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  خلفية

  :الفلسطينيون يف األردن
  معطيات وبيانات وأرقام

 جابر سليمان

  إطار تاريخي: أوالً 
يف أواخـــر العهـــد العثمـــاين، مل تكـــن املســـاحة اجلغرافيـــة الواقعـــة شـــرقي نهـــر األردن 

)Transjordan ( التـــي كانـــت "فلســـطين التاريخيـــة"حينهـــا باســـم ســـوى جـــزء ممـــا عـــرف ،
أمــا املنطقــة الواقعــة غربــي النهــر، فهــي فلســطين ). ٢كــم ٠٠٠,١١٧(تضــم ضــفتي النهــر 

  ).٢كم ٠٠٠,٢٧(بمساحتها وحدودها املعروفة خالل فترة االنتداب البريطاين عليها 
حركــة ويف الفتــرة العثمانيــة، مل تكــن هنــاك حــدود أو فواصــل مــن أي نــوع حتــد مــن 

وكانـــت احليـــاة يف شـــرق األردن تتســـم بطـــابع البـــداوة والطـــابع . الســـكان عبـــر الضـــفتين
الريفي القبلي، إذ مل تكن املدن األردنية املعروفـة اليـوم سـوى بلـدات ريفيـة صـغيرة، يف 

جمتمعـــاً فالحيـــاً، وكانـــت مراكـــز %) ٧٥(حـــين أن اجملتمـــع الفلســـطيني كـــان يف أغلبيتـــه 
تشــــكل يف فلســــطين، وال ســــيما يف النصــــف الثــــاين مــــن القــــرن مدينيــــة مهمــــة قــــد بــــدأت ت

التاســـع عشـــر، ومـــع بـــدايات دخـــول العالقـــات الرأســـمالية إىل واليـــات الدولـــة العثمانيـــة، 
وضمنها فلسطين، يف إثر انفتاحها على أوروبا وصدور سلسلة من القوانين التحديثيـة، 

  .١٨٥٨لسنة " قوانين التنظيمات"أو ما سمي 
يعــي يف هــذه احلــال أن يكــون االجتــاه الرئيســي حلركــة الســكان بــين وكــان مــن الطب

وكانـــت القبائـــل الشـــرق األردنيـــة تغـــزو قـــرى الســـاحل . الضـــفتين مـــن الشـــرق إىل الغـــرب
  .الفلسطيني، وصوالً إىل اجلليل

وبعــــد احلــــرب العامليــــة األوىل، وعقــــب ســــقوط حكومــــة العهــــد الفيصــــلي يف دمشــــق 
شــــرق األردن يف املنطقــــة الواقعــــة شــــرقي النهــــر  ، تــــم تأســــيس إمــــارة)١٩٢٠ - ١٩١٨(
إالّ إن الفلســــــــــطينيين يف األردن مل يصــــــــــبحوا حقيقــــــــــة ديموغرافيــــــــــة ). ٢كــــــــــم ٨٦٠,٩١(

سياســــية  - ، حمصــــلةً للتغيــــرات اجليــــو١٩٤٨واجتماعيــــة ماثلــــة للعيــــان إال بعــــد ســــنة 
سـم الناجمة عن تقسيم فلسطين، وقيام دولة إسـرائيل علـى قسـم مـن أراضـيها، ثـم ضـم ق

آخر منها إىل إمـارة شـرق األردن، وتأسـيس اململكـة األردنيـة الهاشـمية، وتنصـيب امللـك 

                                                            
  باحث فلسطيني. 



  ١٣٩، ص )١٩٩٥خريف ( ٢٤، العدد ٦مجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت
 

٢ 
 

  .الله ملكاً عليها عبد
وتالحقـــت التطـــورات يف إثـــر الهزيمـــة العربيـــة يف فلســـطين؛ ففـــي األول مـــن تشـــرين 

، عقدت الهيئة العربية العليا لفلسطين، بقيـادة املفتـي احلـاج أمـين ١٩٤٨أكتوبر /األول
 ٢٣ســــــيني، مــــــؤتمر غــــــزة لتأكيــــــد إعــــــالن حكومــــــة عمــــــوم فلســــــطين، الــــــذي صــــــدر يف احل

  .سبتمبر من السنة نفسها/أيلول
. الله، رداً على مؤتمر غزة، إىل عقد مؤتمر يف عمان يف اليوم نفسـه ودعا امللك عبد

  .وأعلن مؤتمر عمان وحدة األراضي الفلسطينية واألردنية
قــــد يف الســــنة نفســــها ثالثــــة مــــؤتمرات هــــي وتــــابع امللــــك تأكيــــد إجــــراءات الضــــم، فع

كـــــانون  ٢٦وكـــــان مـــــؤتمر أريحـــــا الـــــذي عقـــــد يف . مـــــؤتمرات أريحـــــا ورام اللـــــه ونـــــابلس
  .أشهرها ١٩٤٨ديسمبر /األول

وتوالــت إجــراءات الضــم، فحلّــت احلكومــة األردنيــة جميــع الهيئــات الفلســطينية التــي 
، مثــل جمعيــة العمــال ١٩٤٨ة أُلّفــت خــالل فتــرة االنتــداب البريطــاين أو خــالل احلــرب ســن

  .العرب يف حيفا، والهيئة العربية العليا لفلسطين، وغيرهما
، صـــــدر مرســـــوم ملكـــــي يحظـــــر اســـــتخدام كلمـــــة ١٩٥٠مـــــارس /ويف األول مـــــن آذار

  ".الضفة الغربية"يف الوثائق الرسمية، واستبدلت حينها باسم " فلسطين"
  .١٩٥٠ريل أب/أما الضم القانوين للضفة الغربية فتم يف نيسان

  السكان وتشكلهم: ثانياً 
يف األردن حاليــاً ثــالث فئــات مــن الســكان الفلســطينيين، نســبة إىل تــاريخ إقــامتهم، 
وربمــا إىل شــروطها؛ األوىل فئــة الســكان الــذين انتقلــوا إىل األردن مــن فلســطين قبــل ســنة 

حظــاً  وهــؤالء انــدجموا يف اجملتمــع األردين يف وقــت مبكــر، وأصــابوا يف الغالــب. ١٩٤٨
كبيـراً مــن الرفــاه االجتمــاعي؛ والفئــة الثانيـة هــي فئــة الالجئــين الــذين نزحــوا إىل األردن 

، وســـــكن بعضـــــهم اخمليمـــــات وبعضـــــهم اآلخـــــر املـــــدن، تبعـــــاً حلـــــالتهم ١٩٤٨بعـــــد ســـــنة 
 ١٩٦٧االقتصادية قبل النزوح؛ والفئة الثالثة هي فئة الالجئين الـذين نزحـوا بعـد سـنة 

وهــؤالء هــم األشــد بؤســاً . ع غــزة، وســكنت أغلبيــتهم اخمليمــاتعــن الضــفة الغربيــة وقطــا
ومعاناة، وتشهد على ذلك خميماتهم، وخصوصاً أكبرها، خمـيم البقعـة الواقـع علـى بعـد 

  .كلم إىل الشمال من عمان ٢٠
وفيمــــا يلــــي نــــورد مــــن األرقــــام واحلقــــائق الســــكانية مــــا مــــن شــــأنه أن يبــــرز صــــورة 

  :الوضع السكاين وظروف تشكله
 نســمة، توزعـــوا فيمـــا  ٠٠٠,٣٤٠، بلـــغ عــدد ســـكان شـــرق األردن ١٩٤٨ل ســـنة قبــ

التي مل يتجـاوز عـدد ) ٠٠٠,١٨٠(وبين بعض البلدات الريفية ) ٠٠٠,١٦٠(بين البادية 
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عمـان، إربـد، السـلط، (نسمة، وأصبحت اليـوم مـدناً كبيـرة  ٠٠٠,٣٠سكان أي منها آنذاك 
  )١().الكرك، معان

  قـــدر معظـــم املصـــادر عـــدد الالجئـــين الفلســـطينيين الـــذين نزحـــوا إىل األردن ســـنة
نزحــوا حينهــا عــن فلســطين إىل  ٠٠٠,٢٦٦الجــئ، وذلــك مــن جممــوع  ٠٠٠,٧٠ بـــ ١٩٤٩

مــن % ١٦نســمة، يشــكلون  ٠٠٠,١٥٠إىل  ١٩٥٢وارتفــع هــذا العــدد ســنة . الــبالد العربيــة
  )٢(.إجمايل الالجئين الفلسطينيين

 موجــة هجــرة داخليــة نشــيطة مــن الضــفة الغربيــة  ١٩٦١ - ١٩٥٢ شــهدت فتــرة
إىل الضـــفة الشـــرقية، بســـبب ثقـــل الضـــغط الســـكاين علـــى مـــوارد الضـــفة الغربيـــة، وتـــدفق 
االســتثمارات علــى الضــفة الشــرقية، وازديــاد فــرص االزدهــار االقتصــادي، وال ســيما مــع 

  .توفر فرص العمل يف دول اخلليج
رتفعـــت خـــالل الســـنوات املـــذكورة نســـبة الســـكان يف ونتيجـــة موجـــة الهجـــرة هـــذه، ا

ويف املقابــل، %. ٥٣إىل % ٤٥الضــفة الشــرقية إىل جممــوع الســكان العــام يف األردن مــن 
  )٣(%.٤٧إىل % ٥٥انخفضت نسبتهم يف الضفة الغربية إىل جمموع السكان من 

 ٠٠٠,٣٨٠نحــو  ١٩٦١وبلـغ عـدد الفلســطينيين يف الضـفة الشــرقية مـع نهايــة سـنة 
  )٤(.مةنس

 تدفقت موجـة جديـدة مـن الهجـرة اجلماعيـة ١٩٦٧يونيو /يف إثر حرب حزيران ،
وأحدثت هذه املوجة تخلخالً جديـداً . من الضفة الغربية وقطاع غزة إىل الضفة الشرقية

يف الهــــرم الســــكاين يف الضــــفة الشــــرقية، اضــــطربت معــــه معــــدالت الكثافــــة الســــكانية يف 
وكالـــة األمم املتحـــدة إلغاثـــة وتشـــغيل الالجئـــين وبحســـب إحصـــاءات . خمتلـــف املنـــاطق

، بلــــغ عــــدد الالجئــــين املتــــدفقين مــــن الضــــفة )األونــــروا(الفلســــطينيين يف الشــــرق األدنــــى 
الجـئ  ٠٠٠,١٥٠يونيو مئـات اآلالف، بيـنهم /الغربية وقطاع غزة نتيجة حرب حزيران

، بحســـب الجـــئ آخـــر إىل شـــرقي النهـــر أول مـــرة ٠٠٠,٢٤٠كمـــا هـــاجر أكثـــر مـــن . مســـجَّل
  )٥(.إحصاءات احلكومة األردنية

  ١٩٦١نســمة ســنة  ٠٠٠,٣٨٠ارتفــع عــدد الفلســطينيين يف الضــفة الشــرقية مــن 
مليـــون نســـمة  ١,١، ثـــم إىل نحـــو ١٩٦٧مـــروراً بســـنة  ١٩٧٠نســـمة ســـنة  ٠٠٠,٩٠٠إىل 

                                                            
: بيــروت" (بنــاء املؤسســات والبحــث عــن الدولــة: الفلســطينيون يف العــامل العربــي"برانــد، . لــوري أ  )١(

 .١٤٩، ص )١٩٩١مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
، "املوسـوعة الفلسـطينية" ("األوضـاع الديموغرافيـة للشـعب الفلسـطيني"القادر صـالح، حسن عبد   )٢(

 .٣٣٧، ص )١٩٩٠بيروت . القسم الثاين، اجمللد األول
 .٣١٠املصدر نفسه، ص   )٣(
 .٣٣٨املصدر نفسه، ص   )٤(
)٥(  Palestine Refugees Today, No. 135, January 1994, p. 19.  
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  )٦(.من جمموع الفلسطينيين املقيمين خارج فلسطين% ١,٢٥، أي ما نسبته ١٩٨٢سنة 
  موجـــة هجـــرة جماعيـــة، أو عـــودة جماعيـــة للفلســـطينيين مـــن  ١٩٩٢شـــهدت ســـنة

دول اخللــيج إىل الضــفة الشــرقية، نتيجــة الطــرد اجلمــاعي الــذي مارســته هــذه الــدول، وال 
  .سيما الكويت، بحق الفلسطينيين املقيمين على أراضيها

ـــــــردوا مـــــــن اخللـــــــيج وعـــــــادوا إىل األردن بن ـــــــدر عـــــــدد الفلســـــــطينيين الـــــــذين طُ حـــــــو وقُ
  .نسمة ٠٠٠,٣٠٠

وبحســب أرقــام األونــروا، ارتفــع عــدد الالجئــين املســجلين يف األردن، بســبب موجــة 
مليـــــــون نســـــــمة حتـــــــى  ٠٧,١إىل  ١٩٩٢مليـــــــون نســـــــمة ســـــــنة  ٠١,١الطـــــــرد هـــــــذه، مـــــــن 

 - ١٩٩٢يوليـــــو /ووصـــــلت الزيـــــادة الســـــكانية يف فتـــــرة تمـــــوز. ١٩٩٣يونيـــــو /حزيـــــران
  )٧(.ع الالجئين املسجلينمن جممو% ٦إىل نسبة  ١٩٩٣يونيو /حزيران
  وفــــق أرقــــام آخــــر جمموعــــة إحصــــائية صــــدرت عــــن املكتــــب املركــــزي لإلحصــــاء

، ازداد عــــدد الفلســــطينيين يف ١٩٨٨، التــــي تقــــف أرقامهــــا عنــــد ســــنة .ف.ت.م التــــابع لـــــ
  .١٩٨٨نسمة سنة  ٥٠٠,٥٠٠,١إىل  ١٩٧٠نسمة سنة  ١٠٠,٧٥٤األردن من 

ية القائلة إن الفلسطينيين يشـكلون نصـف ويميل مركز اإلحصاء إىل األخذ بالفرض
 ٠٠٠,٨٠٠,٣) ١٩٩٣سنة (إذ يبلغ عدد سكان األردن    )٨(السكان يف األردن كحد أدنى،

نفســها، يشــكل الفلســطينيون يف األردن نحــو  ١٩٨٨وبحســب إحصــاءات ســنة    )٩(.نســمة
  )١٠(.من إجمايل عدد الفلسطينيين يف العامل% ٦,٢٧

  وتوزُّعهمالالجئون : ثالثاً 
وصل إجمايل عدد الالجئين الفلسـطينيين املسـجلين لـدى األونـروا يف األردن حتـى 

أُســــــرة، مــــــنهم  ١٨٤,١٩٢الجئــــــاً، بواقــــــع  ٥٣٩,١٩٣,١إىل  ١٩٩٤يونيــــــو /حزيــــــران ٣٠
ممن جلأوا من غـزة بعـد حـرب سـنة  ٨٠٤,٧٩ممن جلأوا من الضفة الغربية و ٣٣٥,٤٦٠

  .١٩٤٨إىل األردن منذ سنة  ممن جلأوا) ٤٠٠,٦٥٣(والباقي . ١٩٦٧
                                                            

 .٣٣٨ص  صالح، مصدر سبق ذكره،  )٦(
، "١٩٩٣يونيـــو /حزيـــران ٣٠ - ١٩٩٢يوليـــو /تمـــوز ١تقريـــر املفـــوض العـــام لألونـــروا، : "أنظـــر  )٧(

 ١٣املقــــدم إىل اجلمعيــــة العامــــة لــــألمم املتحــــدة يف دورتهــــا الثامنــــة واألربعــــين، امللحــــق رقــــم 
)A/48/13( ،٣٤، ص ١٩٩٤، نيويورك.  

، املكتـــب املركـــزي )١٩٨٨ - ١٩٨٧(لثـــامن ، العـــدد ا"اجملموعـــة اإلحصـــائية الفلســـطينية: "أنظـــر  )٨(
 - ١٣٩، ص ١٩٩٤فبراير /، دمشق، شباط.ف.ت.م/لإلحصاء واملصادر الطبيعية الفلسطيني

١٤٠.  
مـن % ٦٠وهناك تقديرات أُخـرى شـائعة تقـول إن الفلسـطينيين يف األردن يشـكلون مـا يزيـد علـى   

 .جمموع السكان
 .٧١صدر سبق ذكره، ص ، م"تقرير املفوض العام لألونروا: "أنظر  )٩(
، مصــدر ســبق ذكــره، جــدول تــوزع الفلســطينيين يف "اجملموعــة اإلحصــائية الفلســطينية: "راجــع  )١٠(

 .والنسبة مشتقة من اجلدول املذكور. ٣٢، ص )١٩٨٨و ١٩٨٧(العامل بحسب مكان اإلقامة 



  ١٣٩، ص )١٩٩٥خريف ( ٢٤، العدد ٦مجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت
 

٥ 
 

ويتــوزع العــدد اإلجمــايل لالجئــين الفلســطينيين يف األردن بحســب املنــاطق ومكــان 
  )١١(:اللجوء األول، وفق اجلدول التايل

 

  

  
 

أمّا عدد الالجئين املسجلين الذين يقطنون اخمليمات، فقد بلـغ حتـى التـاريخ نفسـه 
ويتوزعـــون علـــى . أُســـرة ٢٢٥,١١، وبواقـــع ٥٣٩,١٩٣,١الجئـــاً مـــن جممـــوع  ٠٢٦,٢٤٤

  )١٢(:عشرة خميمات بحسب املناطق، ووفق اجلدول التايل

                                                            
)١١(  UNRWA Registration Statistical Bulletin for the Second Quarter 1994 

(2/94), Department of Relief & Social Services, July 1994, p. 3.  
)١٢(  Ibid., p. 9 . يقـع غربـي مدينـة الزرقـاء، ال تـذكره املصـادر " السـخنة"وهنـاك خمـيم آخـر اسـمه

  .عادة
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٦ 
 

  

 
 

 
مباشـرة،  ١٩٤٨وبالنسبة إىل اخمليمات املذكورة، فقـد أُنشـئ أربعـة منهـا بعـد سـنة 

، خمـيم )١٩٥٢(، خمـيم جبـل احلسـين )١٩٥١(، خمـيم إربـد )١٩٤٩(خميم الزرقـاء : وهي
  ).١٩٥٥(الوحدات 
، بعـد أن ١٩٦٨اخمليمـات السـتة الباقيـة، فقـد أُسسـت حـول املـدن املـذكورة سـنة أما 

يونيــــــو /كانـــــت عبــــــارة عــــــن خميمــــــات طــــــوارئ يف وادي األردن يف إثــــــر حــــــرب حزيــــــران
  ).أنظر خريطة مواقع اخمليمات(   )١٣(.مباشرة

نســــتنتج مــــن اجلــــدولين أعــــاله جمموعــــة مــــن احلقــــائق الســــكانية بشــــأن الالجئــــين، 
  )١٤(:أبرزها
تبلــغ نســبة الالجئــين املســجلين لــدى األونــروا يف األردن إىل جممــوع الســكان  - ١

  .٠٠,٨٠٠,٣من جمموع  ٥٣٩,١٩٣,١أي %  31,4نحو 

                                                            
 .١٥٠براند، مصدر سبق ذكره، ص   )١٣(
 ٣٠األونــــــروا حتــــــى النســــــب الــــــواردة أدنــــــاه حمتســــــبة وفــــــق أرقــــــام الالجئــــــين املســــــجلين لــــــدى   )١٤(

وجتدر اإلشارة إىل وجود الجئـين آخـرين يف األردن غيـر مسـجلين لـدى . ١٩٩٤يونيو /حزيران
 .األونروا، ويقطنون يف اخمليمات وخارجها، كما هي احلال يف سائر مناطق عمليات األونروا



  ١٣٩، ص )١٩٩٥خريف ( ٢٤، العدد ٦مجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت
 

٧ 
 

تبلغ نسبة الالجئين املسـجلين لـدى األونـروا يف األردن إىل جممـوع الالجئـين  - ٢
جممـوع من  ٥٣٩,١٩٣,١، أي %٧,٣٩املسجلين يف جميع مناطق عمليات الوكالة نحو 

  .؛ وهو أكبر جتمع لالجئين يف جميع مناطق وجودهم٧٨٧,٠٠٦,٣
تبلـــــغ نســـــبة الالجئـــــين املســـــجلين لـــــدى األونـــــروا القـــــاطنين يف اخمليمـــــات إىل  - ٣

وهــــذا . ٥٣٩,١٩٣,١مــــن جممــــوع  ٠٢٦,٢٤٤، أي %٤,٢٠جممــــوع الالجئــــين املســــجلين 
  .من الالجئين املسجلين يعيشون خارج اخمليمات% ٦,٧٩يعني أن 

  
 

مــنهم يف اخمليمــات % ٥٧وبشــأن الالجئــين الــذين يقطنــون اخمليمــات، يعــيش نحــو 
ويعـد . ٠٢٦,٢٤٤مـن جممـوع  ٢٥٩,١٣٩الواقعة شمايل العاصمة عمان وجنوبيها، أي 

% ٣,٢٨خمــيم البقعــة الواقـــع شــمايل العاصـــمة أكبــر خميمــات األردن، حيـــث يعــيش فيـــه 
باشرة خميم الوحدات، ويعيش فيه نحو تقريباً من جمموع الالجئين املسجلين، ويليه م
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٨ 
 

، فمخــــــيم جبــــــل احلســــــين %)٦,١٣(مــــــن جممــــــوع الالجئــــــين، ثــــــم خمــــــيم ماركــــــا % ٨,١٥
)٩,١١.(%  

تتــوزع نســب الالجئــين املســجلين لــدى األونــروا يف األردن تبعــاً ملكــان اللجــوء  - ٤
  ).غزةقطاع % (٧,٦، )الضفة الغربية% (٦,٣٨، )األردن% (٧,٥٤: األول على النحو التايل

  الالجئون وخدمات األونروا: رابعاً 
تـــــوفر األونـــــروا لالجئـــــين يف األردن خـــــدمات تربويـــــة وصـــــحية واجتماعيـــــة، أُســـــوة 

وفيمــا يلــي نبــذة عــن هــذه اخلــدمات يف الفتــرة الواقعــة . ببــاقي منــاطق عمليــات الوكالــة
  )١٥(:١٩٩٣يونيو /حزيران ٣٠و ١٩٩٢يوليو /تموز ١بين 

األساســــي، وبصــــرف النظــــر عــــن مســــتواه، يف املــــرحلتين تــــوفر األونــــروا التعلــــيم  -
مدرسة،  ٢٠١تلميذاً وتلميذة يدرسون يف ٣٥٠,١٥٢االبتدائية واإلعدادية، ملا جمموعه 

  .معلماً ومعلمة ٤٢٧٧تستخدم 
). إناثـاً ١٣٦,٤٧ذكـوراً، و ٤٨٤,٤٩( ٦٢٠,٩٦ويبلغ عدد تالميذ املرحلة االبتدائية 

ــــا تالميــــذ املرحلــــة اإلعداديــــة،  ٢٧٤,٢٧ذكــــوراً، و ٤٥٦,٢٨( ٧٣٠,٥٥فيبلــــغ عــــددهم  أمّ
  )١٦().إناثاً

وال تتحمــل األونــروا، كمــا هــي احلــال يف بــاقي منــاطق عمليــات الوكالــة، مســؤولية 
  .التعليم الثانوي أو ما قبل املدرسي

فضـــالً عـــن التعلـــيم األساســـي يف مرحلتيـــه االبتدائيـــة واإلعداديـــة، تـــدير األونـــروا  -
متـــدرباً يف جمـــال  ١٤١٧نـــي يف عمـــان ووادي الســـير يســـتوعبان مركـــزين للتأهيـــل امله

متــدرباً يف جمــال التــدريب احلــريف وشــبه  ١١٩٢: التــدريب احلــريف وشــبه الفنــي، بيــنهم
  .متدرباً يلتحقون ببرنامج إعداد املعلمين قبل اخلدمة، ومدته عامان ٢٢٥الفني، و

يف مركـز عمـان إىل مسـتوى وقد اتخذت األونروا قراراً بتطـوير قسـم إعـداد املعلمـين 
ســــنوات، ومؤهلــــة ملــــنح شــــهادة  ٤كليــــة جامعيــــة للعلــــوم التربويــــة، مــــدة الدراســــة فيهــــا 

  .جامعية
 ١٦مركـــزاً صـــحياً وعيـــادة لصـــحة األم والطفـــل، و ٢١وتـــدير األونـــروا يف األردن  -

عيــــــادة متخصصــــــة بــــــاألمراض اجللديــــــة،  ١٢خمتبــــــراً، و ١٨عيــــــادة لطــــــب األســــــنان، و
أمــــراض النســــاء، وأمــــراض العــــين، ومعاجلــــة أمــــراض القلــــب وأمــــراض األذن والقِبَالـــة، و

عيـادة  ١٤عيادة أُخرى متخصصة بمـرض السـكري، و ١٧واألنف واحلنجرة، إىل جانب 
  .ألمراض ضغط الدم

وبحســب إحصــاءات األونــروا الصــحية، فــإن عــدد االستشــارات الطبيــة جتــاوز مليــون 
                                                            

 .٣٢، مصدر سبق ذكره، ص "تقرير املفوض العام لألونروا"  )١٥(
 .٥، اجلدول رقم ٥٩املصدر نفسه، ص   )١٦(
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٩ 
 

  .ةونصف مليون استشارة خالل الفترة املذكور
وال تبــين األرقــام مــدى تأهيــل وجتهيــز هــذه الشــبكة الواســعة مــن املرافــق الصــحية، 

  .وهي بالتايل ال تعكس املستوى النوعي للخدمات املقدمة
وفيمــــــــا يتعلــــــــق بخــــــــدمات االستشــــــــفاء، قــــــــررت األونــــــــروا ابتــــــــداء مــــــــن أول كــــــــانون 

معينـة، كمـا  إجازة نفقات العالج يف املستشفيات احلكومية بنسبة ١٩٩٣يناير /الثاين
أجيــزت املعاجلــة يف املستشــفيات اخلاصــة يف األحــوال الطارئــة فقــط، وبنســبة ال تتعــدى 

  .نسبة تكاليف املستشفيات احلكومية
وعلــى صــعيد خــدمات اإلغاثــة واخلــدمات االجتماعيــة، تقــدم األونــروا إعاشــة لألُســر 

لغـت نسـبتها ، التـي ب)Special Hardship Cases(املصـنفة ضـمن حـاالت العسـر الشـديد 
عائلــة، خــالل الفتــرة املــذكورة؛  ٧١٥١مــن جممــوع الالجئــين املســجلين، أي % ٩,٢نحــو 

  .وهي أدنى نسبة يف مناطق عمليات الوكالة
وترعــى األونــروا يف إطــار خــدمات اإلغاثــة واخلــدمات االجتماعيــة مشــاريع وبــرامج 

وق مبـــادرة صـــند: "لرفـــع مســـتوى مهـــارات العمـــل واإلنتـــاج، وإيجـــاد فـــرص عمـــل، بينهـــا
، الــذي يــدرب النســاء علــى كيفيــة إقامــة مشــاريع صــغيرة ويقــدم لهــن "املــرأة الفلســطينية

لألُسـر املصـنفة ضـمن حـاالت العســر " قـروض توليــد الـدخل"القـروض مـن أجـل إقامتهـا؛ 
وقـادرون علـى العمـل؛ ) عامـاً ١٨(الشديد، وتشمل العائالت التي ليس لهـا ذكـور بـالغون 

، التـــــي تهـــــدف إىل تمكـــــين بعـــــض األُســـــر مـــــن اإلعانـــــة الذاتيـــــة "يمشـــــاريع الـــــدعم الـــــذات"
  .واالستقالل عن برنامج حاالت العسر الشديد

مشـروعاً، وقـروض  ١٤٩وقد بلغ عدد مشاريع الدعم الـذاتي خـالل الفتـرة املـذكورة 
عائلــــة فقــــط أصــــبحت  ١٣٢كمــــا أن . دوالر ٥٠٠,١٧٩قرضــــاً قيمتهــــا  ٢٨توليــــد الــــدخل 

  .الت العسر الشديد بفعل برنامج الدعم الذاتيمستقلة عن برنامج حا
وواضــح أن دور هــذه املشــاريع حمــدود جــداً نســبة إىل جممــوع الالجئــين املســجلين، 

  .وحتى نسبة إىل عدد العائالت املصنفة ضمن حاالت العسر الشديد
وجتـــــدر اإلشـــــارة هنـــــا إىل أن حصـــــة األردن مـــــن ميزانيـــــة األونـــــروا املعتمـــــدة لعـــــام 

مليــون دوالر تقريبــاً، وصــلت  ٥٧٢جلميــع البــرامج واخلــدمات، والبالغــة  ١٩٩٢/١٩٩٣
ـــــــــا حصـــــــــته مـــــــــن امليزانيـــــــــة املقترحـــــــــة لعـــــــــام . مـــــــــن إجمـــــــــايل امليزانيـــــــــة% ٦,٢٠إىل  أمّ

مـــــــــــن جممـــــــــــوع % ٢٢دوالر، فوصـــــــــــلت إىل  ٠٠٠,٣٠٠,٦٣٢، والبالغـــــــــــة ١٩٩٤/١٩٩٥
  )١٧(.امليزانية

                                                            
وتقـــــــــديرات امليزانيـــــــــة لعـــــــــامي  ١٩٩٢/١٩٩٣احلالـــــــــة املاليـــــــــة للوكالـــــــــة يف عـــــــــامي : "أنظـــــــــر  )١٧(

 - ١٩٩٢يوليــو /تمــوز ١" (تقريــر املفــوض العــام لألونــروا" لـــ) ملحــق(؛ إضــافة "١٩٩٤/١٩٩٥
  .٦٩، ص ١٩٩٣أكتوبر /تشرين األول ٦، نيويورك، )A/48/13(، )١٩٩٣يونيو /حزيران ٣٠
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  الالجئون وخدمات احلكومة: خامساً 
املســــــاعدات املباشــــــرة التــــــي قــــــدمتها احلكومــــــة األردنيــــــة لالجئــــــين وصــــــلت قيمــــــة 

إىل ١٩٩٣يونيــــــــــو /حزيــــــــــران ٣٠ - ١٩٩٢يوليــــــــــو /تمــــــــــوز ١الفلســــــــــطينيين يف فتــــــــــرة 
دوالر، وذلـــــــــك كمـــــــــا قـــــــــدرتها احلكومـــــــــة األردنيـــــــــة نفســـــــــها وقـــــــــدمتها  ٠٠٠,٠٠٠,١٥٤

  )١٨(.لألونروا
  :وتتوزع هذه املساعدات على النحو التايل

  ٢٠٣,٠٩٤,٦٩    خدمات التعليم  
  ٢٦١,٤٧٨,٩  خدمات الشؤون االجتماعية  
  ٢٤٦,٥٠٧,٢٨    اخلدمات الطبية  
  ٢٦١,٤٧٨,٣  اإلسكان واخلدمات العامة  
  ٨٢٦,٨٤٧,١٢    اخلدمات األمنية  
  ٢٠٣,٥٩٤,٣٠  اخلدمات اإلدارية وسواها  

يتبــــين مــــن توزيــــع هــــذه املســــاعدات احلكوميــــة أن النســــبة األكبــــر منهــــا تــــذهب إىل 
  .التعليمية، ويلي ذلك اخلدمات اإلدارية ثم الطبيةاخلدمات 

ومن الالفت هنـا ارتفـاع تكلفـة اخلـدمات األمنيـة، والتـي ال نعـرف كنههـا علـى وجـه 
التحديـــــد، عـــــن تكلفـــــة خـــــدمات أُخـــــرى أساســـــية، مثـــــل اخلـــــدمات االجتماعيـــــة واإلســـــكان 

  .واخلدمات العامة
احلكوميــــة يتفــــق مــــع حالــــة وال جنــــد أن هــــذا احلجــــم الكبيــــر نســــبياً مــــن املســــاعدات 

البؤس والتردي التي تعانيها اخمليمات يف األردن، وال سـيما تلـك التـي أُقيمـت بعـد سـنة 
  .، مثل خميم البقعة، أكبر اخمليمات وأشدها بؤساً، وكذلك خميم جبل احلسين١٩٦٧

  مؤشرات ديموغرافية: سادساً 
  واجتماعية واقتصادية وتربوية

الطوعيـــــة والقســـــرية مـــــن الضـــــفة الغربيـــــة ودول  أثـــــرت موجـــــات الهجـــــرة اجلماعيـــــة
اخللــــــيج إىل األردن يف جممــــــل اخلصــــــائص الديموغرافيــــــة واالجتماعيــــــة واالقتصــــــادية 
والتربويـــــــة للفلســـــــطينيين يف األردن، وال ســـــــيما يف بنـــــــاء الهـــــــرم الســـــــكاين، والعمالـــــــة، 

  :والبطالة، ومستوى اخلدمات االجتماعية والصحية والتربوية، وغيرها
خـالل ) Sex ratio(ن أعداد السكان وتوزعهم بحسب اجلنس ونسبة اجلـنس تبي - ١
يف % ٩,٥١جملـــة مـــن املؤشـــرات، أهمهـــا أن نســـبة الـــذكور بلغـــت  ١٩٨٨ - ١٩٧٠فتـــرة 

                                                            
املبــالغ حمســوبة بالــدوالر األميركــي علــى أســاس أســعار الصــرف املعتمــدة لــدى األمم املتحــدة   )١٨(

 .٧٤املصدر نفسه، ص : أنظر. عند ورود البيانات إىل األونروا
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مــن جممــوع الســكان الفلســطينيين يف % ١,٤٨، يف حــين بلغــت نســبة اإلنــاث ١٩٧٠ســنة 
إىل  ١٩٨٨عــدد الســكان ســنة وبينمــا ازداد إجمــايل . نســمة ١٠٠,٧٥٤تلــك الســنة، البــالغ 

، يف حــين انخفضـت نســبة اإلنــاث %٣,٥٢نسـمة، ارتفعــت نسـبة الــذكور إىل  ٥٠٠,٥٠٠,١
  %.٥,٤٧إىل 

، ١٩٧٠يف ســـــنة  ١٠٨، فبلغـــــت )أنثـــــى ١٠٠عـــــدد الـــــذكور لكـــــل (أمـــــا نســـــبة اجلـــــنس 
  )١٩(.١٩٨٨يف سنة  ١١٠ووصلت إىل 

إىل األردن، أكثــر منــه وقــد يعــزى ســبب الزيــادة يف نســبة الــذكور إىل عامــل الهجــرة 
  .إىل حدوث تغيير يف طبيعة الهرم السكاين جلهة النسبة بين النوعين

بالنســـبة إىل التركيـــب العمـــري للفلســـطينيين يف األردن، بلغـــت نســـبة األطفـــال  - ٢
 ٠٠٠,٧٢١% (١,٤٨نحـــو  ١٩٨٨يف ســـنة ) ١٤ - ٠(ممـــن هـــم دون ســـن اخلامســـة عشـــرة 

% ٦,٢نحــو ) عامــاً فــأكثر ٦٥(نســبة املســنّين ، يف حــين بلغــت )٥٠٠,٥٠٠,١مــن جممــوع 
، وهــــذا يــــدلّ علــــى فتــــوة اجملتمــــع الفلســــطيني يف )٥٠٠,٥٠٠,١مــــن جممــــوع  ١٠٠,٢٩(

  )٢٠(.األردن، كما هي احلال يف جمتمعات اللجوء األُخرى
الفـارق بـين (بلغت الزيادة السنوية الطبيعية الصافية للسكان  ١٩٨٨يف سنة  - ٣

وهـــي    )٢١(%.٦,٣، أي بنســـبة زيـــادة طبيعيـــة قـــدرها ٤٦٥,٥٣نحـــو ) الـــوالدات والوفيـــات
النسبة نفسـها التـي تسـجلها إحصـاءات األونـروا بشـأن الالجئـين املسـجلين لـديها، حتـى 

  )٢٢(.١٩٩٣يونيو /حزيران
واقعــــة إىل  ٦١٦٠مــــن  ١٩٨٨ - ١٩٧١ارتفعــــت واقعــــات الــــزواج خــــالل فتــــرة  - ٤
أمّـا واقعـات . هـذه مـن النسـب املرتفعـة وتعـد. واقعة سنوياً ٤٦٨واقعة، بمعدل  ١٢٤,١٤

 ٨٦واقعـــة، بمعـــدل  ٢٣٢٣واقعـــة إىل  ٨٥٦الطـــالق، فارتفعـــت خـــالل الفتـــرة نفســـها مـــن 
  .واقعة سنوياً، وهي نسبة مرتفعة أيضاً

% ٨,١٣وإذا احتســـبنا النســـبة املئويـــة للطـــالق، وجـــدنا أن هـــذه النســـبة ارتفعـــت مـــن 
  )٢٣(.١٩٨٨سنة % ٤,١٦إىل  ١٩٧١سنة ) واقعة زواج ١٠٠حالة طالق لكل  ١,١٤أي (

: ومــــن املهــــم درس أســــباب ظــــاهرة االرتفــــاع هــــذه يف إطــــار العوامــــل املــــؤثرة، مثــــل
ارتفـاع ســن الــزواج؛ تـدهور املســتوى املعيشــي؛ االسـتقرار االقتصــادي؛ ارتفــاع املســتوى 

  .العلمي لألزواج الشبان، وغيرها
                                                            

، مصـــدر ســـبق ذكـــره، اجلـــدول رقـــم "اجملموعـــة اإلحصـــائية الفلســـطينية: "راجـــع يف هـــذا الصـــدد  )١٩(
 .اجلدول املذكور والنسب الواردة حمتسبة من. ١٤٠، ص ٥/١

 .احتُسبت النسب من اجلدول املذكور. ١٤٢، ص ٥/٢املصدر نفسه، اجلدول رقم : أنظر  )٢٠(
 .احتُسبت النسب من اجلدول املذكور. ١٤٣، ص ٥/٣املصدر نفسه، اجلدول رقم   )٢١(
 .٧١، ص ١٥، مصدر سبق ذكره، اجلدول رقم "تقرير املفوض العام لألونروا: "أنظر  )٢٢(
والنســب . ١٤٣، ص ٥/٤، مصــدر ســبق ذكــره، اجلــدول رقــم "وعــة اإلحصــائية الفلســطينيةاجملم"  )٢٣(

 .الواردة حمتسبة من اجلدول املذكور
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ة، بصــــفتها وحــــدة النظــــام إن معــــدالت الطــــالق تعتبــــر مقياســــاً ملــــدى جنــــاح األُســــر
  .االجتماعي، يف القيام بوظيفتها يف استقرار هذا النظام

سـن (مـن السـكان % ١,٤٨وفقاً للتركيب العمري للفلسـطينيين يف األردن، فـإن  - ٥
يضــاف إىل . هــم خــارج قــوة العمــل، أي أنهــم يعتمــدون يف إعــانتهم علــى الغيــر) فأقــل ١٤

، أي أقـل %٣,٤٩وبـذلك تبقـى نسـبة ). فـأكثر ٦٥سـن (من السـكان % ٦,٢هؤالء ما نسبته 
  .، ضمن قوة العمل البشرية)٦٤ - ١٥سن (من نصف السكان 

بلــــغ جممــــوع العــــاملين الفلســــطينيين يف املؤسســــات،  ١٩٨٧/١٩٨٨يف عــــام  - ٦
، ويعمــل اجلــزء األكبــر مــنهم يف قطــاع اخلــدمات ٩٠٨,٢٦٠بحســب النشــاط االقتصــادي، 

التعـــدين والصـــناعات : ، يلـــي ذلـــك علـــى التـــوايل قطاعـــات%)١,٤٨(االجتماعيـــة واإلدارة 
؛ %)٩(؛ النقـــــــل واملواصـــــــالت %)١٠(؛ التجـــــــارة %)١٠(؛ اإلنشـــــــاءات %)٣,١٠(التحويليـــــــة 

  %).٦,١(؛ الكهرباء واملاء %)٤,٣(؛ اخلدمات املالية والتأمين %)٦,٧(الزراعة 
يف قطــــاع  ويتبــــين مــــن هــــذه النســــب أن أقــــل قلــــيالً مــــن نصــــف الفلســــطينيين يعمــــل

اخلــــــدمات االجتماعيــــــة واإلدارة، يف حــــــين يتــــــوزع البــــــاقون علــــــى خمتلــــــف القطاعــــــات 
األُخــــرى، وال ســــيما التجــــارة واإلنشــــاءات والنقــــل واملواصــــالت، وبدرجــــة أقــــل الزراعــــة 

  )٢٤(.واخلدمات املالية والتأمين والكهرباء واملاء
عـدالت البطالـة يف وحيث ال تزودنا اجملموعة اإلحصائية الفلسطينية بأرقام عن م

أوســـاط الفلســـطينيين يف األردن، تُعتمـــد تقـــديرات األونـــروا يف هـــذا الصـــدد، علمـــاً بأنهـــا 
تقتصـــر علـــى الالجئـــين املســـجلين، الـــذين يمثلـــون شـــريحة اجتماعيـــة حمـــددة ال تنطبـــق 

  .خصائصها االجتماعية واالقتصادية على باقي السكان الفلسطينيين يف األردن
نــــروا، بلغــــت نســــبة البطالــــة بــــين الالجئــــين الفلســــطينيين يف وبحســــب تقــــديرات األو

، يف حين بلـغ عـدد حـاالت العسـر الشـديد يف %٢٠نحو  ١٩٩٣ - ١٩٩٢األردن يف فترة 
مــــن جممــــوع الالجئــــين املســــجلين، كــــم % ٩,٢حالــــة، أي مــــا نســــبته  ٧٨٢,٣٠أوســــاطهم 

  )٢٥(.وهي أدنى نسبة يف مناطق عمليات األونروا. أسلفنا
ايل عدد التالميـذ الفلسـطينيين امللتحقـين بـالتعليم يف املراحـل كافـة، بلغ إجم - ٧

 ٥٧١,٣٤٣مـا جمموعـه  ١٩٧٩/١٩٨٠ما عدا مرحلة التعلـيم اجلـامعي، للعـام الدراسـي 
  .إناثاً ٨٨٩,١٥٨ذكوراً، و ٦٢٨,١٨٤: تلميذاً، منهم

 ٦٢٩,٤٨١إىل مـــا جمموعـــه  ١٩٨٧/١٩٨٨وارتفـــع هـــذا العـــدد يف العـــام الدراســـي 
  %).٥,٤٨(إناثاً  ٧٠٤,٢٣٣، و%)٥,٥١(ذكوراً  ٩٢٥,٢٤٧اً، منهم تلميذ

فــإن ) نســمة ٥٠٠,٥٠٠,١( ١٩٨٨وإذا مــا أخــذنا يف االعتبــار جممــوع الســكان ســنة 

                                                            
 .النسب حمتسبة من اجلدول املذكور. ١٤٥، ص ٥/٦املصدر نفسه، اجلدول رقم   )٢٤(
 .٧٢ - ٧١، ص ١٥، مصدر سبق ذكره، اجلدول رقم "تقرير املفوض العام لألونروا: "أنظر  )٢٥(
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  .من جمموع السكان% ٣٢نسبة التالميذ يف املراحل املذكورة تبلغ نحو 
  :ويتوزع هؤالء بحسب املراحل التالية

  ٤٩٢,١٧    رياض األطفال  
  ٣٩٨,٢٨٥    االبتدائية املرحلة  
  ٤٠٦,١١٠    املرحلة اإلعدادية  
  ٣٣٣,٦٨    املرحلة الثانوية  

وبحســــب التوزيــــع الســــابق، تبلــــغ نســــبة التالميــــذ يف املرحلــــة االبتدائيــــة فقــــط نحــــو 
  )٢٦(.من إجمايل عدد السكان% ١٩من إجمايل عدد التالميذ، ونحو % ٣,٥٩

، نـذكر أن عـدد التالميـذ الـذين وإلعطاء صورة أشمل لتعليم الفلسـطينيين يف األردن
 ٣٥٠,١٥٢يتلقون التعليم يف مدارس األونروا يف املـرحلتين االبتدائيـة واإلعداديـة بلـغ 

مــــــــن جممـــــــوع الالجئــــــــين % ٨,١٢، أي مــــــــا نســـــــبته ١٩٩٣يونيـــــــو /تلميـــــــذاً يف حزيــــــــران
  .املسجلين

خـر وحيث أن األرقام السابقة ال تغطي مرحلة التعلـيم اجلـامعي، نلجـأ إىل إحصـاء آ
، ليتبــــــــــيّن أن العــــــــــدد اإلجمــــــــــايل للتالميــــــــــذ والطــــــــــالب ١٩٨١/١٩٨٢يعــــــــــود إىل عــــــــــام 

الفلســطينيين يف األردن، يف املراحــل كافــة، بمــا فيهــا املرحلــة اجلامعيــة، قــد بلــغ حينهــا 
مـــــن % ٢,٣طالبـــــاً جامعيـــــاً، أي مـــــا نســـــبته  ٦٥٢,١٢طالبـــــاً وتلميـــــذاً، مـــــنهم  ٠٧٦,٣٨٩

  )٢٧(.جمموع الطالب والتالميذ

  الوضع القانوين واملدين: سابعاً 
ــــــمت الضــــــفة  حصــــــل الفلســــــطينيون يف األردن علــــــى اجلنســــــية األردنيــــــة منــــــذ أن ضُ

ووفقاً للبنية الدستورية األردنيـة، القائمـة علـى . ١٩٥٠الغربية إىل األردن قانونياً سنة 
مــن % ٥٠التمثيــل القطــري للضــفتين الغربيــة والشــرقية، حصــل الفلســطينيون آنــذاك علــى 

  .يف اجمللسين التشريعييناملقاعد 
وقــــد شــــغل تلــــك املقاعــــد يف الغالــــب أبنــــاء العــــائالت الفلســــطينية مــــن كبــــار املــــالّك 

أمّا الالجئون الفلسطينيون الـذين شـكلوا نحـو ثلـث السـكان، فلـم تلحـظ قـوانين . واألعيان
  .١٩٨٦االنتخابات األردنية تمثيلهم حتى سنة 

يـــدفعون "نتخـــاب يف األفـــراد الـــذين لقـــد حصـــر قـــانون االنتخابـــات البلديـــة حـــق اال
ضريبة أرض أو ضريبة بلدية بمعـدل دينـار واحـد علـى األقـل خـالل األشـهر االثنـي عشـر 

                                                            
األرقــام . ١٤٤، ص ٥/٥، مصــدر ســبق ذكــره، اجلــدول رقــم "اجملموعــة اإلحصــائية الفلســطينية"  )٢٦(

 .والنسب مشتقة من اجلدول املذكور
، "املوســــوعة الفلســــطينية" ("التركيــــب االجتمــــاعي للشــــعب الفلســــطيني"إســــحق يعقــــوب القطــــب،   )٢٧(

 .٤٩٩ - ٤٩٨، ص )١٩٩٠بيروت . القسم الثاين، اجمللد األول
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وإذا كانت امللكية باسم أكثر من مقيم واحـد، فـإن علـى . املتواصلة السابقة لالنتخابات
  )٢٨(."كل صاحب للملكية أن يدفع حصته اخلاصة به

حـــــق االنتخـــــاب علـــــى مـــــن يملكـــــون رأس مـــــال أو وبمقتضـــــى هـــــذا الشـــــرط، اقتصـــــر 
وبهــــــذا حُرمــــــت األغلبيــــــة العظمــــــى مــــــن الالجئــــــين حــــــق . ممتلكــــــات خاضــــــعة للضــــــرائب

  .، فعُدّل هذا الشرط١٩٨٦التصويت، إىل أن صدر قانون االنتخابات لسنة 
ـــــر الفلســـــطينيون يف األردن مـــــواطنين  وبمقتضـــــى قـــــانون اجلنســـــية األردنيـــــة، اعتُب

حلقوق نفســها، وتترتــب علــيهم الواجبــات ذاتهــا يف جميــع منــاحي أردنيــين يتمتعــون بــا
  .احلياة

بيد أن القوانين والتشريعات املوحدة مل تكن لتكفي طمس املشاعر واخلصوصيات 
الوطنيــة للفلســطينيين يف األردن، التــي كانــت تتغــذى مــن تطــورات القضــية الفلســطينية، 

تصــف الســتينات؛ إذ ســرعان مــا ويف مقــدمها بــروز حــركتهم الوطنيــة املعاصــرة منــذ من
 .كانت هذه اخلصوصيات تبرز إىل السطح يف أوقات األزمات واملنعطفات الكبرى

                                                            
 .١٦٠براند، مصدر سبق ذكره، ص   )٢٨(
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