية
م�س�ؤولية قانونية على الدولة ،فيما ت�صبح احلقوق املدنية واالجتماعية
واالقت�صادية املمنوحة �أق��ل من تلك الواجبة لهم بحكم املعايري
ال����دول����ي����ة وم���ره���ون���ة
« ..لكل إنسان حق التمتع بكافة احلقوق باملتغريات ال�سيا�سية،
واحلريات ( )..دون أي متييز ،ولكل فرد حق وحتديد ًا مبدى الر�ضى
التمتع بجنسية ما ،وال يجوز حرمان شخص من
جنسيته تعسفًا أو إنكار حقه يف تغيريها )..(..ع���ن م���واق���ف منظمة
ولكل شخص احلق يف العمل ( )...ويف التعلم .»..التحرير الفل�سطينية،
* مواد مختارة من بنود اإلعالن العالمي لحقوق وال�����س��ل��ط��ة الح���ق��� ًا� ،أو
اإلنسان الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة خدمة لأجندة �سيا�سية
في  10كانون األول (ديسمبر) .1948
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معينة ،وعدم توفر �آلية ملتابعة ووقف انتهاكات حقوق الإن�سان لالجئني،
والتي تربر عادة حتت �شعارات وطنية ،با�سم رف�ض «التوطني» وتعزيز
«الهوية الوطنية الفل�سطينية» ،لتربير �سيا�سة حرمانهم من حقوق
الإقامة الدائمة واجلن�سية ،با�ستثناء الأردن التي عملت على جتني�س
الفل�سطينيني لعوامل تاريخية ودواف��ع �سيا�سية ،ولكن ه��ذا احلال
اختلف كثري ًا مع تعليمات فك االرتباط(.)52
�إن هناك العديد من االتفاقيات الدولية التي ت�شكل �سند ًا قانوني ًا
للمطالبة احلقوقية للفل�سطينيني ،فبالإ�ضافة �إىل قرار اجلمعية
العامة للأمم املتحدة ال�صادر عام  1948رقم  194الذي ين�ص على
«حق العودة والتعوي�ض» ،باعتبار �أن حق العودة ي�شمل جميع الالجئني
الفل�سطينيني خارج وطنهم الفل�سطيني املحتل ،مبا يف ذلك الجئي
 1948و 1967وحملة البطاقات ال�صفراء واخل�ضراء و�أبناء غزة،
فهناك االتفاقية الدولية حلقوق الإن�سان لعام  ،1948والعهدين
الدوليني اخلا�صني باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية ،اللذان �صادق عليهما الأردن ،ولكنه مل ي�صادق
على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية الذي اعتمده جمل�س حقوق
الإن�سان يف  2008/6/18ويتيح الفر�صة للأفراد الذين ي�سعون �إىل
االنت�صاف عما ارتكب بحقهم من انتهاكات اقت�صادية واجتماعية
التقدم ب�شكاواهم للبت فيها من قبل جلنة الأمم املتحدة للحقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية( ،)53كما �أن هناك اتفاقية هافانا
لعدم التمييز العن�صري لعام  ،1992واالتفاقية الدولية لالجئني،
واتفاقية فيينا حلماية الالجئني لعام  ،1968وغريها العديد من
االتفاقيات الدولية(.)54
ومبوازاة التم�سك بتطبيق حق العودة ،الذي ال يقبل االهتزاز بالن�سبة
لالجئني الفل�سطينيني ،ف�إن ثمة مطلب ب�إعادة النظر يف قانون
اجلن�سية ليتالءم مع املعايري القانونية الدولية ،ويواكب التطورات
ال�سيا�سية واالجتماعية يف الأردن ،ولإعادة احلقوق لأ�صحابها،
و�إعطاء االخت�صا�ص لل�سلطة الق�ضائية للنظر يف القرارات الإدارية
اخلا�صة ب�إعطاء و�سحب اجلن�سية( ،)55فيما ت�صل الدعوة ح ّد �إعادة
النظر يف تعليمات فك االرتباط� ،إما جلهة الإلغاء �أو التعديل ،معتربة
�أن �إن�شاء املحكمة الد�ستورية قد ي�سمح بطرح املطالبة �أمامها� ،أو رفع
الق�ضايا التظلمية من وراء �سحب اجلن�سية(.)56

ظروف عمل الفلسطينيين في األردن

وينفي �أ�صحاب مطلب الإلغاء ،مثل الدكتور قا�سم ،ارتباط ذلك
ي�صب يف خانة تربير ما و�صفها
مبا يزعم البع�ض بالتوطني ،والذي ّ
«باجلرمية الإن�سانية» التي ارتكبت بحق الفل�سطينيني من وراء �سحب
اجلن�سية دون �سند قانوين ،بح�سبه� ،إذ ال ميكن التخلي عن حق
العودة ،فالرقم الوطني لي�س �أهم بالن�سبة لالجئني الفل�سطينيني من
القرار  ،194ولكن ذلك من �أجل تثبيت احلق و�ضمان احلياة الكرمية
لهم .ويعتقد قا�سم «بخط�أ مطلب قوننة فك االرتباط وتعديل قانون
اجلن�سية الأردين تبع ًا لذلك لأن ذلك يق�صد تقنني ما ي�سميه البع�ض
«قرار ًا �سيادي ًا» وهو قرار فك االرتباط يف قانون اجلن�سية ،دون
مالحظة �أن ما يرتدد على �أل�سنتهم من �أن قرار فك االرتباط �سيادي
فهذا يعني �أنه يقف م�ستق ًال دون حاجة �إىل ربطه بقانون �آخر �أو قوننة
�أو د�سرتة ،فهو يتمتع بال�سيادة وال�سمو يف مرتبة الت�شريعات� ،أما القول
بتقنني التعليمات والإجراءات والت�صرفات التي ن�ش�أت على �إثر فك
االرتباط فهو مطلب غري قانوين عبرّ عنه القا�ضي الكيالين عندما
و�صف قرار فك االرتباط «بالغري د�ستوري» و�إمنا خطاب ًا �سيا�سي ًا،
وب�صفته كذلك لي�س له قوة الت�شريع وال تن�ش�أ عنه نتائج قانونية(.)57
فقانوني ًا؛ ف�إن «حق العودة لكل فل�سطيني اللجوء وال�شتات ،بدون
ا�ستثناء ،ممن يحملون اجلن�سية الأردنية و�أ�ؤلئك الذين ال يحملونها،
مبا ي�شمل الالجئني عامي  1948و ،1967مبن فيهم �أ�صحاب
البطاقات ال�صفراء واخل�ضراء و�أبناء غزة» ،وفق قول الدكتور قا�سم،

�أما �سيا�سي ًا؛ ي�ضيف «ف�إنه فر�ض عني على كل عربي باعتباره �أداة
الإطاحة بامل�شروع ال�صهيوين» ،مبين ًا �أن «حمل اجلن�سية ال عالقة
له بحق العودة ،حيث ال ينتق�ص منه وال ي�سقطه ،فحق العودة حق
طبيعي ح�سب قرارات ال�شرعية الدولية ،و�أكده القرار الدويل 194
ومل ين�شئه ،فيما كررته اجلمعية العامة للأمم املتحدة منذ �إ�صداره
(العام  )1948لأكرث من  130م ّرة ،ما حوله �إىل قانون دويل عريف
ملزم»( ،)58بح�سب ت�أكيده.
وتتماهى تلك املطالب مع �أخرى ترى �ضرورة و�ضع اتفاقية عربية
تنظم و�ضع الالجئني الفل�سطينيني وحقوقهم يف الدول العربية مبا
ين�سجم مع القوانني الدولية ذات العالقة� ،إىل حني عودتهم �إىل
ديارهم و�أرا�ضيهم التي هُ ّجروا منها بفعل العدوان ال�صهيوين
عامي  1948و ،1967وتوحيد الإطار القانوين الناظم لو�ضعهم يف
الدول العربية كبديل عن التعليمات والقرارات واملرا�سيم الإدارية
الوزارية ،و�إن�شاء هيئة رقابية ذات �صالحيات وا�سعة ،و�ضمان احرتام
حقوقهم املدنية واالجتماعية واالقت�صادية مبا يكفل �صون كرامتهم
الإن�سانية دون امل�سا�س بهويتهم الوطنية �أو االنتقا�ص من حقهم يف
العودة �أو التورط يف م�شاريع التوطني ،والف�صل التام بني املتغريات
واملواقف ال�سيا�سية وحقهم يف التمتع باحلقوق املدنية واالجتماعية
واالقت�صادية ،بالإ�ضافة �إىل تبني وامل�صادقة على االتفاقيات الدولية
والإقليمية املتعلقة بالالجئني وعدميي اجلن�سية واملهجرين(.)59
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ثالثًا :األوضاع االجتماعية واالقتصادية
انعك�س واقع التهجري واالقتالع الق�سري الإ�سرائيلي للفل�سطينيني
عامي  1948و ،1967وخالل الفرتات الالحقة وال�سابقة لهما ،على
ظروفهم املجتمعية يف الأردن ،بفعل طبيعة ال�شتات وخملفاته ،وتوايل
�سنواته املمتدة منذ زهاء �ستة عقود دون �إيجاد حل عادل لق�ضيتهم
ي�ستند �إىل القرار الدويل .194

وجتلياته الفرعية ،وذلك بفعل ت�شتت �أفراد الأ�سرة الواحدة بني �أمكنة
خمتلفة ،وبالتايل تفككها ،فنجد بع�ضهم يف بلد وبع�ضهم الآخر يف
مكان ثان ،فانقطع التوا�صل فيما بينهم ،عدا عن �أن الفل�سطيني ي�شعر
و ُي�شعر دوم ًا �أنه غريب� ،أينما تواجد»( ،)60بح�سب اخلبري االجتماعي
الدكتور �سري نا�صر.

وب�سطت الو�ضعية القانونية وال�سيا�سية للوجود الفل�سطيني يف الأردن
�سط ّوتها بني ثنايا �أو�ضاعهم االجتماعية واالقت�صادية ّ
«اله�شة» و«غري
احل�صينة» �أمام ارتفاع معدالت البطالة والفقر و�ض�آلة الفر�ص املتاحة
يف التعليم والعمل ،يف حني �أدت �إ�شكالية �سحب الأرقام الوطنية من
كثريين منهم �إىل حرمانهم من احلقوق ال�سيا�سية.

وتفاقم الو�ضع بني �صفوف الفل�سطينيني الذين ال يحملون الرقم
الوطني« ،ب�سبب ما يتعر�ضون له من متاعب تنعك�س ،بطبيعة احلال،
على الأ�سرة ،وعلى ال�شخ�ص نف�سه ،فتت�أثر معنوياته وي�شعر بفقدان
الثقة يف النف�س ،وبالتهمي�ش ،مما ي�ؤدي ،رمبا� ،إىل نوع من عدم
املواطنة وعدم حتمل امل�س�ؤولية جتاه الوطن الذي يعي�ش فيه ،عندما
ي�شعر �أنه مهم�ش ولي�ست له �أية حقوق ،وبالتايل ف�إن واجباته تتقل�ص،
مبا يخلق ت�شوهات اجتماعية ،فاملجتمع الذي ال يعامل مواطنيه على
قدم امل�ساواة ي�ستحدث يف داخله م�شاكل �سيا�سية واجتماعية عديدة،
الأمر الذي يطرح ت�سا�ؤ ًال عن ال�سبب الكامن وراء تف�ضيل مواطن على
�آخر ،يف دولة ت�سمي نف�سها دولة مواطنة ودميقراطية ،وترنو �إىل
املجتمع املت�ضامن يف نف�س الوقت ،رغم �أن الأخري يتحقق من خالل
معاملة جميع املواطنني بامل�ساواة والعدالة وعدم التمييز»( ،)61ح�سب
ر�أي الدكتور نا�صر.

و�إذا كان الو�ضع القانوين اخلا�ص لالجئني من �أبناء غزة قد ع ّمق
من حدّة ظروفهم املعي�شية القاهرة ،ف�إن الفل�سطينيني عموم ًا ،وفق
مقابالت �أجراها مركز الفينيق للدرا�سات االقت�صادية مع �شرائح
وفئات متعددة منهم ،ال يتمايزون كثري ًا يف �أو�ضاعهم املجتمعية ،حيث
يت�شاركون يف نف�س الإ�شكاليات وال�صعاب� ،إال �أن حتدياتها ت�أخذ منحى
�أكرث خطورة بني الفئة ال�شابة ،املقدرة بن�سبة  %30 - 25من �إجمايل
عددهم ،بعدما �أف�ضت �إ�شكاليات «املواطنة» و«الدمج» ،الناجتة
عن �ضبابية املوقف الر�سمي حيالهم� ،إىل خمرجات «احلرمان»
امل�س بثابت حق العودة بالن�سبة �إليهم.
و«الإق�صاء» و«التمييز» ،دون ّ
تخلق تلك الإ�شكاليات ت�شوهات اقت�صادية واجتماعية مزدوجة،
قطبي الرحى مع ًا� ،أي امل�ستهدف واجلهة الهادفة ،مبا يج ّر
ت�صيب
ّ
خل ًال حقوقي ًا ال يتنا�سب مع احلجم العددي والثقل النوعي للفئة
امل�ستهدفة.
ويت�صل ذلك بالبدايات؛ فمنذ �أن �أُخرج الفل�سطينيون ق�سر ًا من
ديارهم و�أرا�ضيهم ،عامي  1948و ،1967وجلئوا �إىل ف�ضاءات
عربية« ،برزت حتديات عوي�صة �صاحبت �سنوات ت�شتتهم و�شكلت
نتاج جلوئهم ،ف�ألقت بتبعاتها الثقيلة على الن�سق الأ�سري الأ�سا�س

24

ومتتد التفاعالت االجتماعية املت�أتية من ذلك �إىل اجلوانب
االقت�صادية �أي�ض ًا� ،إذ يعتقد اخلبري االقت�صادي الدكتور منري حمارنة
�أن «هذا الو�ضع ي�ؤ�س�س عند الفل�سطينيني حلالة من عدم اال�ستقرار،
قد تبعدهم عن �أي توجه لبناء �شيء خا�ص لهم يف البلد الذي يقيمون
فيه ،لأن م�صريهم غري معروف� .إن حالة القلق الفردي تن�سحب على
التنمية ،كما جت ّر �سلبيات على الدولة ،جلهة عدم �إيالء عناية خا�صة
مبنية على قاعدة �إن�سانية ،مع الأخذ باالعتبار �أن الفل�سطينيني يف
دول اللجوء وال�شتات ي�شكلون �أ�سا�س ًا نتاج التهجري الق�سري ال�صهيوين
عامي  1948و ،1967وبالتايل هم �أرغموا على ذلك»(.)62
وي�ضيف حمارنة قائ ًال �إن «ه�ؤالء �شريحة اجتماعية ت�ضم بني جوانبها

ظروف عمل الفلسطينيين في األردن

الفقري والغني مع ًا ،وبالتايل ال ي�شكلون كتلة مرتا�صة ذات �سمات
حمددة ،فهم جزء من ال�شرائح املختلفة القائمة يف املجتمع ،ومن
هنا �إذا كان و�ضع بع�ض تلك ال�شرائح �صعب ًا وال م�ساهمة فعلية لها
يف احلياة ،ف�إن ذلك يج ّر ت�شوهات عليها ويخلق حالة خلل يف �أن�شطة
ال�شرائح االجتماعية املختلفة .ولكن الق�ضية يف الأ�سا�س ،بح�سبه،
ذات بعد �سيا�سي وامتداد اقت�صادي واجتماعي ،تفاعل بعد تطورات
الق�ضية الفل�سطينية حيث تول ّد بعد �سيا�سي معني �أدى �إىل ردود فعل
ودوافع عند �أطراف �أخرى ،وقلق يف �أو�ساط معينة يف الفئات العليا،
وقد اكت�ست هذه الأجواء بطابع مناكف ت�ضررت منه الفئات املتدنية
التي لي�س لها �أية حقوق ،خا�صة بعد فك االرتباط ،حتت بند «عدم
�إبعاد الفل�سطينيني وعدم التوطني» ،رغم الدور الكبري للأردنيني من
�أ�صل فل�سطيني يف احلياة االقت�صادية �إذ ي�شكلون جزء ًا مهم ًا من
الر�أ�سمال الوطني ،املايل وال�صناعي ،كما بات لهم م�ؤخر ًا دور فاعل
يف الزراعة ،عدا عن دورهم يف قطاع اخلدمات واال�ستثمار يف قطاع
التعليم العايل»(.)63
دالالت رقمية

عززت الو�ضعية ال�سيا�سية والقانونية اخلا�صة بالالجئني الفل�سطينيني
من تنامي مفردات عدم الر�ضا بني �صفوفهم ،ب�سبب �شعورهم
باحلرمان والإق�صاء من احلياة ال�سيا�سية والتعليم املنا�سب وفر�ص
العمل املت�ساوية ،يف ظل تقديرات غري ر�سمية ت�سجل نحو %31
من جممل العائالت يف املخيمات حتت خط الفقر ومبعدل �أعلى يف
املخيمات الواقعة �شمال اململكة بن�سبة  ،%36بينما ترتفع الن�سبة
يف قطاع غزة �إىل نحو  .%64وت�شري املعطيات الرقمية املتوفرة �إىل
�أن معدل البطالة يف �أو�ساط الالجئني يقدر بنحو  ،%25منه %17
للذكور و %33للإناث ،بينما يقارب معدلها بني �صفوفهم يف املخيمات
حوايل  ،%18منها  %11بني الذكور و %24بني الإناث ،مقابل
 %39يف خميم غزة .وتفوق معدالت البطالة بني �صفوف ال�شباب يف
املخيمات ن�سبتها خارجها ،بوجود  %16من فئات  24 – 15عام ًا
عاطلني عن العمل ،بينما ت�صل معدالتها �ضمن الفئة العمرية املمتدة
من � 34 – 25إىل  ،%5مقابل  %30و %13بالن�سبة لفئات الن�ساء
العمرية املقابلة على التوايل .ومن بني ن�سب الذكور يف املخيمات ممن
هم خارج قوة العمل ف�إن  %41منهم من الطالب ،مقابل %36,5
من العاجزين(.)65
يعمل الالجئون يف الأردن �إجما ًال يف املجاالت االقت�صادية واملهنية.

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

ولكن؛ بينما تفوق ن�سبة
الأردنيني الذكور من �أ�صول
�شرق �أردنية يف القطاع العام
واخلدمات ثلث جممل قوة
العمل ،ف�إن ن�سبتها ال تتعدى
بني الالجئني الفل�سطينيني
* محمد إقبال  ...أحد األردنيين من أصل
 ،%7 – 6بينما تبلغ ن�سبة
فلسطيني ممن سحبت منهم الجنسية
ت�شغيل الالجئني يف الأعمال
املهنية والإدارية والتقنية
نحو  %6,9فيما ترتفع �إىل  %12,6يف احلقل الوظيفي و%17,2
يف التجارة واخلدمات و %30يف جمال الت�صنيع والأعمال املهنية
الأخرى .ووفق تلك املعطيات؛ ف�إن نحو  %70من الالجئني والنازحني
يتلقون دخ ًال من �أجور العمل ،وتتلقى ن�سبة �أقل دخ ًال من عملهم
كم�ستقلني ،فيما يتلقى  %36من الالجئني دخ ًال معين ًا من التحويالت
واملعونات� ،أما بخ�صو�ص تلقي الدخل من ا�ستثمار امللكيات يف الأردن
فهي �أعلى بنحو ثالث مرات لدى غري الالجئني والنازحني خارج
املخيمات منها يف املخيمات(.)66
�أدى ذلك �إىل عدة نتائج؛ منها توجه  %33,1من الفل�سطينيني �إىل
العمالة غري املاهرة� ،أم��ام �أب��واب العمل املحدودة وفر�ص التعليم
غري املت�ساوية ،التي �أف�ضت �إىل معدالت �أمية مرتفعة ،حيث تعترب
واحدة من �أ�صل �أربع ن�ساء وواحد من �أ�صل ع�شرة رجال �أميني� ،إذ �إن
 %5,5من الرجال
ب�ين �أج���ي���ال – 15
«يشكل الالجئون يف األردن نتاج واقع اللجوء
القسري اإلسرائيلي لقرابة  500ألف الجيء من
 29ه����م �أم����ي��ي�ن،
إجمايل  900ألف فلسطيني جلأوا بفعل عدوان
م��ق��اب��ل  %3,4من
عام  1948إىل املناطق املجاورة ،ونزوح أكرث
ال��ن�����س��اء يف نف�س
من نصف مليون الجيء ،منهم حوايل  200ألف
نزحوا جمددًا كالجئني إىل املناطق املجاورة،
اجليل .بينما حملت
 %95منهم إىل الضفة الشرقية ،نتيجة العدوان
ال���ظ���روف ال�صعبة
اإلسرائيلي عام  1967واملجازر التي ارتكبتها
ببع�ض الأ���س��ر �إىل
قوات االحتالل بحق الشعب العربي الفلسطيني،
والتي ُسجل منها  60جمزرة موثقة على األقل
�إخ���راج �أبنائها من
يف ذلك العام ،بعد أن اقرتفت  30جمزرة خالل
م��ق��اع��د ال���درا����س���ة
العام ُ ،1948سجل منها ست جمازر «موثقة»
لاللتحاق املبكر يف
خالل شهر أيار (مايو) وحده من ذات العام،
وتدمري أكرث من  531قرية فلسطينية واالستيالء
���س��وق ال��ع��م��ل ورف��د
على أكرث من  % 90من أراضي الالجئني
ال���ع���ائ���ل���ة مب�����ص��در
الفلسطينيني».
دخل ي�ساعدها على

* المؤرخ الفلسطيني الدكتور سلمان أبو ستة(.)64
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جمابهة متطلبات احلياة .وت�شكل عمالة الأطفال �أح��د التحديات
ال�شائكة ،يف �ضوء معطيات ت�شري �إىل �أن نحو  %6,9من �أطفال
املخيمات من عمر  15عام ًا فما فوق يعملون يف مهن ب�سيطة ،مقابل
 %30منهم يعملون يف �أعمال مهنية وت�صنيعية حرفية متعددة(.)67
ويف ظل غياب احلماية وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي ،ف�إن
«الرحيل الطوعي» يع ّد �أحد النواجت التي تدفع بالفل�سطينيني ،ال�سيما
الفئة ال�شابة منهم� ،إىل التفكري يف الهجرة ،للبحث يف ف�ضاءات
دول �أخرى عن فر�ص عمل �أو تعليم( ،)68ولكنها قد ت�شخ�ص �أي�ض ًا
يف مظاهر جمتمعية �سلبية قد تع ّد مالذ ًا لل�شباب العاطل عن العمل
والفاقد ملواطنته الفعلية� ،أو لأولئك الذين ال يحملون رقم ًا وطني ًا
وي�شعرون بالغنب والتمييز ،من �أجل «تفريغ» معاناتهم وقتي ًا ،كما
قد تتخذ �أمناط ًا من العنف املجتمعي ،رغم �أن تلك الإ�شكالية تطال
املجتمع الأردين الأرحب� ،إذ تن�شغل احلكومة منذ فرتة بالوقوف على
�أ�سبابها و�سبل معاجلتها ،ولكن جمتمع الالجئني الفل�سطينيني عموم ًا
يتوحد �ضمن منظومة قيمية جمتمعية ت�شكل «احلا�ضنة االجتماعية»
والبيئة احل�صينة بالن�سبة لهم �أمام التحديات ،واملوحدة حول ت�أكيد
هويتهم الفل�سطينية وحق العودة �إىل ديارهم و�أرا�ضيهم التي هُ ّجروا
منها بفعل العدوان ال�صهيوين عامي  1948و.1967
يواجه الفل�سطينيون من حملة البطاقات «امللونة» حتديات متداخلة
مت�س احل�� ّد الأدن��ى
تطال جممل املجاالت احلياتية املتعددة ،التي ّ
للحقوق الأ�سا�سية يف ال�صحة والتعليم والعمل ،واحلماية والأم��ان،
وبال�ضرورة يف العي�ش الكرمي ،عدا عن احلقوق املدنية وال�سيا�سية
التي تعترب بالن�سبة �إىل غالبيتهم «ترف ًا» �أمام ما يعدّونه «تهمي�ش ًا»
و«مت���ي���ي���ز ًا» «وح���رم���ان��� ًا»
«لقد أردت تغيري ظرويف الصعبة بطرق با�سم ت�أكيد الهوية وتثبيت
أبواب الهجرة
ّ
صوب الدول الغربية دون احلق .و�إذا كان �أ�صحاب
نتيجة ..وها أنذا اليوم عاطل عن العمل
منذ نيل شهادة الثانوية العامة ،والتنقل ال���ب���ط���اق���ات اخل�����ض��راء
بني مهن غري ثابتة ،فاجلهاز احلكومي وال���زرق���اء م��ن الالجئني
مغلق والقطاع اخلاص حمدود..
ومراكز الفل�سطينيني يت�شاركون،
التدريب املهني مشروطة ..فماذا
يفعل الشباب مثلي للحصول على ���ش��ك��ل��ي�� ًا ،يف �إ���ش��ك��ال��ي��ات
مصدر رزق يؤمن لهم وألسرهم احلياة غ��ي��اب الإط����ار ال��ق��ان��وين
الكرمية.»..
وال���ت�������ش���ري���ع���ي امل���ح���دد
* حاتم سالم ( 23عام ًا) ،من أبناء غزة ،ل��و���ض��ع��ه��م ،م���ع الأخ����ذ
(بتصرف) .بعني االعتبار الفروقات
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« ....وكأننا غري موجودين ...فأحوالنا
املعيشية تزداد سوءًا يومًا بعد
آخر ..وقائمة املمنوعات آخذة يف
التضخم ...وعند سؤالنا أين ذهبت
الرد سريعًا ..هكذا هي
حقوقنا ..يأتينا ّ
التعليمات!!».

القانونية وال�سيا�سية
فيما بينهم ،وما يج ّر
ذل����ك ب��ال��ت��ب��ع��ي��ة من
�إره��ا���ص��ات جمتمعية
�ضاغطة ،ف����إن حملة
* أبو حامد ،من حملة البطاقة الخضراء.
البطاقات ال�صفراء
لي�سوا ب���أح�����س��ن ح��ال
م��ن �أق��ران��ه��م ،يف ظ��ل التعر�ض لتهديدات وم�ضايقات وم��ن��اورات
من الأجهزة جتعل حياتهم قلق ًا م�ستمر ًا ،ف�ض ًال عن التمييز وعدم
امل�ساواة والعدالة يف احلقوق مع الأردنيني من �أ�صول �شرق �أردنية،
تتبني يف مظاهر خمتلفة منها �ض�آلة فر�ص العمل يف جهاز الدولة
وعدم منحهم حقوق ًا مت�ساوية يف الأجهزة الأمنية والع�سكرية ويف
املنا�صب ال�سيا�سية والعامة ،وحتجيم ح�ضورهم يف امل�شهد ال�سيا�سي
واملجل�س الت�شريعي ،مبا ي�ضع �ضمانة عدم انتهاء حالهم �إىل ما انتهى
�إليه حملة البطاقة اخل�ضراء على حمك اال�ستهداف الدائم.
ويعاين الفل�سطينيون من حملة البطاقات اخل�ضراء من �إ�شكاليات يف
العمل والتعليم والتملك .وبالن�سبة للم�س�ألة الأخرية؛ ف�إذا جرى �سحب
اجلن�سية الأردنية والرقم الوطني منهم ومنحهم البطاقة اخل�ضراء
ف�إن حقهم يف �أمالكهم يبقى قائم ًا وال ي�ضيع عليهم حتى بعد
جتريدهم اجلن�سية( ،)69ولكن الإ�شكالية تكمن فيمن �أراد التملك
منهم بعد ذلك ،حيث ال ي�ستطيع فتح مكتب �أو حمل خا�ص� ،إال مبوافقة
�أمنية غالب ًا ما ت�أتي بالرف�ض ،فيتم اللجوء �إىل ت�سجيل العقار با�سم
�شخ�ص �آخر ،كما من غري امل�سموح لهم االلتحاق باجل�سم الوظيفي
للدولة ،مقابل فر�ص �ضئيلة يف القطاع اخلا�ص ،مبا ي�ضطرهم دوم ًا
للعمل عند �آخرين يف مهن حرفية� ،أو ما ي�سمى «العمل بالباطن» ،ومن
غري املتاح احل�صول على رخ�صة �سواقة خا�صة �إال با�سم �آخر ،وبعك�س
ذلك يحتاج �إىل موافقة �أمنية ،فيما يقول بع�ضهم �أنهم يعاملون كما
الأجنبي يف الر�سوم املدر�سية واجلامعية.
أبناء قطاع غزة :معاناة ممتدة

تتخذ �أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني من �أبناء قطاع غزة ،الذين
هّ ّجروا �إىل غزة عام  1948ومن ثم �إىل الأردن عام  ،1967منحى
�أكرث �سوء ًا يف ظل غياب احلقوق املدنية واالجتماعية واالقت�صادية.
وتقدر وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
(الأونروا) عدد امل�سجلني لديها منهم بنحو � 135ألف �شخ�ص ،منهم
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� 20ألف يف خميم غزة ،املعروف مبخيم جر�ش ،من �إجمايل قرابة
� 350 – 300ألف مقيمني يف الأردن.

الطبيب الأردين»( .)71وما تزال تلك الق�ضية متفاعلة حتى اللحظة
ح�سم ،مثلها يف ذلك مثل املطالبات الأخرى.
دون ْ

مل يتمتع الجئي غزة يوم ًا باملواطنة الأردنية ،حيث ال يحملون الرقم
الوطني منذ تهجريهم �إىل الأردن ،و�إمنا ميتلكون جواز �سفر م�ؤقت
ل�سنتني مع هوية �شخ�صية جرى منحها لهم لت�سيري معامالتهم
و�أمورهم ،وهناك ن�سبة قليلة منهم ميتلكون وثيقة م�صرية ()%1,02
�أو بدون �أية وثائق (.)%0.37

ونتيجة لذلك؛ ي�ضطر �أبناء غزة للعمل بدون ترخي�ص ،مبا يجعلهم
عر�ضة البتزاز �أ�صحاب العمل من ناحية حتديد الراتب الذي يقبلون
به مهما كانت قيمته ال�ضئيلة ،عدا عن الإمتيازات الوظيفية التي
يحرمون منها .بينما يعمل غالبيتهم �ضمن �أعمال ع�شوائية غري
منظمة ،ويف املهن احلرة والتجارة واملقاوالت من «الباطن» .وكثري ًا ما
�أجربت الو�ضعية القانونية وثقل ال�ضغوط املجتمعية �أبناء غزة للعمل
بغري �شهاداتهم ،يف �أعمال حرفية ب�سيطة �أو عمال مياومة �أو العمل
مع �آخرين يف مكاتب �أو عيادات �شريطة عدم رفع يافطة ب�أ�سمائهم.

يحتكم �أبناء غزة �إىل قيود و�ضوابط قانونية حتدد عملهم وتعليمهم
مما �أدى �إىل ارتفاع معدالت الفقر والبطالة بني �صفوفهم ،حيث ال
ميكن لهم العمل يف القطاع احلكومي �أو مزاولة بع�ض املهن مثل طب
الأ�سنان �أو الهند�سة الزراعية �أو املحا�سبة القانونية �أو ال�صيدلة �أو
حتى العمل يف القطاع ال�سياحي والبنوك ،مقابل فر�ص حمدودة يف
القطاع اخلا�ص �شريطة املوافقة الأمنية ،بينما ي�شرتط التحاقهم
مبراكز التدريب املهني موافقة وزارة الداخلية.
وبناء على قوانني منفردة خا�صة ببع�ض النقابات املهنية الأردنية ال
متنح مزاولة املهنة حلاملي جواز ال�سفر الأردين امل�ؤقت من الالجئني
الفل�سطينيني ملمار�سة مهن طب الأ�سنان والهند�سة الزراعية وال�صيدلة
واملحا�سبة القانونية وقائمة من املهن الطبية ،با�ستثناء املحاماة نتيجة
اتفاقية املعاملة باملثل بني اجلانبني الأردين والفل�سطيني �أتاحت للغزي
مزاولة مهنة املحاماة( .)70ورغم املطالبات املتكررة من قبل حملة
ال�شهادات اجلامعية من �أبناء غزة ملزاولة املهنة �إال �أن الر ّد ي�أتي دوم ًا
بال�سلب ،وي�شار هنا �إىل حراك �أطباء الأ�سنان من �أبناء غزة املقيمني
يف الأردن والذين يحملون جوازات �سفر م�ؤقتة للمطالبة مبنحهم
احلق يف احل�صول على رخ�صة مزاولة للمهنة ،م�شريين �أن عددهم
ال يتجاوز  35طبيب �أ�سنان «وال ي�شكلون عبئ ًا على املهنة يف حال
منحهم رخ�ص مزاولة املهنة» ،غري �أن الر ّد الر�سمي ي�أتي دوم ًا جاهز ًا
ب�أن «ق�ضية هذه الفئة داخلية تخ�ص النقابة ،و�أن وزارة ال�صحة ال
ت�ستطيع اتخاذ القرار وتطبيقه باعتباره خمالف ًا لقانون النقابة» ،مبا
يتوجب على الأخرية «التقدم بطلب تعديل نظامها الداخلي واملحدد
ملن يحق له احل�صول على رخ�صة مزاولة املهنة» ،معتربة �أن «ن�سبة
البطالة بني �صفوف �أطباء الأ�سنان الأردنيني عالية» ،و�أن «�شمول هذه
الفئة باالنت�ساب للنقابة� ،سيج ّر مطالبات م�شابهة من �أطباء الأ�سنان
ال�سوريني والعراقيني لنيل رخ�صة مزاولة املهنة ،وبالتايل مناف�سة

ال يتمكن �أبناء غزة من ت�أ�سي�س �أو االن�ضمام �إىل جمعيات تعاونية
ت�ساعد يف توفري م�صدر دخل لهم ،وهم غري م�شمولني يف برنامج
الت�شغيل الوطني ،وال يتلقون معونات من وزارة التنمية االجتماعية
�أو �صندوق املعونة الوطنية ،كما ال ي�ستطيعون احل�صول على رخ�صة
�سواقة عمومي دون احل�صول على موافقات �أمنية لتمكينهم من العمل
ك�سائقني يف النقل العام.
تغلق �أمام الغزيني �أبواب التح�صيل العلمي يف اجلامعات احلكومية،
خال التناف�س على  300مقعد خم�ص�ص لأبناء املخيمات مبكرمة
ملكية ،من دون �أن ي�شمل ذلك الر�سوم ،بينما حتول �أو�ضاعهم ال�سيئة
دون االلتحاق بالدرا�سة يف اجلامعات اخلا�صة ،و�إذا ُقدّر لهم ذلك
يعاملون معاملة الأجنبي يف دفع الر�سوم ،بينما مت �إعفائهم م�ؤخر ًا من
ر�سوم التعليم الأ�سا�سي والثانوي( .)72وبح�سب درا�سة �أجريت م�ؤخر ًا
على خميم غزة؛ ف�إن ن�سبة الأمية لل�سكان  15عام ًا فما فوق تقدر
بنحو  ،%13,8بينما تعترب ن�سبة الذين ي�ستكملون درا�ستهم بعد �إنهاء
املرحلة الثانوية قليلة ال تتجاوز  %13,2مقارنة مبا ن�سبته  %22من
ال�سكان يف الأردن ،وتت�ضمن هذه الن�سبة نحو  %13,2من الذين
يكملون درا�ستهم يف املجال املهني وكليات جمتمع «دبلوم» واجلامعات،
مبا فيها الدرا�سات العليا ،جمتمعني ،حيث بلغت ن�سبة الذين يح�صلون
على درجة البكالوريو�س  ،%6,5بينما تنخف�ض الن�سبة �إىل %0,3
للذين يح�صلون على درجة املاج�ستري و %0,1للحا�صلني على درجة
الدكتوراة .ويرجع ذلك �إىل معاملة الطالب الغزي كطالب �أجنبي
من حيث الر�سوم املدر�سية ،ومل يتغري الو�ضع �إال قبل فرتة ب�سيطة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك؛ تعترب ن�سبة عدم االلتحاق باملدر�سة كبرية
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للأطفال بني  18 – 6عام ًا بن�سبة  %9,1ب�سبب الفقر واالفتقار �إىل
القدرة املالية لإمتام الدرا�سة واحلاجة �إىل العمل(.)73
ال ّ
يقي�ض للغزّي حق متلك العقارات ،من �أرا�ضي �أو �أبنية� ،إال �ضمن
ً
�شروط معينة وموافقة �أمنية ،كثريا ما يتم رف�ضها ،على �أن ال يتجاوز
التملك العقار الواحد ،و�إذا �أراد متلك غريه فبو�ساطة وا�سم �شخ�ص
�آخر ،وي�سمح بثنائية التملك �إذا �أراد ت�أ�سي�س م�شروع معني �شريطة
�أن يتم ذلك عن طريق م�ؤ�س�سة ت�شجيع اال�ستثمار(� .)74أما �صحي ًا؛
ف�أبناء غزة غري م�شمولني �إجما ًال بالت�أمني ال�صحي ،ب�إ�ستثناء الأطفال
دون ال�ستة �أعوام حيث يعاجلون جمان ًا ،وبع�ض الأمرا�ض امل�ستع�صية
واملكلفة ،مثل ال�سرطان والكلى حيث ميكن احل�صول على ت�أمني �صحي
من خالل الدائرة املخت�صة التابعة لوزارة ال�صحة ،ومع ذلك تبقى
تلك احلاالت غري قادرة على ت�سديد بقية تكاليف عالجها املكلف،
حتى يف امل�شايف احلكومية.
يواجه �أهايل غزة �إ�شكالية يف ال�سفر ،حيث تطلب بع�ض الدول ت�أ�شرية
دخول �ضمن معايري معينة غالب ًا ما يتم رف�ضها ،بينما ال تتعامل �أخرى
مع جواز ال�سفر امل�ؤقت ل�سنتني الذي يحتازونه ،مقابل ثالثة ت�سمح به،
وبالتايل فرغم �أن جواز ال�سفر حل حمل وثيقة ال�سفر امل�صرية التي
كانت معتمدة حتى منت�صف ثمانينيات القرن املن�صرم ،ولكنها مل
حتل الإ�شكالية( .)75فيما يعترب بع�ضهم �أن الهوية ال�شخ�صية التي
منحت �إليهم لت�سيري �أمورهم نوع من �أنواع التمييز ،دون �أن ت�سهم يف
حل م�شاكلهم ،حيث ال ي�ستطيعون ا�ستخدامها يف املحكمة �أو دائرة
ال�سري �أو عند فتح ح�ساب يف البنك مث ًال ،عدا عن جتديدها يتم كل
�سنة و�ستة �أ�شهر ،مبا يعدّ ،بالن�سبة �إليهم� ،شك ًال من �أ�شكال الت�ضييق.
ويرتتب على الو�ضعية القانونية لأبناء غزة ،عدم امل�شاركة ال�سيا�سية،
حيث يحظر عليهم العمل ال�سيا�سي �أو امل�شاركة يف العملية االنتخابية
من الت�صويت والرت�شح� ،أو االلتحاق يف �أي حزب �سيا�سي �أو م�ؤ�س�سات
ومنظمات املجتمع املدين ،بحيث تظل امل�شاركة يف احلياة العامة
حم�صورة يف �أدنى �صورها من خالل الأندية يف املخيمات دون
اجلمعيات غري امل�سموح االنت�ساب �إىل ع�ضويتها لأنها تتبع وزارة
التنمية االجتماعية ،وكل ذلك حتت طائلة املوافقة الأمنية.
و�إزاء ذلك؛ يطلق �أبناء قطاع غزة على �أنف�سهم «باملهم�شني» قانوني ًا
واجتماعي ًا ،نتيجة �سيا�سة الإق�صاء املمار�سة �ضدهم يف العمل
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والتعليم والتملك ،وبالتايل العي�ش الكرمي ،يف ظل غياب �إطار قانوين
حمدد وتعليمات وا�ضحة ومرجعية معينة حيال التعاطي معهم ،مما
جعلهم مرتبطني دوم ًا باجلهات الأمنية يف كافة جماالت حياتهم،
مفتقدين ل�شعور اال�ستقرار والأمان.
وينتقد �أبناء غزة عدم وجود مرجعية قانونية يحتكمون �إليها عند
املطالبة بحقوقهم ،وغياب ت�شريع �أو قانون خا�ص لالجئني ،وبالتايل
ف�إن حقوقهم تخ�ضع ملزاجية اجلهاز الإداري ،لعدم وجود قانون
يحميهم ،مما جعلهم من �أكرث الفئات الفل�سطينية ا�ضطهاد ًا يف
الأردن ،ب�سبب االفتقار ل ّأ�س احلماية واحلقوق.
ويرون �أن �إلغاء جوانب الظلم التاريخي الفا�ضح الذي حلق بهم ،يت�أتى
عرب وقف التعامل مع �أبناء غزة «كحالة �أمنية» ،وعدم التمييز �ضدهم
يف املجاالت احلياتية ،وتقدمي الت�سهيالت الالزمة لت�سيري �ش�ؤونهم،
و�سبل حركتهم وتنقلهم ،ومعاملتهم كما الأردنيني يف الر�سوم وفر�ص
العمل والتعليم ،والتمتع باخلدمات ال�صحية والتعليمة واالجتماعية،
واحلقوق املدنية ،وتطبيق ن�صو�ص العهد الدويل للحقوق االقت�صادية
واالجتماعية عليهم ،ومتديد جواز ال�سفر خلم�س �سنوات بد ًال من
�سنتني ،بالإ�ضافة �إىل مطالبة م�ؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية االهتمام
بالالجئني من �أبناء قطاع غزة ومن �سحبت جن�سيتهم.
إجراءات حكومية

ال ينف�صل التج�سيد الفعلي لدولة «املواطنة» ،عن �إرادتها اجلد ّية
يف حتقيق الدمج وامل�ساواة ،وعن �آلياتها الدميقراطية والتعددية.
تلب�سه من هوية ،وعرب امل�ؤ�س�سات
�إذ ت�ستطيع الدولة ،امل�ؤمنة مبا ّ
وال�سيا�سات احلكومية والأجهزة التنفيذية والقوانني� ،أن تتخذ من
التدابري والإجراءات ما يف�ضي �إما جلهة تعميق الفروقات ال�سيا�سية
واملجتمعية بني املواطنني واملقيمني لديها� ،أو ما ي�سهم يف �إلغاء هذه
التمايزات ،والعمل ،بد ًال من ذلك ،على تعزيز امل�ساواة بينهما.
وال ي�ساعد �إلتزام الدولة باتفاقيات حقوق الإن�سان �أو انطواء
د�ستورها ،كما الأردن ،على مقت�ضيات ذات �صلة باحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية ومببد�أ امل�ساواة بني اجلميع ،يف ردم اله ّوة القائمة بني
املواطنني وغري املواطنني ،طاملا بقيت املمار�سة بعيدة عن النفاذ �إىل
روح املواطنة الكاملة .كما قد تعجز �آليات الدميقراطية ،التي و�ضعتها
الدولة بنف�سها �أو �سمحت بها ،عن تقلي�ص الفجوة القائمة ما دامت
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ت�سيرّ يف االجتاه املعاك�س للهدف املن�شود.
و�إذا كانت الإجراءات والقرارات احلكومية التي �سبق ذكرها قد
فاقمت من الو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية القا�سية التي يعي�شها
زهاء مليون فل�سطيني مقيمني يف اململكة بال رقم وطني ،ف�إن �إ�ضافة
ما من �ش�أنه �أن يك ّر�س �سيا�سة اال�ستثناء والإق�صاء ،قد يلحق �أ�ضرار ًا
ت�صب بطبيعة احلال يف م�صلحة الدولة نف�سها
عامة على املجتمع ،ال ّ
ووحدة ن�سيجها.
وينطبق ذلك على ا�ستثناء ه�ؤالء من قرار احلكومة ،ال�صادر يف
ت�شرين الثاين (نوفمرب)  ،2012بتعوي�ض املواطنني املت�ضر ّرين من
رفع الدعم عن امل�شتقات النفطية� ،أي مبا ينطبق على حملة اجلن�سية
الأردنية فقط ،والذي تقرر اعتماده ب�سبب «الأزمة االقت�صادية
اخلانقة التي ت�شهدها اململكة» ،وفق ما �أعلنه رئي�س الوزراء عبد اهلل
الن�سور (يف العا�شر من تاريخه).
وقد حاولت احلكومة عرب قنواتها املختلفة تف�سري ذلك «اال�ستبعاد»
ب�أنه احتكام ملوقف ر�سمي ثابت من حق العودة ورف�ض التوطني� ،أمام
مقوالت اليمني ال�صهيوين املتطرف التي ن�شطت م�ؤخر ًا حول «اخليار
الأردين» و«الوطن البديل» .وتدلل احلكومة على هذا املق�صد ب�سوابق
ر�سمية كانت جتمل �أبناء غزة �ضمن الرعاية االجتماعية باعتبارهم

جزء ًا من املجتمع ،كما حدث �سابق ًا عند �شمولهم ب�صرف البطاقات
التموينية ،على �سبيل املثال� .إال �أن الإتكاء دوم ًا على ذريعة «تثبيت
ربر جتاه �شريحة وا�سعة
احلق» بات «م�سوغ ًا لتمييز �إق�صائي غري م ّ
مقيمة يف البلد ،مبا ي�ض ّر مبل�صحة الأردن» ،وفق قول الدكتور قا�سم.
ووجد قرار «اال�ستثناء» ا�ستياء ًا وا�سع ًا بني �صفوف م�ستهدفيه ،حيث
ي�ضيف �أعباء ًا اقت�صادية جديدة عليهم و�سط ظروفهم املعي�شية
ال�صعبة ،ف�ض ًال عن �أنه ال يفرق بني الوافدين املقيمني على الأرا�ضي
الأردنية لأ�سباب خمتلفة ،مثل العراقيون وال�سوريون وامل�صريون،
وبني زهاء مليون فل�سطيني� 800 ،ألف منهم ُج ّردوا من جن�سيتهم
الأردنية ،التي كانت قد ُمنحت لهم يف �إطار وحدة ال�ضفتني ،رغم
�أنهم ما يزالون مقيمني يف اململكة ومل تطالبهم ال�سلطات الر�سمية
بالرحيل ،حتى الآن.

« ...استثناؤنا من تعويض رفع الدعم عن
املشتقات النفطية ،قرار غري منصف..
ويلحق الغنب بنا ...ويعاملنا كأغراب أو أجانب
طارئني وليس مساهمني فاعلني يف
نسيج هذا البلد ...من دون أن يلغي ذلك
حقيقة أننا ضيوف إىل حني عودتنا إىل وطننا
فلسطني»...
سليم عبد الرحمن ( 45عام ًا) أحد المستثنين
من حملة البطاقات الخضراء
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رابعًا :الخالصة والتوصيات
تتداخل جتليات الو�ضعية القانونية ال�سيا�سية واملجتمعية للفل�سطينيني
املقيمني يف الأردن ممن ال يحملون رقم ًا وطني ًا ،مع �إرها�صات واقع
التهجري الق�سري من ديارهم و�أرا�ضيهم بفعل العدوان ال�صهيوين
عامي  1948و 1967وانتهاكات االحتالل يف الفرتة ال�سابقة
والالحقة بهما ،والتي �ألقت بتبعاتها ال�سلبية على ظروفهم و�أو�ضاعهم
االقت�صادية واالجتماعية واحلياتية.

يواجهون حتديات متداخلة تطال جممل املجاالت احلياتية املتعددة،
مت�س احل ّد الأدنى للحقوق الأ�سا�سية يف ال�صحة والتعليم والعمل،
التي ّ
واحلماية والأمان ،وبال�ضرورة يف العي�ش الكرمي ،عدا عن احلقوق
املدنية وال�سيا�سية التي تعترب بالن�سبة �إىل غالبيتهم «ترف ًا» �أمام ما
يعدّونه «تهمي�ش ًا» و«متييز ًا» «وحرمان ًا» با�سم «ت�أكيد الهوية» و«تثبيت
احلق».

وقد خلق غياب �سيا�سة �أردنية ر�سمية وا�ضحة عن التعاطي معهم،
�إ�شكاليات مزدوجة تنقلت بني «الهوية» و«الدمج» و«املواطنة» ،فيما
�أعتمد نهج الأخذ بنا�صية «تثبيت احلق» �أمام مقوالت �صهيونية
متكررة حول «الوطن البديل» و«التوطني» ،مربر ًا ر�سمي ًا لإجراءات
عملية و�صفت «بغري �إن�سانية وال قانونية» ،مثل �سحب اجلن�سية،
و�سط م�ساعي �أطراف يف الداخل الأردين لتعظيم «فزاعة» التوطني،
بق�صد �أو بدونه ،للداللة على اخلطر وتوظيفه غطا ًء «�شرعي ًا» ملطالب
«حتجيم الدور» ح ّد التهمي�ش.

و�إذا كان �أ�صحاب البطاقات اخل�ضراء والزرقاء من الالجئني
الفل�سطينيني يت�شاركون� ،شكلي ًا ،يف �إ�شكاليات غياب الإطار القانوين
والت�شريعي املحدد لو�ضعهم ،مع الأخذ بعني االعتبار الفروقات
القانونية وال�سيا�سية فيما بينهم ،وما يج ّر ذلك بالتبعية من �إرها�صات
جمتمعية �ضاغطة ،ف�إن حملة البطاقات ال�صفراء لي�سوا ب�أح�سن
حال من �أقرانهم ،يف ظل التعر�ض لتهديدات وم�ضايقات ومناورات
من الأجهزة جتعل حياتهم قلق ًا م�ستمر ًا ،ف�ض ًال عن التمييز وعدم
امل�ساواة والعدالة يف احلقوق مع الأردنيني من �أ�صول �شرق �أردنية،
تتبني يف مظاهر خمتلفة منها �ض�آلة فر�ص العمل يف جهاز الدولة
وعدم منحهم حقوق ًا مت�ساوية يف الأجهزة الأمنية والع�سكرية ويف
املنا�صب ال�سيا�سية والعامة ،وحتجيم ح�ضورهم يف امل�شهد ال�سيا�سي
واملجل�س الت�شريعي ،مبا ي�ضع �ضمانة عدم انتهاء حالهم �إىل ما انتهى
�إليه حملة البطاقة اخل�ضراء على حمك اال�ستهداف الدائم.

وقد ت�سببت تلك الإجراءات ،حتت بند تنفيذ تعليمات قرار فك
االرتباط ،يف ت�أثر �آالف من الفل�سطينيني ،تقدرهم جهات غري ر�سمية
بنحو � 800ألف ،ممن تعر�ضوا ل�سحب الرقم الوطني ،ي�ضاف �إليهم
حوايل � 350 – 300ألف من �أبناء قطاع غزة ممن مل يحملونه يوم ًا،
مبا يجعل عدد الفل�سطينيني املقيمني يف الأردن ممن ال يحملون الرقم
الوطني ،وفق تلك التقديرات ،حوايل املليون �شخ�ص.
جت ّر الو�ضعية القانونية وال�سيا�سية امل�ؤطرة لوجود ه�ؤالء يف الأردن ،يف
ظل غياب الإطار القانوين املحدد لهم� ،إ�شكاليات اجتماعية واقت�صادية،
ت�شتبك مع حقوق مدنية تخ�ص فر�ص العمل والتعليم والتملك وحرية
التنقل واحلركة واحلماية والأمان ،مبا ي�ضمن احل ّد الأدنى للعي�ش
الكرمي ،يف ظل انتقادات حملية ودولية مبخالفتها لأب�سط املعايري
الدولية والإن�سانية التي تن�ص على الفر�ص املت�ساوية وعدم التمييز.
خل�صت الدرا�سة �إىل �أن الفل�سطينيني من حملة البطاقات «امللونة»
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كما خل�صت الدرا�سة �إىل جمموعة من التو�صيات التي عبرّ عنها
�أ�صحاب امل�شكلة �أنف�سهم ،من خالل اللقاءات التي �أجراها مركز
الفينيق للدرا�سات االقت�صادية معهم ،والتي ميكن �إجمالها على
النحو التايل:
في المجال المدني:

ي�ؤكد الالجئون الفل�سطينيون على حق عودتهم �إىل ديارهم و�أرا�ضيهم
التي هُ ّجروا منها عامي  1948و ،1967باعتبار �أن حق العودة،
قانوني ًا ،ينطبق على كل فل�سطيني اللجوء وال�شتات ،دون ا�ستثناء،
ممن يحملون اجلن�سية الأردنية و�أ�ؤلئك الذين ال يحملونها ،مبن

ظروف عمل الفلسطينيين في األردن

فيهم �أ�صحاب البطاقات ال�صفراء واخل�ضراء و�أبناء غزة� ،إذ �أن
حمل اجلن�سية ،وفق �آراء خرباء يف القانون الدويل ،ال عالقة له بحق
العودة ،حيث ال ينتق�ص منه وال ي�سقطه ،فحق العودة حق طبيعي ح�سب
قرارات ال�شرعية الدولية ،و�أكده القرار الدويل  194ومل ين�شئه ،فيما
كررته اجلمعية العامة للأمم املتحدة منذ �إ�صداره (العام )1948
لأكرث من  130م ّرة ،ما حوله �إىل قانون دويل عريف ملزم.
ومبوازاة التم�سك بتطبيق حق العودة ،الذي ال يقبل االهتزاز بالن�سبة
لالجئني الفل�سطينيني ،ف�إن ثمة مطالب �أخرى ،لي�س بال�ضرورة تعبرّ
عن ر�أي املركز و�إمنا تنبع �أ�سا�س ًا من معتقد �أ�صحاب امل�شكلة يف كيفية
املعاجلة ،مت �إجمالها فيما يلي:
 �إعادة النظر بقانون اجلن�سية ليتالءم مع املعايري القانونية الدولية،ويواكب التطورات ال�سيا�سية واالجتماعية يف الأردن ،ولإعادة
احلقوق لأ�صحابها.
 �إعطاء االخت�صا�ص لل�سلطة الق�ضائية للنظر يف القرارات الإداريةاخلا�صة ب�إعطاء و�سحب اجلن�سية.
 الدعوة �إىل �إعادة النظر يف تعليمات فك االرتباط� ،إما جلهةالإلغاء �أو التعديل ،فيما قد ي�سمح �إن�شاء املحكمة الد�ستورية
بطرح املطالبة �أمامها� ،أو رفع الق�ضايا التظلمية من وراء �سحب
اجلن�سية.
 رف�ض البع�ض ،ممن �أجريت معهم اللقاءات ،حماولة ربط مطالبة�إلغاء فك االرتباط بالتوطني ،معتربين �أنها دعوة لإزالة ما و�صفوه
«باجلرمية الإن�سانية» التي ارتكبت بحق الفل�سطينيني من وراء
�سحب اجلن�سية دون �سند قانوين� ،إذ ال ميكن التخلي عن حق
العودة ،فالرقم الوطني لي�س �أهم بالن�سبة لالجئني الفل�سطينيني
من القرار  ،194ولكن ذلك من �أجل تثبيت احلق و�ضمان احلياة
الكرمية لهم.
 اعتقد نف�س ه�ؤالء الأ�شخا�ص «بخط�أ مطلب قوننة فك االرتباطوتعديل قانون اجلن�سية الأردين تبع ًا لذلك» ،مفندين ر�أي من
يذهب �إىل ذلك بتنافيه �أ�ص ًال مع زعمهم ب�أن فك االرتباط «قرار
�سيادي» ،وبالتايل ال يحتاج ربطه بقانون �آخر �أو قوننة �أو د�سرتة،
فهو يتمتع بال�سيادة وال�سمو يف مرتبة الت�شريعات� ،أما القول
بتقنني التعليمات والإجراءات والت�صرفات التي ن�ش�أت على �إثر
فك االرتباط فهو مطلب غري قانوين ،بح�سبهم ،باعتبار قرار فك

االرتباط «غري د�ستوري» و�إمنا خطاب ًا �سيا�سي ًا ،وب�صفته كذلك
لي�س له قوة الت�شريع وال تن�ش�أ عنه نتائج قانونية.
وتتماهى تلك املطالب مع �أخرى ترى ب�ضرورة:
 و�ضع اتفاقية عربية تنظم و�ضع الالجئني الفل�سطينيني وحقوقهميف الدول العربية مبا ين�سجم مع القوانني الدولية ذات العالقة،
�إىل حني عودتهم �إىل ديارهم و�أرا�ضيهم التي هُ ّجروا منها بفعل
العدوان ال�صهيوين عامي  1948و.1967
 توحيد الإطار القانوين الناظم لو�ضعهم يف الدول العربية كبديلعن التعليمات والقرارات واملرا�سيم الإدارية الوزارية ،و�إن�شاء
هيئة رقابية ذات �صالحيات وا�سعة.
 �ضمان احرتام حقوقهم املدنية واالجتماعية واالقت�صادية مبايكفل �صون كرامتهم الإن�سانية دون امل�سا�س بهويتهم الوطنية �أو
االنتقا�ص من حقهم يف العودة �أو التورط يف م�شاريع التوطني.
 الف�صل التام بني املتغريات واملواقف ال�سيا�سية وحقهم يف التمتعباحلقوق املدنية واالجتماعية واالقت�صادية.
 تبني وامل�صادقة على االتفاقيات الدولية والإقليمية املتعلقةبالالجئني وعدميي اجلن�سية واملهجرين.
وتخ�ص التو�صيات الأخرى الو�ضعية القانونية واملجتمعية لأبناء قطاع
غزة ،يف ظل غياب ت�شريع �أو قانون خا�ص لالجئني ،وبالتايل ف�إن
حقوقهم تخ�ضع ملزاجية اجلهاز الإداري ،لعدم وجود قانون يحميهم،
مما جعلهم من �أكرث الفئات الفل�سطينية ا�ضطهاد ًا يف الأردن،
الفتقارهم للحماية واحلقوق.
ويرى ه�ؤالء �أن �إلغاء جوانب الظلم التاريخي الفا�ضح الذي حلق بهم،
يت�أتى عرب:
 وقف التعامل معهم «كحالة �أمنية». عدم التمييز �ضدهم يف املجاالت احلياتية ،وتقدمي الت�سهيالتالالزمة لت�سيري �ش�ؤونهم ،و�سبل حركتهم وتنقلهم.
 متديد جوازات ال�سفر الأردنية امل�ؤقتة املمنوحة لأبناء قطاع غزةخلم�س �سنوات بد ًال من �سنتني.
 مطالبة م�ؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية االهتمام بالالجئني من �أبناءقطاع غزة ومن �سحبت جن�سيتهم.
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في المجالين االقتصادي واالجتماعي:

 ال�سماح للفل�سطينيني املقيمني يف الأردن بت�سجيل عقاراتب�أ�سمائهم دون احلاجة �إىل موافقة �أمنية.
 ال�سماح للفل�سطينيني من حملة البطاقات اخل�ضراء من �أبناءال�ضفة الغربية املقيمني يف الأردن بالدرا�سة يف اجلامعات
احلكومية وبر�سوم عادية.
	�إلغاء القيود القانونية على مزاولة العديد من املهن للفل�سطينينيمن حملة اجلوازات الأردنية امل�ؤقتة مثل طب الأ�سنان والهند�سة
الزراعية واملحا�سبة القانونية وال�صيدلة والقطاع ال�سياحي
والبنوك وغريها.
 -ال�سماح للفل�سطينيني من حملة اجلوازات الأردنية امل�ؤقتة
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االلتحاق مبراكز التدريب املهني دون احل�صول على موافقات من
وزارة الداخلية.
ال�سماح للفل�سطينيني من حملة اجلوازات الأردنية امل�ؤقتة
بت�أ�سي�س واالن�ضمام �إىل اجلمعيات التعاونية التي ت�ساعدهم يف
توفري م�صدر دخل لهم.
ال�سماح للفل�سطينيني من حملة اجلوازات الأردنية امل�ؤقتة
باحل�صول على رخ�صة �سياقة عمومي دون احل�صول على
موافقات �أمنية لتمكينهم من العمل ك�سائقني يف و�سائل النقل
العمومي.
معاملة الفل�سطينيني من حملة جوازات ال�سفر امل�ؤقتة واملقيمني يف
الأردن ا�سوة بالأردنيني يف اجلوانب املتعلقة باخلدمات ال�صحية.
تطبيق ن�صو�ص العهد الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية
على الفل�سطينيني 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 international 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 empowered supervisory commission.
Authorizing the acceptance of ID cards issued
by the Jordanian Civil Status Dept. for the Gazzans in Jordan as an official identity document
in all Government institutions, as well as increasing its validity. The validity of their passports is also to be also extended to five years
instead of two.
To ensure respecting their civil, social and economic rights maintaining their human dignity
without prejudice of their national identity, dishonor their right of return, or engage in resettlement 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, stateless and displaced people.
Demanding the Palestinian Authority to care
for the refugees of Gaza Strip and those whose
citizenships were withdrawn.
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In the economic and social field:

- Allowing Palestinians living in Jordan to register 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 Palestinians holding temporary Jordanian passports of practicing professions such as dentistry, agriculture engineering, auditing, pharmacy,
tourism and banking, etc.
- Allowing Palestinians holding temporary Jordanian passports in the vocational training institutions without obtaining special permissions
from the Ministry of Interior.
- Allowing Palestinians holding temporary Jordanian passports to establish and join cooperative societies helping them to secure a source
of income.
- Allowing Palestinians holding temporary Jordanian 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 Jordanian passports as Jordanians in terms of public
health services.
- Application of the provisions of the International 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 citizenship, 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 Jordanian 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 social rights on their various living conditions, taking
into account their temporary statues awaiting return to their homes and lands of which they were
forced out.
This study employed the descriptive analysis methodology, 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 references, conducting interviews with expert official,
political, legal, social and technical figures; as well
as speaking directly to the targeted group of Palestinians, questioning them and later on analyzing 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 frameworks related to the status of Palestinians in Jordan, in addition to the international laws and resolutions 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 disengagement with the West Bank, and the following decisions 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 recommendations 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 formations in Jordan in order to restore rights to
claimants.
- Restoring the mandate of the judiciary to consider the administrative decisions related to
granting and withdrawing the nationality.
- A call to reconsider the directives of the disengagement, either to be cancelled or altered.
- Considering the disengagement decision as
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