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  الالجئون الفلسطينيون بين االغتراب واالندماج السياسي

  دراسة حالة مخيم بالطه

  إعداد

  هبه خليل سعدي مبيض

  إشراف

  ئد نعيرات را .د

  الملخص

تبحث هذه الدراسة في موضوع الالجئين الفلسطينيين بين االغتراب واالندماج السياسي 

، إذ يعد أكبر مخيمات الالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية والـذي  "مخيم بالطه"دراسة حالة 

غـوث  ت وكالـة  ءاالجئاً وفقاً إلحصـا ) 23.677( 31/12/2008بلغ عدد سكانه حتى تاريخ 

إذ هدفت الدراسة إلى استعراض مختلف القضايا والظروف التـي  ). األونروا(وتشغيل الالجئين 

يعاني منها الالجئون الفلسطينيون بشكل عام، والالجئون الفلسطينيون في مخيم بالطـه بشـكل   

خاص، وكذلك تسليط الضوء على سياسات االحتالل الهادفة لتصفية قضية الالجئين الفلسطينيين 

خالل تصفية معالم المخيمات الفلسطينية وطمسـها باعتبارهـا رمـزاً لقضـية الالجئـين       من

كما هدفت الدراسة إلى قياس مدى تأثير ذلك في شعور الالجئين في مخيم بالطـه،  . نالفلسطينيي

  .بشكل خاص، باالغتراب أو االندماج السياسي

جئين الفلسطينيين، وتسلسل واستعرضت الباحثة في دراستها الجذور التاريخية لقضية الال

األحداث إلبراز تاريخ هذه المشكلة، وكذلك الوقوف على موجات اللجوء والفئات التـي ينقسـم   

إليها الالجئون، إضافة إلى بيان التوزيع الجغرافي والسكاني لالجئين الفلسطينيين والخصـائص  

  .العامة لهم، واآلثار الناجمة عن عملية التهجير

إلى وضع الالجئين الفلسطينيين فـي قـرارات المؤسسـات الدوليـة     وتطرقت الباحثة 

والعربية، وأبرزها قرارات األمم المتحدة وقرارات الجامعة العربية، إضافة إلى الوقوف علـى  

الالجئين الفلسطينيين في اتفاقيات السالم المختلفة، كما ناقشت الحلول والمشاريع المقترحة قضية 

  . لحل قضية الالجئين



  ق

ولت الباحثة مخيمات الالجئين الفلسطينيين من حيـث مراحـل تطورهـا، وكـذلك     وتنا

التغيرات التي طرأت على بنية هذه المخيمات، ودور المخيمات في المحافظـة علـى الهويـة    

الوطنية الفلسطينية، إضافة إلى الوقوف على ممارسات االحتالل الهادفة لتصفية المخيمات، كما 

مات في المشاركة في الحياة السياسية من خالل مشاركتهم باالنتخابات تم التطرق إلى دور المخي

  . وكذلك األحزاب السياسية

ركزت الباحثة على مخيم بالطه كدراسة حالة وذلك من خالل الوقوف على واقع المخيم 

من مختلف النواحي كالنشأة والمساحة وعدد الالجئين، إضافة إلى اإلشارة ألوضـاع الالجئـين   

يين داخل المخيم من صحية وتعليمية واجتماعية وسكنية، كما تطرقت الباحثة إلى أبـرز  الفلسطين

القوى والمؤسسات الفاعلة داخل المخيم، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

  .، وأهم المشاكل التي تعاني منها، وأثر ذلك في مختلف النواحي داخل المخيم)االونروا(

باسـتخدام العديـد مـن     ةهداف التي قامت عليها هذه الدراسة قامت الباحثولتحقيق األ

 ةاألدوات، من أبرزها إجراء المقابالت مع عدد من الجئي المخيم، إضافة لقيامها بتطوير استبان

الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطـة   مدى شعورخاصة من أجل جمع بيانات الدراسة لمعرفة 

الجئ فلسطيني من الجئي ) 400(السياسي، إذ تكونت عينة الدراسة من  االندماج وأالغتراب با

  . من مجتمع الدراسة%) 1.6(مخيم بالطة، وقد بلغت حجم العينة 

ما مدى شيوع ظاهرة االغتـراب أو  ( وتمت اإلجابة عن التساؤل الرئيس للدراسة وهو

تبـين للباحثـة أن   ، إذ )؟ظاهرة االندماج السياسي لدى الالجئين الفلسطينيين في مخـيم بالطـة  

االغتراب السياسي، وتم الحكم على ذلـك مـن   ب يشعرونالالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة 

وقـد بلغـت   ). عزلة، وتمرد، وعدم تكيف(للظاهرة لدى مجتمع الدراسة، عدة مؤشرات خالل 

ى ، في حين كـان التوجـه األكبـر لـد    %61.5، %62نسبة شيوع هذه المظاهر على التوالي 

، كمـا توصـلت   %66.28الالجئين الفلسطينيين في المخيم نحو عدم التكيف، إذ بلغت نسـبته  

  :آلتيةإلى النتائج ا ةلالستبانالباحثة بناًء على نتائج التحليل اإلحصائي 

من وجهة نظر الالجئين ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة . 1

العمـر،  (طة بين االغتراب واالندماج السياسـي تعـزى لمتغيـر   الفلسطينيين في مخيم بال

  ).والجنس، والمؤهل العلمي



  ر

من وجهة نظر الالجئـين  ) α  =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة . 2

سنوات األسر، ( الفلسطينيين في مخيم بالطة بين االغتراب واالندماج السياسي تعزى لمتغير

  ). ، االنتماء السياسيرة، وطبيعة الحيازةوعدد أفراد األس

من وجهة نظر الالجئـين  ) α  =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة . 3

وجد فروق في ال تالفلسطينيين في مخيم بالطة بين االغتراب واالندماج السياسي في جوانب و

  ).الحالة االجتماعية، ونوع السكن، والدخل( جوانب أخرى

  :توصيات من أهمها قدمت الباحثة عدهو  

  .دائرة شؤون الالجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير العمل على تفعيل إعادة .1

الحياة السياسية، لما لذلك من أهمية في توليهم في ضرورة إشراك الالجئين الفلسطينيين  .2

، على أن ال يمـس ذلـك بخصوصـية    أو تولي من ينوب عنهم في مراكز صنع القرار

 .ضيتهمق

العمل على تحسين حياة الالجئين الفلسطينيين داخـل المخيمـات بمختلـف أشـكالها،      .3

 .ما يسهم في تخفيف أعباء الحياة عليهمب, االجتماعية والسكنية والصحية

ه اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في بضرورة التأكيد على الدور الذي تضطلع  .4

 .ل العمل على تلبية احتياجاتهم المختلفةسبيل تعزيز صمود الالجئين، من خال

ضرورة اهتمام صناع القرار والمسئولين بـالالجئين الفلسـطينيين، وخاصـة داخـل      .5

 .صمودهم يعززالمخيمات الفلسطينية بما 

ضرورة القيام بالمزيد من الدراسات حول قضية الالجئين الفلسطينيين عامة، ومخيمـات   .6

 .الالجئين بشكل خاص
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  ومنهجيتها مقدمة الدراسة
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  الفصل األول

  ومنهجيتهامقدمة الدراسة 

  المقدمة 1.1

تعرضت فلسطين وال تزال لهجمة استعمارية وصهيونية أحدثت تغيرات في بنية الشعب 

الفلسطيني في مختلف النواحي جغرافياً وسياسياً واقتصادياً وكذلك طبقياً، كان الهدف منها تحقيق 

االستعمارية والصهيونية ابتداًء من فلسطين لتمتد وتشمل المنطقة بأسرها، وقد مـارس  المصالح 

خاللها االحتالل الصهيوني شتى الوسائل واألساليب لتهجير الفلسطينيين مـن قـراهم ومـدنهم    

إذ تمثلت التغييرات على بنية الشعب الفلسطيني طبقياً من خالل . وإقامة الدولة الصهيونية عليها

طبقه جديدة ضمت الفالح مع مالك األراضي، الفقير مع الغني، ابن المدينـة مـع ابـن    تكوين 

سلبت منـه سـيادته   فقد  أما سياسياً". الالجئين"الريف، عرفت هذه الطبقة فيما بعد وال تزال بـ

نتيجة لطرده من أرضه ومصنعه الـذي يعـد   فقد الفلسطيني مصدر رزقه،  قتصادياًوحريته، وا

في مختلف بقاع األرض وكون تجمعـات   ينشرد الفلسطيجغرافياً فقد لدخله، والمصدر الرئيس 

  (1).عرفت بالمخيمات

ونتيجة لهذه التغييرات احتلت القضية الفلسطينية، عامة، وقضية الالجئين الفلسـطينيين  

خاصة، موقعاً مهماً في مجمل قضايا منطقة الشرق األوسط؛ فهي قضية ثلثي الشعب الفلسطيني، 

الصراع الفلسطيني الصهيوني، ومن أهم القضايا وأعقدها بالنسبة للعرب والفلسـطينيين  وجوهر 

  (2) .الذين ما زالوا يعيشون في مخيماتهم في الداخل والخارج

أن سيطرت الحركـة الصـهيونية علـى     )1948(فقد كانت إحدى أهم نتائج نكبة العام   

فلسـطيني مـن أرضـهم     )800.000(من أرض فلسطين، وتم تهجير أكثر من % 78حوالي 

وقـد زادت هـذه   . من أبناء الشعب الفلسـطيني  %60وبيوتهم وممتلكاتهم، أي ما نسبته حوالي 

فلسطيني هجروا من  )350.000(إذ أضيف إليهم نحو  )1967(المشكلة تعقيداً في أعقاب حرب 

                                           
 . 2، ص2010، دمشق، لمخيمات الفلسطينية بين مشاريع التصفية وحلم العودةا، )واجب( تجمع العودة الفلسطيني (1)
 ،2007، آذار5ملـف، ع _، المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلوماتلسطينيون وحق العودةفالالجئون الحمادة، معتصم،  (2)

 .4ص
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أكثر مـن   2008حتى أيار ديارهم ومدنهم، ليصبح عدد الفلسطينيين الذين يقيمون خارج وطنهم 

  (1). خمسة ماليين فلسطيني

للسكان الفلسـطينيين،   الديموغرافيةأدت األحداث السياسية إلى إحداث تغيرات في البنية 

وقـد  . وأوجدت تجمعات وتشكيالت جديدة من نوعها عرفت بمخيمات الالجئـين الفلسـطينيين  

ي الفلسطينية المحتلـة  تركزت هذه التجمعات داخل حدود المدن، أو على أطرافها داخل األراض

مخيماً موزعين في كل  )59(إذ بلغ عدد المخيمات في الدول العربية  ،(2) وبعض الدول العربية

) 8(مخيمـاً فـي الضـفة الغربيـة و     )19(من األردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، إضافة إلى 

لواقع، والشـاهد  قطاع غزة، إذ يشكل هؤالء الالجئون إحدى أهم الحقائق المميزة لمخيمات في 

  (3).الحي على سياسات االحتالل بحق أبناء الشعب الفلسطيني

ياسات االحتالل، والوضع الذي يعاني منـه الالجئـون الفلسـطينيون داخـل     ونتيجةً لس

المخيمات من تدهور في مناحي الحياة كافة، وعلى الصعد السياسية واالجتماعيـة واالقتصـادية   

الخدمات فقد زاد ذلك من حجم المعاناة التي يشعر بها الالجـئ   والثقافية والصحية، وكذلك سوء

وأصبح الالجئ الفلسطيني يعيش مشاعر متناقضة، ليس فقط تجاه  (4)،الفلسطيني داخل المخيمات

  (5).بل أيضاً تجاه المحيط الذي يعيش فيه, االحتالل الصهيوني

فلسطيني داخل المخيمـات  ونتيجة لتلك األوضاع، وحالة التناقض التي يعيشها الالجئ ال

الفلسطينية، بشكل عام، ومخيم بالطه بشكل خاص، وألهمّية الموضوع ارتأت الباحثـة تناولـه   

بشيء من التفصيل؛ للوقوف على مختلف القضايا المتعلقة بمعاناة الالجئين الفلسـطينيين بشـكل   

نـدماج أو  عام، وداخل مخيم بالطه بشكل خاص، وانعكاس هذه المعانـاة علـى شـعورهم باال   

  . االغتراب السياسي

                                           
  .120، ص 2008ار دائرة شؤون الالجئين، أيرام اهللا، ، الذكرى الستون لنكبة فلسطينسالمة، سعيد،  (1)
: علـى الموقـع االلكترونـي التـالي    ، أوضـاع الالجئـين الفلسـطينيين   ، مركز المعلومـات الـوطني الفلسـطيني    (2)

http://www.pncecs.org/ar/file/l/awda3%20lageen%20palaestinian.doc 

 .121ص ق،بارجع سم، الذكرى الستون لنكبة فلسطين ،سالمة، سعيد (3)

 :على الموقـع االلكترونـي التـالي   ، تجمع العودة الفلسطيني واجب، مخيمات الالجئين واقع وتحدياتأبو مور، همام،  (4)
http://www.wajeb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=807&Itemid=96 

: اإلعـالم الفلسـطينية، علـى الموقـع االلكترونـي التـالي       وزارة ،!النكبـة، النكسـة، والمخـيم   لمتوكـل،  طه، ا (5)
http://www.minfo.ps/menu1_details.php?pid=20 
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  مشكلة الدراسة 2.1

، وما رافقها من )1948(أدت األحداث السياسية التي حلت بالشعب الفلسطيني في العام 

سكانية جديدة، عرفت بمخيمات الالجئين  جمعاتلآلالف منهم إلى إيجاد تقسري تشريد وتهجير 

ونتيجة لهذا التهجير، . عض الدول العربيةالتي انتشرت في األراضي الفلسطينية المحتلة، وفي ب

وباإلضافة لما تعرض له الالجئون الفلسطينيون داخل هذه المخيمات مـن ظـروف اجتماعيـة    

من هنا، . وإنسانية واقتصادية وسياسية صعبه، بات الالجئ الفلسطيني يشعر بفجوة داخلية عميقة

  :لتجيب عن السؤال الرئيس اآلتيجاءت هذه الدراسة 

ى شيوع ظاهرة االغتراب أو االندماج السياسي لدى الالجئين الفلسطينيين في مخـيم  ما مد •

  بالطة؟ 

  :اآلتيةعن هذا السؤال التساؤالت د انبثق وق

  هل يشعر الالجئون الفلسطينيون في مخيم بالطه باالغتراب السياسي؟.1

  هل تمكن الالجئون الفلسطينيون في مخيم بالطه من االندماج السياسي؟. 2

  أهمية الدراسة 3.1

تكمن أهمية هذه الدراسة في أهمية الموضوع الذي تعالجه؛ فالقضية الفلسطينية بشـكل  

عام، وقضية الالجئين الفلسطينيين بشكل خاص، تحتل مكاناً بارزاً علـى الصـعيدين المحلـي    

ون فـي  وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي يعاني فيه الالجئون الفلسـطينيّ . واإلقليمي والدولي

مختلف أماكن تواجدهم، بالداخل والخارج، من ظروف اقتصادية واجتماعية ومعيشية وسياسـية  

  .غاية في الصعوبة

فهذه الدراسة تبحث موضوعاً جديداً في المخيمات الفلسطينية، وتحديداً في مخيم بالطه؛ 

عـام، والالجئـين   إذ تعدُّ المخيمات الشاهد الحي على سياسة االحتالل تجاه الفلسطينيين بشـكل  

سكان هذه المخيمات هم نتاج التهجيـر والتشـريد النـاجم عـن      الفلسطينيين بشكل خاص؛ ألن

االحتالل الصهيوني وسياساته، إذ ال زال الالجئون الفلسـطينيون يعيشـون ظروفـاً صـعبة،     

  .وينتظرون قراراً سياسياً يضع حداً لمعاناتهم
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ة البيانات التي ستوفرها، إذ يمكن أن تشكل إطاراً من هنا، تأتي أهمية الدراسة من أهمي

مرجعياً للباحثين والدارسين، وقاعدة لدراسات وأبحاث مستقبلية، وبالتالي تعد إضافة للمعرفـة،  

  . ودراسة علمية جادة

  هدف الدراسة  4.1

تهدف هذه الدراسة إلى استعراض مختلف القضايا والظروف التي يعاني منها الالجئون 

نيون بشكل عام، والالجئون الفلسطينيون في مخيم بالطه بشكل خاص، من خالل التعرف الفلسطي

إلى األوضاع الصحية واالقتصادية والسياسية، وكذلك تسليط الضوء علـى سياسـة االحـتالل    

الهادفة إلى طمس هوية المخيمات الفلسطينية ومعالمها، وقياس مدى تأثير ذلـك فـي الشـعور    

   .ج السياسي لديهمباالغتراب أو االندما

  أسئلة الدراسة 5.1

من خالل اإلطالع على موضوع الالجئين الفلسطينيين وتشعباته المختلفة، تواجهنا العديد 

   : من األسئلة التي تحتاج إلى إجابة، ومن أبرز وأهم هذه األسئلة ما يلي

 ؟ةطينيما األوضاع التي يعاني منها الالجئون الفلسطينيون داخل المخيمات الفلس. 1

مخيم بالطة ما مدى تأثير ظاهرة االغتراب السياسي في مشاركة الالجئين الفلسطينيين في . 2

  في الحياة السياسية؟

ما هي الخيارات السلوكية أمام الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة في تعاملهم مع ظاهرة . 3

 : تيةويتفرع عن هذا التساؤل األسئلة الفرعية اآل االغتراب السياسي؟

 ؟ الالجئ الفلسطيني في مخيم بالطه مع متطلبات الحياةما أثر االغتراب في تكيف . أ

 ؟الالجئ الفلسطيني في مخيم بالطه على الواقعما أثر االغتراب في تمرد . ب

  ما أثر االغتراب في شعور الالجئ الفلسطيني في مخيم بالطه بالعزلة؟ . ت

  راب شخصية الالجئ الفلسطيني في مخيم بالطه؟ ما أثر االنتماء السياسي في اغت. 4
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  فرضيات الدراسة 6.1

اعتمدت الباحثة في دراستها هذه على خمس فرضيات ستشكل أساساً للبحـث، دفعـت   

  :حثة لتقصيها والتحقق منها، وهيالبا

مـن وجهـة نظـر    ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  . 1

  . طينيين في مخيم بالطة بين االغتراب واالندماج السياسي تبعاً لمتغير العمرالالجئين الفلس

مـن وجهـة نظـر     )α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  . 2

الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة بين االغتراب واالندماج السياسي تبعاً لمتغير االنتماء 

  . السياسي

مـن وجهـة نظـر     )α  =0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   ال توجد. 3

الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة بين االغتراب واالندماج السياسي تبعاً لمتغير طبيعـة  

  .الحيازة

مـن وجهـة نظـر     )α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  . 4

ي مخيم بالطة بين االغتراب واالندماج السياسي تبعاً لمتغيـر نـوع   الالجئين الفلسطينيين ف

  .السكن

مـن وجهـة نظـر     )α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  . 5

الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة بين االغتراب واالندماج السياسي تبعاً لمتغير سـنوات  

  . األسر

مـن وجهـة نظـر     )α  =0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  ال توجد فروق ذات . 6

  .الدخل الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة بين االغتراب واالندماج السياسي تبعاً لمتغير

مـن وجهـة نظـر     )α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  . 7

عـدد   الغتراب واالندماج السياسي تبعاً لمتغيـر الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة بين ا

  .أفراد األسرة
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مـن وجهـة نظـر     )α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  . 8

الحالـة   الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة بين االغتراب واالندماج السياسي تبعاً لمتغير

  .االجتماعية

مـن وجهـة نظـر     )α  =0.05(إحصائية عند مستوى الداللـة  ال توجد فروق ذات داللة . 9

  .الجنس الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة بين االغتراب واالندماج السياسي تبعاً لمتغير

مـن وجهـة نظـر     )α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 10

المؤهل  اب واالندماج السياسي تبعاً لمتغيرالالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة بين االغتر

  .العلمي

  منهجية الدراسة 7.1

نظراً لطبيعة الدراسة، ارتأت الباحثة أنّه من الضروري االعتماد على أكثر من مـنهج  

فالمنهج التاريخي سيعتمد عليـه لتنـاول نشـوء    . لقراءة الجوانب المختلفة من الدراسة وتحليلها

، كونه المنهج األنسب في تحليـل آراء  اإلحصائين، والمنهج الوصفي قضية الالجئين الفلسطينيي

عينة من الالجئين الفلسطينيين من مخيم بالطة، ولكونه يرتكز على الوصف الدقيق والمعلومات 

الكافية والدقيقة عن الظاهرة، وذلك من أجل الوصول إلى نتائج عملية، ثـم تفسـيرها بطريقـة    

المقابلة للتعـرف   وكذلك أداة. ل االستعانة باالستمارةسة من خالموضوعية، وقد تم تعزيز الدرا

  . على بعض جوانب الحياة وغيرها من الجوانب ذات الصلة بمخيم بالطه

  حدود الدراسة 8.1

  الحدود المكانية للدراسة 1.8.1

كحالـة   ، وتحديداً في مخيم بالطهفي أماكن اللجوءتنحصر الحدود المكانية لهذه الدراسة 

؛ كونه يشكل تجّمعاً ألكبر عدد من الالجئين الفلسطينيين، إذ بلغ عددهم داخل المخيم حتى ةدراسي

الجئاً وفقاً إلحصـائيات وكالـة غـوث وتشـغيل الالجئـين       )23.677( 31/12/2008تاريخ 

ونظراً لكبر حجم المعاناة التي يشعر بها الالجئون الفلسطينيون داخل هـذا المخـيم   ، )األونروا(

لذلك، فـإن هـذه   . التواجد الكبير والظروف المعيشية والسياسية واالقتصادية الصعبة بسبب هذا
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الدراسة تركز على هذا التجمع الكبير من الالجئين الفلسطينيين، تعد مؤشراً حقيقياً لمعرفة حجم 

وبالتالي معرفه تأثير ذلك في شعورهم بـاالغتراب أو  , المعاناة التي يشعر بها الالجئون وقياسها

 . االندماج السياسي في أماكن تواجدهم

) 1948(شكلت قضية الالجئين الفلسطينيين قلب الصراع الصهيوني الفلسطيني منذ عام 

وحتى وقتنا الحالي، وامتّد تأثيرها ليطال الداخل الفلسطيني، وكذلك مختلف أمـاكن تواجـدهم،   

أتها، باهتمام مختلـف الـدول   سواء بالدول العربية أو الغربية، إذ حظيت هذه القضية، ومنذ نش

سواء المتأثرة بنتائجها أو البعيدة عنها، لما شكلته هذه القضية، وال زالت، من معانـاة مسـتمرة   

  . لشريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني

  الحدود الزمنية 2.8.1

تبدأ الحدود الزمنية لهذه الدراسة من بداية نشوء مشـكلة الالجئـين الفلسـطينيين عـام     

  . م2009حتى عام و) 1948(

  الدراسة صعوبات 9.1

التـي يشـوبها    تعلق معظمها بالمصادري ،صعوباتالعديد من اللقد واجهت هذه الدراسة 

الفلسطينيين، وعـدم االتفـاق علـى     هي أعداد الالجئينأال و ،أساسية ئلعلى مسا عدم االتفاق

ولشـكل   ،لدقيق ألحـوالهم التوثيق اكذلك تفتقد إلى ، تعريف واضح ومحدد لالجئين الفلسطينيين

  .المختلفة حياتهم في أماكن اللجوء

  الدراسات السابقة 10.1

هتم العديد من الدارسين والباحثين بموضوع الالجئين الفلسطينيين، وصدرت العديد من ا

الكتب واألبحاث والدراسات التي عالجت قضية الالجئين الفلسطينيين على الصـعيدين الـداخلي   

  : أدناه بعضاً من هذه األدبيات أستعرض. والخارجي

تناول سعيد سالمة في هـذه الدراسـة     ): الذكرى الستون لنكبة فلسطين: (دراسة بعنوان: أوالً

العديد من القضايا المتعلقة بالالجئين الفلسطينيين في ظل الذكرى الستين للنكبة، في الوقت الذي 

 ،)1948(م بالشعب الفلسطيني في العـام  تتالحق فيه األحداث المرتبطة باللجوء والتشرد الذي أل
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وتمثلت باستمرار االحتالل في تطبيق سياساته عبر بناء المستوطنات، ومصادرة المزيـد مـن   

األراضي الفلسطينية لصالح إتمام بناء جدار الفصل الذي تسبب في ترحيل المزيد مـن األسـر   

إضـافة لـذلك،   . الفلسطينيينمن أراضيهم، واستمرار سياسة التهجير القسري بحق  ةالفلسطيني

استعرض الكاتب األوضاع التي يعاني منها الالجئون الفلسطينيون في الشـتات، كـذلك تنـاول    

محاوالت االحتالل المتنوعة لطمس الهوية الفلسطينية، وإزالـة المكونـات األساسـية لقضـية     

ـ   تالل بحـق الشـعب   الالجئين، وأبرزها المخيمات التي تمثل معلماً مادياً على ما اقترفـه االح

  (1).الفلسطيني

تطرق الكاتب وليد المصـري  ): الالجئون الفلسطينيون الواقع والحلول: (دراسة بعنوان: ثانياً

، )1948(في هذه الدراسة إلى واقع فلسطين حتى الحرب العربية الصهيونية األولى في العـام  

، وأشـار إلـى موقـع    )1990_1848(كذلك تناول تطورات القضية الفلسطينية ما بين العامين 

مسألة الالجئين الفلسطينيين في المفاوضات التي جرت بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، مبّينـاً أن  

كما تنـاول واقـع تواجـد الالجئـين       قضية الالجئين تعرضت لمحاوالت التهميش والشطب، 

حق عودة الالجئين المتعلق ب) 194(الفلسطينيين في المدن والقرى الفلسطينية، وتحدث عن قرار 

واستعادة ممتلكاتهم وحقهم في التعويض، كذلك قرار تأسيس وكالة غـوث وتشـغيل الالجئـين    

  )2(.وأخيراً، عرض الكاتب طبيعة الحلول الرامية إلى حل هذه القضية). األونروا(

سة تحدث الكاتب ناجح جرار في هذه الدرا): الهجرة القسرية الفلسطينية: (دراسة بعنوان: ثالثاً

عن جذور مشكلة الالجئين الفلسطينيين، مستعرضاً العوامل التي أسهمت في تهجير الفلسـطينيين  

كذلك تطرق إلى النظرة السياسية لمشكلة الالجئين . من أرضهم، سواء أكانت داخلية أم خارجية

ياسـي  في ظهور الوعي الس) المخيمات(الفلسطينيين، وتأثير العوامل المختلفة المعيشية والسكنية 

حل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين، سواء بين الالجئين، واستعراض المحاوالت التي بذلت إليجاد 

، )194(من خالل محاولة التوطين، أم من خالل محاوالت هيئة األمم المتحدة من خالل قـرار  

  )3( .في إيجاد حل هذه المشكلة كما بين دور وكالة غوث وتشغيل الالجئين

                                           
 .2008، رام اهللا، دائرة شؤون الالجئين، أيار الذكرى الستون لنكبة فلسطينسالمة، سعيد،  (1)

 .2008، عمان، دار الجليل العربي، 1، طنّيون الواقع والحلولالالجئون الفلسطيالمصري، وليد،  )2(
، ترجمة سمير محمود، فلسطين، البرنـامج األكـاديمي للهجـرة القسـرية،     الهجرة القسرية الفلسطينيةجرار، ناجح،  )3(

1995. 
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من ) 1997(صدرت هذه الدراسة سنة : )إلى أين؟...الالجئ الفلسطيني: (عنواندراسة ب: رابعاً

فقد تناول ناجح جـرار فـي   . قبل البرنامج األكاديمي للهجرة القسرية في جامعة النجاح الوطنية

هذه الدراسة العديد من القضايا المتعلقة بالالجئين الفلسطينيين، وتحديداً فـي مخيمـات الضـفة    

كما حاولت الدراسة إلقاء الضوء على األبعاد المختلفة لقضـية الالجئـين   . غزةالغربية وقطاع 

الفلسطينيين الذين ما زالوا يعيشون في مخيمات اللجوء في الضفة وقطاع غزة، بهدف التعـرف  

.إلى التوجهات المستقبلية لمشكلة الالجئ على ضوء المفاوضات السلمية في الشـرق األوسـط  

البعد القانوني، من حيث حقوق : لالجئ من خالل بعدين، هماوطرحت الدراسة مشكلة ا  

والبعد االقتصادي، من حيث دور اإلمكانـات االقتصـادية للـدول    . الالجئ في وطنه وممتلكاته

المضيفة في تقبل الالجئ، وقدراتها االستيعابية، إضافة لمعرفة األوضاع المعيشية في مخيمـات  

ة حلوالً محتملة حول وضع الالجئين الفلسـطينيين، تمثـل   وقدمت الدراس. الالجئين الفلسطينيين

أما الحل . الحل األول بإبقاء المخيمات مع القيام بعمليات تحسين لألوضاع داخلها كخطوة للدمج

العامل االقتصادي، واالجتماعي، : الثاني فيتمثّل في تحقيق االندماج من خالل عوامل رئيسية هي

مثل في العودة الطوعية لالجئين، إذ طرحت الدراسة مجموعة من أما الحل الثالث، فت. والسياسي

  )1(.العوامل التي تساعد في العودة، وعوامل أخرى تعيق عملية عودة الالجئين الفلسطينيين

): االغتراب في الثقافة العربية متاهات اإلنسان بين الحلـم والواقـع  : (دراسة بعنوان: خامساً

غتراب، مبيناً أن هذا المصطلح يركز علـى موضـوعات   عرض الكاتب حليم بركات ظاهرة اال

كما استعرض المشـكالت   .مشتركة بين العلوم االجتماعية والنفسية واإلنسانية والفلسفة واألدب

المتصلة بهذه الظاهرة من تفكك اجتماعي وثقافي وسياسي، وتدهور القيم والسلطوية، وتطـرق  

تاحة أمام اإلنسان لتجاوز اغترابه، كذلك تناول أنـواع  الكاتب إلى الخيارات والبدائل السلوكية الم

  )2(.االغتراب التي كان من أبرزها االغتراب السياسي

االغتراب السياسي لدى الالجئين الفلسطينيين فـي مخـيم العـروب    : (دراسة بعنوان: سادساً

ب هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة شيوع ظـاهرة االغتـرا  ): وعالقته ببعض المتغيرات

                                           
 .1997ة البشرية، ، فلسطين، جامعة النجاح الوطنية ومشروع التنميإلى أين؟... الالجئ الفلسطيني جرار، ناجح،  )1(
، بيروت، مركز دراسات الوحـدة  1، طاالغتراب في الثقافة العربية متاهات اإلنسان بين الحلم والواقعبركات، حليم،  )2(

  .2006العربية، 
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 بسام بنـات وصل الباحثان وقد ت مخيم العروب وعالقتها ببعض المتغيرات، السياسي لدى أهالي

وبالل سالمة إلى مجموعة من النتائج من بينها، شيوع ظاهرة االغتراب السياسي لـدى أهـالي   

يشعرون بالالقوة السياسية، أو يعيشون حالة مـن  % 67عالية، حيث كان  مخيم العروب بدرجة

السياسي، وبينت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة االغتـراب   االغتراب

د فـروق  ولدى أهالي مخيم العروب حسب متغير الجنس، كما توصلت الدراسة إلى وج السياسي

لموجودة على الساحة سياسياً ألي من األحزاب ا ذات داللة إحصائية لصالح األفراد غير المنتمين

السياسي عندهم عالية، مقارنة مـع األفـراد المنتمـين     كانت درجة االغتراب يثالفلسطينية، ح

ال توجد هناك أية فروق فـي درجـة االغتـراب     لألحزاب السياسية، وأخيراً بينت الدراسة أنه

العمر، عدد سنوات التعليم، الدخل الشهري، : دى أهالي مخيم العروب حسب متغيراتالسياسي ل

  )1(.ة التدينعدد أفراد األسرة ودرج

 خالد ابـن قام بها : )تأثير االغتراب السياسي على المشاركة السياسية( :دراسة بعنوان: سابعاً

يرتبط االغتراب السياسي بشـكل سـالب بالمشـاركة    : اآلتيةنتائج للوتوصل من خاللها  ادريس

ساسه بعبثية أقل مشاركة حينما يشعر الفرد بنقص في الحوافز وإح السياسية، فالمغتربون يكونون

فـي تنميـة عمليـة     وفعـاالً  بارزاً دوراًتلعب التنشئة السياسية كما توصل إلى أن المشاركة، 

المشاركة السياسية وأن ، الوعي السياسي والكفاءة الشخصية المشاركة، من خالل تحكم عنصري

ـ ، بتقديرات الذات من أجل الرقي بها ترتبط إيجابياً ـ ا توصـلت الدراسـة إلـى أن    كم ع الوض

 إذ أن, على كافة أساليب وطرق المشـاركة بشـكل جـوهري   يؤثران االقتصادي واالجتماعي 

مسـتوى   ، في حالة تدنيالعالقة بين االغتراب السياسي والمشاركة السياسية تكون أكثر وضوحاً

السياسـي حينمـا    كما تتفاقم ظاهرة االغتراب, المكانة االجتماعية واالقتصادية للمغتربين سياسياً

  )2(.مجدية ن قنوات االتصال بين األفراد وبين النسق السياسي ضعيفة وغيرتكو

                                           
، االغتراب السياسي لدى الالجئين الفلسطينيين في مخيم العروب وعالقته ببعض المتغيراتبنات، بسام، وسالمة، بالل،  )1(

ــوث،   المن ــات والبحــ ــاوي للدراســ ــالي  2003شــ ــي التــ ــع االلكترونــ ــى الموقــ  :، علــ
http://www.minshawi.com/other/philistine.htm  

: ، شبكة بوابة العرب، على الموقع االلكتروني التـالي تأثير االغتراب السياسي على المشاركة السياسيةإدريس، خالد،  )2(
http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=495721  
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  عريف بمفاهيم الدراسة ومصطلحاتهات 11:1

تم استخدام عدد من المفاهيم والمصطلحات خالل الدراسة، نقـدمها بشـكل مختصـر؛      

  :لتسهيل الوقوف على أجزاء الدراسة الالحقة

والالجئ الفلسطيني بشـكل   ،عريفات لالجئ بشكل عامالتالعديد من هناك  :)Refugee(الالجـئ

  :ها، ومن هذه التعريفاتمع اختالف طبيعة الجهة التي أصدرت ،خاص

لَجأ إلى الشيء والمكان يلَجُأ لْجًأ ولجوءاً، ويقال ألَجأتُ فالناً إلى الشيء : من لجأ: "الالجـئ لغةً

الذي هرب من بالده ألمر : "والالجئ )1(."اضطره إليه: إذا حصنته في ملجأ، وألجأُه إلى الشيء

  .)2( "إلى بالد سواها سياسي أو غيره ولجأ

وضعت هيئة األمم المتحدة من خالل اتفاقية جنيـف  ) 1951(في عام : الالجئ في اتفاقية جنيف

) 1951(نتيجة أحداث وقعت قبل كانون الثاني سنة _ كل شخص يوجد :" تعريفاً لالجئ على أنه

ا يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو انتمائه إلـى  بسبب خوف لُه م

خارج البلد الذي يحمـل جنسـيته وال يسـتطيع أو ال    _ فئة اجتماعية معينة، أو آرائه السياسية 

يرغب بحماية ذلك البلد بسبب الخوف، أو كل من ال جنسية له وهو خـارج بلـده السـابق وال    

  )3(."ذلك الخوف في العودة إلى ذلك البلديستطيع أو ال يرغب بسبب 

ورد تعريف الالجئ في ميثـاق منظمـة الوحـدة    : الالجئ في ميثاق منظمة الوحدة اإلفريقيـة 

كل شخص أرغم علـى مغـادرة   : " على أنه) 2(الفقرة ) 1(في المادة ) 1969(اإلفريقية لسنة 

و األصل، وذلك نتيجة عدوان موطنه األصلي بحثاً عن مالذ في مكان آخر خارج وطنه المنشأ أ

خارجي أو احتالل أو غزو أجنبي أو أحداث خطره تهدد السالمة العامة في جزء من وطنـه أو  

   )4(."كله

                                           
 http://www.kl28.com/lesanalarab_r.php?=192: لسان العرب، على الموقع االلكتروني التالي )1(
 .24، ص 1960، بيروت، دار المشرق، 28، طالمنجد في اللغة واألعالم )2(
  ع ـعلى الموق ،ق العودةـطيني في إطار حـازح الفلسـتعريف الالجئ والنوالمعلومات، طيني للتوثيق ـالمركز الفلس )3(

  http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=128&CatId=178&table=table_141:االلكتروني التالي
 . 11، ص1997، بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1طالالجئون الفلسطينيون والعملية السلمية، زريق، إيليا،  )4(
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الالجـئ  ) األونـروا (غـوث الدوليـة   العرفت وكالة  :الالجئ الفلسطيني في تعريف األونروا

نتين على األقل قبل حرب عام الشخص الذي كانت إقامته العادية في فلسطين لس: "الفلسطيني بأنه

) 1948(، وفقد في الوقت عينه، بسبب هذه الحرب، منزله ووسائل معيشته، ولجأ عـام  )1948(

ومن المالحظ هنا أن تعريـف الالجـئ    )1(."المعونة) األونروا(إلى أحد البلدان التي تؤمن فيها 

الذين تعتبرهم الوكالة خارج  الفلسطيني، وفق وكالة الغوث، يستثني فئات من الالجئين والنازحين

نطاق مسؤولياتها، وهم من الالجئين الذين هاجروا خارج نطاق عملياتها، كدول الخليج العربي، 

، وقد استثنتهم الوكالة بعـد  )إسرائيل(أو ممن نزحوا داخلياً وبقوا في المناطق التي تسيطر عليها 

لتعريف الفلسطينيين الذين كانوا خارج كذلك تجاهل ا, عن نيتها معالجة وضعهم) إسرائيل(إعالن 

  )2( .البالد للعالج أو التعليم في أثناء تلك الفترة

الصادر عن الجمعية العامـة لألمـم   ) 194(ورد في قرار : )194(الالجئ الفلسطيني في قرار 

، )األونروا(المتحدة تعريفٌ أوسع مما ورد في تعريف وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

هو الشخص الذي كان قد عاش في فلسطين لمدة : "جاء في ذلك القرار بأن الالجئ الفلسطيني إذ

، والذي فقد بسبب ذلـك  )1948(سنتين على األقل قبل اندالع النزاع العربي اإلسرائيلي في عام 

  )3( ."بيته ووسائل كسب معيشته
وهي مادة  ،الوطني الفلسطينيالخامسة من الميثاق نصت المادة  :الالجئ في التعريف الفلسطيني

الالجئـين  "علـى أن   ،لترتيبات عمليـة أوسـلو   طبقاً )1996(لم تشملها البنود التي ألغيت عام 

المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في : "والفلسطينيين بوجه عام هم" الفلسطينيين

سواء مـن   )1947(حتى عام  )1906(لحدود االنتداب الموضوعة عام  فلسطين وحدودها طبقاً

وكل من ولد ألب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخـل فلسـطين أو    ،أخرج منها أو بقي فيها

                                           
، بيـروت، مؤسسـة الدراسـات    1طالفلسطيني ومبـادئ تطبيقـه،   حق العودة للشعب بابادجي، رمضان، وآخرون،  )1(

 .49، ص 1996الفلسطينية، 
" األونـروا "الالجئون الفلسطينيون وأهمية وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسـطينيين  سالمة، سعيد،  )2(

 .5، ص 2006لالجئين، تشرين ثاني ، رام اهللا، دائرة شؤون اوالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
على  ورقة عمل حول مفهوم اللجوء والالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي،الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق الالجئين،  )3(

 http://www.pcrp.org/esdarat09.html: التالي يالموقع االلكترون
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أفضل من وفقاً للحفناوي  )األونروا(تعريف وكالة ومن المالحظ هنا أن . "خارجها هو فلسطيني

  )1(.)1946(وذلك ألنه يشمل كل من كان في فلسطين حتى عام  ؛هذا التعريف

الجانب الفلسطيني في المحادثات المتعددة األطراف التي انطلقت بعد مؤتمر مدريد وقدم   

الالجئون الفلسطينيون " :فحواه ،تعريفاً لالجئ الفلسطيني )1991( عامللسالم في الشرق األوسط 

هم كل الفلسطينيين أو نسلهم الذين طردوا أو أجبروا على مغادرة بيوتهم بـين قـرار التقسـيم    

 )181(بـرقم   )1947(نوفمبر مـن العـام    )27(عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في  لصادرا

من األراضي التي سيطرت عليهـا   )1949(من العام  )يناير(في  )رودس(وحتى اتفاقات هدنة 

فهذا التعريف أكثر ضيقاً من التعريف الفلسطيني السابق، وهذا مـا   ".منذ ذلك التاريخ )إسرائيل(

من المالحظ أن هـذا  :" إذ قال" القدس"أستاذ التاريخ في جامعة " عيسى أبو زهيرة"دكتور لأكده ا

من التعريف الذي سبقه ألنه ال يتجاوز فقط الفتـرة بـين عـامي     التعريف أسوء أو أكثر ضيقاً

بل يتجاوز أيضاً الالجئين الذين خرجوا من ديارهم وأراضيهم حتـى عـام    )1947(و )1946(

  )2( ."لالجئين الفلسطينيين )األونروا(تنازل عن السقف الذي أعطته وكالة وهذا  ،)1949(

، ونظراً ألهمية موضـوع  "الالجئين الفلسطينيين"على ضوء المحاوالت السابقة لتعريف   

الدراسة وخصوصّيته، فإن التعريف الذي تتبناه الباحثة هو تعريف الالجئين الفلسطينيين في قرار 

عية العامة لألمم المتحدة؛ ألنه األكثر شموالً من غيره مـن التعريفـات   الصادر عن الجم) 194(

  . الواردة، مع العلم بأن القرار ال يغطي مفهوم الالجئين الفلسطينيين بشكل واضح ومحدد

ونَكَبه الدهُر َينْكُبه  المصيبة من َمصائب الدهر، وإحدى نَكَباِته،: لغةً )Catastrophe(النكبـة 

نَكََبتُْه حوادث الدَّْهر، وَأصابته نَكَْبةٌ ونَكَباتٌ، ونُكُـوٌب  : بلغ منه وَأصابه بنَكْبٍة؛ ويقال: اًنَكْباً ونَكَب

 )3( .كثيرة

                                           
: أون اليـن، علـى الموقـع االلكترونـي التـالي      ، القـدس ابالجـذور واألسـب  ..مشكلة الالجئينأحمد، الحفناوي،  )1(

http://www.alqudsonline.com/show_article.asp?topic_id=1287&mcat=47&scat=113&sscat=0&
lang=0 

  .المرجع السابق )2(
 http://www.alwaraq.net/Core/AlwaraqSrv/LisanSrchOneUtf8: لسان العرب، على الموقع االلكتروني التالي )3(
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فـي  ف .ري للفلسطينيين مـن أرضـهم  سق وإبعادتجّسد أول موجة تهجير "  فهي :نكبة فلسطين

عيد " بـ) إسرائيل(ه ما تسمّيو هو ،حدثت نكبة الفلسطينيين )1948(عشر من أيار عام  الخامس

مصادرة األراضـي وتهجيـر   احتالل األرض وتمثل النكبة فللفلسطينيين ة بالنسب أما ،"االستقالل

أصبح عدد هؤالء الالجئين وأوالدهم وأحفادهم بعد  . من منازلهموطردهم فلسطيني  )800000(

الجئين يعيشون فـي  ال يزال معظم هؤالء الو ،الجئ ماليين )4(من النكبة أكثر من  اًعام )60(

 )1( ."وفي البلدان العربية المجاورة ،وقطاع غزة مخيمات الالجئين في الضفة الغربية

هي التسمية العربية الشعبية لما يعرف بحرب األيام الستة أو حرب عـام  " ):Setback(النكسة 

ل وبعض الـدو ) إسرائيل(بين ) 1967(حزيران ) 5(، وهي الحرب التي حدثت بتاريخ )1967(

على كامل دولة فلسـطين، هـذه   ) إسرائيل(العربية، كمصر واألردن وسوريا، وانتهت بسيطرة 

وتـدعى   ،)1948(وحتـى عـام   ) 1923(المنطقة التي كانت السلطة القائمة عليها ما بين عام 

  )2( ."حكومة فلسطين تحت االنتداب البريطاني، إضافة إلى استيالئها على سيناء وهضبة الجوالن

غاب عن ديـاره  : َبُعَد ويقال نُزَِح بفالن: من نََزَح نَْزحاً ونُزوحاً: لغةً )Displaced(نالنازحو

  )3( .البعيد: ابتعد عنها، والنازح والنزوح والنزيح: غيبة بعيده، وانْتََزَح عن دياره

جاء في تعريف الجمعية : النازحون الفلسطينيون وفق تعريف الجمعية العمومية لألمم المتحـدة 

أولئك الذين لـم يسـتطيعوا العـودة إلـى     "بأنهم : مومية لألمم المتحدة للنازحين الفلسطينيينالع

و يطلق مصطلح النازحين علـى  )". 1967(األراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 

  )4( .)1948(تمييزاً لهم عن مهجري عام ) 1967(المهجرين الفلسطينيين عام 

في اجتماع اللجنة الرباعية  في عمـان   :جتماع اللجنة الرباعية في عمانالنازحون في تعريف ا

  :"بأنهم) 1967(عرفت الوفود العربية النازحين جراء حرب عام  )8/3/1995(بتاريخ 

                                           
ـ    ؟،مـا هـي النكبـة   موقع عربيكا،  )1( -http://www.arabica.nu/arabica/ar: التـالي  يعلـى الموقـع االلكترون

MA/39430424790499328AAABENvauYIAAAEQ29q5ggAAARDb2rmD0.aspx 
ــرة،    )2( ــوعة الحـ ــديا، الموسـ ــرب ويكيبيـ ــى1967حـ ــالي   ، علـ ــي التـ ــع االلكترونـ : الموقـ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967 
 .800بق، ص ا، مرجع سالمنجد في اللغة واألعالم )3(
 .21بق، ص امرجع س الذكرى الستون لنكبة فلسطين،سالمة، سعيد،  )4(



  16

  . ، وأنسالهم)1967(الذين نزحوا من ديارهم وقراهم في فلسطين في أثناء حرب عام  أولئك. 1

الغربية وقطاع غزة عنـدما انـدلعت الحـرب، ومنعـتهم      أولئك الذين كانوا خارج الضفة. 2

 .من العودة إلى وطنهم) إسرائيل(

 . قسراً للخارج، وال زالوا ينتظرون السماح لهم بالعودة) إسرائيل(الفلسطينيون الذين هجرتهم . 3

أولئك الذين غادروا أراضيهم بعد انتهاء الحرب ويحملون تصاريح مغادرة إسـرائيلية، ولـم   . 4

كنوا من الرجوع ألسباب مختلفة، مثل تجاوز اإلقامة في الخارج فوق ما هو مسموح بـه  يتم

  )1( ."في التصاريح التي يحملونها

جاء في  ،)5/6/1995(في في مذكرة صادرة ورد ذلك التعريف : التعريف اإلسرائيلي للنازحين

قطـاع غـزة نتيجـة    شردوا من الضـفة و  أولئك المواطنون الذين" :تلك المذكرة بأن النازحين

  )2(."القتال

يحملون صفة مزدوجة نتيجة تهجيرهم مرتين، فقد كان مـن بـين   فهم من " :النازحون الالجئون

 ،مجموعة من الالجئين الذين أقاموا في الضفة الغربيـة أو قطـاع غـزة    )1967(م عا نازحي

  )3( ."إلى الهجرة مرة أخرى )1967(حرب عام  واضطرتهم

الحق الذي يطالب بـه شـخص واحـد أو عـدة     "هو  ):The right of return(حق العودة 

أو فروعهم، بالعودة إلى األماكن التي كانوا يقطنونها، تلك األماكن التـي أرغمـوا   /أشخاص، و

  )4( ."على مغادرتها، وحق استعادتهم هناك لألمالك التي انتزعت منهم أو التي تركوها

                                           
، ورقة عمل حول مفهوم اللجوء والالجئين الفلسطينيين في القانون الـدولي الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق الالجئين،  )1(

  .ابقمرجع س
،على الموقع االلكتروني 2006صحيفة الوحدة، ،حلول انتقالية لمشكلة الالجئين..النازحون..قضية ورأي نجدة،زريقة،  )2(

 http://wehda.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=97157631720061225035146: التالي
ــت،   )3( ــرة ن ــطينيو الجزي ــون الفلس ــأريخ  :نالالجئ ــف وت ــى اتعري ــالي ، عل ــي الت ــع االلكترون  :لموق

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9F10704F-CDE6-44DF-A38E-A3FEE98A4523.htm 
 .40بق، صامرجع س ،حق العودة للشعب الفلسطيني ومبادئ تطبيقه بابادجي، رمضان، وآخرون، )4(
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حق الفلسطيني الذي طرد أو خرج من موطنه ألي  :"هوحق العودة بالنسبة لالجئ الفلسطيني ف

وقت بعد ذلك في العودة إلى الديار أو األرض أو البيت الذي كان  أو في أي )1948(سبب عام 

، وهذا الحق ينطبق على كل فلسطيني سواء كان رجـالً أو  )1948(اعتيادية قبل  يعيش فيه حياة

 ،عددها وأماكن تواجدها ومكـان والدتهـا   وينطبق كذلك على ذرية أي منهما مهما بلغ، امرأة

  )1( ."وظروفها السياسية واالجتماعية واالقتصادية

من القرار الصادر عن الجمعية العامة بـأن  ) 11(جاء في المادة ): 194(حق العودة في القرار 

وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن لالجئين الراغبين في العودة إلى " الجمعية تقر بـ

وتهم والعيش بسالم مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقـررون عـدم   بي

العودة إلى بيوتهم، أو عن كل مفقود أو مصاب بضرر، ويكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون 

  )2( ."الدولي واإلنصاف أن يعوض ذلك الفقدان أو الضرر الحكومات أو السلطات المسؤولة

حق لكل شعب يقع تحت أحد أشكال السيطرة األجنبيـة، مقتضـاه أن   "هو : حق تقرير المصير

يحكم الشعب نفسه بنفسه وأن يجسد مبدأ السيادة القومية مـن خـالل سـيطرته علـى ثروتـه      

  )3(."االقتصادية واالجتماعية والثقافية دون أي تدخل أجنبي

المكان نصبت فيه : يمة، أما المخيمخام خَْيماً وخياماً أقام بالمكان، وخيم نصب الخ: ًالمخيـم لغة

  )4( .الخيام

خصصت للفلسـطينيين الـذين   أقيم على مساحة محدودة من األرض،  تجمع سكاني": المخيــم 

الغربية، أو قطاع غزة، أو الـدول   سواء أقيمت في الضفة(هاجروا ونزحوا من وطنهم فلسطين 

لمكان الشرعي لالجئين مـن وجهـة   ، فهي ليست ا)العربية المجاورة كاألردن، ولبنان، وسوريا

  )5( ."نظر حقوقية 

                                           
ــذاكرة  )1( ــي الـ ــطين فـ ــودة ، فلسـ ــق العـ ــل حـ ــالي دليـ ــي التـ ــع االلكترونـ ــى الموقـ :  ، علـ

http://www.palestineremembered.com/Acre/Right-Of-Return/Story2254.html 
: علـى الموقـع االلكترونـي التـالي     حـق العـودة،  هوية وانتماء مشروع المصطلحات األساسية للطالب العـرب،   )2(

http://www.bettna.com/personal/haweya-intma/p5/p7.htm 
 .المرجع السابق )3(
  .203، ص بقامرجع س، للغة واألعالمالمنجد في ا )4(
 1948األوضاع الديموغرافية لالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة مـن عـام   الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق الالجئين،  )5(

 http://www.pncecs.org/ar/file/l/derasa.doc: على الموقع االلكتروني التالي ،2004حتى العام 
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تكون إما _ قطعة من األرض  " :المخيم بأنه) األونروا(عّرفت ): األونروا(المخيم وفق تعريف 

وضـعت   _ حكومية أو في أغلب الحاالت استأجرتها الحكومات المستضيفة من المالك المحليين

يل احتياجاتهم األساسية، وال يمكـن لسـكان   كمساعدة لالجئين في تسه )نرواواأل(تحت تصرف 

وقد تميزت األوضاع . "المخيمات تملك هذه األراضي، ولكن لهم الحق في االستفادة منها للسكنى

والفقـر وصـعوبة    العاليةبالكثافة السكانية االجتماعية واالقتصادية داخل المخيمات، بشكل عام، 

ـ باإلضافة لالظروف المعيشية،  التحتيـة كالشـوارع وشـبكات الصـرف      ىتدني مستوى البن

) 1948(ثـر حـرب   إأقيمـت  : تقسم المخيمات الفلسطينية إلى مجموعتين، األولىو )1(.الصحي

أما المجموعة الثانية فقد أنشـئت بعـد حـرب    . ويسكنها الالجئون الذين شردوا بعد هذه الحرب

االحـتالل   ويسكنها النازحون من الضـفة الغربيـة والقطـاع بعـد وقوعهـا تحـت      ) 1967(

  )2(.الصهيوني

، وهو إلغاء الفرق في الحالة المعنوية أصلهإرجاع الشيء إلى " ):Compensation(التعويض

بين معيشتهم على أرض وطنهم، واقتالعهم منهـا وتشـريدهم، وهـذا     والجماعة والمادية للفرد

. ومزاولة األعمـال  الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، :المنفعة المادية الشخصية، مثل: (يشمل

 .الثروة الطبيعيةر ومصاد ،العامة واألمالك ،والخدمات ،المؤسسات :المنفعة المادية العامة، مثلف

. والشـعور بالسـعادة  ، والعيش بين األهـل  ،باألمان الشعور :مثل ،المنفعة المعنوية الشخصيةو

  )3( . )"والمقدسات ،خوالتاري ،والثقافة ،الهوية الوطنية :المنفعة المعنوية العامة، مثلو

  ةفصول الدراس 12:1

  :يفصول، وه ثمانيةقسمت الدراسة إلى 

وقد اشتمل على المقدمة، ومشكلة الدراسـة، وأهميتهـا، وهـدفها، وأسـئلتها،     : الفصـل األول

وفرضيتها، ومنهجيتها، وحدودها، ومحدداتها، والدراسات السابقة، وتعريف بمفـاهيم الدراسـة   

  . اومصطلحاتها، وفصوله

                                           
 .بقامرجع س، تعريف وتأريخ :الفلسطينيونالالجئون الجزيرة نت،  )1(
، على الموقع االلكترونـي  نمخيمات الالجئين الفلسطينييهوية وانتماء مشروع المصطلحات األساسية للطالب العرب،  )2(

 http://www.bettna.com/personal/haweya-intma/p2/p15.htm: التالي
، مركز الزيتونـة للدراسـات واالستشـارات،    معاً وليس أحدهما...حق العودة والتعويض...فلسطينأبو ستة، سليمان،  )3(

 http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=199&a=76406: ، على الموقع االلكتروني التالي13/11/2008
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، ومفهوم االغتراب فـي  )لغةً ومفهوماً(يستعرض هذا الفصل مفهوم االغتراب : الفصـل الثاني

، ومفهوم االغتراب السياسي، وتأثير االغتراب السياسـي فـي المشـاركة    )اإلسالم، والتاريخ(

السياسية، وخيارات سلوكية أمام اإلنسان المغترب، ومظاهر ظـاهرة االغتـراب، وأقسـامها،     

، ومسارات االندماج، وعوامل االنـدماج،  )لغةَ ومفهوماً(تها، وأنواعها، ومفهوم االندماج ومكونا

  .واالندماج السياسي، وأبعاد مفهوم االندماج السياسي، ومقاييسه، ومقاييس غيابه

يعرض هذا الفصل المدخل والجذور التاريخية لقضية الالجئـين الفلسـطينيين،   : الفصـل الثالث

إلبراز تاريخ هذه المشكلة، كما يعرض أساليب االحتالل التي أدت إلى تهجير وتسلسل األحداث 

الفلسطينيين، وموجات اللجوء، والفئات التي ينقسم إليها الالجئون الفلسـطينيون، إضـافة إلـى    

عرض التوزيع الجغرافي والسكاني لالجئـين الفلسـطينيين، والخصـائص العامـة لالجئـين      

  . مة عن عملية التهجير، واآلثار الناجنالفلسطينيي

الجمعية ( ركز هذا الفصل على الالجئين الفلسطينيين في قرارات األمم المتحدة: الفصـل الرابع

، والالجئين الفلسطينيين في قرارات الجامعة العربية، كما تناول الالجئين )العامة، ومجلس األمن

بالوقوف على الحلـول والمشـاريع   ويهتم هذا الفصل . الفلسطينيين في اتفاقيات السالم المختلفة

المقترحة لحل قضية الالجئين الفلسطينيين، كما يستعرض التوجهات والمواقـف المختلفـة مـن    

قضية الالجئين الفلسطينيين إسرائيلياً، وأمريكياً، وأوروبياً، وعربياً، وفلسطينياً، وأخيراً مواقـف  

  . الالجئين الفلسطينيين وتوجهاتهم

اول هذا الفصل تعريفاً عاماً بمخيمات الالجئين الفلسطينيين، والعوامل التي يتن: الفصـل الخامس

أدت دوراً في تمايز مجتمع الالجئين، ومراحل تطور المخيمات الفلسطينية، وكذلك المراحل التي 

مر بها الالجئون الفلسطينيون داخل المخيمات، إضافة  للتغيرات التي طرأت على بنية المخـيم،  

محافظة على الهوية الوطنية الفلسطينية، وسياسات االحـتالل لتصـفية المخيمـات،    والمخيم وال

مشاركة الالجئـين  وظاهرة بقاء الالجئين في المخيمات، ومستقبل المخيمات الفلسطينية، وأخيراً 

  . )األحزاب، واالنتخابات(الفلسطينيين في الحياة السياسية 

لفية لمخيم بالطة من حيث النشـأة، والمسـاحة،   تناول هذا الفصل تعريفاً وخ: الفصـل السادس

إضافة لذلك تطرق الفصل إلى األوضاع التـي يعـاني منهـا    . وعدد الالجئين، وسبب التسمية
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البنيـة  : الالجئون الفلسطينيون داخل المخيمات، بشكل عام ومخيم بالطة بشكل خاص، ومنهـا 

، والسـكنية، واإلشـارة إلـى القـوى     التحتية، والصحية، والتعليمية، واالقتصادية، واالجتماعية

والمؤسسات الفاعلة داخل المخيم، إضافة لذلك سيتم التعريف بوكالة غوث وتشـغيل الالجئـين   

الفلسطينيين من حيث النشأة والمهام، والمواقف المختلفة منها، واألزمة المالية وتراجع خدماتها، 

لوكالة في مستوى الخـدمات فـي مخـيم    والمحاوالت الهادفة لتصفيتها، وتأثير األزمة المالية ل

  .بالطة

ن بـين االغتـراب واالنـدماج    يين الفلسـطين يالالجئسيركز هذا الفصل على : الفصـل السابع

السياسي دراسة حالة مخيم بالطه، من خالل الوقوف على طريقة وإجراءات الدراسة، ومجتمـع  

  . خيراً مناقشة نتائج الدراسةالدراسة، وعينة الدراسة، وأداة الدراسة، وتصميم الدراسة، وأ

النتائج والتوصيات، إذ سيتم وضع النتائج والتوصيات التي توضح مدى تعزيز : الفصـل الثامن

  .المعلومات الواردة في الدراسة للفرضيات ودعمها أو عدم تعزيزها ودعمها
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  الفصل الثاني

  اإلطار المفاهيمي
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  الفصل الثاني

  هيمياإلطار المفا

اإلسالم، (، ومفهوم االغتراب في )لغةً ومفهوماً(يستعرض هذا الفصل مفهوم االغتراب 

، ومفهوم االغتراب السياسي، وخيارات سلوكية أمام اإلنسـان المغتـرب، ومظـاهر    )والتاريخ

، ومسـارات  )لغةً ومفهوماً(ظاهرة االغتراب، وأقسامها، ومكوناتها، وأنواعها، ومفهوم االندماج 

  .ماج، واالندماج السياسي، وأبعاده، ومقاييسه، ومقاييس غيابهاالند

  )Alienation(االغتـراب  1.2

  االغتراب لغةً 1.1.2

تدل على معنى النـوى  " غربة"أن الكلمة العربية " ابن منظور"لـ" لسان العرب"جاء في 

العربيـة تـدل    فالكلمة, والغرباء هم األباعد, والجمع غرباء, فغريب أي بعيد عن وطنه, والبعد

وتجمـع معـاجم   . والثاني على الغربة االجتماعية, األول يدل على الغربة المكانية: على معنيين

أو , تعني النزوح عن الـوطن " االغتراب"أو " الغربة"اللغة العربية، على اختالفها، على أن كلمة 

  (1) . "البعد أو االنفصال عن اآلخر

والتغريب ). غريب(بمعنى ) اغترب(و) تَغَرَب(ول الغرب االغتراب تق: وفي اللغة أيضاً

: كما يقـال . وغرب الشخص بالضم غرابه بعد عن وطنه. وأغرَب صار غريباً. النفي عن البلد

وتوحي كلمـة  . الغربة النزوح عن الوطن: غربت الشمس أي بعدت وتوارت في مغيبها، ويقال

  (2) . النتماءالغربة إلى الضعف والتالشي، فهو عكس النمو الذي منه ا

  االغتراب كمفهوم 2.1.2

ظاهرة إنسانية امتد وجودها ليشمل مختلـف أنمـاط الحيـاة االجتماعيـة،     "فاالغتراب 

واالقتصادية والسياسية، وفي كل الثقافات، حيث تزايدت مشاعر هذا االغتراب وتعددت نتيجـة  

                                           
الحـوار المتمـدن،   ، 1533ع ،2/4_االغتـراب _تمثل المغتربين لبلد اإلقامـة وعالقتـه بالالنـدماج    رشيد، رفيف،  (1)

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=63267: ، على الموقع االلكتروني التالي27/4/2006
 .10، ص2004، الرياض، االغتراب وعالقته باألمن النفسيالعقيلي، عادل،  (2)
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حقـة، ممـا أدى إلـى    لطبيعة العصر الذي يعيشه اإلنسان، عصر المتناقضات والتغيرات المتال

  (1) ."واالضطرابات، والتي جاء في مقدمتها ظاهرة االغتراب إصابة اإلنسان بالكثير من المشاكل

وتعني نقل ملكية شيء مـا   "Alienation" الالتينية وكلمة االغتراب اشتقت من الكلمة

اتها فـي اللغتـين   وقد استخدمت الكلمة الالتينية ومشـتق . تعني االنتزاع أو اإلزالة إلى آخر، أو

سياق قـانوني  : الفرنسية واإلنجليزية في سياقات مختلفة يمكن تصنيفها إلى ثالثة سياقات رئيسة

اجتماعي بمعنـى انفصـال   /بمعنى انفصال الملكية عن صاحبها وتحولها إلى آخر، وسياق نفسي

اإلنسان عـن  اإلنسان عن ذاته ومخالفته لما هو شائع في المجتمع، وسياق ديني بمعنى انفصال 

  (2) . اهللا

هو انفصال اإلنسان عن المكان المألوف بسبب حصول خلـل فـي   : "واالغتراب أيضاً

؛ )واأللفة هي ردة فعل اإلنسان تجاه جاذبيـة المكـان  ) (الجاذبية واأللفة(العالقة المتبادلة بينهما 

قوة الجاذبية نحو = وذلك ألسباب داخلية أو خارجية، والمكان بجاذبيته يضاف إليه ألفة اإلنسان 

الهويـة  ) (حب الـوطن = اإلنسان بألفته + المكان بجاذبيته :(الوطن، والمعادلة التالية تبين ذلك

الثابتان هما المكان والجاذبية األرضـية،  : وفي هذه المعادلة هنالك ثابتان ومتغيران). واالنتماء

واإلنسان خلق مـن األرض   فاألرض بفطرتها تجذب إليها مكوناتها من الجمادات والمخلوقات،

فهو من مكوناتها، وإن قفز عالياً بقوته الذاتية فستعيده األرض إليها بقوة الجاذبيـة، والجاذبيـة   

األرضية الفطرية يضاف إليها طاقة، وقوة ألفة اإلنسان للمكان ينتج عنها جاذبيـة أقـوى مـن    

تسـاوي الجاذبيـة الفطريـة     الجاذبية الفطرية األرضية يمكن تسميتها الجاذبية الوطنية، وهـي 

أمـا المتغيـران فهمـا األلفـة     ). المكان(لألرض مع طاقة األلفة وقوتها لجزٍء من هذه األرض

   (3) . "واإلنسان

                                           
، نسانيةمجلة دراسات العلوم اإل، 22، مجمظاهر االغتراب عند معلمي المرحلة الثانوية في األردنعويدات، عبد اهللا،  (1)

 .2،  ص1995
  .12ص ت، .د، دار المعارف، اإلسكندرية، 1، جاالغترابرجب، محمود،  (2)
: ، على الموقع االلكتروني التالي23/10/2008، االغتراب وحساب األرباح والخسائر: ميزانية االغترابالحاج، أحمد،  (3)

http://www.grenc.com/a/aAlHaj/show_Myarticle.cfm?id=13728 
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  االغتراب في اإلسالم 3.1.2

الكريم، وإن كانت قد ذكرت في أشعار الجاهليين قبـل   لم ترد كلمة االغتراب في القرآن

وحسب التصور القرآني فقد اغترب اإلنسان عـن اهللا حينمـا   . ناإلسالم بمعنى البعد عن الوط

الشجرة المحرمة، فهبط من السماء وصار موجوداً على األرض يعيش في  عصى أمره وأكل من

وزية الغربة إلى ثالثة وقد قسم ابن قيم الج (1) .أن يرحمه ويعينه إلى يوم القيامة أزمة، داعياً ربه

  :أقسام هي

هي غربة أهل اهللا وأهل سنة رسوله بين هذا الخلـق،  ): أي ايجابية(محمودة  غربة: النوع األول

  .في القرآن الكريم Ιوهي الغربة التي مدح الرسول الكريم أهلها، وأشار لهم اهللا 

. وهي غربة أهل الباطل وأهل الفجور بين أهل الحـق ): أي سلبية(غربة مذمومة : النوع الثاني

  .حين، وإن أكثر أهلها غرباء على كثرة أصحابها وأشياعهمفهي غربة بين حزب اهللا المفل

وهي الغربة عن الوطن، فإن الناس كلهم فـي  ): ال تحمد وال تذم(غربة مشتركة، : النوع الثالث

  (2) .هذه الدار غرباء، إذ ليست لهم بدار مقام، وال هي الدار التي خلقوا لها

  االغتراب في التاريخ 4.1.2

ة كان لمصطلح االغتراب استخدامات متنوعة في التـراث الـديني   من الناحية التاريخي

والفلسفي والسيكولوجي، إذ ظهرت فكرة االغتراب ألول مرة في الفكر المسيحي خالل العصور 

الوسطى، وظهر هذا التنوع في استخدام مصطلح االغتراب بعد ذلك كنتيجة مصاحبة الخـتالف  

يولوجية التي اهتمت بتناول هـذا المفهـوم منـذ أول    االتجاهات الفلسفية والسيكولوجية والسوس

إال أن معظم التحليالت المعاصرة تكـاد تجمـع    .استخدام فلسفي له في نظرية العقد االجتماعي

فـي الفلسـفة المثاليـة    ) هيجل(على أن أول استخدام منهجي منظم لمصطلح االغتراب جاء به 

) ماركس(وبعد ذلك استخدم . قرن التاسع عشراأللمانية في أواخر القرن الثامن عشر، ومستهل ال

                                           
 .175بق، ص امرجع س ،االغتراب رجب، محمود، (1)
 .18بق، ص امرجع س ،االغتراب وعالقته باألمن النفسيالعقيلي، عادل،  (2)
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وذلـك  , )رأس المال(وفي أجزاء أخرى من مؤلفه , )1844مخطوطات (مصطلح االغتراب في 

  (1) .في تحليله لطبيعة العالقات االجتماعية في النسق الرأسمالي لإلنتاج

ـ ... التسليم أو البيع:" االغتراب على أنه) روسو(وقد عرف  ل مـن  فاإلنسان الذي يجع

". نفسه عبداً آلخر إنسان ال يسلم نفسه، وإنما هو باألحرى يبيع نفسه، من أجل بقائه على األقـل 

أبرز أن لهذا المفهوم جانبين، احدهما ايجابي، واآلخر سـلبي، فـإن   ) روسو(يتضح من ذلك أن 

ع عـن  يسلم اإلنسان ذاته إلى الكل، أو يضحِّ بها في سبيل هدف نبيل، كقيام المجتمـع أو دفـا  

أما أن ينظر اإلنسان إلى ذاته كما لو كانت سلعة يطرحها للبيـع  . فهذا اغتراب ايجابي...الوطن

  (2).في سوق الحياة فهذا اغتراب سلبي

  )Political alienation(االغتراب السياسي  5.1.2

يتمثل في هيمنة الدولة على المجتمع المدني، وحرمان المواطن من إمكانية التعبير عن "

وهناك حالة أخرى تسودها عالقات . ه، والتعبئة في المنظمات والحركات والجمعيات األهليةنفس

القوة، يكون فيها اإلنسان معرضاً للهيمنة على حياته ومصيره، وُيسلب مـن حقوقـه ووسـائل    

   (3)".التعبير عن نفسه، وينشب الصراع للتغلب على الظلم وتحسين أوضاعه ومواقعه

غتراب السياسي؛ أي شعور الفرد بالغربة عن العمـل السياسـي،   فهناك من يصاب باال

واالتجاه لديه نحو االعتقاد بأن السياسة والسلطة في مجتمعه ُيسيرهما آخرون، لذلك فإنه ال يرى 

مجاالً لشخصه في المشاركة الفعالة، فيصبح عدم االكتراث صـورة مجسـدة لوجـوده داخـل     

   (4).الدولة

أمـور،  في خمسة معاني االغتراب السياسي ) Melvin Seeman ملفن سيمن(فقد حدد 

فهو يعبر عـن   ."وانعدام المعنى، وانعدام المعايير، والعزلة، والغربة الذاتية  انعدام القوة،" :هي

                                           
 .1، ص1993، اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، نظريات االغتراب من منظور علم االجتماعتا، السيد، ش  (1)
 .60بق، ص امرجع س ،االغترابرجب، محمود،  (2)
 .100ص ،مرجع سابق ،االغتراب في الثقافة العربية متاهات اإلنسان بين الحلم والواقعركات، حليم، ب (3)
  .517ص ت، .د، الكويت، مكتبة الفالح، 1، طعلم االجتماع السياسياسعيد، محمد،  (4)
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لسلطة، ا والقائمين على زمام ،من التناقض القائم بين ذات الفرد ومؤسسات النظام السياسي حالة

  (1).ها ونتائجهابل على العملية السياسية ذات

حالة من الشعور بعـدم الرضـا   "السياسي بـأنه  االغتراب  Long)لـونـج(ويعرف 

 ،"والنظـام السياسـي   ،والسياسات الحكومية ،السياسيينة عن القاد واالنفصال ،وخيبـة األمـل

عدم الثقة، واالستياء، والشعور بالعجز، : هيو ،ويرى أن مشاعر االغتراب تضم خمسة مكونات

   (2).اليأسوغربة، الو

هو شعور المرء بعدم الرضا، أو عدم االرتياح للقيادة السياسـية والرغبـة فـي    "كذلك 

وتبـدو مظـاهر   . االبتعاد عنها، وعن التوجهات السياسية الحكومية، والنظام السياسـي برمتـه  

علـى  االغتراب السياسي في العجز السياسي الذي يتضمن أن الفرد المغترب، ليست لديه القدرة 

  (3) ".إصدار قرارات مؤثرة في المجال السياسي

أي اغتراب رافض لفتـرة  ) التاريخي/الزماني(نوع من االغتراب " :ويعرف أيضاً بأنه

تاريخية معينه، ويبحث عن زمن آخر قد يكون مستقبلياً أو ماضياً، بالحنين إلى الماضي، وهـو  

    (4)".السلطةاغتراب متصادم مع اآلخر، خاصة ذلك اآلخر الذي يملك 

ه بدوره في تنمية مفهوم االغتراب السياسي، من خالل اعتبار Finifter )فينيفتر(ويسهم 

  ـ :في أبعاد صيغ االغتراب السياسي ما هي في حقيقتها إال أبعاد لشيء واحد، وهذه الصيغ أنَّ

 فـي ع التـأثير  الفرد بأنه ال يسـتطي ر ، بمعنى شعو"الالقوة السياسية: "انعدام القوة السياسية .أ

المجتمع عملية ليست خاضعة ألي تأثير من  تصرفات الحكومة، وبأن توزيع السلطة للقيم في

  )5( .ناحيته

                                           
: وقع االلكتروني التـالي ، شبكة بوابة العرب، على المتأثير االغتراب السياسي على المشاركة السياسيةإدريس، خالد،  (1)

http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=495721 
  .المرجع السابق (2)
ــازن،  (3) ــه، م ــيةحمدون ــائل سياس ــوطن، رس ــا ال ــالي 28/10/2007، دني ــي الت ــع االلكترون ــى الموق : ، عل

http://pulpit.alwatanvoice.com/content-108816.html  
 .5، ص2003القاهرة، شباط ، منافي حمده خميس وتحوالت االغتراب السياسيسوسنه الالفارسي، سعيدة،  (4)

   .مرجع سابق ،تأثير االغتراب السياسي على المشاركة السياسيةإدريس، خالد،  )5(
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معنـى،  القدرة الفرد على التمييز بين االختيارات السياسية ذات  بمعنى عدم: انعدام المعنى. ب

ا فـي تغييـر الظـروف    التنبؤ بنتائجها، وبالتالي ال يمكنه اسـتخدامه  ألن الفرد ال يستطيع

  .االجتماعية

, في العالقات السياسية ، بمعنى إدراك انهيار المعايير"الالمعيارية السياسية: "انعدام المعـايير  .ج

القانونية في التعامل مع األفراد، أو  أي الشعور بأن المسؤولين السياسيين ينتهكون اإلجراءات

   .ةفي الوصول إلى القرارات السياسي

 مـن  بمعنى رفض قواعد السلوك واألهداف السياسية التي يعتقد بها كثيـر : لسياسيةالعزلة ا.د

   (1).أعضاء المجتمع، وكذا الشعور بأن قواعد اللعبة غير عادلة وغير شرعية

بعد استعراض العديد من التعريفات التي تطرقت لمفهوم االغتراب السياسي، اعتمـدت  

لالغتراب السياسي، كونه أكثر تحديداً في تناول  Long) لونج (الباحثة في دراستها على مفهوم 

  .مفهوم االغتراب السياسي وتفصيلة لمكوناته بشكل أكثر وضوحاً من التعريفات األخرى

  ب السياسي في المشاركة السياسيةتأثير االغترا

تعد المشاركة في الحياة السياسية من أهم األبعاد في تحديد السلوك السياسـي لألفـراد،   

هتم بمدى إسهام الفرد بالقضايا السياسية داخل المجتمع الذي يعيش فيه سـواء كـان هـذا    فهي ت

اإلسهام من خالل التأييد أو الرفض والمقاومة، فالمشاركة في الحياة السياسية ال تعني مشـاركة  

كافة المواطنين في جميع المجاالت السياسية وفي كافة األوقات، بقدر ما تعني مشاركة أكبر عدد 

وتلعب مجموعة من العوامـل  . ن أفراد المجتمع في أكبر عدد من المجاالت واألنشطة السياسيةم

دوراً مهماً في التأثير على مشاركة األفراد بالحياة السياسية كمستوى التعليم، والدخل، ومسـتوى  

الوعي االجتماعي، فكلما توفرت هذه الظروف اتسعت فرصة مشاركتهم بالحياة السياسية، ممـا  

دى إلى القضاء على عملية استغالل السلطة والشعور باالغتراب السياسي لدى األفراد، وتحقيق أ

 (2).المساواة والحرية، بالتالي تعزيز االستقرار السياسي داخل المجتمع

                                           
  .مرجع سابق ،تأثير االغتراب السياسي على المشاركة السياسيةإدريس، خالد،  (1)
، رسـالة  ن عينات من الفلسطينيين المشاركين وغيـر المشـاركين سياسـياً   دراسة نفسية مقارنه بيالحداد، شعبان،  (2)

 . 2، ص2006دكتوراه غير منشوره، القاهرة، معهد البحوث والدراسات التربوية، جامعة الدول العربية، 
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لمشاركة في الحياة السياسية؛ وذلك لشعوره بالعجز عن إلى افاإلنسان المغترب ال يميل 

ة من ناحية، ولشعوره بأن الحكومة ال يعنيها أمره، وأن ال قيمة لـه  التأثير في تصرفات الحكوم

هذا الشعور يشكل أمام المغترب حـاجزاً نفسـياً يمنعـه مـن     . داخل المجتمع من ناحية أخرى

المشاركة في الحياة السياسية المختلفة، فهو يرى برفضه المشاركة السياسية الطريقـة الوحيـدة   

بر عن مشاعره تجاه هذه الحكومة، لذلك يفقد المغترب الدافع على التي يستطيع من خاللها أن يع

المشاركة، وقد اعتبر الفرد الذي يشعر بتدني قدرته على التأثير في الحياة السياسية بأنه مغترب 

  (1).سياسياً

 ،)1960(عـام   Horton )وهورتـون ( Thompson )تومبسـون (قام بها وفي دراسة 

المغتـربين إذا   اب السياسي بشكل جوهري بالسلبية السياسية، وأنارتباط االغتر"أظهرت النتائج 

أخـرى قــام بهـا     وقد أوضحت نتائج دراسة .شاركوا فإن مشاركتهم تتسم بالرفض والسلبية

العزلـة  والالمعيارية، و فقدان القوة،(ارتباط متغيرات االغتراب  )1960(عـام  Dean )ديـن(

الالمبـاالة فـي التـأثير،    و التصويت، الالمباالة في(ياسية بمكونات الالمـباالة الس) االجتماعية

االجتماعي للفـرد يقلـل مـن     المستوى أن ارتفاع ،أيضاً ،أوضحتو، )الالمباالة في االهتمامو

  (2)".شعوره باالغتراب

لفرد المغتـرب ال  أن ا ، أوضحت)1989( عام Hering )هيرين( لـوفي دراسة أخرى 

فئـة   كانت بـين في السلوك السياسي فقط، بل إن االختالفات يختلف عن نظيره غير المغترب 

لسياسة، ا للمشاركة في بالغبن الوظيفي كان أقل احتماالًالمغتربين أنفسهم؛ فالمغترب الذي يشعر 

فـي  لمشاركة، ل احتماالًر أما المغترب الذي لديه بعض الثقة في المؤسسات القائمة، فقد كان أكث

". لالحتجـاج السياسـي   في النظام السياسي، أكثـر مـيالً  ك بالش المغترب الذي يشعرحين كان 

  :اسية من خالل ثالثة مستويات هيفاالغتراب السياسي يؤثر في درجة المشاركة في الحياة السي

خـالل   مـن  يؤدي االغتراب السياسي إلى اإلحجام عن المشاركة السياسية: المستوى األول .1

   .شكال المشاركة السياسية األخرىينطبق على أ وذلك ماعملية التصويت، 

                                           
 .مرجع سابق ،تأثير االغتراب السياسي على المشاركة السياسية إدريس، خالد، (1)
 . المرجع السابق (2)



  29

السـلبي،   يؤدي االغتراب السياسي إلى ازدياد نزعة المعارضة والتصويت: لمستوى الثانيا. 2

   .بروز ظاهرة العنف السياسي لكوكذ

المشـاركة السياسـية   عـدم  االغتراب السياسي و بين العالقة يتمثل في أن: ى الثالثالمستو. 3

  . عالقة طردية

عملية التنشئة السياسية دوراً مهماً في تعزيز عملية المشاركة فـي الحيـاة   كذلك، تؤدي 

بـالنفس   ألن عدم الثقـة ؛ الوعي السياسي والكفاءة الشخصية من خالل تحكم عنصريالسياسية 

المشاركة فـي الحيـاة السياسـية    أن كما ، ة في الحياة السياسيةعدم المشاركتتناسب طردياً مع 

  )1(.رات الذات من أجل الرقي بهاتقديتتناسب طردياً مع 

ذلك، فإن للوضع االقتصادي واالجتماعي تأثيراً في مختلف أشكال المشاركة إلى أضف 

في حالة  العالقة بين االغتراب السياسي والمشاركة السياسية تكون أكثر وضوحاً إنَّإذ , السياسية

 ظاهرة االغترابتزداد كما , ياًمستوى المكانة االجتماعية واالقتصادية للمغتربين سياس انخفاض

مما يدفع بهذا النظام ، ضعيفةالسياسي  والنظامالسياسي حينما تكون قنوات االتصال بين األفراد 

 عنـف ما يشجع على تنـامي ظـاهرة ال  وهو التوزيعية للنظام،  من عدم العدالة فرض نوعٍإلى 

  )2(.لنظام السياسيتجاه الدى المغترب السياسي 

  سلوكية أمام اإلنسان المغتربخيارات  6.1.2

  :في التعامل مع هذه المعضلة، وهيهناك ثالثة خيارات سلوكية أمام اإلنسان المغترب 

االنسحاب أو الالمواجهه، على أن يجد سبيالً آخر يجنبه تحمل أوضاعه، وقد تشكل الهجـرة  . 1

  .أفضل الحلول الممكنة

التكيف معه، على األقل ظاهرياً، والنفـور  الخضوع أو الرضوخ واالستسالم لألمر الواقع و. 2

  . منه ضمنياً عندما يستحيل الهرب، ويرافقه تطلع إلى قدوم حالة ما من الفرج من نوع ما

                                           
 .مرجع سابق ،تأثير االغتراب السياسي على المشاركة السياسية ريس، خالد،إد )1(
 .المرجع السابق )2(
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التمرد الفردي أو العمل الثوري على تغيير الواقع ضـمن حركـة سياسـية أو اجتماعيـة     . 3

  (1).منظمة

  مظاهر ظاهرة االغتراب 7.1.2

 :اآلتير عدة تتمثل في لظاهرة االغتراب مظاه

فاإلنسان المغترب عن الذات يشعر بالضياع، بمعنى فقدانه القدرة على : االغتراب عن الذات .1

  . الهروب واالنعزال في التواصل مع نفسه، والرغبة

  ووجود االضطراب ، الواقع مع التكيف عن اإلنسان عجز من مظاهره: االغتراب االجتماعي. 2

  (2).العاطفي وكذلك االغتراب شخاص،األ بين العالقة في

 الـوعي  من بقدر يتمتعون الذين شريحة المثقفين لدى هذا االغتراب يظهر: االغتراب الثقافي. 3

آمالـه   نتيجة اصـطدام  المثقف اغتراب يحدث ما األمة وهمومها، وعادة واإلحساس بمشكالت

   (3).مع الواقع المنشودة 

  أقسام ظاهرة االغتراب 8.1.2

  : نيقسيم االغتراب إلى قسمين رئيسيمكن ت

يصـنف تحـت هـذا النـوع      ):خروج وعودة(االختياري -الطوعي  -االغتراب اإلرادي . 1

االغتراب لمهمات طارئة ومؤقتة والعودة للوطن بعد تأديتها، مثل البعثات التعليمية، واالغتراب 

ء، والبعثات الدبلوماسية، من أجل السياحة واالغتراب لتمثيل الوطن خارج حدوده، كعمل السفرا

والعمل في الهيئات والمؤتمرات الدولية، وكذلك االغتراب بعقود عمل خارج الوطن مـن أجـل   

وهذا النوع من االغتراب حميدي التكاثر، ويعـود علـى   . تحقيق أهداف خاصة وعامة للمغترب

                                           
 .83_81، ص ص مرجع سابق ،االغتراب في الثقافة العربية متاهات اإلنسان بين الحلم والواقعبركات، حليم،  (1)
، )سلسلة الدراسات اإلنسـانية ( امعة اإلسالمية، مجلة الج"البحث عن وليد مسعود" االغتراب في روايةإبراهيم، جبرا،  (2)

 .158، ص2006، 14، ع 14مج
 .158ص، المرجع السابق (3)
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واصل مـع وطنـه   المغترب بالنفع واإلطالع بزيادة المعرفة واالستمتاع، شريطة استمراره بالت

   .وقت ما يشاء وعندما يحن ويشتاق، وأن ال يشعر بالحرمان من وطنه غصباً وعدواناً

يصنف تحته النفـي عـن   ): خروج بال عودة(اإلجباري  -القسري  -االغتراب الالإرادي . 2

الوطن بقرار من السلطات الحاكمة، ويعتبر هذا االغتراب من أقسـى أنـواع العقوبـات علـى     

وحدث في فلسطين من اليهود بوحي من الصهيونية األوروبية والمسيحية المتصـهينة،  اإلنسان، 

ودعم مطلق من القوى المتنفذة في العالم، وتم تهجير شعب من أرضه قسـراً، وفـرض عليـه    

  (1).االغتراب عن وطنه بالقوة

  مكونات ظاهرة االغتراب 9.1.2

  :ى أن مكونات االغتراب خمسة، هييسود االتفاق عل

يعني أن الفـرد ال يسـتطيع التـأثير فـي      :)Powerlessness(العجز أو فقدان السيطرة  .1

المواقف واألحداث االجتماعية، وهو ال يستطيع تقرير مصيره، أو التأثير في مجرى األحداث، 

  . أو في صنع القرارات ذات الصلة بحياته ومصيره

الوسـائل غيـر المشـروعة هـي     تعني شعور الفرد بان : )Normlessness(الالمعيارية . 2

المطلوبة اليوم، وان اإلنسان يحتاجها النجاز أهدافه، مما يشعر الفرد بضـياع القـيم وفقـدان    

  .المعايير

يعني أن الفرد بحاجة إلـى مرشـد أو    ):Meaninglessness(فقدان المعنى أو الالمعنى . 3

  .داللتها ومعقوليتها موجه للسلوك، أي إحساس الفرد بأن األحداث المحيطة به قد فقدت

ويعني انعزال الفرد وغربتـه عـن األهـداف     ):Isolation Social(االنعزال االجتماعي . 4

الثقافية للمجتمع، أي شعور الفرد بالوحدة وعدم اإلحساس باالنتماء إلى المجتمع الذي يعـيش  

  )2(. فيه

                                           
 . مرجع سابق ،االغتراب وحساب األرباح والخسائر: ميزانية االغترابالحاج، أحمد،  (1)

ــد اهللا )2( ــآخي، أزمــة الشــباب المعاصــر، ســليم، عب ــدة الت ــي ا2005، جري ــع االلكترون ــى الموق ــالي، عل : لت
http://www.taakhinews.org/tasearch/wmview.php?ArtID=327  
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شعور الفرد بعـدم   وهو ):Self-Enstrangement(العزلة النفسية أو النفور عن الذات . 5

  (1).قدرته على إيجاد أنشطة تعادل ذاته

  أنواع ظاهرة االغتراب 10.1.2

هناك أنواع وصور عديدة لظاهرة االغتراب، وقد اتفق عليها المتخصصون كل حسـب  

  :اآلتي، وأبرز هذه األنواع ختصاصها

 .  االنفصال عن اهللا والى اهللا ويعني :الديني االغتراب  .1

 .االغتراب الذاتي .2

 .االقتصادي االغتراب  .3

 .الثقافي االغتراب .4

 .السياسي االغتراب  .5

 .االجتماعي االغتراب  .6

 .التربوي االغتراب  .7

  (2). األجيالالقيمي بين  االغتراب  .8

  )Integration(االندمـاج  2.2

  ًاالندماج لغة 1.2.2

، "دمـج "  أو" اندماج" هناك توافق بين معاجم اللغة العربية حول المعنى االشتقاقي لكلمة 

وبابـه  , أدخله في غيره واستحكمه فيـه , الشيء دمج": " دمج" فأبو بكر الرازي يقول في مادة 

المنجـد فـي اللغـة    وجاء في . وأدمج الشيء لفه في ثوبه, الدال دخل وكذا اندمج ودمج بتشديد

                                           
 .مرجع سبق ذكره، جريدة التآخي، أزمة الشباب المعاصر، سليم، عبد اهللا (1)
 .المرجع السابق (2)
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فـي  واألمر استقام دمجـه  , في الشيء دخل فيه واستحكم دمج دموجاً": دمج" عالم في مادةواأل

  (1).ستحكمادخل فيه و: أدمج الشيء لفه فيه: أدمج الشيء في الثوب. أدخله فيه الشيء

  االندماج كمفهوم 2.2.2

حالة من التوافق واالنسجام واالعتماد : "ورد في موسوعة السياسة تعريف االندماج بأنه

الوحـدة  المتبادل بين أجزاء وأطراف تشكل في مجموعها وحدة أو نظاماً بحيث تكون خصائص 

أو النظام ككل غائبة في أي من العناصر المكونة وحدها، وتشير كلمة اندماج أحياناً إلى عمليـة  

  (2)".تحقيق التكامل ال النتيجة ذاتها بالضرورة

إجراء بواسطته يـتم تشـجيع   " :نهبأوقد عرف المجلس األعلى لالندماج هذا المصطلح 

ـ الفّعلإلسـهام  مشاركة العناصر المتنوعة والمتعـددة   والقبـول  , فـي المجتمـع الـوطني    يل

واإليمان الصادق بان هذا المجموع يغتني مـن  , واألخالقية, واالجتماعية, بالخصوصيات الثقافية

  (3)".هذا التنوع وهذه التعددية المركبة

كما يتضمن مفهوم االندماج العديد من المعاني التي تشير إلى التوحد واالنصهار، وهذه 

اني العزلة واالنقسام والصراع، إذ يرتبط مفهوم االندماج ببعدين أساسيين همـا  المعاني تنافي مع

واختيار الـدخول   الحرية والسيادة، فُبعد الحرية يشير إلى حرية األفراد والجماعات في االنتماء

بالقوة، ويحدث هذا بشـكل   إلى الجماعات أو النظام، وبالمقابل يستبعد عمليات التسلط واإلدخال

أمـا ُبْعـُد   ). في حاالت وجود أقليات داخل بعض المجتمعات(عمليات اإلدماج القسري  كبير في

السيادة في مفهوم االندماج فيظهر في العالقة بالسيادة الوطنية، أو بسيادة النظام السياسي علـى  

   (4).احتماالت االنسالخ والنشاز المجتمع المحلي، أي على أرضه و ممتلكاته؛ سعياً إلى منع

                                           
، الحـوار المتمـدن،   1534ع ،3/4_االغتـراب _تمثل المغتربين لبلد اإلقامـة وعالقتـه بالالنـدماج    رشيد، رفيف،  (1)

  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=63346: ، على الموقع االلكتروني التالي28/4/2006
 .779، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص 1، جاالندماج، تكاملالموسوعة السياسية،  (2)
، علـى الموقـع   16/9/2008 ،2406، الحـوار المتمـدن، ع   أسماء وصفات ومسيرة اندماج عرجـاء نصر، هايل،  (3)

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=147220: االلكتروني التالي
: على الموقع االلكتروني التالي، 18، مجلة أفكار، عاالندماج السياسي وتشكّل مفهوم الوطن في تونسبوطالب، محمد،  (4)

http://www.afkaronline.org/arabic/archives/mar-avr2006/boutaleb.html 
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ي التبادل الثقافي دوراً أساسياً في تشكيل عملية االندماج؛ لكونه يحصل نتيجة تبادل ويؤد

ومن . التأثيرات مما يؤدي إلى االتصال بين المجموعات وإضعاف عمليات االختالف بينها ككل

فالنظم االقتصادية الوافدة , ناحية أخرى، تؤدي العوامل االقتصادية دوراً مهماً في عملية االندماج

على المجتمع المحلي من داخل الدولة الوطنية أو خارجها تسهم، جزئياً أو كليـاً، فـي تغييـر    

   (1).عالقات المجتمع بمحيطه

الوقـت   وفي نفس, تتم عملية االندماج عندما يتم االحتفاظ بالهوية الثقافية للبلد األصليو

ال ) الثقـافتين  عاييرم(الهويتين وناتوهذا الدمج ما بين مك. تبني المعايير الثقافية لبلد اإلقامة يتم

  :ناكفه ,ويحمل مفهوم االندماج دالالت متعددة .يعني أبدا أن المغترب قد اندمج بشكل كامل

العالقـات   ومن فضاءات ،العمل االستفادة من سوق"بمعنى : االندماج مع المحيط التشريعي. 1

  ". االجتماعية والتعليمية والصحية والسكن

 إبـراز  مـع ل معرفة استخدام المعايير الثقافية للمجتمع المسـتقب " :عنىوي: ثقافياالندماج ال. 2

   ."المعايير الثقافية للبلد األصلي

  مسارات االندماج 3.2.2

  :يرة االندماج ثالثة مسارات، هيتتضمن مس

  .تكيف المغتربين مع بلد اإلقامة. 1

  .تكيف بلد اإلقامة مع المغتربين. 2

المحليين مـن   جتماعي والثقافي المناسب ما بين السكان المغتربين والسكاناالتنمية التواصل . 3

  (2).ومن جهة ثانية ما بين كل منهما والحكومة المركزية والحكومات المحلية, جهة

                                           
 .مرجع سابق ،االندماج السياسي وتشكّل مفهوم الوطن في تونسبوطالب، محمد،  (1)
 .مرجع سابق، _االغتراب_3/4تمثل المغتربين لبلد اإلقامة وعالقته بالالندماج رشيد، رفيف،  (2)
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  عوامل االندماج 4.2.2

  :ي بناء مركب حضاري متماسك، وهييمكن اإلشارة إلى جملة من العوامل تسهم ف

فتمنح الجماعة حدودها عنـدما تسـتطيع    ،ي تنشأ كمعبر عن الحضارةوه: القوة السياسية. 1

ضبط عوامل الصراعات الداخلية التي تكون موجودة بصورة فطرية في أي جماعة، كما أنها 

وتوازن مع القـوى   ،عامل بقاء واستمرار داخلي تكونوبذلك  ،تمنع القهر والتسلط الخارجي

  .الخارجية

م في التأليف بـين مختلـف الفئـات ذات    هق المصلحي تسفواوهي درجة من الت :لمصالحا. 2

  . السياسيالمصلحة داخل المنتظم 

من حيث وجود رؤية مشتركة  ،وهو األساس الذي يشكل أهم سمات المنتظم السياسي :الوعي. 3

  (1).وما يجب وما ال يجب ،والمصالح والعالقات ،إلى الذات واآلخر

  )Political Integration(االندماج السياسي  5.2.2

مجموعة من القيم المقبولة جماعياً بخصوص السلوك السياسي، ويشير إلى العمليـة   هو

التجميعية لمجموعة متفرقة ثقافياً، واجتماعياً، وسياسياً تتكون من أفـراد وجماعـات يعملـون    

المعنـى ينسـحب علـى المجتمعـات     بطريقة سوية ومنظمة من أجل غاية مشتركة، وهو بهذا 

   (2).كافة

 ،جباية مشتركة لمعايير مقبولة ذات صلة بالسلوك السياسي: "ويعّرفه عبد اهللا الراشد بأنه

يجـب  ي السياس أجزاء النظام أن أي". التي شّرعتها تلك المعاييروالتزام بأنماط السلوك السياسي 

 ويجب أال يكون هناك هيئـات  ،أن تكون على عالقة ببعضها بحيث تشكل وحدة منسجمة ككل

  (3).القضايا من ارض بصورة مستمرة، وبقوة وعبر طائفة واسعةتع

                                           
ــد اهللا،   (1) ــي، عب ــدماجالفرنج ــأ، ع   ،االن ــة النب ــي 2001آب  ،60مجل ــع االلكترون ــى الموق ــالي ، عل : الت

http://www.annabaa.org/nba60/azmahatharia.htm  
  .81_59، ص 1986، 4، ع14، مجمجلة العلوم االجتماعية ،أزمة عدم االندماج في الدول الناميةمعوض، جالل،  (2)
وقع االلكتروني ، الملتقى، على الم12/11/2008، المشروعية، االندماج، والقمع: في الثقافة السياسيةالراشد، عبد اهللا،  (3)

 http://www.moltaqaa.com/?act=artc&id=67: التالي
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  أبعاد مفهوم االندماج السياسي 1.5.2.2

تتضمن أبعاداً عدةً من  يرتبط مفهوم االندماج السياسي في فلسطين بمسألة الفصائلية التي

  :أبرزها

اعات المختلفة حول يعني هذا البعد وجود الحد األدنى من االتفاق بين الجم: القيمي: البعد األول

القضايا العليا للمجتمع السياسي، من حيث اإلجماع على حـدود الدولـة الفلسـطينية، ومسـألة     

. ، وإقامة العالقات معها، إضافة إلى اإلجماع على الهوية الوطنية للدولـة )بإسرائيل(االعتراف 

حديـد طبيعـة   وعند تطبيق ذلك على الحالة الفلسطينية نالحظ غياب اإلجماع الـوطني علـى ت  

المرحلة االنتقالية التي يعيشها هل هي مرحلة تحرر أم مرحلة بناء، وكذلك غياب اإلجماع على 

  . األهداف العليا ويبرز ذلك في غياب اإلجماع على الحدود اإلقليمية للدولة الفلسطينية

يث التمثيل يرتبط هذا البعد بأسس بناء الصياغة المؤسسية، وذلك من ح: المؤسسية: البعد الثاني

فقد شكلت مسألة غيـاب   .السياسي، ومسألة آليات صناعة القرار السياسي، وكذلك تداول السلطة

الصيغة السياسية المجمع عليها كآلية لتنظيم الخالفات وصناعة القرار السياسي السبب األساسـي  

    (1).ينلعدم االستقرار الداخلي، وظهور العنف السياسي كنمط من السلوك السياسي في فلسط

تشكل القيادة السياسية والجماهير طرفي التكـوين  : االندماج بين القيادة والجماهير: البعد الثالث

وحتى تتم عملية االندماج بين القيادات السياسية والجماهير داخـل الـدول   . أمة من األمم ةفي أي

لمحكومين ورضاهم عن يجب على القيادة السياسية أن تتمتع بالشرعية السياسية التي تعني قبول ا

ومن قدرة القيادة السياسية، أيضاً، أن تكسب ثقة الجماهير واحترامهـا   .سياسات القائد وقراراته

بصرف النظر عما قد يكون بينها من اختالفات، سواء أكانت عرقية أم لغوية أم  بقطاعاتها كافه،

المسـارات  سياسية تـؤمن   تنظيماتوحتى يتم تحقيق ذلك فال بد من وجود  .اجتماعية أم دينية

دون أن تضطر هذه القوى إلى اللجوء السـتخدام  لجماعات والقوى، الالزمة الستيعاب مطالب ا

قناة التواصـل بـين   ألن هذه التنظيمات تمثل  العنف أو الخروج عن إطار الشرعية الموجودة،

جماعات مصالح،  سواء أكانت هذه أحزاباً أم ام الحكم والمؤسسات المتفرعة عنه،، ونظالجماهير

                                           
 .81_59، ص مرجع سابق، أزمة االندماج االجتماعي في فلسطين معوض، جالل،  (1)
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ويظهر هذا البعد في الحياة السياسية الفلسطينية بشعور قطاعات واسعة  )1(.كالنقابات أم غير ذلك

   )2(.من الفلسطينيين بعدم إمكانيتهم التأثير في صنع القرارات، وعدم جدوى النقد مهما كان بناًء

  مقاييس االندماج السياسي 2.5.2.2

تشتمل على  التي ل مؤشر رئيس هو المشاركة السياسيةيقاس االندماج السياسي من خال

ممارسة حق الترشّح للمجالس النيابية، وممارسة حق االنتخاب، وتـولي المناصـب الوزاريـة    

   )3(.والعامة

  مقاييس غياب االندماج السياسي 3.5.2.2

ماع إذا كان االندماج السياسي يقاس على أساس المشاركة، والبعد القيمي القائم على اإلج

على الهوية الوطنية الواحدة، واألهداف الوطنية العليا؛ فإن غياب االندماج يعنـي غيـاب تلـك    

  ـ :اآلتيةالعناصر وتخلخلها داخل المجتمع، وهذا الغياب يظهر من خالل المؤشرات 

  .عدد الجماعات والقوى السياسية الموجودة داخل المجتمع. 1

  ). تصارعيه، وتعاونية(طبيعة التفاعالت بين هذه الجماعات . 2

  .حجم العنف بين النظام السياسي واألقليات. 3

  .التمثيل السياسي للجماعات المختلفة في النخبة الحاكمة. 4

   )4(.تعدد محاور االنقسام بين الجماعات داخل المجتمع. 5

                                           
، 2618ع الحـوار المتمـدن،   ، )الجـزء الثـاني  (محددات الوحدة الوطنية في الفكر السياسي الحديث ناجي، عزو،  )1(

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=169057: ع االلكتروني التاليعلى الموق، 16/4/2009
 .72 ، ص2003، رام اهللا، مواطن، 1، طالثقافة السياسية الفلسطينيةالزبيدي، باسم،  )2(
مجلـة  ، رغم حصولهم على حقوق المواطنة أمل العودة في أولويات الالجئين الفلسطينيين في األردنالصمادي، تامر،  )3(

ــودة،  ــالي2008، 10عالعـــ -http://www.alawda: ، علـــــى الموقـــــع االلكترونـــــي التـــ
mag.com/default.asp?issueID=10&MenuID=13 

، 1999، بيروت، مركز دراسات الوحـدة العربيـة،   2، طظاهرة العنف السياسي في النظم العربيةإبراهيم، حسنين،  )4(

 .179ص
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  الفصل الثالث

  نلسطينييمشكلة الالجئين الف

  خية لقضية الالجئين الفلسطينيينالجذور التاري 1.3

فهي تحتل قلب العالم العربي، مما جعلها  مهّم؛تتمتع فلسطين بموقع جغرافي استراتيجي     

م في الوجود الصهيوني علـى  مهمحل أطماع العديد من الدول االستعمارية التي كان لها الدور ال

 يــأتي وفيما   . ر مشكلة الالجئين الفلسطينيين فيما بعدوما رافق ذلك من ظهو, أرض فلسطين

  :وى، ودورها في الوجود الصهيونياستعراض لواقع فلسطين في ظل هذه الق

بعد أن دخلت فلسطين تحت الحكم العثماني كباقي أجزاء الوطن : فلسطين في العهد العثماني. 1

د أول أرض فلسطينية، وذلـك عـام   وفي عهد السلطان العثماني عبد الحميد تملك اليهو, العربي

وفي عهد عبد العزيز العثماني منحت الحكومة العثمانيـة اليهـود أرضـاً مسـاحتها     ). 1854(

استمرت بعد ذلك األطماع الصهيونية في فلسطين، لكن السلطان عبد الحميـد   (1).دونم) 2600(

إنـي ال  :"...، فقد قـال الثاني تصدى لهذه األطماع رغم كل اإلغراءات التي استخدمها الصهاينة

فليحـتفظ   ..استطيع أن أتخلى عن شبر واحد من األرض فهي ليست ملك يميني بل ملك شعبي،

اليهود بماليينهم إذا مزقت إمبراطوريتي لعلهم يستطيعون آنذاك بـأن يأخـذوا فلسـطين بـال     

هيل الهجـرة  وبعد أن وصلت جماعة تركيا الفتاة لسدة الحكم العثماني عملت على تس (2)...".ثمن

ومع بداية القـرن السـابع     (3).اليهودية إلى فلسطين، بل ووفرت المجال للتقدم الصهيوني فيها

وفي ظل هذه الحالة التـي وصـلت   . عشر بدأ الضعف يدب في جسد الدولة العثمانية شيئاً فشيئاً

أنظـار  عندها بـدأت  ). تقسيم أرض الرجل المريض(إليها الدولة العثمانية ظهر مصطلح جديد 

الدول األوروبية تتجه نحو الدولة العثمانية، وبرز ذلك جلياً بعد الحرب العالمية األولى وهزيمـة  

وبعد تقسيم الدولة العثمانية، وقعت فلسـطين تحـت االحـتالل    . ألمانيا وحليفتها الدولة العثمانية

  (4).وبذلك فتحت الباب على مصراعيه أمام تدفق اليهود إلى فلسطين, البريطاني

                                           
 .170 ، صمرجع سابق، بة فلسطينالذكرى الستون لنكسالمة، سعيد،  (1)
 .177، ص 1985، الرياض، 3، طالسلطان عبد الحميد الثاني في فلسطين، رفيق، نتشهال (2)
 .389، ص 1991، دار االستقالل للدراسات والنشر، 1، طـ الشعب ـ الحضارة فلسطين، القضيةالحوت، بيان،  (3)
 .176 ص، ع سابقمرج، الذكرى الستون لنكبة فلسطين سالمة، سعيد، (4)
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بعد ازدياد هجرة اليهود إلى فلسطين خالل فترة الحكم العثماني سـعت    :االنتداب البريطاني. 2

. الصهيونية للحصول على موافقة الحكومة البريطانية الستكمال أطماعها للسيطرة على فلسطين

والحكومة البريطانية أصدر وزير الخارجيـة البريطـاني    ةيالحركة الصهيونوبعد مباحثات بين 

أعطى فيه اليهود حقاً في ) روتشيلد(وعداً إلى اللورد اليهودي ) 2/11/1917(في ) بلفور(للورد ا

وما إْن . إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، عندها فتحت األبواب أمام استمرار الهجرة اليهودية

حتى سارعت بريطانيا لتنفيذ ما وعدت به ) 24/7/1922(صدر صك االنتداب على فلسطين في 

: " فقد جاء في المادة الثانية من صـك االنتـداب   (1)". وعد بلفور" صهيونية من التزامات فيال

وضع البالد في أحوال سياسية واقتصادية وإدارية تضمن إنشاء  تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن

ذلك  وقد تمثل تنفيذ (2)...". الوطن القومي اليهودي، وتعمل على االرتقاء بمؤسسات الحكم الذاتي

  :ل ممارستها سياسات عدة، أبرزهامن خال

مكنت الحكومة البريطانية الحركة الصهيونية من االستيالء على أكبر قـدر  : شراء األراضي. أ

) 500(من األراضي في فلسطين، فقد بلغ مجموع ما ملكه اليهود من حكومة االنتداب حـوالي  

على ترحيل قرى عربية بكاملها بعـد   كما عملت. ألف دونم دون مقابل) 200(ألف دونم، منها 

) 15.500(قرية في مرج بن عامر، وطـردت  ) 22(أن قام اليهود بشراء أراضيها، وهم سكان 

شخص من وادي الحوارث، وهذا يدل على أن ترحيل الفلسطينيين قد بدأ فـي عهـد االنتـداب    

   (3).البريطاني

والمنظمات الصـهيونية وتسـليحها،   قامت الحكومة البريطانية بتدريب الحركات : التسليح. ب

التي كان لها دور بارز فـي  ) كتائب البلماح(كذلك عملت على تشكيل وحدات قتالية عرفت بـ 

  (4).ضد الجيوش العربية) 1948(حرب 

وانتدابهم لفلسطين على تشجيع ) بلفور(عزم البريطانيون منذ وعد : تشجيع الهجرة اليهودية. ج

ل كل السبل لتحقيق ذلك؛ فقد شهدت فلسطين موجـات عديـدة مـن    الهجرة اليهودية، بل وتسهي

                                           
 .66ص  ،2008كانون أولم، .، د1طلقد آن لليل أن ينجلي، حّماد، باسم،  (1)
، مركـز المعلومـات   2004_1964تطور الموقف الفلسطيني من حل قضية الالجئـين الفلسـطينيين   نوفل، ممدوح،  (2)

ــطيني،   ــالي  24/9/2004الفلســ ــي التــ ــع االلكترونــ ــى الموقــ -http://www.palestine: ، علــ
pmc.com/arabic/inside1.asp?x=3017&cat=3&opt=1 

 . 79، ص ، مرجع سابقلقد آن لليل أن ينجليحّماد، باسم،  (3)
 .97ص  ،المرجع السابق (4)
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الهجرة اليهودية جاءت على مرحلتين، المرحلة األولى قبل صدور صك االنتـداب البريطـاني،   

وقد بلغ عدد المهاجرين اليهود ). 1914(حتى بداية الحرب العالمية األولى ) 1880(امتدت من 

أما المرحلة الثانية فكانت خالل االنتداب . ألف مهاجر )59(إلى فلسطين في هذه المرحلة حوالي 

، إذ اشتملت هذه المرحلـة  )دولة إسرائيل(ولغاية قيام ) 1922(البريطاني لفلسطين، أي منذ عام 

ألـف  ) 457(على أربع موجات للهجرة اليهودية، وبلغ عدد المهاجرين اليهود خاللهـا حـوالي   

على قدر كبير مـن القـوة،    تأصبح الحركة الصهيونيةوبعد أن أدركت بريطانيا أن  (1).مهاجر

) 29/11/1947(رفعت قضية فلسطين إلى هيئة األمم المتحدة، إذ اعتمدت الجمعية العامة فـي  

القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية وأخرى عربية، ووضع القدس تحـت  ) 181(قرار رقم 

على القرار فيمـا رفضـه   ) بن غوريون(اسة وقد وافقت القيادة الصهيونية برئ. الوصاية الدولية

وفي أعقاب قرار التقسيم صدر قرار من الجمعية العامة بإنهاء االنتداب  (2).العرب والفلسطينيون

، وفي هذه األثناء قامت المنظمات الصـهيونية  )1948(البريطاني على فلسطين اعتباراً من أيار 

   (3)).دولة إسرائيل(اإلعالن عن قيام  باالستيالء على مواقع االنتداب البريطاني، وتم

  

  

  

  

  

  )181(على قرار األمم المتحدة  بناًء) ةيهوديعربية و (تقسيم فلسطين لدولتين  :)1(خريطة 

  http://www.palestineremembered.comموقع فلسطين في الذاكرة، :  المصدر

                                           
، رام اهللا، مركز رام مجلة تسامح، تطور عدد السكان الفلسطينيين في الشتات وفلسطين التاريخيةالصوباني، صالح،  (1)

 .70، ص2007، كانون أول 19نسان، ع اهللا لدراسات حقوق اإل
 . 22، ص بقامرجع س حق العودة للشعب الفلسطيني ومبادئ تطبيقه، بابادجي، رمضان، وآخرون، (2)
: ، علـى الموقـع االلكترونـي التـالي    19/6/2007، أسـباب لجـوء الالجئـين الفلسـطينيين    فلسطين في الذاكرة،  (3)

http://www.palestineremembered.com/Articles/General/Story2514.html 
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وحققت تقدماً علـى   دخلت جيوش الدول العربية إلى فلسطين،) دولة إسرائيل(بعد قيام     

جبهات القتال كافه، مما تسبب ذلك في شعور الدولة الصـهيونية بـالخطر علـى مشـروعها     

االستعماري، وهذا ما دفع الدول الغربية االستعمارية للتدخل والتوجـه لمجلـس األمـن لـدعم     

القاضي بوقـف إطـالق النـار بـين     ) 50(فاتخذ المجلس بناًء على ذلك قرار رقم , )إسرائيل(

، فرفضت الدول العربية هذا القرار، ولكن مع اسـتمرار الضـغوط   )إسرائيل(الجيوش العربية و

البريطانية اضطرت القيادة العربية القبول بالقرار، مما أفسح المجال لالحتالل في استعادة قوتـه  

) 1948(واستمرار السيطرة على المدن العربية وترحيل سكانها، وقد بلغ عدد الالجئـين عـام   

مشـكلة  "البداية الفعلية للمشكلة المعرفة بـ ) 1948(وبهذا، تعتبر حرب  (1).ألف الجئ) 800(

  :اآلتيإلى ثالث مناطق جغرافية كوقد نجم عن ذلك أن قسمت فلسطين  (2)".الالجئين الفلسطينيين

مـن مسـاحة   % 77.8وقـد شـغلت   ) 1948(األراضي التي احتلها اليهود بعد حرب عام  .1

 .فلسطين

 .من مساحة فلسطين% 20.9غربية وتشغل الضفة ال .2

   (3). من مساحة فلسطين% 1.3قطاع غزة ويشغل  .3

بذلك، بل أقدمت على العدوان على أراضي الضفة الغربية وقطاع ) إسرائيل(ولم تكتف     

حـرب األيـام   "، مما أدى إلى تهجير المزيد من الفلسطينيين فيما عرف بـ )1967(غزة عام 

أن ) األونـروا (إذ قـدرت  دوره في زيادة عدد الالجئـين الفلسـطينيين،   ، وهو ما أسهم ب"الستة

 )17.500(للمرة الثانية، من بـين هـؤالء    جروامن الالجئين المسجلين لديها قد ه) 175.000(

قطـاع غـزة إلـى     )7.000(كانوا قد تركوا المنطقة المحتلة وذهبوا إلى سوريا، في حين ترك 

، )350.000(ا ألول مـره بحـوالي   جروجئين الجدد الذين هعدد الال) األونروا(وقدرت . مصر

                                           
 .115، ص مرجع سابقلقد آن لليل أن ينجلي، حّماد، باسم،  (1)
 .24، ص مرجع سابقحق العودة للشعب الفلسطيني ومبادئ تطبيقه،  بابادجي، رمضان، وآخرون،  (2)
على الموقع االلكترونـي  لم، موقع المس ،عاماً من النكبة 59الديموجرافيا تنتصر للشعب الفلسطيني بعد كامل، يوسف،  (3)

 http://almoslim.net/node/85901: التالي
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في حين عبر اآلخرون سـيناء إلـى   , وا من المناطق المحتلة إلى سورياجره )100.000(منهم 

   (1).الباقون من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية لنهر األردنهجر مصر، و

  التي أدت إلى تهجير الفلسطينيين أساليب االحتالل 2.3

ت األساليب والوسائل التي استخدمها االحتالل الصهيوني وذلـك بهـدف تشـريد    تعدد  

  :يأتيومن أبرز هذه األساليب ما  الفلسطينيين واقتالعهم من أرضهم،

لجأ االحتالل الصهيوني الستخدام العديد من الوسـائل اإلرهابيـة التـي    : األعمال اإلرهابية. 1

ى المدنيين في األماكن العامـة، وتـدمير قـرى    تمثلت في نسف المنازل، وإلقاء القنابل عل

  (2).بأكملها، إضافة لقيامهم بأعمال السلب والنهب للممتلكات العامة والخاصة

ارتكب االحتالل الصهيوني العديد من المجـازر بحـق السـكان    : ارتكاب المجازر والمذابح. 2

تشهد فيها أكثر مـن  التي اس) 9/4/1948(الفلسطينيين، وكان من أبرزها مجزرة دير ياسين 

فلسطينياً، جلّهم من النساء واألطفال والشيوخ العزل، إذ تعد هذه المجـزرة األكثـر   ) 250(

إضافة لذلك، ارتكب االحتالل الصـيهوني  . عنفاً وإسهاماً في التهجير الجماعي للفلسطينيين

، )14/5/1948) (أبـو شوشـة  (العديد من المجازر بحق المدنيين، من بينها مجزرة قريـة  

، وغيرها من المجازر التي أدت إلى استشهاد المئـات مـن   )15/10/1953(ومجزرة قبية 

  (3).المدنيين

تمثل ذلك من خالل إجبار المدنيين الفلسطينيين على ترك منـازلهم،  : سياسة الطرد المباشر. 3

، )يـة دالت بالعبر(أو ) د( ةواللجوء إلى الدول المجاورة، فقد استخدم االحتالل ما عرف بخط

، وتقوم على محاصـرة المـدن   )10/3/1948(وأقرت في ) الهاغاناة(التي وضعت من قيادة 

، وترك الجهة الرابعة خالية بهدف مغادرة )د(الفلسطينية من الجهات الثالث على شكل حرف 

واستخدمت هذه السياسة لطرد سكان قرية سعسع، وقريـة صفصـف،   , المدنيين من خاللها

                                           
 .182بق، صا، مرجع سالهجرة القسرية الفلسطينيةجرار، ناجح،  (1)
، المعهد العربي للبحوث والدراسـات اإلسـتراتيجية، علـى    الجذور التاريخية لكارثة اللجوء الفلسطينيزقوت، عالء،  (2)

 http://www.airssforum.com/f128/t32003.html: الموقع االلكتروني التالي
 .182ص، مرجع سابق، الذكرى الستون لنكبة فلسطين سالمة، سعيد، (3)
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قائـد البلمـاح ـ    ) يجال ألون(وقد ورد على لسان الجنرال  (1).لسطينيةوغيرها من القرى الف

لقد كنا تركنا الخطوط الخلفيـة مفتوحـة مـن أجـل     : "تابعة للهاغاناة ـ قوله  ووحدة كوماند

   (2)".في مغادرة السكان) المساعدة(

هكذا سعى االحتالل لجعل فلسطين خالية من السكان بطرد األهالي من قراهم ومـدنهم،  

ال يوجد متسع لكال الشـعبين فـي   : "مسؤول الصندوق القومي اليهودي) يوسف فايتس(قد كتب ف

وال توجد طريقة أخرى سوى طرد العرب إلى البلدان المجاورة، طـردهم جميعـاً   ... هذه البالد

  (3)".دون اإلبقاء على قرية واحدة أو قبيلة واحدة

من أساليب الحرب النفسـية ضـد المـدنيين     لجأ االحتالل الستخدام العديد: الحرب النفسية. 4

  :مغادرة مدنهم وقراهم، من بينهاالفلسطينيين بهدف دفعهم ل

القائد العسـكري لمنظمـة   ) أيجال ألون(وصف ": سياسة الهمس"تسريب أخبار المجازر . أ

هو أن يهمس اليهودي في أذن صديقه العربي بأن هناك قوات يهودية : "بالماخ هذا األسلوب

". ستأتي، لذا من األفضل الرحيل قبل فوات األوان وقبل وصـول القـوات اليهوديـة   كثيرة 

كما عمل االحتالل  (4)". أصبحت مناطق واسعة نظيفة من العرب):" ألون(ونتيجة لذلك يقول 

على إيصال أخبار المجازر الجماعية وما رافقها من قتل وهدم واغتصـاب إلـى المـدنيين    

ففي مدينة القدس . ب في نفوسهم ليقوموا بإخالء مدنهم وقراهمالفلسطينيين؛ بهدف بث الرع

إذا لم تتركوا بيوتكم، : " ببث إنذارات للسكان العرب جاء فيها) األرغون(قامت مجموعة من 

انـج بنفسـك، فـإن الطريـق إلـى أريحـا       ..فإن مصيركم سيكون مثل مصير دير ياسين

  (5)..".مفتوح

تالل في بث اإلشاعات إلضـعاف نفـوس المـدنيين    تنوعت أساليب االح: بث اإلشاعات. ب

ها لمهاجمـة  دالفلسطينيين، كاإلدعاء بوصول إمدادات عسكرية لمنطقـة معينـة، واسـتعدا   

                                           
 .مرجع سابق ،الجذور التاريخية لكارثة اللجوء الفلسطينيزقوت، عالء،  (1)
 . 35بق، صا، مرجع سالهجرة القسرية الفلسطينيةجرار، ناجح،  (2)

، مجلة الهجرة القسريه، نابلس، البرنـامج  )1949-1897(نشاط الصهيوني في طرد عرب فلسطين الجبارة، تيسير،  (3)

 .12، ص 1998، حزيران 3األكاديمي للهجرة القسريه، ع
 .37المرجع السابق، ص  (4)
 .مرجع سابق ،الجذور التاريخية لكارثة اللجوء الفلسطينيزقوت، عالء،  (5)
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إّن :" وقد عمل االحتالل على بث اإلشاعات من خالل محطات إذاعية جـاء فيهـا   (1).القرى

ري ابريل ومايو، وأن وباء التيفوس والهواء األصفر سينتشران في المدن والقرى خالل شه

المعركة الجدية ستبدأ فور انسحاب اإلنجليز، وإن الطرق الرئيسية سوف تغلـق بعـد أيـام    

    (2)".معدودة

فقد أصدر االحتالل قوانين عدة ذات الصلة بحقوق المواطنة والجنسية كان : إصدار القوانين. 5

، ومن بين هذه القوانين قـانون  لها الدور الكبير في منع عودة الالجئين الفلسطينيين لديارهم

  (3).الذي يقوم على استيالء االحتالل على ممتلكات الفلسطينيين" األمالك المهجورة"

بعد استعراض أبرز األساليب والوسائل التي اتبعها االحتالل بهدف تهجير الفلسـطينيين    

قيقية وراء تشـريد  واقتالعهم من مدنهم وقراهم، ترى الباحثة أن هذه األساليب هي األسباب الح

الفلسطينيين وتهجيرهم، بخالف ما يقدمه االحتالل من حجج ألسباب تهجير الفلسـطينيين مـن   

فقد ادعى االحتالل أن القادة والجيوش العربية أصدروا أوامـرهم للفلسـطينيين   . مدنهم وقراهم

افة إلى االدعـاء  ، باإلض"الدولة اليهودية"الجيوش العربية من القضاء على  بالرحيل ريثما تتمكن

حـين  ) اسحق رابين(وهذا ما أكد عليه . أن قضية الالجئين هي نتيجة للحرب التي بدأها العرب

ـ    " :قال منـذ وجـود   ) 1948(ام إن مسؤولية الالجئين يتحملها أولئك الـذين شـنوا حربـاً ع

     (4))".إسرائيل(

نها ما ورد في تقريـر  من بي, لكن هناك العديد من األدلة والبراهين تفند هذه اإلدعاءات  

جاءت هجـرة  : "حول األسباب الحقيقية للجوء جاء فيه) الكونت برنادوت(أعده الوسيط الدولي 

ل عرب فلسطين الجماعية نتيجة الهلع الذي سببه القتال في مناطقهم، والشائعات المتعلقة بأعمـا 

   (5)".إرهاب وطرد حقيقية أو مزعومة

                                           
 .35بق، صا، مرجع سالفلسطينيةالهجرة القسرية جرار، ناجح،  (1)
 .مرجع سابق ،الجذور التاريخية لكارثة اللجوء الفلسطينيزقوت، عالء،  (2)
: ، على الموقع االلكترونـي التـالي  لمحة تاريخية حول الالجئين الفلسطينيينالهيئة الفلسطينية لحماية حقوق الالجئين،  (3)

http://www.pcrp.org/Ar/about_refugees/index.php 
، مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقيـة، علـى الموقـع    حق العودة إثباتات القانون ومخاطر السياسيةعاطف، فجر،  (4)

 http://www.aqsaonline.info/le_3.php?id=1076&baab=7&kesm=18: االلكتروني التالي
، مؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية، آب    ، بيروت1، طوضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدوليتاكنبرغ، لكس،  (5)

 .20، ص2003
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تالل، نشر قسم االستخبارات في الجيش الصهيوني وفي دليل آخر على زيف ادعاء االح  

  :، وهي"أسباب خروج العرب من فلسطين"مستنداً يحلل ) 1984(في حزيران 

 %.55كان تأثيره من مجمل أسباب الهجرة , االعتداء على المدن والقرى العربية .1

 %.15األعمال اإلرهابية وأبرزها المذابح، كان لها من التأثير  .2

 %.2لها من التأثير الحرب النفسية، و .3

 %.5منازلهم، كان لها من التأثير  خالءإبتحذير السكان  .4

 (1)%.11الخوف والشك في قدرات القوات العربية، وله من التأثير  .5

  موجـات اللجوء 3.3

أدى استخدام االحتالل الصهيوني مختلف أساليب القمع والترهيب ووسائله بحق المدنيين 

  ـ     :منهم وطردهم على شكل موجات، تمثلت باآلتي الفلسطينيين إلى تهجير اآلالف

كان ذلك نتيجة لقرار الجمعية العامـة  ): 1948آذار _1947من كانون أول (الموجة األولى  .1

والقاضي بتقسيم فلسطين، وقد أدى إلى اندالع المواجهـات بـين   ) 1947(لألمم المتحدة عام 

العديد من الهجمات على الفلسطينيين، ممـا   الفلسطينيين والحركات الصهيونية التي قامت بشن

  . ألف فلسطيني في تلك الفترة) 30(أدى إلى نزوح حوالي 

نتجت هـذه الموجـة بعـد األعمـال     ): 1948حزيران _  1948من آذار ( الموجة الثانية .2

اإلرهابية التي قامت بها العصابات اليهودية، خاصة ارتكابهم لمجزرة دير ياسين التـي راح  

شخصاً، إضافة لقيامهم باحتالل العديد من المدن والقرى على رأسـها  ) 250(والي ضحيتها ح

ألـف  ) 300_200(وأدى إلى نـزوح حـوالي   , القدس، مما أثار الهلع في نفوس الفلسطينيين

  . فلسطيني

نتجت هذه الموجـة بعـد قيـام القـوات     ): 1948تموز  18_ تموز 9من (الموجة الثالثة  .3

ق اللد والرملة، في عملية استمرت عشرة أيام، ونتج عن ذلك لجـوء  الصهيونية باحتالل مناط

  . ألف فلسطيني إلى لبنان واألردن وقطاع غزة) 100(حوالي 

                                           
، علـى  2002، اللجنة النسائية لدعم حق العودة الفلسطيني، حزيـران  الجذور التاريخية لكارثة التهجيرواكيم، واكيم،  (1)

 http://womencsprr.org/ar/articles/article4.htm: الموقع االلكتروني التالي
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نتجت عن قيام االحتالل باجتيـاح  ): 1948تشرين ثاني _ من تشرين أول ( الموجة الرابعـة  .4

، وقد "ربات العشرالض"عدة مدن وقرى عربية، كأسدود، وبئر السبع خالل ما عرف بعمليات 

 (1).ألف فلسطيني وصلوا إلى غزة وجبال الخليل) 200_150(أدى هذا إلى نزوح حوالي 

  :وفقاً لجهات التقدير) 1948(عام يبين أعداد الالجئين الفلسطينيين  اآلتيوالجدول 

  )1948(جدول يبين جهة التقدير وتقديرها لتعداد الالجئين عام ): 1(جدول

  المصادر الرسمية/حسب الجهات )1948(ين الفلسطينيين عامتقدير أعداد الالجئ

  750.000 األمم المتحدة

 766.000 لجنة التوفيق

 670.000 الخارجية البريطانية

 914.221 )االنروا (وكالة الغوث الدولية

 604.000 )موشيه أفرات(. تقدير إسرائيلي

 520.000 الملفات اإلسرائيلية

 940.000  التقديرات العربية

  حسب الباحثين والدارسين)1948(تقدير أعداد الالجئين الفلسطينيين عام

 804.747 سلمان أبو ستة

 770.000 جانيت أبو لغد

 744.150 وليد الخالدي

 800.000 محمد سعيد

 726.000 رمضان بابادجي

 1.200.387 ناهض زقوت

 810.000 ايليا زريق

  .دائرة شؤون الالجئين: يةمنظمة التحرير الفلسطين: المصدر*

                                           
، عمـان، دار الجيـل للنشـر والدراسـات واألبحـاث      1، طن ووالدة مشكلة الالجئينطرد الفلسطينييموريس، بني،  (1)

 .201، 185، 77، 45، ص ص 1993الفلسطينية، 



  48

  ون الفلسطينيونالفئات التي ينقسم إليها الالجئ 4.3

  :هي نيون إلى خمس فئات رئيسة،ينقسم الالجئون الفلسطي  

  ـ :، وتنقسم إلى قسمين هما)1948(تضم الالجئين الذين هجروا عام : الفئة األولى .1

كالـة غـوث وتشـغيل الالجئـين     الالجئون الذين يتلقون المساعدات الدولية من قبـل و . أ

، إذ قدر عـددهم فـي   "الالجئين المسجلين"، أو الذين يعرفون بـ )األونروا(الفلسطينيين 

  . الجئاً) 4.618.141(بنحو ) 2008(نهاية 

الالجئون الذين ال يتلقون المساعدات الدولية من قبل وكالة غـوث وتشـغيل الالجئـين    . ب

، إذ قدر عـددهم  "الالجئين غير المسجلين"يعرفون بـ ، أو الذين )األونروا(الفلسطينيين 

  (1).الجئاً) 1.539.380(بنحو ) 2008(في نهاية 

ال يتلقـون  ) 1948(ويمكن اإلشارة هنا إلى أن هناك عدداً من الالجئين الفلسطينيين عام   

؛ وذلك إما لكونهم غير مسجلين في سجالتها، إذ إّن بعضـهم لـم   )االونروا(مساعدات من قبل 

، )االونـروا (يسجل نفسه في سجالتها، أو كون بعض الالجئين يقيمون خارج نطـاق عمليـات   

إضافة لذلك، فإنه ليس كل من تم تسجيله كان مـن ضـمن   . كالالجئين المقيمين في دول الخليج

الالجئـين الفلسـطينيين الـذين    ) االونـروا (فقد حددت  ،)االونروا(الفئات التي تستحق خدمات 

الشـخص  :" خدماتها وفقاً للتعريف الذي اعتمدته الوكالة لالجئ الفلسطيني، وهويستحقون تلقي 

 ،)1948(أيـار   )15(حتـى   )1946(حزيران  )1(الفترة من  الذي كان يقيم في فلسطين خالل

فإن الالجئين الفلسـطينيين  بناًء على ذلك،  )".1948(نتيجة حرب  والذي فقد بيته ومورد رزقه

هم الذين ينطبق عليهم التعريف أعاله إضافة إلـى   )األونروا (من لخدماتاالذين يحق لهم تلقي 

ة حتى تاريخ طقحسب المن) االونروا(، يبين عدد الالجئين المسجلين لدى آلتيوالشكل ا )2(.مأبنائه

)31/12/2008.(  

                                           
ــديل،  (1) ــز ب ــاتمرك ــائق ومعطي ــاليحق ــي الت ــع االلكترون ــى الموق -http://www.badil.org/Arabic: ، عل

Web/Refugees/facts&figures.htm  
ـ   )2( : ، علـى الموقـع االلكترونـي التـالي    ، أسـئلة عامـة  "االونـروا "ين الفلسـطينيين  وكالة غوث وتشـغيل الالجئ

http://www.un.org/unrwa/arabic/Asked/UN_Benf.htm 
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  )31/12/2008( حسب المنقطة حتى) االونروا(ن في عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلي) 1(شكل 

  2008التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة : المصدر* 

) 1967(تضم الالجئين الفلسطينيين الذين ُهجِّروا من ديارهم للمرة األولى عام : الفئة الثانية. 2

  . الجئاً) 941.536(بنحو ) 2008(، إذ قدر عددهم نهاية عام "النازحين"ويعرفون بـ 

, )1967(، أو نـازحي  )1948(الفلسطينيين غير الجئي عـام  تشمل الالجئين : الفئة الثالثة. 3

، وغير راغبين أو قادرين على )1967(ويتواجدون خارج األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

  . العودة، وذلك بفعل إلغاء لم شمل العائالت، أو لخوفهم من العودة

ولـم  , )1948(محتلة عـام  هم المهجرون الداخليون ممن بقوا في المناطق ال: الفئة الرابعة. 4

بــ  ) 2008(نهايـة   يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم بعد انتهـاء الحـرب، وقـدر عـددهم    

  . الجئاً) 335.204(

وقدر عددهم حتى نهاية , )1967(وهم المهجرون داخل المناطق المحتلة عام : الفئة الخامسة. 5

   (1).الجئاً) 119.750(بـ ) 2008(عام 

  )2008_  1950(أعداد الالجئين وفق هذه الفئات، بدءاً من عام والجدول اآلتي يبين     

                                           
 .مرجع سابق، حقائق ومعطياتمركز بديل،  (1)
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  الالجئون والمهجرون الفلسطينيون بحسب نوع الفئـة): 2(جدول

الجئو العام  السنة

)1948 (

المسجلون لدى 

  )األونروا(

الجئو العام

غير ) 1948(

المسجلين لدى 

  )األونروا(

الجئو العام

)1967(  

المهجرون داخل 

 األخضر الخط

منذ ) إسرائيل(

  )1948(العام 

المهجرون داخل 

األراضي الفلسطينية 

المحتلة منذ العام 

)1967(  

1950  *914.221 304.740  __  47.610  __  
1955  905.986  301.995  __  56.546  __  
1960  1.120.889  373.630  __  67.159  __  
1965  1.280.823  426.941  __  79.763  __  
1970  1.425.219  475.073  266.092  94.734  16.240  
1975  1.632.707  544.236  316.034  112.514  23.901  
1980  1.844.318  614.773  375.349  133.631  31.920  
1985  2.093.545  697.848  445.797  158.712  41.041  
1990  2.422.514  840.838  529.467  188.500  49.889  
1995  3.172.641  1.057.547  628.841  223.879  59.716  
2000  3.737.494  1.245.831  743.257  264.613  72.608  
2001  3.874.738  1.291.579  765.555  272.551  68.193  
2002  3.973.360  1.324.453  788.521  280.728  70.187  
2003  4,082.300  1.360.767  812.177  289.150  72.210  
2004  4.186.711  1.395.570  836.542  297.824  74.262  
2005  4.283.892  1.427.964  861.639  306.759  97.615  
2006  4.396.209  1.465.403  887.488  315.962  101.523  
2007  4.510.510  1.503.503  914.112  325.441  104.113  
2008  4.618.141  1.539.380  941.536  335.204  119.750  

  . بديل ـ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين: المصدر *

شـخص   45.800باسـتثناء  . األرقام أعاله تقديرية؛ ُحسبت وفقاً ألفضل المصادر المتاحة وتوقعات النمو السـكاني  *

حتـى حزيـران   ) األونـروا (، وكانوا يتلقون خـدمات مـن   )إسرائيل(في ) 1948(متواجدين في األراضي المحتلة عام 

  . فاألرقام أعاله إرشادية وليست قطعية). 1952(

  ع الجغرافي والسكاني لالجئين الفلسطينيينالتوزي 5.3

كان خروج الالجئين الفلسطينيين بعد تعرضهم لمختلف أساليب القمع والتهجير من قبـل    

االحتالل الصهيوني خروجاً عشوائياً غير منظم، سلك فيه الالجئون عدة اتجاهات؛ فمـنهم مـن   

األردن، (ول العربيـة المجـاورة   اتجه إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وآخرون اتجهوا إلى الد

  . ، ومجموعات أخرى اتجهت خارج حدود الوطن العربي)وسوريا، ولبنان، والعراق، وغيرها
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  العرقي الصهيوني ين من ديارهم نتيجة التطهيريالالجئين الفلسطين مسار تهجير) 2(خريطة 

  http://www.palestineremembered.comموقع فلسطين في الذاكرة، :  المصدر*

  )1967و 1948(مي تقديرات الالجئين الفلسطينيين عا 1.5.3

بـ ) 1948(قدرت البعثة االقتصادية التابعة لألمم المتحدة عدد الالجئين الفلسطينيين عام   

الجـًئ، وفـي    )280.000(في الضفة الغربية : على النحو اآلتيالجًئ موزعين ) 726.000(

الجـًئ،   )75.000(الجًئ، وفي سوريا ) 100.000(ي لبنان الجًئ، وف) 190.000(قطاع غزة 

بقى من الفلسـطينيين  في حين  (1)الجًئ،  )4.000(الجًئ، وفي العراق  )70.000(وفي األردن 

، بـرز  )1967(وبعد حرب حزيران  (2). ئالج) 156000) (1948(عام في األراضي المحتلة 

أن ) األونـروا (ل الالجئـين الفلسـطينيين   جيل جديد من الالجئين، إذ قدرت وكالة غوث وتشغي

وا للمـرة الثانيـة، مـن بـين هـؤالء      جرمن الالجئين المسجلين لديها قد ه الجًئ) 175.000(

) 7.000(كانوا قد تركوا المنطقة المحتلة، وذهبوا إلى سوريا، في حين تـرك   الجًئ )17.500(

 ةا ألول مرجروئين الجدد الذين هعدد الالج) األونروا(بينما قدرت . قطاع غزة إلى مصر الجًئ

                                           
 .182، صمرجع سابق، الهجرة القسرية الفلسطينيةجرار، ناجح،  (1)
 .337، ص 1998دار الشروق،  ، عمان،تاريخ فلسطينجبارة، تيسير،  (2)
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, من المناطق المحتلة إلى سـوريا  هجروا الجًئ )100.000(منهم  ,الجًئ )350.000(بحوالي 

من الضفة الغربية إلى الضـفة الشـرقية    جرفي حين عبر اآلخرون سيناء إلى مصر، والباقي ه

  )1(. لنهر األردن

دد الحقيقي لالجئـين الفلسـطينيين؛   وتجدر اإلشارة هنا أن هناك صعوبات في تحديد الع  

ويعود ذلك في البداية إلى الطابع السياسي الذي صحب هذه المشكلة، فقد كان من مصلحة العرب 

فقد تحدث الرسميون العرب . تضخيم العدد، وذلك ليكون مسوغاً لعدم استيعابهم داخل هذه الدول

دث الرسميون اإلسرائيليون الجئ، في حين تح )1.000.000_900.000(عن عدد يتراوح بين 

الذين من مصلحتهم التقليل منه، وذلك لكي يتنصلوا من مسؤولياتهم تجاه هذه القضية، عن نحـو  

) 960.000(وفق ما ورد في سـجالتها عـن   ) األونروا(، في حين أشارت الجئ) 520.000(

ـ   )2(.الجئ ات ذات ومن ناحية أخرى، فإن عدم االتفاق على تعريف مشترك بين مختلـف الجه

الصلة بقضية الالجئين الفلسطينيين لالجئ الفلسـطيني قـد اثـر فـي دقـه أعـداد الالجئـين        

  )3(.الفلسطينيين

  )2009_ 2008(نيين حتى نهاية عام تقديرات لالجئين الفلسطي 2.5.3

ال يزال الالجئون الفلسطينيون يعيشون في مختلف أنحاء العالم، وقد أشـارت تقـديرات   

% 71مليون الجئ، أي حـوالي   )7.6(إلى أن عدد الالجئين والمهجرين بلغ ) 2008(نهاية عام 

مهجر  )455.000(مليون لالجئ، و )7.1(من مجموع الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، منهم 

   )4(.داخلي

) 31/12/2008(فإن عدد الالجئين في األردن حتى تاريخ ) االونروا(وحسب إحصائية 

% 13منهم داخل المخيمات، وأن % 17.3اً فلسطينياً، يعيش حوالي الجئ) 1.951.490(قدر بـ 

وفي سوريا بلغ عدد الالجئـين  ). االونروا( من سكان المخيمات في األردن غير مسجلين لدى 

نسـمة، يعـيش حـوالي    ) 461.897) (31/21/2008(حتى تاريخ ) االونروا(المسجلين لدى 

                                           
 .182، صمرجع سابق، الهجرة القسرية الفلسطينيةجرار، ناجح،  )1(
 .24، ص مرجع سابقوضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، تاكنبرغ، لكس،  )2(
 .63، ص مرجع سابق، الهجرة القسرية الفلسطينيةجرار، ناجح،  )3(
 .2، ص2009، فلسطين، 2009يونيو  20وم العالمي لالجئين نشرة إعالمية اليمركز بديل،  )4(
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د الالجئين في سوريا ال يشمل الفلسطينيين الذين منهم داخل المخيمات، مع العلم بأن عد% 27.1

أما في لبنـان،  ). االونروا(؛ ألن معظمهم غير مسجلين لدى )1970(و ) 1967(هجروا عامي 

) 31/12/2008(حتـى تـاريخ   ) االونـروا (فقد بلغ عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين لـدى  

وفي العراق قدرت إحصـائية  . تداخل المخيما% 52.8نسمة، يعيش منهم حوالي ) 422.188(

) 15(عدد الالجئين الفلسطينيين بــ  ) 2008(لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في آذار 

وفي الضفة الغربية، فقد بلغ عدد الالجئـين   )1(. ألف الجئ مازالوا في العراق حتى ذلك التاريخ

نسـمة، يعـيش مـنهم     )762.820) (31/12/2008(حتى تـاريخ  ) االونروا(المسجلين لدى 

أما في قطاع غزة، فقـد قـدر عـدد    %. 25الجئاً داخل المخيمات، أي ما نسبته ) 193.370(

نسمة، يعيش مـنهم داخـل المخيمـات    ) 1.073.303(بـ ) االونروا(الالجئين المسجلين لدى 

يين والجدول اآلتي يبين أعداداً تقديرية لالجئين الفلسـطين  )2(%. 46، أي ما نسبته )495.006(

  ). 2008(والمهجرين في مختلف أنحاء العالم حتى نهاية عام 

  )2008(أعداد تقديرية لالجئين والمهجرين الفلسطينيين في مختلف أنحاء العالم ): 3(جدول

  الدولــة
الالجئون والمهجرون ـ 

  )2008(مع نهاية العام 

 31.422-20.914  استراليا

  1.151  النمسا

  157  بلجيكا

  52.284-43.918  كندا

  365.987  التشيلي

  24.051  الدنمارك

  75.706  مصر

  1.046  فنلندا

  3.142-1.569  فرنسا

                                           
، بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والستشـارات،  1، ط2008التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة صالح، محسن،  )1(

 .284، ص2008
الموقع االلكتروني  ، على31/12/2008، إحصائيات عن فلسطين، "االونروا"وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  )2(

 http://www.un.org/unrwa/arabic/PublicStat/pdf/uif-18.pdf: التالي
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  الدولــة
الالجئون والمهجرون ـ 

  )2008(مع نهاية العام 

  3.142  اليونان

  146.395  ألمانيا

  335.000  )المهجرون داخلياً(إسرائيل 

  4.183  إيطاليا

  9.585  ليبيا

  15.385  العراق

  2.478.424  ناألرد

  43.713  الكويت

  460.490  لبنان

  488.656  سوريا

  341.770  السعودية

  10.457  هولندا

  3.137  النرويج

  1.059.584  )قطاع غزة(األراضي الفلسطينية المحتلة 

  754.263  )الضفة الغربية(األراضي الفلسطينية المحتلة 

  137.785  الدول الخليجية األخرى

  7.236  رىالدول العربية األخ

  1.046  بولندا

  41.827  السويد

  15.685  بريطانيا

  261.420-225.867  الواليات المتحدة األمريكية

  .بديل ـ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين: المصدر*

هذه الدول، وال تعبـر  األرقام الوارد في الجدول مبنية على التقديرات التي تقدمها المجتمعات المحلية الفلسطينية في * 

عن اإلحصاءات الرسمية، كون معظم الدول المضيفة خارج منطقة الشرق األوسط ال تصـنف الالجئـين الفلسـطينيين    

  .كالجئين من حيث اإلحصاءات الخاصة باللجوء

إلى أن نسبة السـكان الالجئـين فـي األراضـي      )2009(البيانات المتوفرة لعام  تشير  

مل السكان الفلسطينيين المقيمين في األراضـي الفلسـطينية، مـنهم    من مج% 45.0الفلسطينية 
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تبلغ نسبة الالجئين من مجمـل سـكان   و .في قطاع غزة% 26.2و ،في الضفة الغربية% 18.8

  (1) %.69.2فيما تبلغ هذه النسبة في قطاع غزة  ،%30.2الضفة الغربية 

  تن في المخيماون الفلسطينيوالالجئ 3.5.3

فـي األراضـي الفلسـطينية    ) األونروا(ت الفلسطينية التي تعترف بها بلغ عدد المخيما  

إذ تتـوزع بواقـع   , )1950_1948(مخيماً، تأسست غالبيتها بين األعوام ) 58(والدول العربية 

مخيماً في ) 27(مخيمات في سوريا، و) 9(مخيمات في األردن، و) 10(مخيماً في لبنان، و) 12(

 )2(. مخيمات في غزة) 8(مخيماً في الضفة الغربية، و) 19(اقع األراضي الفلسطينية، موزعه بو

مخيماً على األقل في مختلف ) 17(بـ) ال تديرها االونروا( ويقدر عدد المخيمات غير الرسمية 

  )3(.المناطق

  توزيع الالجئين الفلسطينيين في المخيمات) 4(جدول 

منطقة عمل

  األونروا
  الالجئون المسجلون  عدد المخيمات

موع الالجئين المسجلين مج

  في المخيمات

  335307  1930703  10  األردن

  220809  416608  12  لبنان

  123646  456983  9  سوريا

  191408  754263  19  الضفة الغربية

  492299  1059584  8  غزة

  1363469  4618141  58 المجموع الكلي

  .2008كانون أول  31في ـ ملف مخيمات الالجئين كما  www.un.orgموقع األونروا : المصدر*

  

                                           
علـى   ،29/12/2009، من نصفهم يعيش فـي الشـتات   أكثرمليون فلسطيني  10.9: اإلحصاءوكالة معاً اإلخبارية،  (1)

 http://www.maannews.net/ARB/ViewDetails.aspx?ID=250573 :الموقع االلكتروني التالي
، 18/6/2009، اإلحصاء الفلسطيني يستعرض الخصائص الديمغرافية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيينأمد لإلعالم،  )2(

 http://amad.ps/arabic/?action=detail&id=40329: على الموقع االلكتروني التالي
 .6، صمرجع سابق، 2009يونيو  20نشرة إعالمية اليوم العالمي لالجئين مركز بديل،  )3(
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المخيمات

ة عام 2008 ة حتى بداي ل مخيمات الضفة الغربي التوزيع النسبي لالجئين الفلسطينيين داخ

  

  

  

  

  

حسـب المنقطـة حتـى    ) االونـروا (يبين عدد األفراد المقيمين في المخيمـات والمسـجلين فـي    ) 2(شكل 

)31/12/2008(  

  ) 2008(التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة : المصدر*

  ةتوزيع الالجئين الفلسطينيين في مخيمات الضفة الغربي 1.3.5.3

  

  

  

  

  
  )2008(ن التوزيع النسبي لالجئين الفلسطينيين داخل مخيمات الضفة الغربية حتى بداية عام يبي) 3(شكل 

معطيات وأرقام حول الشعب الفلسطيني والالجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات كما في :" دراسة بعنوان: المصدر* 

1/1/2008"  
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  بيةتوزيع الالجئين الفلسطينيين في مخيمات الضفة الغر) 5(جدول 

  الالجئون المسجلون  اسم المخيــم الالجئون المسجلون اسم المخيــم

  8244  الفوار  23677  بالطة

  7754  الفارعة  18701  طولكرم

  6854  1مخيم رقم   16448  جنين

  6581  عقبة جبر  16261  عسكر

  4830  عايدة  13156  الدهيشة

  2404  دير عمار  11170  شعفاط

  1966  عين السلطان  11393  الجلزون

  2118  بيت جبرين  11175  قلنديا

  10703  األمعري  10584  العروب

      9351  نور شمس
  2008كانون أول  31ـ ملف مخيمات الالجئين كما في  www.un.org) األونروا(موقع : المصدر*

  

  

  

  

  

  

  

  
  في مخيمات الضفة الغربية) األونروا(منطقة عمليات ) 3(خريطة 

  ـ ملف مخيمات الالجئين www.un.org) األونروا(موقع : المصدر*
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المخيمات

ام 2008 ة ع ي بداي ا ف التوزيع النسبي لالجئين داخل مخيمات قطاع غزة كم

  :الفلسطينيين في مخيمات قطاع غزةتوزيع الالجئين  2.3.5.3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2008(يبين التوزيع النسبي لالجئين داخل مخيمات قطاع غزة كما في بداية ) 4(شكل 

طن والشتات كما في معطيات وأرقام حول الشعب الفلسطيني والالجئين الفلسطينيين في الو:" دراسة بعنوان: المصدر* 

1/1/2008"  

  توزيع الالجئين الفلسطينيين في مخيمات قطاع غزة) 6(جدول 

  الالجئون المسجلون  اسم المخيــم الالجئون المسجلون اسم المخيــم

  68324  خان يونس  107590  جباليا

  31360  البريج  98872  رفح

  23981  المغازي  82009  الشاطئ

  20753  دير البلح  62117  النصيرات

  2008كانون أول  31ـ ملف مخيمات الالجئين كما في  www.un.org) األونروا(موقع : المصدر*
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المخيمات

ام 2008 ة ع ي بداي ا ف التوزيع النسبي لالجئين داخل مخيمات االردن كم

  

  

  

  

  

  

  
  في مخيمات قطاع غزة) األونروا(منطقة عمليات ) 4(خريطة 

  ـ ملف مخيمات الالجئين www.un.org) األونروا(موقع : المصدر* 

  :ول العربيةتوزيع الالجئين الفلسطينيين في مخيمات الد 3.3.5.3

تم توزيع الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية في مخيمات اللجوء، والبـالغ عـددها     

  ـ:مخيماً، وكان توزيع تلك المخيمات كالتالي) 31(

  ن الفلسطينيين في مخيمات األردنتوزيع الالجئي 1.3.3.5.3

  

  

  

  

  
  )2008(ا في بداية يبين التوزيع النسبي لالجئين داخل مخيمات األردن كم) 5(شكل 

معطيات وأرقام حول الشعب الفلسطيني والالجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات كما في :" دراسة بعنوان: المصدر* 

1/1/2008"  



  60

  توزيع الالجئين الفلسطينيين في مخيمات األردن) 7(جدول 

  الالجئون المسجلون  اسم المخيــم الالجئون المسجلون اسم المخيــم

  22194  الحصن  93916  البقعة

  18509  الزرقاء  51443  مخيم عمان الجديدة

  20142  سوف  45593  ماركا

  24090  جرش  29464  جبل الحسين

  6970  الطالبية  25250  إربد

  )2008(كانون أول  31ـ ملف مخيمات الالجئين كما في  www.un.org) األونروا(موقع : المصدر*

ومادبا تعتبرها حكومة األردن مخيمات، وتعتبرها هناك ثالثة أحياء في عمان، الزرقاء، 

فالمخيمات الرسمية من . غير رسمية، فال تخصص لها موازنات وال تقدم لها خدمات) األونروا(

هي المقامة على أرض مخصصة من قبل الحكومـات المضـيفة لهـذا    ) االونروا(وجهة نظر 

  . الغرض

  

  

  

  

  

  

  

  

  مخيمات األردنفي ) األونروا(منطقة عمليات ) 5(خريطة 

  ـ ملف مخيمات الالجئين www.un.org) األونروا(موقع : المصدر*
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المخيمات

ة عام 2008 ي بداي ا ف التوزيع النسبي لالجئين داخل مخيمات لبنان كم

  : توزيع الالجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان 2.3.3.5.3

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2008(يبين التوزيع النسبي لالجئين داخل مخيمات لبنان كما في بداية ) 6(شكل 

عب الفلسطيني والالجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات كما في معطيات وأرقام حول الش:" دراسة بعنوان: المصدر* 

1/1/2008"  

  توزيع الالجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان) 8(جدول 

  الالجئون المسجلون  اسم المخيــم الالجئون المسجلون اسم المخيــم

  8645  شاتيال  47614  عين الحلوة

  9849  البص  33156  نهر البارد

  7909  ويفل  27521  الرشيدية

  4683  المية مية  16066  برج البراجنة

  4048  ضبية  19771  برج الشمالي

  615  مار الياس  16591  البداوي

      7490,  9462  دكوانا والنبطية
  2008كانون أول  31ـ ملف مخيمات الالجئين كما في  www.un.org) األونروا(موقع : المصدر*
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المخيمات

ام 2008 ة ع ي بداي ا ف التوزيع النسبي لالجئين داخل مخيمات سوريا كم

  

  

  

  

  

  

  
  في مخيمات لبنان) روااألون(منطقة عمليات ) 6(خريطة 

  ـ ملف مخيمات الالجئين www.un.org) األونروا(موقع : المصدر*

  ن الفلسطينيين في مخيمات سوريايئتوزيع الالج 3.3.3.5.3

  

  

  

  

  
  )2008(يبين التوزيع النسبي لالجئين داخل مخيمات سوريا كما في بداية ) 7(شكل 

لشعب الفلسطيني والالجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات كما في معطيات وأرقام حول ا:" دراسة بعنوان: المصدر* 

1/1/2008"  
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  توزيع الالجئين الفلسطينيين في مخيمات سوريا) 9(جدول 

  الالجئون المسجلون  اسم المخيــم الالجئون المسجلون اسم المخيــم

  9625  خان دانون  18840  النيرب

  8100  حماة  20558  سبينه

  5203  عادر  18488  خان الشيخ

  4663  )طوارئ( درعا   14168  حمص

  3721  جزمانا  21643  قبر الست

  )2008(كانون أول  31ـ ملف مخيمات الالجئين كما في  www.un.org) األونرو(موقع : المصدر*

  )يتم تحديثها( مخيمات غير رسمية ) 10(جدول 

  عدد الالجئين  اسم المخيــم عدد الالجئين اسم المخيــم

  6354  الالذقية  112550  اليرموك

      4329  عين التل
  )2008(كانون أول  31ـ ملف مخيمات الالجئين كما في  www.un.org) األونروا(موقع : المصدر*

  

  

  

  

  

  

  

  

  في مخيمات سوريا) األونروا(منطقة عمليات ) 7(خريطة 

  ـ ملف مخيمات الالجئين www.un.org) األونروا(موقع : المصدر*
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  جئين الفلسطينيينة لالالخصائص العام 6.3

يتميز الالجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة بعدد من الخصائص موازنة   

  ـ: وتتمثل هذه الخصائص في, مع الالجئين الفلسطينيين في الدول األخرى

امتالك الالجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة خبرات كثيرة في كيفية مواجهة االحـتالل  . 1 

والناتجة عن الصدام المستمر معه رداً على ممارساته القمعيـة تجـاههم، لـذا    , نيالصهيو

أصبح الالجئون يمتلكون أدوات ووسائل منظمة لمواجهة االحتالل، اتخذت عدة أشكال، من 

الطابع المؤسسي الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز الوعي السياسي وتنميتـه لـدى   : أبرزها

كان له األثر في تفاعل الالجئين مع مختلف األحداث السياسـية  الالجئين الفلسطينيين، مما 

كتفاعل مخيمات الالجئين مع العديد من القضـايا، كيـوم األرض،    (1)الداخلية والخارجية،

ومعركة الكرامة، وكذلك التظاهرات التي شهدتها مخيمات الالجئين احتجاجاً علـى حـرب   

   (2).السويس

وغزة دوراً مهماً من حيث قرب الالجئين من مراكز صـنع   يؤدي الموقع الجغرافي للضفة. 2 

ومن جهة أخرى هم أكثر قربـاً مـن غيـرهم مـن     , القرار السياسي، وبالتالي التأثير فيها

  . االحتالل الصهيوني في أّي صدامات قد تفرضها العملية السياسية

تي هجروا منها، مما قرب الالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من مدنهم ال. 3

 (3).واألمل بالعودة هذه المدنيعزز الشعور باالنتماء إلى 

هناك اختالف في األوضاع القانونية بين الالجئين الفلسطينيين، فـالالجئون فـي الخـارج    . 4 

وتختلف من بلد آلخر، فـي حـين   وقوانينها لتي يتواجدون فيها اتسري عليهم أنظمة الدول 

  (4).ينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة لقانون واحديخضع الالجئون الفلسط

                                           
، 17/12/2006، المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات، )األخيرة(حمادة، معتصم، الالجئون الفلسطينيون وحق العودة (1)

  : على الموقع االلكتروني التالي
http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=11&CatId=96&table=studies 

 .8، مرجع سابق، صي إلى أينالالجئ الفلسطينجرار، ناجح،  (2)
 .، مرجع سابق)األخيرة(الالجئون الفلسطينيون وحق العودةحمادة، معتصم،  (3)
، علـى  1/1/2005المخيم والهوية الفلسطينية، : لجنة الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين، خمسون عاماً من اللجوء (4)

 http://www.yafa.info/article_view.asp?ID=4&cat=1: الموقع االلكتروني التالي
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  اآلثار الناجمة عن عملية التهجير 7.3

  اآلثار بشكل عام 1.7.3

  :هناك العديد من اآلثار التي تتركها تجربة الهجرة على الالجئين بشكل عام، تمثلت بـ  

  . قه اإلنسانية مهددةوأن حقو, في هذه الفترة يدرك الفرد بأنه معرض للتهديد: فترة التهديد. 1

يشعر الفرد في هذه الفترة بالقلق الشديد عندما تصل األوضاع المحيطة    : فترة قرار الهـروب  .2

  .عند ذلك يتخذ الفرد القرار بالهروب, به إلى درجة يصعب احتمالها

 وقد يكون عرضة للكثير مـن , يترك الفرد في هذه الفترة أهله وممتلكاته: أثناء الهروبفي . 3

  . الصعاب في طريقة لمكان اللجوء

والشعور , يشعر عندها الفرد بمشاعر ممزوجة بين النجاة والضعف: الوصول إلى بلد اللجوء. 4

  . باإلضافة إلى نظرة المحيط الجديدة, بالذنب والغضب

يصاب عندها الفرد بصدمة عند إدراكه لتغير كل ما يحيط به، ويترك : تجربة مخيم اللجـوء . 5

  (1). ضع الجديد آثار هامة على مختلف أوضاعه االجتماعية واالقتصادية والسياسيةهذا الو

قد تأثر بهـا  _ وإن كانت تنعكس على الالجئين بشكل عام _ ترى الباحثة أن هذه اآلثار     

الالجئون الفلسطينيون دون استثناء؛ فالالجئ الفلسطيني، وبفعل سياسات االحـتالل الصـهيوني   

المراحل السابقة كافه، وانتهى بتجربة المخيم التي الزال يعاني منها، سواء فـي  القمعية، قد مر ب

  .  أم في الخارج، في الدول العربية) الضفة الغربية وقطاع غزة(مخيمات الداخل 

  الالجئين الفلسطينيين بشكل خاص آثار التهجير في 2.7.3

العديد من اآلثار التي ما  تركت عملية التهجير التي مورست بحق المدنيين الفلسطينيين   

  :في اآلتييومنا هذا، وقد تمثلت  زالت ماثلة حتى

                                           
، المنظمـة اإلسـالمية للتربيـة    دور القوانين والتشريعات السماوية في حماية المدنيين أثناء الحربخضر، إسماعيل،  (1)

ــة  ــوم والثقافـــ ــكو"والعلـــ ــالي "االيسيســـ ــي التـــ ــع االلكترونـــ ــى الموقـــ : ، علـــ
http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/atar%20nafssiya/p10.php 
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 . أوجدت تجمعات فلسطينية ممزقة ومتفرقة جغرافياً. 1

أحدثت تغيرات واضحة في نمط حياة الالجئين، وعملت على زعزعة الروابط االجتماعيـة،  . 2

بعيد عن وطنه بالغربة وبالوحدة  وتركت آثاراً نفسية وإنسانية متعددة، إذ يشعر الالجئ وهو

وبالبعد عن األهل، وبعدم القدرة على االندماج في المجتمع المضيف، أو ممارسـة الحيـاة   

الطبيعية فيه، كذلك فقدان األمل بالعودة إلى دياره، أو حتى في رؤية أهله الذين بقـوا فـي   

  .ديارهم

ا إليها؛ أوين وفقاً للمناطق التي لجفرضت أوضاع اقتصادية وسياسية على الالجئين الفلسطيني. 3

إذ فقد الالجئ وسائل كسبه ورزقه في بلده وأمواله المنقولة وغير المنقولة، وعادة ما يتـأثر  

الالجئون في البلد المضيف بمشكلة البطالة، إذ ُيحظر عليهم العمل فـي معظـم الوظـائف،    

قد يرافقه ذلك من مشاكل التشـرد  وبالتالي فهم يعانون من الفقر وارتفاع أعباء اإلعالة، وما 

 .وسوء التغذية وغيرها

فقد أشارت  (1).هو القضية األساسية بالنسبة لالجئين) المسكن، والعمل، والغذاء(أصبح توفير . 4

من الالجئين، بشكل عام، قد وجهـوا معظـم إنفـاقهم علـى     % 78.6إلى أن أبو الرب دراسة 

، أما في المخيمات فقد )في قطاع غزة% 87.5ة وفي الضفة الغربي% 78.8(الحاجات األساسية 

فـي  % 85في الضفة الغربية و% 87.1(معظم نفقاتهم تجاه الحاجات األساسية، % 58.5وجه 

   (2)).قطاع غزة

 
  

                                           
 .82 ، ص، مرجع سابقالذكرى الستون لنكبة فلسطينسالمة، سعيد،  (1)
مجلـة  ، )دراسة مقارنـه (آليات التكيف االقتصادي لالجئين الفلسطينيين في ظل انتفاضة األقصى أبو الرب، محمود،  (2)

  .10، ص2005 ،2، ع 19، نابلس، مججامعة النجاح لألبحاث
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  الفصل الرابع

  ن في المحافل الدولية والعربيةون الفلسطينيوالالجئ
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  الفصـل الرابع

  في المحافل الدولية والعربية نين الفلسطينييمشكلة الالجئ

  ينيون في قرارات األمم المتحدةالالجئون الفلسط 1.4

تعرضت فلسطين عبر التاريخ لهجمة احتالليه من قوى استعمارية عدة، كـان آخرهـا   

االحتالل الصهيوني الذي سعى من خالل ممارسته لشتى وسائل القمع والترهيب لتهجير اآلالف 

قضـية الالجئـين   "ي وطردهم من مدنهم وقراهم، وأوجد ما عرف بـ من أبناء الشعب الفلسطين

حظيت هذه القضية باهتمام العديد من الجهات الدولية التي قامت بدراستها واتخـاذ  ". الفلسطينيين

الجمعيـة العامـة،   "القرارات بشأنها، كان في مقدمة هذه الجهات هيئة األمم المتحدة بمؤسساتها، 

  ". ومجلس األمن

  طينيون في قرارات الجمعية العامةلالجئون الفلسا 1.1.4

، أبـدت  )14/2/1947(رفعت بريطانيا ملف القضية الفلسطينية لهيئة األمم المتحدة في 

شكلت األمم المتحدة هيئة خاصة لبحث ) 13/5/1947(وفي . فيه رغبتها االنسحاب من فلسطين

المتحدة التـي تبنـت بـدورها فـي      القضية الفلسطينية، رفعت توصياتها للجمعية العامة لألمم

الدولة العربيـة،  : القاضي بتقسيم فلسطين إلى ثالث مناطق) 181(القرار رقم ) 29/11/1947(

   (1).والدولة اليهودية، والقدس واألماكن المقدسة تحت الوصاية الدولية

بعد صدور القرار تأزم الوضع في فلسـطين؛ فقـد وقعـت صـدامات بـين العـرب       

لذلك، وفي محاولة للخروج من هـذا الوضـع،   . من جهة واليهود من جهة أخرىوالفلسطينيين 

الكونـت فولـك   (، وعينـت لـه   "وسيط األمم المتحدة لفلسطين"أوجدت الجمعية العامة منصب 

، الذي اطلع بدوره على األوضاع، ورفع تقريره إلى مجلس األمن، دعـا فيـه إلـى    )برنادوت

ونتيجة لموقفه هذا؛ قامت عصابات صهيونية . لى ديارهمضرورة حل قضية الالجئين وإعادتهم إ

وعمالً بتوصياته؛ اتخذت الجمعيـة  . بعد يوم واحد من رفعه التقرير) 17/9/1948(باغتياله في 

   (2)).194(القرار رقم ) 11/12/1948(العامة لألمم المتحدة في 

                                           
 .52، ص2008، عمان، دار الجليل العربي، 1، طسطينّيون الواقع والحلولالالجئون الفلالمصري، وليد،  (1)
 .28، ص مرجع سابق ،وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي تاكنبرغ، لكس، (2)



  69

تشـكيل لجنـة   فقرة تناولت النزاع المستمر، فضالً عـن  ) 15(وقد تضمن هذا القرار 

مصالحة لفلسطين مكونة من ثالث دول أعضاء في األمم المتحـدة، هـي الواليـات المتحـدة،     

من القرار، إذ تعد تلك الفقرة أكثـر  ) 11(وتركيا، وفرنسا، بهدف تسهيل تنفيذ ما ورد في الفقرة 

إذ ورد فـي   البنود وضوحاً في القانون الدولي فيما يتعلق بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة،

تقرر أن الالجئين الذين يرغبون في العودة إلى منازلهم وفـي أن يعيشـوا   : "هذه الفقرة ما نصه

بسالم مع جيرانهم يجب أن يسمح لهم بذلك في أقرب فرصة ممكنه، ويجب أن يـدفع تعـويض   

 ألولئك الذين ال يختارون العودة، كما يجب أن يعوض عن الخسائر أو األضرار أو الممتلكـات 

ويعد القـرار   (1)...". وفقاً لمبادئ القانون الدولي أو العدالة من قبل السلطات أو الحكومة المعينة

  ـ :األساس لقرارات األمم المتحدة المتعلقة بقضية الالجئين الفلسطينيين كافة، فالقرار) 194(

تلكاتهم التي هجـروا  يمثل اعترافاً دولياً بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم ومم. 1

  ). 1948(منها منذ عام 

يؤكد على أن حق الالجئين في العودة حق جماعي وفردي، وفي الوقـت ذاتـه فهـو حـق     . 2

جماعي؛ بمعنى أن القرار غير قابل للتجزئة، فال يجوز الحديث عن عوده فئـة معينـة مـن    

ـ وحق فردي، أي أنه ال يجو. الالجئين وحرمان فئات أخرى من هذا الحق جهـة أن   ةز ألي

تنوب عنهم، سواء في التفاوض أو التخلي عن هذا الحق، وإن اإلخالل بذلك أخالٌل بـالقرار  

)194 .((2)  

يمتلك صفة اإللزام للدول األعضاء في األمم المتحدة كافة، ويستمد هذه الصفة كونه يؤكد من . 3

ويعد هذا القرار أحـد  . نطينييالجمعية العامة دورياً كلما تناولت الجمعية قضية الالجئين الفلس

القرارات ذات الصلة بقضية االنتداب، فقد بينت اللجنة القانونية لألمـم المتحـدة أن جميـع    

قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بقضايا االنتداب ملزمة للدول األعضاء، ومـن شـروط   

  (3) .القراركعضو فيها، هو الموافقة المسبقة على ) إلسرائيل(قبول المنظمة الدولية 

                                           
 .60، صمرجع سابق ،الالجئون الفلسطينّيون الواقع والحلولالمصري، وليد،  (1)
مجلـة تسـامح، رام اهللا، مركـز رام اهللا    ، 194قانونية واإللزامية للقـرار  راءة أخرى في القوة القحمادة، معتصم،  (2)

  .100، ص2007، كانون أول 19لدراسات حقوق اإلنسان، ع 
، ص 2001، دمشق، اللجنة العربية لحقوق اإلنسـان،  1، طالالجئون الفلسطينيون في لبنانداغر، فيوليت، وآخرون،  (3)

29. 
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     (1). عمل القرار على التوفيق بين حقي العودة والتعويض، واعتبارهما مكملين لبعضهما. 4

من تنفيذ القرار، فقد تم إنشاء وكالة ) إسرائيل(ونتيجة لعدم تمكن األمم المتحدة من إلزام   

   )2(.)1949(عام  )302(غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بناًء على قرار الجمعية العامة رقم 

أصدرت الجمعية العامة مجموعة من القرارات المؤكدة عليه تقضي ) 194(إضافة لقرار   

الصـادر بتـاريخ   ) 394(القـرار رقـم   : بوجوب عودة الالجئين الفلسطينيين لديارهم، مثـل 

) 818(، والقرار رقـم  )17/11/1953(الصادر بتاريخ ) 720(، والقرار رقم )14/12/1950(

وبلغ عدد القـرارات الصـادرة عـن     )3(.، وغيرها من القرارات)4/1/1954(بتاريخ  الصادر

  )4(.قراراً) 50(ما يزيد عن ) 2008_1948(الجمعية العامة من عام 

  فلسطينيون في قرارات مجلس األمنالالجئون ال 2.1.4

عنـه   ، وقد صدركان دور مجلس األمن فيما يتعلق بقضية الالجئين الفلسطينيين محدوداً    

  :عدة قرارات منها

تبـدي الحكومـات   : "، جـاء فيـه  )11/8/1949(صدر هذا القرار فـي  : )73(القرار رقم . 1

عبر مفاوضات تقودها إما لجنة المصـالحة أو  ) 1948_1947(في نزاع " والسلطات المعنية

الضـرورة  مباشرة استعداداً للتوصل إلى اتفاقية بشأن كل القضايا العالقة بينها بما فيه ضمناً ب

  )5(". قضية الالجئين وإن لم يجر اإلشارة لها باالسم

بعـد انـدالع حـرب    ) 14/6/1967(اصدر مجلس األمن القرار فـي  : )273(القرار رقم . 2

حزيران، طالب فيه الحكومة اإلسرائيلية تسهيل عودة السكان الذين غادروا أماكن سكناهم في 

  )6(.نأثناء العداوا

                                           
، على 26/11/2006، المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات، )1( فلسطينيون وحق العودةالالجئون الحمادة، معتصم،  (1)

 http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=8&CatId=96&table=studies:الموقع االلكتروني التالي
 .190، ص مرجع سابق، الالجئون الفلسطينّيون الواقع والحلولالمصري، وليد،  )2(
 .85، ص مرجع سابقحق العودة للشعب الفلسطيني ومبادئ تطبيقه، جي، رمضان، وآخرون، باباد )3(
  .184، صمرجع سابق ،الالجئون الفلسطينّيون الواقع والحلولالمصري، وليد،  )4(
 .31، صمرجع سابق ،الالجئون الفلسطينيون في لبنان، داغر، فيوليت، وآخرون،  )5(
 .31، صالمرجع السابق )6(
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، وقد حل عادل لمشكلة الالجئينالذي دعا ل) 22/11/1967(الصادر في : )242(القرار رقم . 3

أخذ على هذا القرار عدم إشارته لعودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقاً لقرار الجمعيـة  

  )1().194(العامة رقم 

اسـتمرار  : "جاء فيه في الفقرة الثانيـة  ،)22/10/1973(الصادر في : )338(القرار رقم . 4 

فور وقف ) 242(باحثات من األطراف المعنية، وطالبهم بتطبيق جميع ما ورد في القرار الم

   )2(.إطالق النار

الصادر ) 446(قرار رقم : وقد اصدر مجلس األمن مجموعة أخرى من القرارات، منها    

     )3(.)1/3/1980(الصادر بتاريخ ) 456(، وقرار رقم )22/3/1979(بتاريخ 

  ن في قرارات جامعة الدول العربيةينيوالالجئون الفلسط 2.4

؛ بهدف تنظـيم العالقـات بـين الـدول     )1945(أنشئت جامعة الدول العربية في عام   

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية عموماً، وقضية الالجئين بشكل خاص، . األعضاء فيها وتنسيقها

  )4(.ة الالجئين الفلسطينيينل مع قضيعملت الجامعة على وضع المعايير، واتخاذ القرارات للتعام

فقد تميزت قرارات جامعة الدولة العربية في فترة الخمسينيات بتركيزهـا علـى تقـديم      

تسهيالت لوصول المعونات واإلغاثة الدولية لالجئين الفلسطينيين، كذلك إصدار وثـائق سـفر   

  )5(.لمساعدتهم على التنقل

تتعلق بلم شمل العـائالت الفلسـطينية   إضافة لذلك، اتخذت الجامعة سلسلة من القرارات   

   )6(.المشتتة، والوضع القانوني والسياسي لالجئين الفلسطينيين داخل الدول األعضاء في الجامعة

                                           
 .167، صمرجع سابق لقد آن لليل أن ينجلي، اد، باسم،حّم )1(
 .31، صمرجع سابق ،الالجئون الفلسطينيون في لبنان، داغر، فيوليت، وآخرون،  )2(
 .106، صمرجع سابق ،الالجئون الفلسطينّيون الواقع والحلولالمصري، وليد،  )3(
-http://www.badil.org/Arabic: التـالي  ، علـى الموقـع االلكترونـي   جامعـة الـدول العربيـة   مركز بديل،   )4(

Web/Protection/LAS.htm 
، علـى الموقـع   قرارات جامعة الدول العربية المتعلقة بالالجئينالهيئة الفلسطينية لحماية حقوق الالجئين الفلسطينيين،  )5(

 http://www.pcrp.org/Ar/about_refugees/Arabian_Countries_Deci.php: االلكتروني التالي
  .مرجع سابق، جامعة الدول العربيةمركز بديل،  )6(
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  :ية الالجئين الفلسطينيين ما يليومن أهم القرارات التي اتخذتها الجامعة وتتعلق بقض  

بإصدار وثـائق سـفر موحـدة     أوصى هذا القرار): 14/9/1952(تاريخ ) 424(قرار رقم . 1

  .لالجئين الفلسطينيين، كذلك دعا إلى لم شمل العائالت المشتتة

والذي نص على منح جنسية بعض الدول العربية ): 31/3/1955(تاريخ ) 914(قرار رقم . 2 

  . لالجئين الفلسطينيين

ت سـنوية  أوصى هذا القرار بالدعوة إلى مؤتمرا): 31/3/1964(تاريخ ) 1946(قرار رقم . 3

  )1(.للمشرفين على شوؤن الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة

أوصى هـذا القـرار بتسـهيل سـفر الالجئـين      ): 9/9/1981(تاريخ ) 4071(قرار رقم . 4

الفلسطينيين وإقامتهم، إضافة لذلك طالب القرار وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسـطينيين  

  .ئين الذين يتلقون مخصصات منهاالتحقيق في أوضاع الالج) األونروا(

أقر بأن تقوم منظمة التحرير الفلسطينية واألمانة ): 31/3/1983(تاريخ ) 4243(قرار رقم . 5

معاملة الفلسطينيين فـي  ) بروتوكول(العامة بإجراء اتصاالت مع الدول العربية لبحث وضع 

  )2(.الدول العربية

رات الجامعة أنها لم تشر إلى تفاصيل ومن المالحظ على هذه القرارات وغيرها من قرا

، والالجئـين الـذين ال   )1967(معينه لوضع الالجئين الفلسطينيين الذين هجروا ألول مرة عام 

   )3(.والمهجرين في الداخل) 1967(والجئي ) 1948(يصنفون تحت الجئي عام 

الـدول  إضافة لذلك، تأثرت قرارات الجامعة العربية باألوضاع السياسية السـائدة فـي   

العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيين، إذ كانت تتباين فيما بينها في التزامها بقرارات الجامعـة  

    )4(.وفقاً لهذه األوضاع

                                           
 .467، 174، ص صمرجع سابق ،وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، تاكنبرغ، لكس )1(
 .مرجع سابق، قرارات جامعة الدول العربية المتعلقة بالالجئينين الفلسطينيين، الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق الالجئ )2(
 .مرجع سابق، جامعة الدول العربيةمركز بديل،  )3(
  .مرجع سابق ،قرارات جامعة الدول العربية المتعلقة بالالجئينالهيئة الفلسطينية لحماية حقوق الالجئين الفلسطينيين،  )4(



  73

  الفلسطينيون في اتفاقيات السالمالالجئون  3.4

في الوصول لحـل   فيقفشلت جهود وسيط األمم المتحدة إلى فلسطين، وكذلك لجنة التو

إلسرائيلي بشكل عام، ومشكلة الالجئين الفلسطينيين بشـكل خـاص، إال أن   للصراع العربي ـ ا 

ففي أعقاب حـرب حزيـران عـام    . المحاوالت والجهود الدولية استمرت لتحقيق تلك التسوية

الذي حدد مبادئ السالم العادل والدائم في الشرق ) 242(تبنى مجلس األمن القرار رقم ) 1967(

   )1(.د حل عادل لمشكلة الالجئيناألوسط، وأكد على ضرورة إيجا

وذلك , وانطالقاً من ذلك تواصلت المحاوالت إليجاد تسوية لمشكلة الالجئين الفلسطينيين

مـروراً  ) 1991(من خالل عقد العديد من االتفاقيات والمؤتمرات السلمية التـي بـدأت مـن    

غيرها، إال أن أيـاً  ، و)1995) (2)(أوسلو(، و)1994(واتفاق غزة أريحا ) 1993) (1)(بأوسلو(

من هذه المشاريع لم يخرج إلى النور، وظلت قضية الالجئين الفلسطينيين مـن أعقـد قضـايا    

  :االتفاقيات والمؤتمرات ما يلي ومن أهم المالحظات على تلك. المفاوضات وأصعبها

عملت االتفاقيات على ترحيل البحث في القضايا المهمة، وعلى رأسـها قضـية الالجئـين    . 1

  )2(.لسطينيين إلى مرحلة الحقة، وهي ما أطلق عليها مفاوضات الوضع النهائيالف

الصـادرين فـي أعقـاب     )338(و) 242(استندت العملية السلمية إلى قراري مجلس األمن . 2

، فهما يعالجان الصراع الفلسطيني ـ اإلسـرائيلي   )1973(وحرب ) 1967(حرب حزيران 

  )3().1948(ير الالجئين الفلسطينيين عام ، وبالتالي تجاهال مص)1967(بعد عام 

للتعامل مع قضية ) 338(و ) 242(واكتفت بقراري ) 194(استبعدت معظم االتفاقيات القرار  .3

    )4(.مدريد، واتفاق أسلو وغيرها رالالجئين، فيما يشير إلى التنازل عن حق العودة، كمؤتم

تبحـث  ) 1993(عـام  ) أوسـلو (اتفاق  بقيت قضية الالجئين الفلسطينيين خاصة بعد توقيع. 4

بإطارها النظري، ومن خالل مفاوضات متعددة األطراف، وضمن ما يعـرف بمفاوضـات   

                                           
 .37، صمرجع سابق ،الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي وضعتاكنبرغ، لكس،  )1(
 .127، صمرجع سابق ،الالجئون الفلسطينّيون الواقع والحلولالمصري، وليد،  )2(
 .18، صمرجع سابق ،الالجئون الفلسطينيون والعملية السلميةزريق، إيليا،  )3(
 .مرجع سابق  ،)1( الالجئون الفلسطينيون وحق العودةحمادة، معتصم،  )4(
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التي لم تسفر حتـى اآلن  ) األردنية، والفلسطينية، واإلسرائيلية، والمصرية(اللجنة الرباعية 

   )1(.عن عودة أي الجئ فلسطيني

  الالجئين الفلسطينيينة لحل قضية الحلول والمشاريع المقترح 4.4

بعد مرور واحد وستين عاماً على نشوء قضية الالجئين الفلسطينيين مـا زالـت هـذه    

القضية دون حل، فمنذ البداية كانت العودة الطوعية إلى الوطن هي الحـل األنسـب للمجتمـع    

 ، أصدرت الجمعيـة العامـة  )1948(بناًء على ذلك، وفي عام . الدولي للخروج من تلك المشكلة

وجوب السماح بالعودة في أقرب تاريخ عملي لالجئين "القاضي بـ ) 194(لألمم المتحدة القرار 

وقد أسند تنفيذ هذا القرار إلى لجنـة  ". الراغبين بالعودة إلى ديارهم، والعيش بسالم مع جيرانهم

ـ ) إسرائيل(الخاصة بفلسطين التابعة لألمم المتحدة، لكن  فيقالتو ودة رفضت، وبشكل مستمر، ع

وبعـد أن أصـبح   . هؤالء الالجئين باستثناء أعداد قليلة في إطار ما عرف بجمع شمل العائالت

متمسكة بسياسياتها تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين بـدأ المجتمـع الـدولي    ) إسرائيل(جلياً أن 

   )2(.بالبحث عن حلول أخرى للقضية

جئـين الفلسـطينيين، إذ تعـددت    وقد توالت المشاريع التي تسعى إليجاد حل لقضية الال  

أشكالها وتنوع مقدموها، فمنهم من اقترح التوطين واالستيعاب، ومنهم من اقتـرح التعـويض،   

ومــن   . وآخرون اقترحوا العودة، وهناك من قدم حلوالً تجمع بين أكثر من حل من هذه الحلول

  :جئين الفلسطينيين ما يلية الالبين الجهات التي قدمت العديد من الحلول والمشاريع إلنهاء مشكل

  مشاريع إسرائيلية  1.4.4

مشاريع وحلول عديدة تقوم في مجملها على رفض حق العودة لالجئين ) إسرائيل(قدمت 

الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها، كذلك العمل من خالل هذه المشاريع والحلـول  

ج الالجئين الفلسطينيين في أمـاكن تواجـدهم   على حل القضية حالً اقتصادياً يسهم بدوره في دم

  . داخل الدول المضيفة؛ بهدف تصفية مشكلتهم وإنهاء قضيتهم

                                           
 .مرجع سابق، حق العودة إثباتات القانون ومخاطر السياسةعاطف، فجر،  )1(
 .403، صمرجع سابق ، وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدوليتاكنبرغ، لكس،  )2(
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لرئيس ) فايس(تقدم مدير الصندوق القومي اليهودي ) 5/6/1948(ففي : خطة يوسف فايس. 1

د بخطه تحول دون عودة الالجئين لديارهم من خالل إيجا) دافيد بن غوريون) (إسرائيل(حكومة 

تدمير أكبر عدد ممكن من القرى والمدن : واقع جديد يستحيل معه عودة الالجئين، تمثل بما يلي

العـودة  مـن  الفلسطينية، ومنع العرب من العمل في أراضيهم، وإصدار قوانين تمنع الالجئـين  

لديارهم، وترك المجال لليهود باالستيطان بالمناطق العربية المهجورة لمنـع عـودة الالجئـين،    

القيام بحمالت دعائية لمنع عودة الالجئين، والقيام بمساعدة الدول العربية الستيعاب الالجئـين  و

على الخطة، لكن رفض البند السادس؛ ألنه لم يكن على سلم ) دافيد بن غوريون(وقد وافق . فيها

  (1).أولوياته في ذلك الحين

مقترحاتـه  ) إسـرائيل (قدم وزير خارجيـة  ) 19/12/1956(في : مشروع موشية شاريت. 2

لجمـع أمـوال بهـدف تعـويض     ) إسرائيل(للواليات المتحدة األمريكية التي تقوم على استعداد 

  (2).الالجئين الفلسطينيين بشرط توطينهم في الدول المضيفة لهم

مشروعاً بين فـي الجـزء األول   ) ليفي إشكول(قدم ) 1965(في عام : مشروع ليفي إشكول .3

ام المالي في عملية توطين الالجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة، في حين منه استعداداً لإلسه

  (3). حرية التبادل التجاري مع الدول العربية) إسرائيل(هدف الجزء الثاني من الشروع إلعطاء 

تقدم وزير الخارجية اإلسرائيلية بمشـروع لتصـفية   ) 1967(في عام : مشروع يغئال ألون. 4

عـن قضـية الالجئـين    ) إسـرائيل (سطينيين، ويقوم على إنكار مسـؤولية  قضية الالجئين الفل

الفلسطينيين، ويتهم الدول العربية بذلك، كما دعا لنقل عدد من الالجئين الفلسطينيين إلى سـيناء،  

  )4(.بغض النظر عن قبول أو رفض مصر لذلك

                                           
 .102، 99، ص صمرجع سابق ،الالجئون الفلسطينيون والعملية السلميةزريق، إيليا،  (1)
 .102، 99، ص صقسابالمرجع ال (2)
، عمان، مركز دراسات الشـرق  3، طمستقبل الالجئين الفلسطينيين وفلسطينيي الشتاتأبو جابر، إبراهيم، وآخرون،  (3)

 . 189، ص 2002األوسط، 
، علـى الموقـع   16/1/2006، مركـز التخطـيط الفلسـطيني،    الموقف اإلسرائيلي من قضية الالجئينالبابا، جمال،  )4(

 http://www.oppc.pna.net/mag/mag3/p4-3.htm: اليااللكتروني الت
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خيمات الفلسطينية باقتراح لتصفية الم) شارون(تقدم ) 1971(في عام : مشروع أرئيل شارون. 5

في الضفة الغربية وقطاع غزة وهدمها، وكذلك توطين الالجئين الفلسطينيين في منازل تبنى لهم 

  )1().إسرائيل(في مدن الضفة الغربية ومدن داخل 

رئـيس االسـتخبارات اإلسـرائيلية    ) غازيت(قدم ) 1994(في عام : دراسة شلومو غازيت. 6

، اشـتملت  "فلسطينيين، قضايا الحل الدائم من منظور إسرائيليقضية الالجئين ال: "دراسة بعنوان

إلـى  ) 1967(ونازحي ) 1948(حالً لقضية الالجئين الفلسطينيين من خالل عودة بعض الجئ 

منطقة الحكم الذاتي وفقاً لالتفاقيات اإلسرائيليةـ الفلسطينية، أما باقي الالجئين الفلسطينيين فيـتم  

ة، والعمل على حل وكالة غوث وتشـغيل الالجئـين الفلسـطينيين    استيعابهم في الدول المضيف

أما التعويض المادي فقد قسـم  . ، ونقل صالحياتها للسلطة الفلسطينية والدول المضيفة)االونروا(

جماعي لدمج الالجئين الفلسطينيين وتوطينهم في أماكن إقامتهم، وشخصـي يصـرف   : لقسمين

  )2(.ائلة، دون اخذ اعتبار للممتلكات المفقودةآالف دوالر للع) 10(للعائالت بمقدار 

  ليةمشاريع دو 2.4.4

لم يختلف الموقف الدولي كثيراً عن الموقف اإلسرائيلي فيما يتعلق بحلة مشكلة الالجئين   

الفلسطينيين، وذلك إما بالتوطين واالستيعاب في أماكن اإلقامة، أو التعويض عن الممتلكـات، أو  

  :لية عدة بهذا الخصوص من أبرزهات مشاريع دووقد قدم. باالثنين معاً

مشـروعاً يقـوم   ) 1956(في ) ايزنهاور( وزير الخارجية األمريكياقترح : مشروع داالس. 1

  )3(.على عودة بعض الالجئين الفلسطينيين، وتوطين بعضهم اآلخر في الدول العربية

) 1961(عـام   )جـون كنـدي  (تقدم مندوب الرئيس األمريكي : مشروع جوزيف جونسون. 2

  . بمشروع يقوم على تعويض الالجئين الفلسطينيين، وتوطينهم بعيداً عن وطنهم

                                           
 .125، صمرجع سابق، مجلة الهجرة القسرية الفلسطينيةجرار، ناجح،  )1(
، تجمع العودة الفلسطيني ـ واجب، على الموقع االلكتروني  الالجئون الفلسطينيون ومشاريع التوطينفراج، مصطفى،  )2(

 http://www.wajeb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=302&Itemid=154: التالي
 . 95، ص مرجع سابق ،الالجئون الفلسطينّيون الواقع والحلولالمصري، وليد،  )3(
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) 1969(عـام  ) فـانس (اقترح وزير خارجية الواليات المتحـدة  : مشروع سايروس فانس. 3

مشروعاً يقوم على توطين الالجئين الفلسطينيين في األردن، ولبنان، وسوريا، وقطـاع غـزة،   

  .إضافة لتعويضهم

بمشروع يقـوم  ) 1973(عام ) كسنجر(تقدم وزير خارجية أمريكا :  مشروع هنري كسنجر. 4

  . على توطين ثلثي الالجئين في األردن، والثلث الباقي في سوريا مع دفع تعويضات لهم

خرج المشروع عن تقرير أعدته بعثه بريطانية تحـت  ) 2006(في عام : مشروع سيفتاس . 5

تلك البعثة بزيارة لمخيمات الالجئين الفلسطينيين في الشرق األوسط  مسمى تقصي أدلة، إذ قامت

بهدف إلغاء حق العودة، وتوطين الالجئين الفلسطينيين، والقضاء علـى شـرعية    ؛)1999(عام 

   )1(.، واستبدال هيكلية مدنية سياسية بها؛ لتكريس الشتات، واإلسهام في التوطين)ف.ت.م(تمثيل 

  تحدةمشاريع األمم الم 3.4.4

قدمت األمم المتحدة أيضاً العديد من االقتراحـات والحلـول لحـل مشـكلة الالجئـين      

  :ن، ومن بين هذه الحلول ما يليالفلسطينيي

بإرسال بعثة لعدد من الدول العربيـة؛  ) 1949(قامت األمم المتحدة عام : بعثة غوردن كالب. 1

تيعاب الالجئـين الفلسـطينيين، إذ   بهدف دراسة اقتصادياتها، والتعرف إلى مدى قدرتها على اس

أوصت البعثة بإيجاد برامج لألشغال العامة، كالمياه وغيرها لالجئين، كذلك العمل على تأسـيس  

منها بهدف إقامة % 70مليون دوالراً تقدم الواليات المتحدة ) 49(صندوق لدمج الالجئين بتكلفة 

  .مشاريع تنموية

قدم المفوض العام لوكالة الغـوث التابعـة لألمـم    ت) 1951(عام : مشروع جون بالندفورد. 2

مليون دوالراً لدمج الالجئين الفلسطينيين في الدول ) 250(المتحدة بمشروع اقترح فيه تخصيص 

  )2(. العربية

                                           
 .128، 142، ص ص، مرجع سابقالذكرى الستون لنكبة فلسطينسالمة، سعيد،  )1(
 .مرجع سابق، الالجئون الفلسطينيون ومشاريع التوطينفراج، مصطفى،  )2(
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تقدم األمين العام لألمم المتحدة بصـيغة مشـروع   ) 1959(في عام : مشروع داغ همرشولد. 3

مساعدة الالجئين الفلسطينيين، إضافة إلقامة بـرامج لتأهيـل   يقترح فيه استمرار األمم المتحدة ب

قدرات الالجئين وتنميتهم؛ إلغاثة أنفسهم واالستغناء عن مساعدات وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

   )1().األونروا(

كما سعت األمم المتحدة، ومن خالل وكالة الغوث الدولية التي بدأت أعمالها منـذ عـام     

، إذ اقترحت الوكالة بأن يتم إنشاء صـندوق  نزء من الالجئين الفلسطينيي، إلى توطين ج)1950(

إزالـة  ) 1951(لدمج الالجئين الفلسطينيين وتوطينهم، إضافة لـذلك اقترحـت الوكالـة عـام     

المخيمات، وتحسين مستوى المعيشة لالجئين، وطرحت برنامج االعتمـاد علـى الـنفس عـام     

  )2(.وتأهيل مهني لالجئينالذي يضمن تقديم قروض فردية، ) 1954(

  مشاريع عربية 4.4.4

أسهمت العديد من الدول العربية في المحاوالت المستمرة إليجاد حل لمشكلة الالجئـين    

ق ذلك، ومن أهم المشاريع مـا  الفلسطينيين، وقد تقدم العديد منها بمشاريع وحلول في سبيل تحقي

  :يلي

مشـروعه الـذي   ) حسني الزعيم(السوري  قدم الرئيس) 1949(في عام : مشروع الجزيرة. 1

  . ألف الجئ فلسطيني في منطقة الجزيرة شمال سوريا) 350(اقترح فيه توطين 

مشروعاً يقضي بحل مرحلي ) 1965(عام ) بورقيبه(قدم الرئيس التونسي : مشروع بورقيبه. 2

إلى دولـتهم   للعرب، ويعود الالجئون) إسرائيل(يتم خالله إرجاع ثلث المساحة التي احتلتها 

  ). إسرائيل(الجديدة، إضافة لعقد مصالحة بين العرب و

من خالل مشروع تقدم به بعـودة  ) حسين(طالب الملك ) 1972(في : مشروع الملك حسين. 3

، وضرورة تطبيق قرارات األمم المتحدة المتعلقة بالالجئين لكـي تـتم   )1967(نازحي  عام 

  . العملية السلمية

                                           
 .مرجع سابق، الالجئون الفلسطينيون ومشاريع التوطينفراج، مصطفى،  )1(
، القدس، بانوراما المركز الفلسطيني لتعمـيم الديمقراطيـة وتنميـة    1، ط"البدائل الفلسـطينية "حق العودة سالم، وليد،  )2(

 .104، 91، ص ص 1997المجتمع، 
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، طالب فيه بحق الفلسطينيين بالعودة أو التعويض، )1981(تقدم به عام  :مشروع الملك فهد. 4

، ووضع الضفة الغربية وغـزة تحـت   )1967(من أراضي عام ) إسرائيل(وكذلك انسحاب 

، وهو أول مشروع يـدعو إلـى االعتـراف    )بإسرائيل(وصاية األمم المتحدة مع االعتراف 

  (1)).لبإسرائي(

بمبادرة عربية من أجل السالم، وفيما ) 2002(السعودية في آذار  تقدمت: المبادرة السعودية. 5

يتعلق بقضية الالجئين الفلسطينيين نصت المبادرة على ضرورة التوصل لحل عادل لمشـكلة  

الالجئين الفلسطينيين يتم االتفاق عليه بمقتضى قرار الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة رقـم     

)194.((2)  

  رائيليةمشاريع فلسطينية إس 5.4.4

عقد لقاء جمع بـين سـري نسـيبة    ) 2002(في عام : مشروع سري نسيبة وعامي أيلون .1

رئيس جهاز األمن الداخلي، أسفر عن إصـدار وثيقـة   ) وعامي أيلون(مسؤول ملف القدس، 

تنص على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السالح في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإسقاط حق 

طينيين، وحقوقهم المترتبة على تهجيرهم، كذلك العمل على توطينهم فـي  عودة الالجئين الفلس

  . أماكن أقامتهم، أو في بلد ثالث، أو السماح بعودة محدودة لمن يتاح لهم للدولة الفلسطينية

المستشـار  صـائب باميـة   قامت مجموعة فلسـطينية برئاسـة   : وثيقة اكس آن يروفانس. 2

بصـياغة وثيقـة قـدمت    ) 2007(الفلسـطينية عـام    االقتصادي لالتحاد العام للصـناعات 

تقترح إسـقاط  ) رامون حايم(، ونالت الموافقة بتوقيع القائم بإعمال رئيس الوزراء )إلسرائيل(

حق العودة مقابل التعويض، وتوطين نسبة من الالجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم مـع  

 )85و 55(مسألة العودة تتراوح بـين   وبحسب الوثيقة فإن تكلفة حلتلقيهم تعويضات مالية، 

  )3(.دوالرمليار 

                                           
، القدس، الجمعية الفلسطينية األكاديمية 1، طة واستقراء للمستقبلالالجئون الفلسطينيون مدخل للمراجعجرار، ناجح،  (1)

 .100_92، ص 1994للشؤون الدولية، 
  ، 14270،8/5/2009، جريـدة القـدس، القـدس،ع    قضية الالجئين الفلسطينيين ـ إعادة تقييم وحل بن مئير، ألون،  (2)

 .16ص 
 .مرجع سابق ،الالجئون الفلسطينيون ومشاريع التوطينفراج، مصطفى،  )3(
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ـ الخاصـة  لم تتحدث المادة السابعة من هذه الوثيقة  :وثيقة جنيف ـ البحر الميت . 3  الالجئينب

اختيار مكان سكن دائـم  «عن حق العودة على اإلطالق، وإنما تحدثت عما سمته  الفلسطينيين

وفي ذلك إشارة إلى في لبنان،  المقيمينلفلسطينيين ااألولوية لالجئين على أن تكون  ،»لإلقامة

الغربيـة، وال األردن أو  أو الضـفة   ،غزةعدم وجود مشكلة لالجئين الفلسطينيين في قطاع 

المناطق فـي  . 2. دولة فلسطين. 1: وتقدم هذه الوثيقة حالً من خمسة خيارات، هي. سوريا

ل األراضـي بعـد خضـوعها للسـيادة     نقلها إلى فلسطين من خالل تباد التي يتم )إسرائيل(

وعند تطبيق هـذه  . يةالدول المضيفة الحال. 5 ).إسرائيل(دولة . 4 .ثالثة دولة. 3. الفلسطينية

الوثيقة تم حصرها في الخيار الخامس؛ بمعنى بقـاء الالجئـين الفلسـطينيين فـي أمـاكن      

  )1(.تواجدهم

التي اقترحتها مختلف الجهـات   ترى الباحثة، وبعد اإلشارة للعديد من المشاريع والحلول

تقـوم علـى   _ وبشكل عام _ الدولية اإلسرائيلية وحتى العربية والفلسطينية، أن هذه المشاريع 

الدعوة الواضحة إلى توطين الالجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة من ناحية، ومـن ناحيـة   

بهـدف تصـفية قضـية    العودة لالجئين مقابل تعويضهم، كل ذلـك  أخرى تدعو إلى إنكار حق 

وتكـريس اغتصـاب األرض،    ،الهوية الوطنية الفلسطينية طمسالالجئين الفلسطينيين، والسعي ل

 المجتمعات الجديـدة التـي   فيإجبارياً  الفلسطينيين الالجئين دمجتذويب هذه الهوية عبر بالتالي 

  . ُهجِّروا إليها

وتركيز الجهود لتنفيذ مشاريع  فقد هدفت هذه المشاريع والحلول إلى استبدال حق العودة،

والعمل على تأهيل الالجئين الفلسطينيين اقتصـادياً واجتماعيـاً، وتعويضـهم بهـدف     , التوطين

فقد اشتملت هذه المشاريع والحلول على تقديم بعض . دمجهم، فيما بعد، داخل الدول المضيفة لهم

دات الرمزية لالجئـين ظنـاً مـن    المساعدات المادية بهدف بناء البيوت السكنية، وتقديم المساع

الداعين لها أن هذه المساعدات سوف تسهم بشكل كبير في المساعدة بدمج الالجئين الفلسـطينيين  

  .في أماكن تواجدهم المختلفة

                                           
، علـى  3/12/2006المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات،  ،)2(الالجئون الفلسطينيون وحق العودة حمادة، معتصم،  )1(

 http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=9&CatId=96&table=studies:الموقع االلكتروني
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وعند النظر إلى الالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة نجـد أن الحلـول   

المضيفة، وهذان الحالن يتوافقان مع رغبـة الالجـئ    الرئيسة هي العودة أو االندماج في الدول

ثم الحل الثالث، المتمثل في البقاء داخل المخيمات من خـالل تحسـين األوضـاع    . الفلسطيني

المختلفة داخلها، وهو ما تسعى الدول المانحة والداعمة لعملية السالم لتنفيذه، وهذا الحل يعتبـر  

   (1):وفيما يأتي وقوف على هذه الحلول. مغير إنساني؛ فهو مفروض عليهم وضد رغبته

البقاء في المخيمات مع إجراء عمليات تحسـين لألوضـاع المعيشـية كخطـوة     : الحل األول.1

عملت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين علـى مسـاعدة   ) 1950(لالندماج، فمنذ عام 

لكـن،  . ي أماكن تواجدهموذلك من خالل توفير فرص عمل بهدف دمجهم ف, الالجئين اقتصادياً

وبالرغم من الدعم الذي حظيت به الوكالة إثر عملية السالم، سواء بمشروع توليد الـدخل عـام   

مليـون دوالراً، أو  ) 11(ما يقارب الـ ) 1996(الذي وصل رأس ماله حتى منتصف ) 1991(

ن أوضـاع  ؛ إال أن الوكالة فشلت فـي تحسـي  )1991(برنامج دعم عملية السالم الذي بدأ عام 

عدم اهتمام الوكالة في أثنـاء المعالجـة   : ويعود سبب الفشل لعدة عوامل، من أبرزها. الالجئين

االقتصادية لمشكلة الالجئين الفلسطينيين بالجانب السياسي لهذه القضية، وضيق هدفها المتمثـل  

ف في تقديم المساعدات إليصال الالجئ لمرحلة االعتماد علـى الـذات دون مراعـاة للظـرو    

االقتصادية في الدول المضيفة، وكذلك قلة مواردها وعدم ثباتهـا، فمؤشـرات البطالـة داخـل     

إضافة لتدني مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وعدم تـوفر المسـاكن   , المخيمات في تزايد

مـن  % 74إلـى أن  ) 1996جرار (فقد بينت دراسة قام بها . المالئمة واالزدحام الكبير داخلها

مـن   )2(.أو عدم مالَءمة السكن أو كليهما معـاً , م بالطة لالجئين يعانون من االزدحامسكان مخي

  . هنا، يتضح عجز الوكالة عن تحسين األوضاع االقتصادية والمعيشية لالجئين الفلسطينيين

يتبين من ذلك أن البقاء داخل المخيمات لن يسمح بتحسين أوضاع الالجئين اقتصادياً لقلة 

كما أن البقاء في المخيمـات سـيبقي العـبء    , الزدحام السكاني في تلك المخيماتاإلمكانات، وا

بالتالي أسهم فـي خلـق أجيـال    , االقتصادي واالجتماعي، وكذلك السياسي على الدول المضيفة

                                           
 .193، ص مرجع سابقلسطينيين وفلسطيني الشتات، مستقبل الالجئين الف أبو جابر، إبراهيم، وآخرون، (1)

 .7، صمرجع سابق، إلى أين؟...ناجح، الالجئ الفلسطيني جرار،  )2(
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ففشل تحسين أوضـاع الالجئـين   , ثورية داخل المخيمات تعمل على عدم االستقرار في المجتمع

  )1(.مجهم في أماكن تواجدهماقتصادياً أسهم في فشل د

يمكن النظر إلى عملية االندماج من خالل عوامـل  : )Integration(االنـدماج : الحل الثاني.2

  .العامل الثقافي االجتماعي، والعامل االقتصادي، والعامل السياسي: ثالثة هي

الضفة الغربيـة  عند تطبيق هذا البند على الالجئين الفلسطينيين في : العامل الثقافي االجتماعي . أ

ألن الالجئ في الضفة وغزة يعيش فـي جـزء مـن    , وقطاع غزة فإنه يعمل لصالح االندماج

فلسطين األم، وله نفس اللغة والعادات والتقاليد والقيم العامة التي يتميز بها السكان المحليـون،  

سـلبية   وإن كان الالجئ  يشعر ببعض االختالف عن السكان المحليين المحيطين، فهناك نظرة

لالجئ ليست لفروق ثقافية أو عرقية، وإنما لتدني أوضاعة االقتصادية، موازنة بالمحيط الذي 

 . يعيش فيه

 :يتحقق االندماج االقتصادي من خالل توفر المؤشرات التالية: العامل االقتصادي. ب

  .إذا تمكن من اإلسهام في اقتصاد الدولة المضيفة بما يتالءم مع ثقافته ومهارته. 1

  .إذا تمكن من الحصول على مستوى معيشي يلبي مطالبه االجتماعية والثقافية. 2

  . إذا لم يكن لالجئ تأثير سلبي في مستوى المعيشية، وفرص العمل في الدولة المضيفة. 3

وعند تطبيق هذه المؤشرات على الالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غـزة،    

يتضح أن هنـاك  , األوضاع االقتصادية واالجتماعية الصعبة السائدة فيهامع األخذ بعين االعتبار 

صعوبة في الحصول على أي منها؛ وسبب ذلك يعود إلى ارتفاع مؤشرات البطالة، وانخفـاض  

إضافة للزيادة الطبيعية للسكان، وضيق مساحه كل من الضفة وقطاع غـزة،  , مستويات المعيشة

لعبء االقتصادي للدولة المضيفة، مما استحال معه توفير إي إذ أسهمت هذه األوضاع في زيادة ا

  )2(.من المؤشرات الثالثة لتحقيق االندماج

                                           
  .10ص  ،مرجع سابق، إلى أين؟...ناجح، الالجئ الفلسطيني جرار،  )1(
 .197، ص مرجع سابق ،مستقبل الالجئين الفلسطينيين وفلسطينيي الشتات أبو جابر، إبراهيم، وآخرون،  )2(
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هناك عالقة وثيقة تربط بين العوامل االقتصادية والعوامل السياسية، فقـد  : العامل السياسي. ج

ٌس علـى  كان لفشل العامل االقتصادي في تحقيق االندماج لدى الالجئين الفلسـطينيين انعكـا  

تحقيق االندماج السياسي لديهم، ومثال ذلك رفض الالجئين الفلسـطينيين عمليـة االنـدماج    

) 10(دونماً، والحصول على ) 22.000(االقتصادي التي قام بها األردن من خالل تخصيص 

ماليين دوالراً من قبل األمم المتحدة؛ خشيةً من الالجئين الفلسطينيين على حقوقهم السياسـية  

لضياع، وإن كانت األوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة تختلف عنهـا فـي األردن؛   من ا

كون الالجئ الفلسطيني في تلك المنطقتين يمثل في المجلس التشريعي، ويشترك في النظـام  

غزة في األردن ال يحملون الجنسية األردنية وال يسمح بينما الجئو قطاع  )1(.السياسي للسلطة

  .االنتخاباتلهم بالمشاركة في 

بين العديد من البـاحثين أن  : )Voluntary Repatration(العودة الطوعية : الحـل الثالث .3

هناك مجموعة من العوامل تدفع باتجاه عودة الالجئين الفلسطينيين لمدنهم التي هجروا منها، لكن 

  . مقابل ذلك هناك أيضاً مجموعة من العوامل تعيق عملية العودة

فـالالجئ يسـعى   : سبب الخـروج : من هذه العوامل، أوالً: تساعد على العودةالعوامل التي  . أ

الحنـين للـوطن   : ثانيـاً . للعودة لبلده األصلي إذا كان سبب خروجه ناتجاً عن حرب تحرير

العامل االقتصادي الذي يمكن أن يكون مسـاعداً فـي المطالبـة    : ثالثاً. واألمل الدائم بالعودة

الجئ أوضاعاً اقتصادية صعبة في البلد المضيف، وكانت األوضاع بالعودة، خاصة إذا عاش ال

 )2(.عدم االندماج اجتماعياً في البلد المضيف: رابعاً. االقتصادية في البلد األصلي أفضل

ونالحظ عند تطبيق هذه العوامل على الالجئين الفلسطينيين أن سبب الخروج كان يدفعه 

لفلسطيني من وطنه نتيجة عنصرية فإنه لم يكن يشـعر  وإن كان خروج الالجئ ا, باتجاه العودة

بالغربة؛ لكونه يمثل جزءاً من األغلبية، إذ حتى الجزء الذي منحته الجمعية العامة لألمم المتحدة 

كانت نسبة العرب فيه أكبر من نسبة اليهود، إضافة لذلك كان الالجئ ) 181(وفقاً لقرار التقسيم 

من بلده األصلي متمسكاً بحقه في العودة ومصمماً عليه، وقـد   الفلسطيني منذ اضطراره للخروج

                                           
 .198ص  ،مرجع سابق ،مستقبل الالجئين الفلسطينيين وفلسطينيي الشتات أبو جابر، إبراهيم، وآخرون،  )1(
 .13، صمرجع سابق، إلى أين؟...ناجح، الالجئ الفلسطيني جرار،  )2(
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عمل في سبيل تحقيق ذلك سواء برفضه لواقع اللجوء، ومطالبته بالعودة من خالل المظـاهرات  

  )1(.وكذلك برفضه لمحاوالت االندماج الذي تعرض لها, والمؤتمرات

قوة فاعلة في المنطقة  ، وتحولها إلى)1964(ومع ظهور منظمة التحرير الفلسطينية عام 

، سيطرت على عملية توعية الالجئين الفلسطينيين، خاصة في المخيمات، بهـدف  )1967(عام 

إضافة إلـى أن الالجـئ   , إحياء فكرة الوطن في أذهان الالجئين، وبالتالي الحنين المستمر نحوه

م يندمج فيهـا،  الفلسطيني حتى في الضفة الغربية وقطاع غزة التي هي جزء من فلسطين األم ل

كذلك شعور الالجئ بشـيء  , وذلك ألن لقب اللجوء والعيش داخل المخيمات أعطى مدلوالً دونياً

من التمييز ضده من قبل المواطنين المحليين، مما جعله يشعر باالختالف عنهم سواء من حيـث  

جتماعيـة  عالوة على ذلك، تدني أوضاع الالجئـين االقتصـادية واال  . الملكية أو حتى المعاملة

كل ذلك وغيره من المعاناة تدفع بـالالجئ الفلسـطيني للمطالبـة    , موازنة مع السكان المحليين

  )2(.بالعودة للبلد األصلي

عامل الـزمن، فقـد   : أما العوامل التي تعيق العودة، فمن أهمها، أوالً: عوامل تعيق العودة . ب

م في شعور الالجئ بعدم الرغبـة  يكون للزمن تأثير سلبي في عملية المطالبة بالعودة إذا أسه

ولكن مقابل ذلك قد يكون للزمن تأثير إيجابي، كما هو حاصل مـع  . في العودة لبلده األصلي

الالجئين الفلسطينيين، إذ السكن مدة طويلة داخل مخيمات اللجوء، وفي أوضـاع اجتماعيـة   

. مطالبة بـالعودة واقتصادية صعبة، سيؤدي ذلك إلى خلق جيل أكثر ثورية يسعى للتغيير وال

عامل التغيير، فالتغيير الذي حدث سواء على المكان أو البلد األصلي الذي كان يعيش : ثانياً

فيه الالجئ أو على الجماعات التي كان الالجئ يعيش بينها قد تسهم في عدم رغبه الالجـئ  

نيـة انـدماج   االندماج االجتماعي في البلد المضـيف، فإمكا : ثالثاً. في العودة لبلده األصلي

, الالجئ الفلسطيني اجتماعياً في البلدان المضيفة من خالل الزواج، والسكن خـارج المخـيم  

وكذلك العمل داخل هذه البلدان على تحسين مستويات الحياة المختلفة سواء االجتماعيـة، أم  

                                           
 .199 ، صمرجع سابق ،مستقبل الالجئين الفلسطينيين وفلسطينيي الشتاتأبو جابر، إبراهيم، وآخرون،  )1(
 .13، صمرجع سابق، إلى أين؟...ناجح، الالجئ الفلسطيني جرار،  )2(
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ة لبلده االقتصادية، أم السياسية قد يسهم في الحد من رغبة الالجئ الفلسطيني للمطالبة بالعود

  (1).األصلي الذي هجر منه

ترى الباحثة أن الحل العادل لقضية الالجئين الفلسطينيين هو عودة الالجئين الفلسطينيين 

، لكن لصعوبة تحقيق هذا الحل نتيجة إلصـرار االحـتالل   وتعويضهم لديارهم التي هجروا منها

حية واستمرار الدعم األمريكي الصهيوني على موقفه الرافض لعودة الالجئين الفلسطينيين من نا

لهذا اإلصرار، إضافة لفشل المفاوض الفلسطيني من تحقيق أي تقدم فيما يتعلق بملف الالجئـين  

الفلسطينيين، لذا ترى الباحثة إمكانية العمل على تحسين أوضـاع الالجئـين الفلسـطينيين فـي     

صيته، وبالتالي ضياع حق مخيماتهم ولكن دون تذويبهم ودمجهم بمحيطهم بما يفقد المخيم خصو

فقد أشارت دراسة قام بها عماد , وهذا ما أكد عليه الالجئون الفلسطينيون في مخيم بالطة. العودة

دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في تعزيز ثقافة حق العـودة عنـد الالجئـين    : (اشتية بعنوان

من الجئـي  % 94.90إلى أن ) دراسة تطبيقية على مركز يافا الثقافي بمخيم بالطة: الفلسطينيين

   (2) .ديارهم المخيم ال يقبلون بأي حل للقضية الفلسطينية ال يعترف بحقهم في العودة إلى

  التوجهات والمواقف المختلفة من قضية الالجئين الفلسطينيين 5.4

تباينت التوجهات والمواقف من قضية الالجئين الفلسطينيين، فهناك مـن ظـل متمسـكاً    

وآخرون تعاملوا مع القضية وفقاً لما تمليه عليهم , وهناك من قدم التنازالت, القضية بمواقفه تجاه

  :المواقف فيما يليالظروف السياسية والضغوطات الخارجية، ويمكن استعراض أبرز هذه 

  :التوجهات والمواقف اإلسرائيلية 1.5.4

اية، ثابتاً يكرره قادة ظل الموقف اإلسرائيلي تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين، ومنذ البد

نابع من مقدار القوة الدولية الداعمة إلسرائيل ومواقفها التي  األحزاب السياسية كافة، فهذا الثبات

قوم على رفض حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التـي هجـروا منهـا، إذ يـرى     ت

لقضية، ومـع ذلـك يـرون    اإلسرائيليون أن االعتراف بهذا الحق يعد إقراراً بمسؤوليتهم عن ا

                                           
 .14، صمرجع سابق، إلى أين؟...ناجح، الالجئ الفلسطيني جرار،  (1)
دراسة تطبيقيـة  : دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في تعزيز ثقافة حق العودة عند الالجئين الفلسطينيين، اشتية، عماد (2)

ــا  ــى مركــز ياف ــافي بمخــيم بالطــةعل ــالي الثق ــع االلكترونــي الت ــى الموق : ، جامعــة القــدس المفتوحــة، عل
http://www.qou.edu/homePage/arabic/magazine/issued15/research1.htm  
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والعمل على توطين , إمكانية السماح بعودة عدد محدد من الالجئين فيما يعرف بلم شمل العائالت

حـين  ) اسحق شـامير (عليه رئيس الحكومة في حينه  وهذا ما أكد (1).البقية في الدول المضيفة

اً بـأي طريقـة أو   إن تعبير حق العودة فارغ المضمون وال معنى له ولن يحدث ذلك أبـد :" قال

   (2)".هناك فقط حق يهودي بالعودة إلى أرض إسرائيل. صورة أو شكل

في مقابل ذلك ترى بعض الجهات اإلسرائيلية إمكانية االعتراف بحق العـودة، ولكـن   

) إسرائيل(إذ إن  (3),كحق أخالقي ال يشمل أي جانب عملي يسهم في عودة الالجئين الفلسطينيين

الدول العربية هي المتسبب في ظهور مشكلة الالجئين الفلسطينيين، وذلك من تؤكد دائماً على أن 

, )شـمعون بيـرس  (وهذا ما أكده  (4)خالل طلب قادة هذه الدول من الفلسطينيين مغادرة مدنهم، 

وأن , ...,بأوامر من قـادتهم ) 1948(الفلسطينيون هربوا من قراهم ومدنهم في سنة :" حين قال

ف غير مقبول ألن من شأنه أن يشـطب الشخصـية القوميـة لدولـة     حق العودة موقف متطر

   (5)".إسرائيل

لم يغير ) باراك(احد مستشاري رئيس الوزراء اإلسرائيلي إلى أن ) داني ياتوم(كما أشار   

لن نعترف بالمسـؤولية المعنويـة أو القانونيـة إزاء    : " مقاربته المبدئية لمشكلة الالجئين وقال

سوى بالنسـبة لعـدد محـدود جـداً وألسـباب      ) إسرائيل(لهم بالعودة إلى الالجئين ولن نسمح 

   )6(".إنسانية

، )1948(واستمراراً لسياسة االحتالل الصهيوني في إنكار مسؤوليتها عن حدوث نكبـة    

منع إقامة االحتفـاالت  ) 22/7/2009(فقد أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اإلسرائيلية في 

بـذلك  ) إسرائيل(ولم تكتف . رض العقوبات على كل من ال يمتثل لهذا القراربذكرى النكبة، وف

                                           
 .128، صمرجع سابق، مجلة الهجرة القسرية الفلسطينيةجرار، ناجح،  (1)
 .مرجع سابق، نالموقف اإلسرائيلي من قضية الالجئيالبابا، جمال،  (2)
، موقع النائب حسـام خضـر، علـى الموقـع     التصورات والحلول المطروحة...، الالجئين الفلسطينيينقراقع، عيسى (3)

 http://www.hussamkhader.org/oldsite/internal/maqal/16.htm: االلكتروني التالي
 .106، صمرجع سابق ،الالجئون الفلسطينيون والعملية السلميةزريق، إيليا،  (4)
، على الموقع االلكتروني 6/1/2008، 194، المجموعة الجذور التاريخية لمسألة الالجئين الفلسطينيين, نوار, مصالحة (5)

 http://www.group194.net/?page=ShowDetails&Id=110&table=studies: التالي
موقع النائب حسام خضر، على الموقـع    ،راعقضية الالجئين جوهر الصالغرابلي، كارم، و أبو العطا، عبد الرحمن،  )6(

 http://www.hussamkhader.org/oldsite/internal/maqal/13.htm: االلكتروني التالي
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من المناهج التي تـدرس فـي   " النكبة"فقد قررت وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية حذف كلمة 

، فقد قال وزير التربية والتعليم اإلسرائيلي )1948(المدارس العربية داخل فلسطين المحتلة عام 

في نزع الشـرعية   الصهيونين يقوم جهاز التعليم الحكومي أمن غير الممكن "):جدعون ساعر(

يرفع من مستوى التطـرف فـي أوسـاط    " النكبة"مجرد ذكر مصطلح  نَّإ، و)إسرائيل(عن قيام 

   )1(".)48(فلسطيني الـ

إلى أن هـذا المبـدأ   ) إسرائيل(وفيما يتعلق بتعويض الالجئين الفلسطينيين، فقد أشارت 

   )2(.كن على أساس أن أمالك المهاجرين اليهود تساوي أمالك الالجئين الفلسطينيينول, وارد

، فتنظر إليها من خالل كونهـا  )االونروا(وأما موقفها من وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

مؤسسة وجدت لتصفية قضية الالجئين الفلسطينيين للقضاء على آمالهم بالعودة لـديارهم التـي   

ن خالل قيامها بتحسين ظروفهم المعيشية واالقتصادية في أماكن تواجدهم، هجروا منها، وذلك م

في القرار رقـم  ) إسرائيل(إضافة لذلك ترى  )3(.وبالتالي اإلسهام في دمجهم في تلك المجتمعات

, الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بأنه غير ملزم بالنسبة لها من الناحية القانونية) 194(

  )4(.كغيره من قرارات الجمعيةوأنه قرار 

  التوجهات والمواقف األمريكية  2.5.4

تعد الواليات المتحدة الطرف األكثر نفوذاً في سياسة الشرق األوسط منذ انتهاء الحـرب  

العالمية الثانية؛ باعتبارها أكثر األطراف التي أولت اهتماماً في سياسات الشرق األوسط، خاصة 

) جـون كينـدي  (ن الفلسطينيين، ففي رسالة وجهها الرئيس األمريكي فيما يتعلق بقضية الالجئي

لقادة كل من مصر والعراق وسوريا واألردن ولبنان والسـعودية، جـاء   ) 26/6/1961(بتاريخ 

نحن مستعدون للمساعدة في حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين المأساوية على أساس مبـدأ  " فيها 

مالك، ومساعدتهم في العثور على حل منصف لمشـاريع  العودة إلى الوطن، والتعويض عن األ
                                           

، 3371، صحيفة المسـتقبل، لبنـان، ع  48من الكتب في مناطق الـ" النكبة"إسرائيل تقرر حذف كلمة مواسي، حسن،  )1(

 .16، ص23/7/2009
 .128، صمرجع سابق، لهجرة القسرية الفلسطينيةمجلة اجرار، ناجح،  )2(
: ، موقع النائب حسام حضـر، علـى الموقـع االلكترونـي التـالي     ، وحق العودة"تمكين الالجئين"مفهوم حمام، أنور،  )3(

http://www.hussamkhader.org/oldsite/internal/maqal/81.htm  
 .16، ص مرجع سابق ،ة تقييم وحلقضية الالجئين الفلسطينيين ـ إعادبن مئير، ألون،  )4(
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تنمية مياه نهر األردن، وأن نكون مساعدين على تحقيق تقدم في النواحي األخرى لهذه المشـكلة  

فإن اإلدارة األمريكية لم تتخل نهائياً عن الحلول ذات الطابع االقتصادي، : "وقال أيضاً". المعقدة

   (1)".جانب السياسي لمشكلة الالجئينبالرغم من االعتراف الجوهري بال

إن الواليـات  :" قائالً) نيكسون لغولدا مئير(صرح الرئيس األمريكي ) 1971(وفي عام 

إلرغامها على قبول حل ينتقص من يهوديـة الدولـة   ) إسرائيل(المتحدة لن تمارس ضغطاً على 

لرؤية األمريكية واإلسرائيلية وفي هذا دليل واضح على التوافق واالنسجام بين ا (2)". ويهدد أمنها

عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ) إسرائيل(ففي حين، رفضت . حول قضية الالجئين الفلسطينيين

وهذا ما أكـده الـرئيس األمريكـي    , ديارهم، نرى أن الموقف األمريكي ينسجم مع هذه الرؤية

يجب أن ال ننظر إلـى  :" خالل زيارته للشرق األوسط، إذ قال) 2008(في شباط ) جورج بوش(

   (3)".الماضي وأن الشرعية الدولية لم تحقق شيئاً ويجب علينا أن ننظر للواقع وننطلق منه

امتنعت الواليات المتحدة األمريكية عن التصويت على قرار الجمعية ) 1995(ومنذ عام 

) 237(ر واألمر نفسه ينطبق على بـاقي القـرارات، كـالقرا   , )194(العامة لألمم المتحدة رقم 

  (4).المتعلق بعودة النازحين، بعد أن كانت في سابق األمر توافق بشكل سنوي على هذا القرار

من هنا يمكن مالحظة التذبذب في الموقف األمريكي تجاه قضية الالجئين الفلسـطينيين؛   

ففي بداية نشوء مشكلة الالجئين اتسم الموقف األمريكي بالوضوح من خالل الدعوة إلى عـودة  

لالجئين إلى وطنهم، وهو الحل السياسي، ثم تحول إلى تبني المشروعات االقتصـادية الهادفـة   ا

لتوطين الالجئين في أماكن تواجدهم، ثم انتقل للتحّيز الواضح للموقف اإلسرائيلي، متنكراً بـذلك  

  )5(. لاللتزامات السابقة من خالل المواقف والقرارات الدولية

  

                                           
 .103، ص مرجع سابق، )1949-1897(النشاط الصهيوني في طرد عرب فلسطين جبارة، تيسير،  (1)
 .114، صمرجع سابق ،الالجئون الفلسطينيون والعملية السلميةزريق، إيليا،  (2)
 .مرجع سابق، حق العودة إثباتات القانون ومخاطر السياسةعاطف، فجر،  (3)
، الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والصراع من أجل السيادة وحق العودة للشـعب الفلسـطيني  الصوراني، غازي،  (4)

 . 25، ص2007
 .105، ص مرجع سابق، )1949-1897(النشاط الصهيوني في طرد عرب فلسطين جبارة، تيسير،  )5(
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  األوروبيةالتوجهات والمواقف  3.5.4

هناك العديد من الجهات األوروبية قدمت توجهـات ومواقـف مـن قضـية الالجئـين      

ويمكن المالحظة أن هذه المواقف تمتاز، بشكل عام، بتأييد القرارات الدولية فيمـا  , الفلسطينيين

جـاك  (هذه المواقف عبر عنهـا الـرئيس الفرنسـي    . يتعلق بحق الالجئين الفلسطينيين بالعودة

قد أصبح الفلسطينيون ـ وهم  :" ، إذ قال)23/10/1996(ي أثناء زيارته لفلسطين في ف) شيراك

وأكد أيضاً، ". شعباً بال أرض، عاشوا المحن والهجرة الجماعية_ ضحايا تاريخ لم يكن تاريخهم 

لن تنسى شتات الشعب الفلسطيني الذي يشكل غالبية األمة الفلسطينية، ويتوق ) فرنسا" (على أن 

األمريكية، _ ولكن الدول األوروبية، وحتى ال تتصادم مع المواقف اإلسرائيلية". وطنه إلى أرض

تحرص على عدم التطرق للجانب السياسي من قضية الالجئين الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلـق  

بحق العودة، وبالمقابل تحرص على تحسين حياة الالجئين من خالل تقديم المسـاعدات الماديـة   

  )1(.لهم

  التوجهات والمواقف العربية 4.5.4

تباينت الدول العربية في توجهاتها ومواقفها من قضية الالجئـين الفلسـطينيين لتبـاين    

الظروف السياسية واالجتماعية فيها؛ فبعض هذه الدول عملت لخدمه قضـية عـودة الالجئـين    

تـوطين، ودليـل   وبعضها اآلخر سعى للتخلص من الفلسطينيين خوفاً من ال, الفلسطينيين لديارهم

ألـف فلسـطيني مـن    ) 300(من إبعاد أكثر مـن  ) 1991(ذلك ما قامت به دولة الكويت عام 

ولكـن   )2().1967و 1948(أي بعد هجرتـي  , أراضيها، فيما سمي بالهجرة الثالثة للفلسطينيين

يمكن التأكيد على مجموعة من التوجهات والمواقف التي اشتركت فيها تلك الـدول تجـاه هـذه    

  :منها ،يةالقض

  .التأكيد على حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة، ورفض مبدأ التوطين .1

  .عملها) االونروا(دعت الدول إلى ضرورة استمرار وكالة غوث وتشغيل الالجئين . 2

                                           
 .129، ص مرجع سابق، مجلة الهجرة القسرية الفلسطينيةجرار، ناجح،  )1(
، الجغرافية السياسية في مقابل القانون الـدولي : المسؤولية الدولية تجاه حقوق الالجئين الفلسطينيينالعاروري، نصري،  )2(

  http://palorrs.org/upload/10-11-2005/law-2.htm :لحق العودة، على الموقع االلكتروني التالي ةالهيئة الفلسطيني
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  .الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة المتعلق بحق العودة) 194(التمسك بالقرار رقم . 3

  )1(.م التسهيالت كافة لالجئين الفلسطينيين لتحسين ظروف معيشتهمالعمل على تقدي. 4

  التوجهات والمواقف الفلسطينية 5.5.4

بقي الموقف الفلسطيني من قضية الالجئين ثابتاً، يقوم على أساس ) 1948(منذ نكبة عام 

ل حق العودة والتعويض لمن شردوا من ديارهم ومدنهم، ورفض الطروحات المقدمة والهادفة لح

معتمدين في موقفهم هذا علـى  , مشكلة الالجئين كافة من خالل التوطين أو التأهيل أو التعويض

الـذي يؤكـد علـى عـودة الالجئـين الفلسـطينيين       ) 194(القرارات الدولية، وأهمها قـرار  

   )2(.وتعويضهم

 ،ففي بداية التسعينيات بدأت هذه المواقف بـالتراجع , لكن هذا الثبات في الموقف لم يدم

تم من خاللها تأجيل بحث قضـية الالجئـين    ، إذخاصة بعد توقيع اتفاقيات السالم مع االحتالل

وكذلك , عند الفلسطينيين فانتقال مفهوم العودة لمفهوم لم الشمل .إلى المراحل النهائيةالفلسطينيين 

يـة قبـول   التركيز على قضايا تأهيل الالجئين الفلسطينيين ودمجهم بدل العودة، يدلل علـى بدا 

  )3(.بل واالنسياق معه, الفلسطينيين للتصور اإلسرائيلي لحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين

  الالجئين الفلسطينيين ومواقفهم توجهات 6.5.4

ال يزال الالجئون الفلسطينيون متمسكين بحقهم في العودة لمدنهم وقراهم التـي أجبـروا   

ن جميع المخططات الهادفة لتصفية قضـيتهم،  وانطالقاً من ذلك فهم يرفضو. على الخروج منها

ويؤكدون بـأن حقـوقهم المشـروعة     )4(وذلك من خالل إعادة توطينهم في الدول المضيفة لهم،

وأن جميع المعاهـدات  , بالعودة لديارهم غير قابله للتفاوض أو التصرف من قبل أي جهة كانت

وإسهاماً في التأكيد على . له والغيهواالتفاقيات التي تحرمهم من حقهم في العودة والتعويض باط

                                           
 .134، ص مرجع سابق، لقسرية الفلسطينيةمجلة الهجرة اجرار، ناجح،  )1(
، علـى الموقـع   2005، كـانون أول  96، مجلة البرلمـان العربـي، ع  ؟مشكلة أم حل.. ، حق العودةصندوقه، زهير )2(

 http://www.arab-ipu.org/publications/journal/v96/studies2.html#index: االلكتروني التالي
ــالي2007، الفلســطينية التــوطين فــي الرؤيــةغــانم، أســعد،  )3( ــع االلكترونــي الت ــرة، علــى الموق : ، الجزي

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BEE93809-AC3C-433C-8875-9FD5083D8AAC.ht 
 .مرجع سابق ،الجذور التاريخية لمسألة الالجئين الفلسطينيين, نوار, مصالحة )4(
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حقهم في العودة، عمل الالجئون الفلسطينيون على إنشاء اللجان والمؤسسات األهلية؛ بهدف إبقاء 

إذ يرى الالجئون الفلسـطينيون بأنـه تـم     )1(قضيتهم حية في مختلف المحافل العربية والدولية،

لتوصل للسالم دون تضمين قضـيتهم فـي أي   استبعادهم من العملية السلمية، لذلك فال إمكانية ل

  )2(.تسوية سلمية وحلها من خالل ذلك

وقد تكونت لدى الالجئين الفلسطينيين في المخيمات نظرة سلبية تجاه السـلطة الوطنيـة   

الفلسطينية والتي تنظر لنفسها كدولة مضيفة متحللة من أي جهـود لتحقيـق التنميـة وإحـداث     

النظرة السلبية موجودة منذ قدوم السلطة الفلسطينية، ويعود ذلـك  التطوير داخل المخيمات، هذه 

إلى أن كل طرف  ينظر لآلخر وكأنه العدو األول له مع أن السلطة حاولـت أن تخفـف مـن    

المعاناة الموجودة  من خالل توظيف عدداً ال باس به من شباب المخيمات، وكذلك إقامة المقرات 

بينما يرى آخرون أن ما  )3(.الطبية بمخيم العين ومخيم عسكرالطبية بالقرب منها، مثل الخدمات 

تتعرض له السلطة من ضغوط وما تلتزم به من اتفاقيات دولية هـو المحـرك لمواقفهـا تجـاه     

الالجئين الفلسطينيين، فالسلطة الفلسطينية واجهه انبثقت من خالل اتفاقات دوليه لكـن لألسـف   

بها عـرض  ) إسرائيل(ولية، تلك القوانين نفسها التي تضرب نجدها أسيرة االتفاقات والقوانين الد

  )4(.الحائط فالقوانين الدولية ال تسري سوى على العالم العربي واإلسالمي

، فهـو  )االونـروا (أما موقف الالجئين الفلسطينيين من وكالة غوث وتشغيل الالجئـين  

تقـديم الخـدمات المختلفـة    موقف متباين؛ فمن ناحية هم راضون عن دورها اإلنساني المتمثل ب

والبرامج التشغيلية لهم، بالرغم من تأثر هذا الرأي سلباً نتيجة ما تمارسه وكالة غوث وتشـغيل  

الالجئين الفلسطينيين من سياسة تقليص للخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين كل عام أكثر مـن  

مستحقات للوكالة وغيرها، فالوكالة سابقه بحجج وذرائع مختلفة كعدم التزام الدول المانحة بدفع ال

   )5(.تسعى من وراء ذلك إلنهاء خدماتها ونقل صالحياتها للسلطة الفلسطينية بشكل أو بآخر

                                           
 .سابق مرجع ,؟مشكلة أم حل.. حق العودةصندوقه، زهير،  )1(
: ، على الموقـع االلكترونـي التـالي   ، حملة الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسـطينيين االئتالف الفلسطيني لحق العودة )2(

http://www.rorcoalition.org/campaign/005.htm  
 .1/3/2010أجريت بتاريخ  مقابلةغسان كشيك، من سكان مخيم بالطه،  )3(
 .4/4/2010أجريت بتاريخ  مقابلةه، علي نواس، من سكان مخيم بالط )4(
 .14/3/2010أجريت بتاريخ  مقابلةياسر البدرساوي، من سكان مخيم بالطه،  )5(
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كما ويرون أن وجودها دليل على التزام المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانـب قضـيتهم   

سيداً لعدم قدرة الدول لحين التوصل لحل عادل بشأنها، لكن من ناحية أخرى يرون في الوكالة تج

   )1(.على حل قضيتهم_ التي يعتبرونها سبباً لما حل بهم _ الكبرى 

                                           
 .16، ص، مرجع سابقالذكرى الستون لنكبه فلسطينسالمة، سعيد،  )1(



  93

  

  

  

  الفصل الخامس

  وتطورها نشأة مخيمات الالجئين الفلسطينيين

  

  



  94

  الفصل الخامس

  وتطورها نشأة مخيمات الالجئين الفلسطينيين

  مخيمات الالجئين الفلسطينيين 1.5

لمختلف سياسـات  ) 1967(ومروراً بنكسة ) 1948(نكبة تعرض الشعب الفلسطيني منذ 

كان نتيجة ذلـك أن فقـد الشـعب الفلسـطيني     . االحتالل الصهيوني، من قمع وتشريد وتشتيت

" مخيمات الالجئين"ممتلكاته، وأرضه، وأمواله، وأصبح مشتتاً في تجمعات وتشكيالت عرفت بـ

لفلسطينيون داخلهـا أوضـاعاً سياسـية    واجه الالجئون ا. التي انتشرت داخل فلسطين وخارجها

   (1).واجتماعية واقتصادية غاية في البؤس والمعاناة

يسـكنها  ) 1948(قسمت هذه المخيمات إلى مجموعتين، مجموعة أقيمـت بعـد نكبـة    

أما المجموعـة  . مخيماً) 56(الالجئون الفلسطينيون الذين شردوا من مدنهم وقراهم، بلغ عددها 

ويسكنها النازحون الذين غادروا الضـفة  ) 1967(ت التي أنشئت بعد حرب الثانية فتضم المخيما

  (2).الغربية وقطاع غزة بعد أن أصبحت تحت سيطرة االحتالل الصهيوني

مخـيم  : أوالً: بينما قسمت المخيمات الفلسطينية من حيث طبيعة الحياة إلى ثالثة أقسـام 

أو داخلها، ونتيجة لذلك تنعكس طبيعة  وهو غالباً ما يكون على أطراف المدينة): حضري(مدني 

تظهر على هـذا  : مخيم ريفي: ثانياً. حياة المدينة على سكانه وأعمالهم، كمخيم بالطه وطولكرم

المخيم حياة الريف وطبيعة عمل سكانه الزراعة والحرف البسيطة، وهي المخيمات التي توجـد  

لب على طبيعة حياة هذا المخيم الحيـاة  تغ: مخيم بدوي: ثالثاً. في مناطق ريفية، كمخيم الفارعة

  (3).البدوية البسيطة ويتميز مناخه بالصحراوي، وطبيعة عمل سكانه الرعي، كمخيم عقبة جبر

بذلك أضحى المخيم حقيقة تاريخية جديدة تعكس حالة  من القهر والحرمان فرضت على 

. ب من المدينة لكن ال يعد منهاالفلسطينيين دونما أي اختيار منهم، فهو من الناحية الجغرافية قري
                                           

 ،)براجنة فـي بيـروت  حالة دراسية لمخيم برج ال(المخيم قراءة تاريخية، نلجنة الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيي (1)

 http://www.yafa.info/article_view.asp?ID=37&cat=8: ، على الموقع االلكتروني التالي1/11/2005
 .28، ص2006، 1، ع مجلة رسالة المخيم، مخيمات الالجئين الفلسطينيين اللجنة الشعبية لخدمات مخيم بالطه، (2)
، عمان، مديرية الدراسـات واألبحـاث، دائـرة شـؤون األرض     يةأوضاع الالجئين في الضفة الغربعاطف، موسى،  (3)

 .9، ص 1985المحتلة، 
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فأغلب مخيمات الالجئين بالقرب من المدن الرئيسية، والجزء اآلخر يقع في حـدود البلـديات،   

أما ثقافياً، فيعّد عنصراً جديداً يختلف عن النسـيج االجتمـاعي   . كمخيم بالطة، ومخيم طولكرم

وع مـن االنـدماج بـدورة اإلنتـاج     واقتصادياً، فهو ممن. القائم، وليس مسموحاً له االندماج فيه

وأما من الناحية السياسية فهـو يمنـع مـن المشـاركة     . القائمة، إذ يحصل على موارده جاهزة

   (1).والتمثيل في بعض الدول المضيفة

الرغم من قرب العديد منها من المدن الرئيسة، ال زال بمن هنا ترى الباحثة أنَّ المخيم، و

فقد شكلت المخيمات الفلسطينية نمطاً متميزاً يختلـف  . المحيطيتمتع بخصوصية تميزه من ذلك 

. ، سواء من حيث التركيـب أو البنـاء  )القرى، والمدن، والبادية(كثيراً عن غيره من التجمعات 

فاكتظاظ المساكن، وسوء الشروط الصحية داخلها، والبيوت المتالصقة، وضيق الطـرق بينهـا   

أسهم في جعل المخيم تجمعاً متميـزاً مـن غيـره مـن     لمحدودية المساحة الممنوحة، كل ذلك 

   (2).التجمعات

نتيجة لتلك الخصوصية ال يزال الالجئون الفلسطينيون في المخيمات يعانون من الشعور 

بالعزلة، وعدم القدرة على االندماج بالبيئة المحيطة؛ وذلك لجملة من العوامل واألسـباب التـي   

فقدان الالجئين الفلسطينيين لممتلكـاتهم  : عور، كان من أبرزهاأدت دوراً مهماً في بلورة هذا الش

وأراضيهم بعد تهجيرهم منها، مما أفقدهم مكانتهم االجتماعية التي ارتبطت بشكل أساسـي بمـا   

كما أن الالجئين فقدوا مصدر دخلهـم ومعيشـتهم فأصـبحوا    . يملك الالجئ من هذه األراضي

في أراضيهم، فعجزوا عن تلبيـة احتياجـات أسـرهم    عاطلين عن العمل بعد أن كانوا يعملون 

األساسية، وأصبحوا يعتمدون على المساعدات اإلنسـانية المقدمـة مـن المؤسسـات الدوليـة      

، ولم يعد لهم الدور في عملية اإلنتاج، مما ساعد علـى شـعور الالجئـين داخـل     )كاالونروا(

ـ   دنهم وقـراهم أصـحاب األرض   المخيمات بالعجز وفقدان القوة والقدرة بعد أن كانوا فـي م

هذا العجز خلق لدى الالجئ الفلسطيني داخل المخيم حالة مـن االغتـراب والعزلـة،    . واإلنتاج

فالمخيمـات  . وأوجد بينهم وبين هذا المحيط تبايناً اقتصادياً واضحاً بعد فقدانهم لكل ما يملكـون 

لحد من مشكلة الفقـر والبطالـة   الفلسطينية تفتقر للمشاريع االقتصادية التي يمكن أن تسهم في ا
                                           

 .مرجع سابق، !النكبة، النكسة، والمخيمطه، متوكل،  (1)
مجلـة الهجـرة   ، المخيمات الفلسطينية بين الواقع واالتجاهات السكنية دراسة عـن مخـيم بالطـة   زعنون، فيصل،  (2)

 .170، ص1998، حزيران 3يمي للهجرة القسريه، ع، نابلس، البرنامج األكادالقسرية
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فقد أشارت . داخلها، في الوقت الذي تتركز فيه المشاريع االقتصادية في المدن الرئيسية المحيطة

من سكان المخيمات % 79أن ) 2006(دراسة قامت بها مؤسسة الشرق األدنى لالستشارات عام 

وهـذا   (1).ن المدينة والقريةفي كل م% 66الالجئين الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، مقابل 

إن دل على شيء فإنما يدل على مدى تدنى الوضع المعيشي واالقتصادي لسـكان المخيمـات،   

  . وتأثير ذلك في شعورهم بالغربة وعدم االندماج

ومن بين العوامل األخرى التي شكلت عائقاً أمام اندماج سكان المخيمات الفلسطينية مـع  

السلبية من ذلك المحيط تجاه الالجئ الفلسطيني الذي ألصـق بـه   المحيط الخارجي تلك النظرة 

العديد من التهم، كالبائع لألرض، والهارب وغيرها، إذ أسهمت هذه النظرة بخلق شـعور لـدى   

الالجئين بأن هذا المحيط يحتقرهم، ويتعامل معهم بدونية، األمر الذي أوجـد شـعوراً بالحقـد    

المحيط، وما صاحبها من أوضاع إنسـانية قاسـية عاشـها     والعدوانية من قبل الالجئ تجاه ذلك

كل ذلك دفع الالجئ الفلسطيني للتخوف والتردد من . الالجئ منذ عهد اللجوء حتى وقتنا الحاضر

إقامة عالقات مختلفة مع ذلك المحيط، األمر الذي عزز من شعور الالجئ بالعزلة، فقـد أشـار   

إن النظرة السـلبية ألبنـاء   : "هذه النظرة حيث قالياسر بدرساوي أحد الجئي مخيم بالطة إلى 

ويرجع ذلك لألوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء المخيم مـن مختلـف   , المخيم ما زالت موجودة

مما أثر سلباً على نفسية أبنـاء المخـيم   , النواحي خاصة االقتصادية وضيق المكان واإلمكانيات

محيط بهم، بحيث كان من الصعب أن يتقبل كـل  وانعكس ذلك على طبيعة العالقة بينهم وبين ال

  (2)".منهم لآلخر

وهذا ما أكدته أيضاً نتائج الدراسة التي قامت بهـا الباحثـة والتـي أشـارت إلـى أن        

% 65يشعرون بالدونية لوجودهم في المخيم، وأن _ مخيم بالطه _ من عينة الدراسة % 64.48

من عينـة الدراسـة   % 58.8مخيم، بينما أشار من العينة يعانون من التوتر بسبب عيشهم في ال

  . يشعرون بالتمييز بينهم وبين السكان األصليين

                                           
، 13377، جريـدة القـدس، ع  فـي الضـفة الغربيـة   % 61... تحت خط الفقر في القطاع% 79أبو الحالوة، زكي،  (1)

 .24، ص14/11/2006
 .14/3/2010أجريت بتاريخ مقابلة ياسر بدرساوي، من سكان مخيم بالطه،  (2)
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أما من الناحية السياسية، فالالجئ الفلسطيني داخل مخيمات اللجوء في بعـض الـدول   

المضيفة، قد حرم من المشاركة بالحياة السياسة، كاالنتخاب، والتمثيل، والمشاركة فـي صـنع   

بدوره عزز شعوره باالغتراب والعزلة وعدم القدرة على التأثير في مجريـات   القرارات، وهذا

كما تخوف الالجئون الفلسطينيون داخل المخيمات من المشـاركة  . األحداث السياسية المحيطة به

في الحياة السياسية؛ ألنهم يرون في ذلك محاولة لتذويب المخيم في البيئة المحيطـة، وبالتـالي   

لحق العودة، من هنا تباينت وجهات النظر بين الالجئين حول المشـاركة فـي   تذويب لقضيتهم و

  .الحياة السياسية من عدمها

بالرغم من كل هذه العوامل التي تحد من عملية انـدماج الالجئـين الفلسـطينيين فـي     

قـد حـدث   _ وإن كان محدوداً _ المخيمات مع البيئة الخارجية، إال أن هناك نوعاً من التداخل 

م وبين المحيط، كنشوء بعض حاالت الدمج الناتجة عن الزواج والمصاهرة، وكذلك نشـوء  بينه

عالقات من الصداقة والمعرفة من خالل التحاق الالجئين بالمـدارس والجامعـات فـي البيئـة     

  . المحيطة

فقد أشارت دراسة قام بها محمد ميعاري حول الدمج االجتماعي في فلسـطين، إلـى أن   

وإن كانت هذه النسبة  (1)مخيمات لديهم معارف وصداقات خارج حدود المخيم، من أبناء ال% 46

متواضعة، وتدلل على التخوف من إقامة عالقات مع البيئة الخارجية، إال أنها قد تكون مؤشـراً  

  .إلى إمكانية تحقيق الدمج االجتماعي بين أبناء المخيمات والمحيط الخارجي

  تمايز مجتمع الالجئين في دوراً أدتالعوامل التي  1.1.5

من بين , أسهمت مجموعة من العوامل في تمايز مجتمع الالجئين الفلسطينيين عن غيره

  :هذه العوامل

 الذي يشعر الالجئين بأنهم دائمـاً  الظلم السياسي المتمثل بالتهجير والتشريدف: عوامل سياسية. 1

   .ن من أعدائهمومستهدف

 وارتفـاع نسـبة   ،اقتصـادية ات أزمفهم يعانون  ،ل شيءكالالجئون  فقد: عوامل اقتصادية. 2

  . ةالمرافق العام وتنعدم فيها ،المناطق ازدحاماً أكثرالمخيمات ف ،وأزمة سكن, البطالة
                                           

 .72، ص2000، 6، مجلة الدراسات العربية، ع ماعي في فلسطيناالندماج االجتميعاري، محمد،  (1)
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الـذين تزيـد   نسـبة  ف ؛فتي مجتمع نالفلسطينيي مجتمع الالجئينف: عوامل اجتماعية وصحية. 3

تبلـغ  ، إذ فيات األطفال عالية جـداً ، كما أن و%2تصل إلى سنة قليلة  )65(أعمارهم عن 

  (1).لكل ألف )33(نسبتها 

وبذلك بقيت المخيمات الفلسطينية في مختلف أماكن تواجدها، تجسد معانـاة الالجئـين     

الذين هجروا من ديارهم وفقدوا ممتلكاتهم، وفي المقابل ظل المخيم رمزاً للنضال والمقاومة؛ فقد 

ج، أما في الداخل كان المخيم األرض الخصـبة النطـالق   احتضن الثورة الفلسطينية في الخار

   (2).االنتفاضة، وأسهم في بقاء قضية الالجئين الشاهد الحي على سياسة االحتالل اإلسرائيلي

  راحل تطور المخيمات الفلسطينيةم 2.1.5

مرت مخيمات الالجئين الفلسطينيين منذ نشأتها بعدة مراحل عمرانية استجابة للعديد من 

  :كاآلتي ورات التي أثرت في الشكل الخارجي للمسكن، ويمكن بيان هذه المراحلالتط

تمثلت هذه المرحلة بنصب الخيام في المناطق التـي قـدمتها الـدول     ":الخيمة"المرحلة األولى 

فقـد قامـت   ). االونروا(المضيفة، أو التي اشترتها أو استأجرتها وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

ت الخيرية، وكذلك الصليب األحمر بتوزيع الخيام على الالجئين الفلسطينيين في الوكالة والجمعيا

نتيجة لما تعرضوا له من تهجير وتشريد على يـد  ) 1948(المخيمات التي استقروا بها بعد عام 

وقد عرف شكالن للخيمة في ذلك الوقت، هما الشكل المخروطي، والشكل . االحتالل الصهيوني

  . ألكثر من أسرة، واستمر االحتفاظ بهذا النمط حتى منتصف الخمسينيات المستطيل الذي يتسع

ومع االستمرار في الزيادة السكانية لالجئين داخل المخيمـات   ":بيوت الوكالة" المرحلة الثانية 

، فقد قامت وكالة الغوث )الزينكو(اختفت الخيام، وحلت مكانها األبنية من طابق واحد وسقف من 

صف الثاني من الخمسينيات ببناء مساكن لالجئين الفلسطينيين داخـل المخيمـات   الدولية في الن

، توحي بضيق غرفها وصغرها، وقد ارتبط توزيع هذه الغرف بشـكل  "غرف الوكالة"عرفت بـ

  :مع عدد أفراد العائلة كما يلي أساسي

                                           
، على الموقع 3/11/2004، 1006الحوار المتمدن، ع  السمات الخاصة بمجتمع الالجئين الفلسطينيين،منصور، خالد،  (1)

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=26020: االلكتروني التالي
 .مرجع سابق ،الالجئين واقع وتحديات مخيماتأبو مور، همام،  (2)
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 ).2م9(أشخاص يمنحون غرفة تبلغ مساحتها ) 5(األسرة التي يبلغ عددها أقل من  . أ

 (1)).2م12(يمنحون غرفة أكبر تبلغ مساحتها  أشخاص) 7_6(ألسرة التي يبلغ عددها من ا . ب

أشخاص، تقوم الوكالة ببناء غرفتين صغيرتين لها، ) 8(األسرة التي يزيد عدد أفرادها عن . ج

أقيمت هذه الغرف؛ بشكل مؤقت على أمـل  . للغرفتين المتالصقتين) 2م18(أي ما مساحته 

لهذا فعملية البناء لـم تسـمح   ن الفلسطينيين بما يسمح لهم بالعودة، جئيقضية الالتحل أن 

المتهالكة، كما أضيف في هذه المرحلة غرف  طوابق أخرى فوق هذه الغرف بإمكانية بناء

  .، والصفيح)الزينكو(جديدة تستخدم كمطبخ، وحمام ُبنيا من مواد خشبيه، و

باستبدال البناء بالخيام قد أوحت لالجـئ   وال بد من اإلشارة هنا أن هذه الخطوة المتمثلة

: بأن فترة اإلقامة سوف تطول، وبالتالي تبدد األمل في العودة، فانقسم الالجئون إلـى اتجـاهين  

المنازل في المراحل األولى للنكبة استبدال فالمعارضون رفضوا . مؤيد ومعارض لذلك المشروع

اعتبـارهم ذلـك   ، وة في مخيمات اللجوءدائمة التؤشر إلى إمكان اإلقامألنها  بالخيام؛ سمنتيةاإل

كما رأوا في ذلـك  . وبالتالي التنازل عن حق العودة ،محاوالت تستهدف فرض مشاريع التوطين

تغييراً لمعالم المخيم األصلي؛ فاستبدال البناء الثابت بالخيام فيه إلغاء للمخيم الحقيقي الذي يعـد  

أما المؤيدون للفكرة فيرون أن في ذلك تحسـيناً  . قهمالشاهد على جرائم االحتالل الصهيوني بح

لظروف الالجئين الفلسطينيين وحياتهم داخل المخيم، وليس فيه أي مس بقضيتهم وال بحقـوقهم  

أعلن مدير الوكالة آنذاك عن عدم ) 1959(إال أن المشروع بقي قيد التنفيذ، ففي عام . في العودة

   (2).فةوجود خيام في المخيمات الفلسطينية كا

وسيلة بـل  _ وهي استبدال البناء الثابت بالخيام _ من هنا، ترى الباحثة أن هذه الخطوة 

ضرورة لتحسين األوضاع السكنية والمعيشية لالجئين الفلسطينيين داخل المخيمات، وليس فيهـا  

_ فالمخيمـات الفلسـطينية   . أي مس بقضية الالجئين الفلسطينيين وال بحقهم في العودة لديارهم

تظل مخيمات، لم يغير ذلك في واقعهـا  _ سواء بقيت فيها الخيام أم استبدل البناء الثابت بالخيام 

وهذا ما أشار . شيئاً، وال يتعدى ذلك التحويل كونه تحسيناً لظروف الالجئين داخل هذه المخيمات

                                           
 : ، علـى الموقـع االلكترونـي التـالي    مخيمات الالجئين الفلسطينيين فـي قطـاع غـزة   ، للصحافة واإلعالمالشروق  (1)

http://www.falestiny.com/news/57 
  .170ص ،مرجع سابق ،المخيمات الفلسطينية بين الواقع واالتجاهات السكنية دراسة عن مخيم بالطةزعنون، فيصل،  (2)
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الجئين في مخيم وأحد ال، من بلدة عرب السوالمة، القريبة من يافا، )عاماً 77جابر سوالمة (إليه 

أن الالجئين كانوا يعتقدون أنها فترة وتمضي وأننا سنعود إلى بالدنا فلم يفكر :"بالطه، حيث قال

حتى استبدال الخيمة التي كان يسكنها ببيوت أسمنتية، ولكن بعد أكثر من عشر  أواحد في العمل 

ـ  سنوات من التشرد أصبح واضحاً اة أفضـل إلـى أن   أن األمر سيطول أكثر وعلينا السعي لحي

ال عالقـة بـين   :"مخيم بالطه حـين قـال   يوهذا أيضاً ما أكده غسان كشيك أحد الجئ (1)".نعود

الشعور باالغتراب أو االندماج السياسي لدى الالجئين وبين استبدال البناء الثابت بالخيام بل هي 

الالجئ البقاء في  هل على:" وقد تساءل الجئ آخر قائالً (2)".خطوة فقط لتحسين الوضع السكني

العراء تحت البرد القارص ليدل على أنه الجئ؟ وهل البناء والجدران التي تستر عرض الالجئ 

وتحافظ على إنسانيته هي تفريط بحقه؟ وهل على الالجئ أن يعيش بما ال تقبل بـه الحيوانـات   

  (3)".ي يقطن بهحتى يثبت انه مناضل وباقي على حقه؟ فشعور اإلنسان بداخله وليس بالمكان الذ

وترى الباحثة، أيضاً، أن هذا اإلدعاء ومن يسوق له إنما يهدف للتهرب من المسـؤولية  

تجاه الالجئين وقضيتهم، فتحسين األوضاع المعيشية داخل المخيمات الفلسـطينية هـو واجـب    

ده  الجهات كافة لضمان صمود الالجئين الفلسطينيين لحين عودتهم لديارهم ومدنهم، وهذا ما يؤك

إن المخيمات المطورة تجد قوة وعـزة  :"أسعد عبد الرحمن رئيس دائرة شؤون الالجئين، إذ قال

    (4)".أكثر وأكبر على العطاء وعلى النضال السياسي ومحاربة التوطين

بالتالي فإن أي تحسين ألوضاع الالجئين الفلسطينيين لم يكن في يوم من األيام تنازالً أو   

بحق العودة، فمن حق الالجئ أن يعيش بظروف معيشية جيدة، وليس في ذلك بديالً عن المطالبة 

    (5).ما يتعارض مع حق العودة الذي يعد حقاً ال يمكن ألحد التنازل عنه

                                           
، علـى الموقـع   17/5/2009 نافذة الخيـر، , ...بالطة ألف الجئ يعيشون الموت والحلم في مخيم 23 ,عزيزة, نوفل (1)

 http://www.insanonline.net/news_details.php?id=7956: االلكتروني التالي
 .1/3/2010أجريت بتاريخ  مقابلة، مخيم بالطه، من سكان غسان كشيك (2)
 .4/4/2010أجريت بتاريخ  مقابلةعلي نواس، من سكان مخيم بالطه،  (3)
 :ورشـة عمـل بعنـوان   اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر القديم، واللجنة الوطنية العليا لعودة الالجئين ـ سنعود،   (4)

 .23، ص 2004، االنتخابات والالجئون
 .11/3/2010أجريت بتاريخ مقابلة مروان جميل، من سكان مخيم بالطه سابقاً،  (5)
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فقد أشار استطالع للرأي حول الالجئين الفلسطينيين قام به المركز الفلسطيني للبحـوث  

إجراء ي المخيمات والمستطلع أرائهم يؤيدون من الالجئين ف% 70.8السياسية والمسحية إلى أن 

  (1).تحسينات وإعادة بناء لمنازل ومرافق في المخيمات نفسها

وفي دراسة أخرى حول رأي الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطـة بتوسـيع المخـيم    

من عينة الدراسة أجابوا أن % 83.5أشارت إلى أن , وانعكاسات ذلك على مختلف نواحي الحياة

يـرون أن  % 79.6ع أراضي المخيم سيخفف من حدة االزدحام السكاني في المخـيم، وأن  توسي

بأن التوسـيع سـوف   % 72.7ذلك سيحسن من نوعية البناء الموجودة في األصل، بينما أجاب 

ــن    (2).يعمل على إيجاد فرص عمل وبالتالي المساهمة في الحد من مشكلة البطالة في المخيم لك

ف عدة تحاول من خالل تحسين أوضاع الالجئين داخل المخيمات السـعي  مقابل ذلك هناك أطرا

  . لدمجهم، وبالتالي توطينهم في أماكن تواجدهم داخل هذه المخيمات

وفيما يتعلق باندماج الالجئين الفلسطينيين مع البيئة الخارجية نتيجة لهذا التحـول، فـإن   

ذه الفكرة في تحقيق نوع من االنـدماج  الباحثة ترى أن هذه الفكرة سالح ذو حدين؛ فقد تسهم ه

لالجئين الفلسطينيين مع البيئة المحيطة نتيجة تحسين ظروفهم السـكنية والمعيشـية والنفسـية،    

وفي المقابل قـد تسـهم   . وبالتالي تسهم في إيجاد نوع من االستقرار لدى الالجئين في المخيمات

وء بنوع من العزلة واالغتراب؛ وذلـك  هذه الفكرة بشعور الالجئ الفلسطيني داخل مخيمات اللج

نتيجة لخصوصية التواجد داخل حدود المخيم، فمهما حدث من تحسن على األوضاع السكنية فيه 

  .فال يزال وجود الالجئين داخل المخيم يوحي بالمعاناة وحياة البؤس موازنة بالمحيط الخارجي

فقـد بـدأ الالجئـون فـي      ":مـة إلى جانب الغرف القدي إضافة غرف جديدة" المرحلة الثالثة 

المخيمات، ومنذ السبعينيات، بالتوسع األفقي، واإلضافة على األبنية القائمة، وذلك مـن خـالل   

وقد كان الدافع وراء هذا التوسع الزيادة فـي  . إضافة مرافق صحية، أو غرف للوحدات السكانية

االقتصادي النسبي الـذي   لتطورعدد األفراد التي تتكون منها األسرة الواحدة داخل المخيمات، وا
                                           

، 2003رام اهللا، ، استطالع الرأي الفلسطيني حول الالجئين الفلسطينيين المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، (1)

 http://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/2003/reftable2.html: على الموقع االلكتروني التالي
مخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً في البيئـة الحضـرية   دمج سكان الشتيوي، سعاد،  (2)

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نـابلس، فلسـطين،   المجاورة حالة دراسية لمخيم بالطةـ نابلس

 .101، ص2007
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المضافة ة وكانت الغرف الجديد. المخيماتأصابهم جراء فتح سوق العمل اإلسرائيلية أمام عمال 

 كما أنهـا  ،التدريجير أكثر متانة ومبنية على أسس أفضل من غرف الوكالة التي بدأت باالنهيا

بلغت مسـاحة الغرفـة    إذ ،لةلوكاا المساحة القديمة لغرفمساحتها تجاوزت و ،بنيت من الطوب

بناء الغرف اإلضافية على تقلص مساحة الطرقات الفاصلة بـين   في التوسععمل  .)م20 –15(

الشروط الصحية، مـن تهويـة   الوضع الصحي للمسكن الذي يخلو من في ر ثأهو ما و ،البيوت

  (1).وإضاءة

كان داخل المخيمات بدأت هـذه  ومع هذه الزيادة المتواصلة للس ":والبناء الهدم"المرحلة الرابعة 

المرحلة على شكل توسع عمودي، خاصة بعد أن امتد البنـاء علـى حسـاب الطـرق داخـل      

) االونروا(المخيمات، تمثل ذلك بإضافة طوابق أخرى على أسطح المنازل المقامة، مع العلم أن 

ذ منتصف الثمانينيات إذ بدأت هذه المرحلة من (2)لم تسمح بهذه المرحلة بالبناء ألكثر من طابقين،

 ،إزالة غرف الوكالة القديمة التي أصبحت معرضـة لالنهيـار  بسكان المخيمات  من خالل قيام

غرف الوكالة من عملية الهدم شملت  وقد. ألعداد الجديدة من المواليدا وغير قادرة على استيعاب

والصعود  ،بجانبها عأوس وبناء غرف جديدة ،واإلبقاء على الغرف اإلضافية من جهة ثانية ،جهة

 )الزينكو(بسقف  هذه المرحلة استبدل اإلسمنت المسلح يث، فبشكل عمودي لبناء طابق ثان وثال

  (3).االمتصاصية الحفر وتم إمداد شبكات المجاري بدل

وقد أصبحت المخيمات الفلسطينية، مع التطور العمراني الذي شهدته المدن الفلسـطينية،    

دى التوسع العمراني لتلك المدن إلى تجاوز حدود تلك المخيمات؛ مما جزءاً من جسم المدينة، وأ

كما كان لهذا التـداخل فـي   . شكل صعوبة كبيرة أمام أي محاولة تهدف لتوسيع هذه المخيمات

الحدود بين المدن والمخيمات أثر في زيادة التفاعل والتكيف بين الالجئـين داخـل المخيمـات    

لهذا االمتداد دور في امتداد خـدمات البلديـة إلـى المخيمـات     وسكان المدن المجاورة، إذ كان 

                                           
  .مرجع سابق، في قطاع غزةمخيمات الالجئين الفلسطينيين للصحافة واإلعالم،  الشروق (1)
، رسالة ماجستير العوامل المؤثرة على المالمح التخطيطية والعمرانية في مخيمات محافظة طولكرمأبو تمام، معتصم،  (2)

 . 133، ص 2003غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
 .مرجع سابق، قطاع غزة مخيمات الالجئين الفلسطينيين فيللصحافة واإلعالم،  الشروق (3)
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باعتبارها جزءاً من المدينة، إضافة للخدمات التي تقـّدمها وكالـة غـوث وتشـغيل الالجئـين      

  (1)).االونروا(الفلسطينيين

هذا وقد تباينت المخيمات الفلسطينية في معدل الزيادة السكانية داخلها، فقد قدرت الزيادة   

-1967(، فـي الفتـرة بـين    )نابلس، وطولكرم، وجنين(كان مخيمات منطقة نابلس في عدد س

، كان من المفترض أن يتضاعف العدد إلى مرة ونصف لتلـك الفتـرة،   %51بحوالي ) 1994

  :ذلك إلى مجموعة من العوامل منهاويعزى سبب 

 ة أو المنـاطق المجـاورة، خصوصـاً   ينانتقال عدد من سكان المخيمات للعيش في المد .1

 .الالجئين الذين تحسنت أوضاعهم االقتصادية

 ). 1967(خارج بعد حرب عام إلى الزيادة هجرة سكان المخيمات  .2

 (2).عدم قدرة المخيمات على استيعاب الزيادة المستمرة داخلها .3

إلى أن نسـبة سـكان   ) االونروا(فقد أشارت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين   

في حين بلغت نسبة الالجئين الذين يسـكنون  , %26من الالجئين بلغت مخيمات الضفة الغربية 

في , %56، أما في قطاع غزة فبلغت نسبة سكان المخيمات من الالجئين %74خارج المخيمات 

   (3)%.44حين بلغت نسبة الالجئين الذين يسكنون خارج المخيمات 

صـلت فـي مخيمـات    ، وو%82أما في مخيمات مدينة نابلس فقد بلغت الزيادة حوالي 

، %16، أما في مخيم الفارعة فقد انخفض عدد السكان بنسـبة  %55طولكرم وجنين إلى حوالي 

إضافة الرتفـاع نسـبة   , ة بعيدة عن المدينةطقوقد يعود السبب في ذلك إلى وجود المخيم في من

  (4).البطالة بين أبنائه

                                           
ص  ،مرجـع سـابق   ،المخيمات الفلسطينية بين الواقع واالتجاهات السكنية دراسة عن مخيم بالطة زعنون، فيصل، (1)

182. 
 .182المرجع السابق، ص  (2)
 .12، ص مرجع سابقاللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر القديم،  (3)
ص  ،مرجـع سـابق   ،الواقع واالتجاهات السكنية دراسة عن مخيم بالطةالمخيمات الفلسطينية بين زعنون، فيصل،  (4)

183. 
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  خيماتجئون الفلسطينيون داخل المالمراحل التي مر بها الال 3.1.5

عانى الالجئون الفلسطينيون داخل مخيمات اللجوء حالة من العزلة كان سببها : مرحلة العزلة .1

االختالفات الثقافية واالجتماعية بين الالجئين ومحيطهم الخارجي، فقد نظر إليهم كهـاربين  

وقد اتهم الالجئون الفلسطينيون بـذلك  . وبائعين لألرض، ومسؤولين عن ترك مدنهم وقراهم

وقـد زاد مـن   . ن الوقوف على األسباب والدوافع الحقيقية التي أوصلتهم لهذا المصـير دو

مشاعر العزلة لدى الالجئين إحساسهم بالذنب والخجل والعار؛ ألنهم أصـبحوا ال يملكـون   

شيئاً، وفقدوا مصدر دخلهم وممتلكاتهم وأرضهم التي كانت تعد من أهم المقاييس للحكم على 

إن هذا الشعور أوجد لديهم رهبة في . واالقتصادية في مجتمعاتهم السابقة المكانة االجتماعية

القيام بعالقات مختلفة بمحيطهم الخارجي الذي كون انطباعاته وآراَءه المسبقة عنهم، وهو ما 

أسهم في تعمق الفجوة الثقافية واالقتصادية واالجتماعية والصحية بـين المخـيم ومحيطـه،    

  (1).لدى الالجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وعزز من الشعور بالعزلة

لكن لم تستمر هذه النظرة وهذا التشوه الذي أحاط بالالجئين الفلسطينيين والمخيم، وبدأت 

الصورة بالتغير، وذلك من خالل اختالط الالجئين داخل المخيمات مع محيطهم الخارجي بالعمل 

، إذ )1967(ة في إحداث هذا التغير هو حرب عام أما العامل األكثر أهمي. أو الدراسة أو الزواج

لم يكن باألمر السهل؛ فنكسـة عـام   ) 1948(أدرك المحيط بأن ما تعرض له الفلسطينيون عام 

ومن جهة أخرى كان . دفعت هذا المحيط باللجوء والهرب حفاظاً على أنفسهم من القتل) 1967(

ل المسلح دوٌر مهم فـي تعـديل الصـورة    النخراط الالجئين الفلسطينيين داخل المخيمات بالعم

إضافة لذلك محاولة الالجئين الفلسطينيين داخل المخيمات التعويض . المشوهة التي التصقت بهم

. عن فقدان الممتلكات واألرض بتبني استراتيجية التعليم كسالح لمواجهة شتى الظروف المحيطة

قت بـالالجئين الفلسـطينيين داخـل    كل تلك العوامل أسهمت في تغير الصورة السلبية التي لح

  (2).المخيمات، ولم يعد ينظر إليهم كهاربين أو بائعين لألرض

                                           
: ، موقع النائب حسام خضر، على الموقع االلكتروني التاليقراءة في المراحل المتعاقبة التي مر بها المخيمحمام، أنور،  (1)

http://www.hussamkhader.org/oldsite/internal/maqal/6.htm  
، على الموقع 7/5/2007موقع تيسير نصر اهللا، , للنكبة إلى أين تتجه صورة المخيم 59الذكرى  في، نصر اهللا، تيسير (2)

 =http://nasrallah.org/?page=details&newsID=217&cat: االلكتروني التالي
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مثَّل المخيم نواة للعمل النضالي ضد االحتالل  ):1987(من انتفاضة المخيمات إلى انتفاضة  .2

كاالنتفاضة التـي جـاءت رّداً   _ الصهيوني، فقد مهدت االنتفاضات التي شهدتها المخيمات 

التي تعد ردة فعـل  ) 1987(لنشوب انتفاضة عام _ وغيرها) 1982(رب لبنان عام على ح

فقـد   (1).على سياسات االحتالل الهادفة للقضاء على الوجود الفلسطيني داخـل المخيمـات  

والثقافيـة   كوادرها ولجانها التنظيمية واالجتماعية والرياضـية بمختلف سيطرت التنظيمات 

 اضطلعت هذه التنظيمـات بمهمتـين   إذ، الفلسطينية لمخيماتنواحي الحياة داخل اشتى على 

  (2).الصهيوني التصدي لالحتالل :ثانياً. تنظيم الحياة داخل المخيم :أوالً: رئيستين

وما صاحبها من تحوالت في السـاحة  ) 1994(مع بداية عام : إهمال المخيم وتراجع الفعـل . 3

أنها مصدر للخالفات االجتماعية، ولم تعد  الفلسطينية أصبح ينظر إلى مخيمات الالجئين على

المكانة االجتماعية لالجئ تحدد بعدد المرات التي دخل بها السجن، أو تعرض فيها إلصـابة،  

أو استشهاد أحد أفراد أسرته، بل تم اعتماد متغير جديد تقاس على أساسـه هـذه المكانـة،    

ع التنظيمي والشهادة األكاديمية، الموق كالدرجة الوظيفية في مؤسسات السلطة التي تبنى على

معدالت التعلـيم، وانتشـرت    توفي هذه المرحلة انخفض. النفوذاالقتراب من مراكز  ومدى

البطالة والفقر، وأخذ المتعلمون بالبحث عن مكان لهم خارج حدود المخيم يتناسب ومركـزهم  

لالجئـين داخـل   في المقابل، ظهرت في هذه المرحلة لجان ومؤسسات للدفاع عن ا. العلمي

ومع انتفاضة األقصى شـكل المخـيم   . المخيمات، كلجنة الدفاع عن حقوق الالجئين وغيرها

الدعامة األساسية الستمرارها، وبدأ الميل نحو العمل الفدائي، فيما تراجع العمل الشعبي فـي  

  (3).أدنى مستوى له

  يرات التي طرأت على بنية المخيمالتغ 4.1.5

الفئـة   يمكن تقسيم المهاجرين من المخيم إلى خارجه إلى فئتين،: لمخيمالهجرة الداخلية من ا .1

هم حملة الشهادات األكاديمية العليا الذين حصلوا على وظائف حكومية، أو وظـائف  : األولى

                                           
 .مرجع سابققراءة في المراحل المتعاقبة التي مر بها المخيم، حمام، أنور،  (1)
 . مرجع سابق، للنكبة إلى أين تتجه صورة المخيم 59ي الذي فنصر اهللا، تيسير،  (2)
  .مرجع سابققراءة في المراحل المتعاقبة التي مر بها المخيم، حمام، أنور،  (3)
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فهم من يملكون رؤوس أموال مكنتهم من بناء منـازل  : أما الفئة الثانية. في مؤسسات خاصة

 . لهم خارج حدود المخيم

قدمت إلى المخيم فئات ليست الجئة للسكن فيه، وذلك لعدة أسـباب  : ة الداخلية للمخيمالهجر .2

فمعظم هذه الفئات تعاني من ظروف اقتصـادية ومعيشـية   . كانخفاض سعر السكن والسلع

، إذ كان لوجودهم تأثير في العالقات االجتماعية داخـل  )المياومة(صعبه، كعمال الخدمات و

هي إال نتيجة الختالف في الدخل ال أكثر وال أقل، وإلى المخيم ما  هذه الهجرة من". المخيم

ميسورين الحال يخرجون للسكن باألحياء الجديدة، والفقراء يأتون للسكن بالمخيم لما تتميـز  

 (1)".المخيمات من انخفاض األسعار، وكذلك عدم وجود أية ضرائب

الجئين الفلسطينيين داخل المخيمـات  كان لممارسات االحتالل بحق ال: اإلجراءات اإلسرائيلية .3

فقـد   (2).دوٌر في تفريغها من أبنائها المقاومين، وذلك من خالل عمليات االغتيال واالعتقـال 

كان لعمليات االجتياح المتكررة للمخيمات والتي تستهدف أبناء المخيمات الدور في خـروج  

 (3).الالجئين الفلسطينيين من المخيمات

بحت المخيمات الفلسطينية تكتظ بأعداد كبيرة من الالجئين؛ فالمسـاحة  أص: االكتظاظ السكاني .4

ثابتة، وعدد السكان في تزايد مستمر، كما أن سياسة البناء العمودي داخل المخيمات تشـكل  

  (4).خطراً كبيراً؛ ألن العديد من المنازل لم تقم على أسس سليمة في البناء

  نية الفلسطينيةعلى الهوية الوط المخيم والمحافظة 5.1.5

شعب من الشعوب، ويتميز بها  أيتعد الهوية الوطنية نسقاً من المعايير التي يعرف بها 

. من غيره، وتنشأ ضمن عالقات اجتماعية واقتصادية وثقافية متداخلة، وتأخذ أشـكاالً متعـددة  

وقـد جسـدت الهويـة    . وللشعب الفلسطيني هويته الخاصة التي ميزته من غيره من الشـعوب 

لخالصة التاريخية للتجربة النضالية، بإخفاقاتها ونجاحاتها، التي خاضها الشعب الفلسطيني فـي  ا
                                           

 .1/3/2010: أجريت بتاريخ مقابلةغسان كشيك، من سكان مخيم بالطه،  (1)
، على الموقع االلكتروني 12/5/2007أجراس العودة،  ،للنكبة إلى أين تتجه صورة المخيم 59في الذكرى حمام، أنور،  (2)

 http://www.ajras.org/?page=show_details&Id=1675&table=articles: التالي
 .14/3/2010أجريت بتاريخ  مقابلةياسر بدرساوي، من سكان مخيم بالطه،  (3)
  .ابقمرجع س، للنكبة إلى أين تتجه صورة المخيم 59في الذكرى حمام، أنور،  (4)
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نضاله ضد االحتالل الصهيوني، إذ عمل الشعب الفلسطيني بكل ما أوتي للحفاظ عليها، بـالرغم  

  :وللهوية الوطنية الفلسطينية عناصر مكونة لها هي (1).من كل ما تعرض له من تشريد وتهجير

تمثل بيئة النشاط البشري، إذ تتطور فيها العالقات االجتماعية واالقتصادية، : لبيئة الحيويةا .1

فقبل تعرض الشعب الفلسطيني للتشرد واللجوء كانت البيئـة الحيويـة متمثلـة بفلسـطين     

  . التاريخية، وبعد ذلك أصبحت هذه البيئة متنوعة ومتعددة، ويعتبر المخيم من أهم مكوناتها

تأثرت فلسطين باألحداث التي كانت تجري في العالم العربي بشكل عام، : المشتركالتاريخ  .2

وفي بالد الشام بشكل خاص، لكن مع بداية المشروع االستيطاني الصهيوني أخـذ الشـعب   

الفلسطيني بإيجاد تاريخ خاص به، وذلك من خالل العديد من الثـورات، أبرزهـا ثـورات    

 :هذا التاريخ من خالل واستمر ،)1948ـ 1929ـ 1920ـ1919(

  .التصدي لسياسة التوطين. أ

   .ومنظمة التحرير الفلسطيني ةالثورة الفلسطيني .ب

ات يولبنـان خـالل السـبعين    األردناألخطار التي تهددت الوجـود الفلسـطيني فـي    . ج

  .اتيوالثمانين

   .االنتفاضة الفلسطينية. د

 :نات اآلتيةويتمثل ذلك من خالل المكو: التكوين النفسي المشترك .3

بوجوده، وذلك من خـالل  _ وبشكل دائم _ فالشعب الفلسطيني مهدد  :عقدة األمن الوجودي . أ

سياسات الترحيل واإلبعاد التي يمارسها االحتالل الصهيوني ضده، كما حدث بعـد النكبـة،   

 (2).فقد شرد اآلالف من الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ،)1967(وحرب حزيران 

ويقصد بها االعتماد على اآلخرين، وبالنسبة للفلسطيني تبدأ هذه العقـدة مـن    :تبعيةعقدة ال .ب

  .خالل بطاقة اإلعاشة كمؤشر على حاجة الشعب للمساعدة واإلغاثة من قبل غيره

                                           
ــن (1) ــالم أون الي ــت، . اس ــطينية ن ــة الفلس ــكالية الهوي ــيم وإش ــالي المخ ــي الت ــع االلكترون ــى الموق : ، عل

http://www.islamonline.net/arabic/In_Depth/Palestine/articles/2004_09/article101.shtml 
 .المرجع السابق (2)
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يحتاج إصدار جواز السفر إلى إجراءات معقدة وطويلة، وهناك وثـائق  : عقدة جواز السفر .ج

إلى البلد الذي أصدرها دون تأشيرة دخول أو عـودة، وقـد   سفر ال تخول صاحبها العودة 

   .أجبرت األمم المتحدة على إقامة مخيم لالجئين على الحدود بين الدول العربية

رغم إقرار العالم بإنجازات الشعب الفلسطيني في المجاالت العلمية واالقتصادية  :عقدة المخيم. د

ويره، فهو الزال يشكل حالة من البـؤس يحـيط   والثقافية كافة، يحرم المخيم من إمكانية تط

  (1).بالمدن الرئيسة في الدول المضيفة

  : وهي تشمل: ر المرتبطة بوعي الذاتالمشاع .هـ

في مواجهة اآلخر، أي من خالل روح ) نحن(وذلك من خالل عالقة الـ  :الشعور باالنتماء .1

محاوالت النفي مـن قبـل   ويزداد هذا الشعور كلما ازدادت . الجماعة أو التضامن الجمعي

 .اآلخر، مما يعزز الشعور بالمصير المشترك

الشعور باالستمرارية الزمانيه قبل النكبة وبعدها رغم كل ما تعرض له الشعب الفلسـطيني   .2

 .ويدل هذا على عجز االحتالل في نفي الفلسطيني. من مجازر وتهجير

ي حققها الشعب الفلسـطيني فـي   وذلك من خالل العديد من االنجازات الت :والشعور بالقيمة .3

 .الميادين النضالية والعلمية والثقافية كافة، مما عزز الشعور بالقيمة لديه رغم ما تعرض له

وذلك مـن خـالل    :الشعور باالستقالل الذي يعد من أهم مكونات العمل السياسي الفلسطيني .4

لجامعة العربية المقدمة معارضة القوى الوطنية الفلسطينية ورقة ا: العديد من األحداث، منها

 .؛ ألنها تؤمن بقاء االستعمار البريطاني في فلسطين)1946(لمؤتمر لندن 

وذلك من خالل ما خاضه الشعب الفلسطيني من نضاالت دفاعاً  :الشعور بالوحدة والتماسك .5

عن وجوده، وتأكيداً على هويته، فقد جاء التمسك بالهوية الفلسطينية رداً علـى المشـروع   

  (2).ني في فلسطينالصهيو

                                           
 .مرجع سابق، ةالمخيم وإشكالية الهوية الفلسطينينت، . اسالم أون الين (1)
  .المرجع السابق (2)
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وقد أسهمت الذاكرة الجماعية في الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسـطينية، وذلـك مـن    

أمـام تشـكيل    عقبةمن أن تشكّل ذاكرة القرية فبدالً . خالل العمل على استعادة التاريخ المشترك

الـذاكرة إلـى    هذهتحّولت _ التي يستلزم تشكيلها التغلب على كافة االنتماءات الصغيرة _األّمة 

ُسلبت فإنها تحّولت بواسطة الفلسطينية وألن القرية . واألّمة هذه االنتماءاتحلقة وصل تربط بين 

ولما كان التـاريخ لفئـة الالجئـين هـو      (1).الفلسطينيين إلى وطنهم نتماءالالذاكرة إلى طريق 

لمجتمع ما قبل اللجوء، ة يالتشريد، والتهجير، وتدمير األسس االقتصادية، واالجتماعية، والسياس

فقد بدأت الجماعة بتشكيل ذاكرة جماعية خاصة بها تمثل مرحلة ما بعد اللجوء، مع االسـتمرار  

العالقة بين الالجئين وعملية إعادة "وتؤكد الدراسات األنثروبولوجية أن . في استحضار الماضي

مخيمات ممـا هـي بـين    الوعي الوطني التاريخي هي أكثر وضوحاً بين الالجئين القاطنين في 

فقد تمكن الالجئون الفلسطينيون من تجاوز الصعاب الناتجة عـن  ". أولئك الذين يعيشون خارجها

عملية التشريد والتهجير التي تعرضوا لها كافة ليشكلوا عالمهم الخاص بهم، وتمكنوا من تحويل 

تآلفـة مترابطـة   هذه الصعاب إلى عوامل دافعة لهم، لذا نجح الالجئون في تشكيل جماعـات م 

بالرغم من الظروف الصعبة التي لم يعانوها قبل مرحلة اللجوء، بل استطاعوا أن يظهروا قـدراً  

  (2).كبيراً من تنظيم أنفسهم داخل هذه المخيمات

بالتوازي مع ذلك، بدأت عند الالجئ عملية تشكيل الذاكرة الجماعية الخاصـة بـه فـي    

وقد أسهم أمل الالجئين بـالعودة لـديارهم،   . يس واقعاًالوقت الذي غدا فيه الوطن مجرد حلم ول

باعتباره القاسم المشترك بينهم، في تفعيل النشاطات السياسية، واإلنسانية، والثقافية، والتربويـة  

بينهم وتجديدها كافة، إضافة إلسهامه في إعادة تشكيل ذهنية الالجئ التي مكنته من التكيف مـع  

فيه، مما أكسب الالجئ القدرة على تحمل الظروف والصعاب التي  الواقع الجديد الذي وجد نفسه

فقد أخذ الالجئون يتذكرون قراهم ومدنهم التي هجروا منها، ويتحـدثون ألبنـائهم   . تواجهه كافة

كـذلك  , وأحفادهم أمام خيامهم في مخيمات اللجوء عن ماضيهم وعاداتهم في المناسبات واألعياد

   (3).ضد االحتالل والشهداء واألبطال وغيرها من الذكريات تذاكروا الثورات التي خاضوها

                                           
: ، علـى الموقـع االلكترونـي التـالي    12/5/2009، أجراس العودة، في الذاكرة والتاريخ: فلسطينياًبشارة، عزمي،  (1)

http://ajras.org/?page=show_details&Id=84&table=studies 
 .سابق مرجعالمخيم وإشكالية الهوية الفلسطينية، نت، . اسالم أون الين (2)
 .المرجع السابق (3)
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دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في تعزيـز  : " ففي دراسة قام بها عماد اشتية بعنوان

" دراسة تطبيقية على مركز يافا الثقافي بمخيم بالطة: ثقافة حق العودة عند الالجئين الفلسطينيين

اسة أنهم يفكرون كثيراً  بالقصص التي يرويهـا الكبـار   من عينة الدر% 95.69أشارت إلى أن 

وبعدها، وهذا يدلل على مدى ارتباط أبنـاء   عن البلدات الفلسطينية التي دمرت في أثناء الهجرة

الالجئين الفلسطينيين وأحفادهم بالمدن والقرى التي هجر منها آباؤهم وأجدادهم من خالل هـذه  

  (1).لقرى أصبحت جزءاً أصيالً ال ينسى من ذاكرتهمالقصص والروايات، وأن هذه المدن وا

من هنا نالحظ أن هناك مرحلتين تعاقبتا على الذاكرة الفلسطينية بعـد النكبـة، مرحلـة    

الذاكرة الحسية والتي تشكلت لدى الجيل األول الذي عايش النكبة بتبعاتها كافة، فيمـا امتـازت   

ة لغوية بامتياز تعتمد علـى مـا   ذاكربأنها _ النكبة الذين لم يعايشوا _ الذاكرة عند الجيل الثاني 

ر إلى أخرى تصـو  اًمن ذاكرة تصور واقع الذاكرةتحولت وعلى هذا النحو، سرده الجيل األول 

  (2).، ومن ذاكرة تتحدث بلغة الصورة الحسية إلى أخرى تتحدث لغة العبارةاًغياب

ومع مرور الوقت، غدت هـذه   .هذا بدأت عملية تشكيل الذاكرة الجماعية بين الالجئينب

أن الالحقـة  مهمة األجيال  وغدتزءاً من عملية معقدة تهدف إلى خلق ذهنية عامة، الذكريات ج

ـ  وأصبح الحديث يمتد ليشمل بناءها وأحفادها عن فلسطين، تخبر أ ح بذكريات المخيم الـذي أص

صحيح إني : "ة حين قالمخيم بالط يأحد الجئ) محمد نايف(هذا ما أشار إليه  (3).لفلسطين رمزاً

ما انولدت بيافا، وال عمري شفتها، بس كأني بعرفها شبر شبر من كثر ما حكالنا عنهـا أبـوي،   

ياما حكالنا سيدي عن أيام يافا وبيارات البرتقال بيافا، حتى صارت صورة ...وسيدي اهللا يرحمه

إحنا وأوالدنا رح نورث  بس...رحلواواسم يافا محفور بقلبنا ومرسوم على جبينا، يمكن الكبار ي

عنهم حب أرضنا، قبل ما نورث كواشين األراضي عنهم، هذا حق آبائنا وأجدادنا اللـي مـاتوا   

مـن  ) آيات جميـل (أما الالجئة  (4)".وهمه بوصونا عليه وإنه ما نفرط فيه ولو على قطع رقابنا

                                           
 .، مرجع سابقدور مؤسسات التنشئة االجتماعية في تعزيز ثقافة حق العودة عند الالجئين الفلسطينييناشتية، عماد،  (1)
: ، على الموقع االلكتروني التـالي 27/6/2008، أجراس العودة، البنية اإلبستيمولوجية للذاكرة النصيةإغبارية، أحمد،  (2)

http://www.ajras.org/?page=show_details&Id=34&table=studies 
  .مرجع سابقالمخيم وإشكالية الهوية الفلسطينية، نت، . اسالم أون الين (3)
 ،، مركـز العـودة الفلسـطيني   ويتمسكون بحق العودة"الحلول"الجئو الضفة يرفضون أبو سمره، قيس، وذوقان، لبابا،  (4)

-http://www.prc.org.uk/newsite/ar/refugee-camps-ar/palestinian: تـالي ، على الموقع االلكتروني ال2009

refugees-west-bank/191--lr- 
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هذه الحيـاة، وأن   من يعتقد أن الجيل األول للهجرة سيموت وسيرحل عن:"مخيم عسكر فقد قالت

الجيل الجديد سينسى ولن يطالب بحقه بالعودة فهو مخطئ، أعتقد أن أبناء الالجئين الذين عاشوا 

  (1)".حياة المخيمات وقسوتها، لن ينسوا حقهم بالعودة مهما كلفهم األمر من تضحيات

زاً في بار دوراًفالمخيم كونه يمثل المحتوى االجتماعي واالقتصادي والسياسي، فقد أدى 

 ندما كان الخطر يتهدد الوجود الفلسطيني، كان المخيم يشكل مصدر جذبفع. حفظ وجود الالجئ

المراحل الحرجة التي يمر بها الناس عندما يكونون بالقرب من " (2)للقاطنين خارجه، واستقطاب

مام بعضهم يمكن أن يتخطوها بطريقة أفضل مثل االجتياحات، واأليام العادية كل ينصرف لالهت

وما يدلل على ذلك ما وقع فعالً في الثمانينيات عند قيام االحتالل الصهيوني بحصـار   (3)".بعمله

عضو اللجنة الشعبية وأحـد كـوادر فصـائل    ) أبو مصطفى(مخيم شاتيال في لبنان، حيث أشار 

 ولم نكن نتوقع مثـل ...المقاومة في مخيم إلى أن الكل كان يقاتل من أجل نفسه ومن أجل مخيمه

فقد عاد أبناء المخيم ممن كانوا خارجـه تشـبثاً بمخـيمهم، وناسـهم،     . هذه المواجهة والتحدي

   (4).وأعرافهم

من الالجئين يرغبون في البقاء بالمخيمات ألسباب وطنيـه،  % 58وقد بينت دراسة أن 

فـالالجئون   (5).حيث يعتبرون البقاء في المخيم واجب وطني وألن زوال المخيم زوال لقضيتهم

نيون عند شعورهم بأي خطر يتهدد المخيم، مـن مشـاريع تصـفية أو تـوطين كـانوا      الفلسطي

يتواجدون داخله يدافعون عنه، وقد قدم الالجئون الشهداء والجرحى واألسرى في سبيل الحفـاظ  

تحرك الناس للعيش خـارج  يأي فقد كان األمر غير ذلك؛  ،يةدالعا الظروففي  أما. على بقائه

، إضـافة  واالكتظاظ الشـديد  ،العيش وةقسالسكن داخله، وأزمة من األسباب، منها المخيم لجملة 

وغيـر   ،يلة للسـقوط ، فالمنازل آ)االونروا(كـ تراجع الخدمات التي تقدمها المؤسسات الدولية ل

                                           
، ويتمســكون بحــق العــودة  "الحلــول"الجئــو الضــفة يرفضــون   مركــز العــودة الفلســطيني،    (1)

http://www.prc.org.uk/newsite/ar/refugee-camps-ar/palestinian-refugees-west-bank/191--lr- 
 .مرجع سابقالمخيم وإشكالية الهوية الفلسطينية، نت، . اسالم أون الين (2)
 .1/3/2010أجريت بتاريخ مقابلة غسان كشيك، من سكان مخيم بالطه،  (3)
، 1، ط"الـوطني " و" محلـي "تجسيدات الهوية لدى مخيمات الالجئين الفلسطينيين رؤية جديدة للـصايغ، روزماري،  (4)

 . 16، ص 2009بديل،  بيت لحم، مركز
واقع المشكالت التي تواجه مراكز نشاطات الشباب في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية داود، تيسير،  (5)

 .5، ص1996، رسالة ماجستير غير منشوره، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، من وجهة نظر اإلداريين
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، وتدني المستويات الصحية عالوة على انتشار نسبة البطالة بين أبنائه وارتفاعها ،صالحة للسكن

ة واالقتصادية، كل ذلك كان يدفع الالجئين داخل المخيمات للتفكير بـالخروج منهـا،   واالجتماعي

والبحث عن مكان آخر خارجة، بهدف تحسين مستوى المعيشية، والحصول على فرص عمـل  

   (1).ومسكن أفضل؛ ألن مثل هذه اإلمكانات لم تكن متوفرة داخل حدود المخيم

حين بين األسباب التي دفعته للخـروج مـن   وقد أكد على هذا أحد الجئي مخيم بالطه 

كان من أهم األسباب التي دفعتني للخروج من المخيم، ضيق مسكن األسرة بحيث :" المخيم، قائالً

ال يتسع إلنشاء أسرة إضافية، كما أن بيئة المخيم المكتظة بالسكان والمساكن بحيـث أن الهـواء   

إضافةً إلى الضوضاء أثناء النهار وأحياناً أثناء والشمس أحياناً ال تدخل البيوت من شده التالصق 

   (2)".الليل، كذلك ينقص المخيم المرافق العامة والترفيهية لكي يزاول األطفال هواياتهم باللعب

كما أدى الالجئون الفلسطينيون دوراً مهماً في الحفاظ على المخيم من خـالل إسـقاطهم   

طين التي هددت بقاء المخيمات الشاهد الحـي  لسياسات الطمس كافة، ورفضهم كل مشاريع التو

ودافـع الالجئـون   . على سياسات االحتالل الصهيوني، وما لحق بهم مـن تشـريد وتهجيـر   

الفلسطينيون عن استمرار المخيم وبقائه، فاشتركوا في األحزاب السياسية، وشكلوا أطراً وهياكل 

ة، واللجان الشـعبية التـي تصـدت    جديدة، كلجنة الدفاع عن حقوق الالجئين، والمراكز الثقافي

المؤتمرات، وقامت بمختلف  ملت على تنظيملمحاوالت التفريط بحقوق الالجئين الفلسطينيين، وع

النشاطات الهادفة لحماية حقوق الالجئين الفلسطينيين، والمحافظة على الهوية الفلسطينية وذلـك  

ذه المؤسسـات الفاعلـة سـميت    حتى أن أسماء ه. من خالل التمسك بحقهم في العودة لديارهم

لقد استطاعوا ذلك والـدليل  "بأسماء مدن وقرى هجروا منها تأكيداً منهم على عمق االرتباط بها، 

كثرة المؤسسات التي تحمل أسماء المناطق التي هجر منها أهل المخيم مثل مركز يافـا ونهـر   

الخطـوة األولـى   يم تشـكل  ية المختصففالالجئون الفلسطينيون يدركون أن  (3)".العوجا ويازور

الذي أكـد، فـي    (4)الحتالل الصهيونيوحسم الصراع لصالح ا ،تصفية القضية الفلسطينية ككلل

) ناتان شارانكسي(أكثر من مناسبة، على ضرورة التخلص من المخيم، وهذا ما ورد على لسان 

                                           
 .مرجع سابقوإشكالية الهوية الفلسطينية،  المخيمنت، . اسالم أون الين (1)
 .11/3/2010أجريت بتاريخ  مقابلةمروان جميل، من سكان مخيم بالطه سابقاً،  (2)
 .1/3/2010:أجريت بتاريخ مقابلةغسان كشيك، من سكان مخيم بالطه،  (3)
 .مرجع سابقالمخيم وإشكالية الهوية الفلسطينية، نت، . اسالم أون الين (4)
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إلنسانية المعيبة، وذلك تفكيك مخيمات الالجئين الفلسطينيين كلها، وإنهاء هذه المأساة ا:" حين قال

   (1).بقاء مخيمات الالجئين الفلسطينيين بالمعيبة) شارانكسي(، فقد اعتبر ..."حيث يوجد الجئون

  الل الصهيوني لتصفية المخيماتسياسات االحت 6.1.5  

لشعور االحتالل الصهيوني بالخطر المنطلق مـن مشـاركة مخيمـات الالجئـين      كان

دافع للسعي بكل الوسائل لتصفية وجودها وإنهائها، وهذا ما أكـده  الفلسطينيين بالعمل العسكري 

إن من مصلحتنا الكبرى أن ندمر هذه المخيمات مرة واحـدة وإلـى   :" حين قال) ارئيل شارون(

ربط إمكانية تحقيق تسـوية مـع   ) رؤوفين ريفلين(كما أن رئيس الكنيست اإلسرائيلي  (2)".األبد

فكيك مخيمات الالجئين في الضفة الغربية وقطـاع غـزة ودول   السلطة الفلسطينية بالعمل على ت

  ـ :منها) تدمير المخيمات(العديد من المشاريع لتحقيق ذلك الهدف ) إسرائيل(وقدمت  (3).الجوار

صـندوق االئتمـان للتنميـة    "سعى االحتالل الصهيوني إلنشاء ما يسـمى  ) 1970(في عام . 1

؛ بهدف تصفية مخيمات الالجئـين، ونقـل   )ون بيرسشمع(رأسه " االقتصادية وتوطين الالجئين

مسؤوليتها إلى البلديات والسلطات المحلية في المدن المجاورة، وكذلك العمل على إنهـاء عمـل   

  (4).في هذه المخيمات) االونروا(وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

خالل تـوفير   بخطة لتأهيل الالجئين من) 1973(عام ) غاليلي(تقدم : خطة يسرائيل غاليلي. 2

  . مساكن لهم مجاورة للمخيمات، أو تحويل المخيمات إلى المدن، أو دمجها في البلدات المجاورة

بخطة لبناء مساكن ) 1982(اليهودي العراقي عام ) بورت(تقدم : خطة مردخاي بن ـ بورت . 3

يـتم   جديدة لالجئين بالقرب من المخيمات، وقد اشتملت هذه الخطة على عدة عناصر، علـى أن 

  :تنفيذها خالل خمسة أعوام، من أبرز هذه العناصر

                                           
 .59، ص مرجع سابق، الذكرى الستون لنكبة فلسطينمة، سعيد، سال (1)
 .124، صمرجع سابق، مجلة الهجرة القسرية الفلسطينيةجرار، ناجح،  (2)
على  ،194الكنيست يرهن التسوية بتفكيك مخيمات الالجئين، المجموعة فارس، عبد القادر، و أبو غربية، عبد الجبار،  (3)

  http://www.group194.net/?page=ShowDetails&table=news&Id=6913 :الموقع االلكتروني التالي
، 19/6/2007أوضاع الالجئين الفلسطينيين داخل فلسطين في الضفة الغربية، المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات،  (4)

 http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=645&table=pa_documents:على الموقع االلكتروني
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% 5بناء مساكن جديدة لسكان المخيمات تتم على مراحل، إذ ينتقل إليها في العـام األول  . 1

في العام الثالث، وينتقل في العامين الرابع % 25في العام الثاني، و% 15من السكان، ثم 

  .  من السكان% 30والخامس 

  . سكاني الجديد صفة بلدية مستقلةمنح الوضع ال. 2

  (1).وفقاً لخطة شاملة" ابن بيتك بنفسك"إعطاء األراضي، وتوفير المساعدة تحت شعار . 3

إضافة لذلك، استمرت محاوالت االحتالل الصهيوني لطمس معالم المخيمات الفلسطينية 

موشـية  (ا ما دفـع  وتهجير سكانها، خاصة بعد تزايد هجمات المقاومة المسلحة من داخلها، وهذ

وزير الدفاع الصهيوني في حينه وبحجة ذلك لتنفيذ خطة لتصفية المخيمات على مراحـل  ) ديان

عدة، كان بداية تنفيذها في مخيم جباليا أكثر المخيمات ازدحاماً بالسكان في قطاع غـزة، وقـد   

) 150( تذرع بعملية نفذت ضد جنود االحتالل في ذلك المخيم، فأصدر أوامـره بهـدم حـوالي   

  :رية، ولم يكتف بذلك بل عمل علىمنزالً؛ مما أدى لتشريد جميع السكان لمنطقة العريش المص

فقد عمل على شق طرق ترابية داخل المخيم بعرض عشرين متراً يسمح : شق طرق ترابيـة . 1

بدخول اآلليات العسكرية اإلسرائيلية، وبالتالي إمكانية التحرك داخل المخيم بسهولة والوصول 

وفـي مرحلـة   . إلى المقاومين بسرعة، وذلك من خالل هدم آالف المنازل وتشريد سـكانها 

أخرى، عمل االحتالل على هدم المزيد من البيوت داخل المخيمات، ولكن، في هذه المرحلـة  

ة العريش، بل وزعهم على مناطق أخرى؛ ألن نقلهـم فـي المـرة    قلم يقم بنقل السكان لمنط

إضافة لخشية االحتالل من انتشار ثقافة المقاومة، وانتقالها من قطاع السابقة كان دون جدوى، 

لذلك عمل االحتالل على ابتداع أسلوب آخر لتفريغ المخيمات تحت مسمى . غزة إلى العريش

  ". مشاريع اإلسكان"

تتمثل هذه الخطة باستصالح مساحات من األراضي؛ وذلك لتسهيل حركة : مشاريع اإلسكان .2

الل الصهيوني، وتسهيل إغالق األحياء السكانية، ومطاردة المطلوبين، وكـذلك  دوريات االحت

تقليل المنافذ التي تصل المخيمات بالمدن، إضافة لبناء هذه األحياء بالقرب من المسـتوطنات  

                                           
 .103، صمرجع سابق ،الالجئون الفلسطينيون والعملية السلميةزريق، إيليا،  (1)
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لكن االحتالل الصهيوني لم يكتف بذلك، بل وضع شروطاً أمام مـن  . لتسهيل مراقبة السكان

  :ت من األراضي، من بينهاالمساحايحتاج مثل هذه 

  . أن يقوم الالجئ داخل المخيم بهدم منزله بنفسه، ودفع ثمن قطعة األرض مقدماً. أ

  .ال يحق لالجئ تملك قطعة األرض، وال التصرف بها بيعاً أو إيجاراً، بل يوقع عقد إيجار. ب

  . يسمح له بقراءتهالعقد مكتوب بالعبرية وال يسمح بترجمته، ومن يستطيع قراءة العبرية ال . ج

ال يحق لالجئ االطالع على بنود العقد، بل عليه التوقيع على آخر صفحة منه فقـط، وال  . د

  (1).يحق له الحصول على نسخه من هذا العقد

تتم : على مرحليتين )ميخائيل برونو(بروفيسور الالمشروع وضع هذا : مشروع لجنة برونو. 4

ويقدم تصوراً لحـل قضـية    ،)1969(لثانية مع أواخر، وا)1968(المرحلة األولى مع بداية 

وقطـاع  الغربية تحرير التجارة بين الضفة  نيتضم ،وقطاع غزةالغربية  الالجئين في الضفة

، ةسكانها عن طريق منح حوافز اقتصادين مع إفراغ المخيمات تدريجياً م ،)إسرائيل(وغزة 

اطق التي لجئوا إليها، وخلق فرص وصناعية في المنة تنمية زراعي حداثوإ ،وإقامة مساكن

  (2).عمل لهم بتمويل دولي

بالرغم من كل هذه المشاريع، والممارسات بحق الالجئين الفلسطينيين فـي المخيمـات   

وإن نجحت فـي  _ والهادفة لتصفية مخيمات الالجئين، ترى الباحثة أن هذه المشاريع واألفكار 

ودليـل  , لمتمثل بتصفية المخيمات بشكل نهائيلم تحقق الهدف الرئيس ا_ تحقيق بعض أهدافها 

ذلك صمود مخيمات الالجئين الفلسطينيين أمام ممارسات االحتالل الصهيوني كافة حتى يومنـا  

  . هذا

                                           
، علـى الموقـع   2008، 9، مجلة العودة، عمخيمات الالجئين عقبة كؤود أمام المشروع الصهيونيأبو شماله، مجدي،  (1)

 http://www.alawda-mag.com/default.asp?issueId=9&contentid=305&MenuID=31: االلكتروني
، ص 2001للنشـر والتوزيـع،    الشروق دارعمان، ، الالجئون الفلسطينيون بين العودة والتوطين: الجندي، إبراهيم (2)

49. 
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  نيين في المخيماتظاهرة بقاء الالجئين الفلسطي 7.1.5

  :نهام, خيمات اللجوء ألسباب عدةيرجع بقاء عدد كبير من الالجئين الفلسطينيين داخل م

  .عدم توفر الموارد والمصادر الكافية لالجئ للبحث عن أماكن بديلة خارج حدود المخيم. 1

  . لحق العودة إلى الديار بقاء المخيم رمزاً. 2

  . القوانين االجتماعية والقانونية والسياسية المفروضة على الالجئين في مخيمات اللجوء. 3

  (1). اعية داخل حدود المخيم، وأسهم في البقاء فيهالترابط العائلي عزز من البنية االجتم. 4

  مستقبل المخيمات الفلسطينية 8.1.5

  :ت الفلسطينية بأمرين مهمين همايرتبط مستقبل المخيما  

تطوير المرافق المدنية للمخيمات الفلسطينية، وذلك تأكيداً على المبدأ المتمثل في أن تحسين  :أوالً

  . يعني إنهاء حق العودة أوضاع الالجئين الفلسطينيين ال

العمل على إيجاد حل سياسي منصف لقضية فلسطين تتضمن إعادة النظر فـي موضـوع    :ثانياً

  (2). الالجئين الفلسطينيين، وكذلك حق العودة

  ت الالجئين في الحياة السياسيةمشاركة مخيما 9.1.5

لفرد مـن القيـام   المشاركة في الحياة السياسية شكل من أشكال النشاط السياسي، تمكن ا

بدور في الحياة السياسية، وهي من أبرز العناصر لبناء االندماج السياسي؛ لألثر الذي تتركه هذه 

وقد تعددت صور هـذه المشـاركة، كحـق    . المشاركة في اتخاذ القرارات، واختيار المسئولين

                                           
 .مرجع سابق، حقائق ومعطيات الالجئين الفلسطينيينمركز بديل،  (1)
فلسـطيني للدراسـات اإلقليميـة،    ، البيرة، المركز ال2، طموسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسـطينية اشتيه، محمد،  (2)

 .538، ص2009



  117

ي أبـرز هـذه   االنتخاب والترشيح، واالنضمام في عضوية الهيئات الحزبية والتنظيمية، وإن بق

  (1).لفعلي في اتخاذ القراراتاألشكال وأهمها التمثيل السياسي داخل النظام السياسي، واالشتراك ا

تشكل السياسة أهمية كبيرة بالنسبة للفلسطينيين عامة، ولالجئين الفلسـطينيين خاصـة،   

ني وستقوم بحكم واقعهم وتجربتهم الخاصة، فالسياسة أدت دوراً في تحديد مصير الالجئ الفلسطي

بدور أساسي في تحديد مستقبلة، وهذا ما يفسر مشاركة الالجئين في األحداث السياسـية داخـل   

أصبحت المخيمات المجال الخصب ألنشطة ) 1948(فبعد نكبة . فلسطين، أو في البلدان المضيفة

محاوالتهم  ، فانخرط أبناؤها بالمقاومة، فقد تعددل على النكبةة فعكرد القوى السياسية التي برزت

لتنظيم أنفسهم سياسياً واجتماعياً، وتعددت مشاركتهم في الحياة السياسية بين االنضمام لألحزاب 

. السياسية، والمشاركة في االنتخابات، وتأسيس االتحادات الطالبية والعمالية والنسوية وغيرهـا 

ومـة الفلسـطينية   وقيام حركـة المقا  ،)1964(وقد أدى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 

إلى ارتفاع وتيرة حالة التنظيم السياسـي واالجتمـاعي فـي التجمعـات      )1967(المسلحة عام 

، األمر الذي دفع االحتالل الصهيوني العتبار المخيمات هدفاً الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها

   (2)).2002(، وجنين عام )1982(لعدوانه ومجازره المستمرة كمجزرتي صبرا وشاتيال عام 

  المشاركة في األحزاب السياسية 1.9.1.5

لم يكتف الالجئون الفلسطينيون بالحديث عن األحداث السياسية المحيطة، بـل أّدوا دوراً  

مهماً في الحركات السياسية في الوطن العربي كافة، وانصب اهتمامهم على الحركات واألحزاب 

عبي السوري، وحـزب البعـث، واألخـوان    العربية الوحدوية المعادية لالستعمار، كالحزب الش

إضافة لذلك، شارك الالجئون في العديد مـن الفعاليـات   . المسلمين، والحزب الناصري وغيرها

السياسية داخل الدول المضيفة، كالمشاركة في اإلضرابات والمسيرات السلمية والعنفيه، وكـذلك  

حدة األمـة العربيـة واسـتقاللها    وقد كان الدافع األساسي في ذلك هو و. في التنظيمات السرية

وقد أثر هذا النشاط السياسي سلباً في الالجئين، خاصة في الدول المضيفة لهم . وتحرير فلسطين

  (3).التي اعتبرتهم غرباء فيها، وقد تعرضوا لالعتقال والتضييق عليهم، خاصة في المخيمات

                                           
 .77_74، ص مرجع سبق ذكره، الثقافة السياسية الفلسطينيةالزبيدي، باسم،  (1)
 . مرجع سابق، أوضاع الالجئين الفلسطينيينمركز المعلومات الوطني الفلسطيني،  (2)
  .70ص ،1974، آب 36 ، عينيةشؤون فلسطمجلة  ،مخيمات الفلسطينيين ونظرة فسيولوجية، بسام، سرحان (3)
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ـ )2000(، وانتفاضة األقصى )1987(وخالل انتفاضة  ات فـي الضـفة   ، قادت المخيم

الغربية وقطاع غزة شعلة االنتفاضة، إذ كانت بمثابة البركان الذي انفجر في وجـه ممارسـات   

وقـدرت مؤسسـات   . االحتالل الصهيوني الذي عمل على اغتيال أبرز قادتهم، واعتقال أبنائهم

ـ ) 1200(من ثلث شهداء االنتفاضة البالغ عددهم حقوق اإلنسان بأن أكثر   الًشهيد ينحدرون أص

 -االنتفاضـة   منذ بـدء الصهيوني أن نصف الذين اغتالهم االحتالل ، والفلسطينية المخيمات من

فقد اغتال االحتالل كثيراً مـن  من المخيمات،  كانوا أيضاً -فلسطينياً )70(يربو عددهم على الـ

 (1).مخـيم بالطـة  مـن  " جمال منصور"من مخيم عسكر في نابلس، و" جمال سليم": القادة مثل

 تضررت تضرر جزئي منزالً )750(لهدم كامل، إلى جانب أكثر  منزالً )35(عرض اإلضافة لتب

الرغم من كل هذه السياسات القمعية بحق الالجئـين  بو. في مخيم بالطه خالل انتفاضة األقصى

   (2).داخل المخيمات فإنهم لم يتوقفوا عن كفاحهم ضد االحتالل الصهيوني

تبين التوزيع " االنتفاضة خالل عامين في أرقام"ان بعنوان وفي دراسة أعدها مركز الميز

من مجموع الشـهداء هـم مـن    % 89.3النسبي للشهداء حسب التجمعات السكنية، أوضح أن 

من أصحاب المنازل التي دّمرها االحتالل خالل انتفاضـة  % 58.9المخيمات، باإلضافة إلى أن 

اخل المخيمات الفلسطينية توجهـات ومواقـف   وقد كان لالجئين د (3). األقصى هم من الالجئين

تمثل في الجيل القديم الذي ظـل انتمـاؤه قائمـاً    : مختلفة من الحركات السياسية، فالتوجه األول

للقيادات الوطنية، وكان يرى أن األحزاب السياسية الجديدة ضد الدين، لذلك كان ال يثق كثيـراً  

بة الذين انضموا إلى األحزاب السياسـية المعارضـة   فقد تمثل بجيل النك: أما التوجه الثاني. فيها

تمثل بقلة سعوا إلى دراسة األحزاب السياسية القائمة، ورأوا أنها : األخير والتوجه. للوضع القائم

ال تلبي تطلعاتهم نحو إيجاد حل للقضية الفلسطينية وقضية الالجئين، لذا عملـوا علـى تشـكيل    

  (4).كة الوطنية العربيةحركة سياسية خاصة بهم أخذت شكل الحر

                                           
: ، على الموقع االلكتروني التالي28/2/2002نت، . ، إسالم اون الينمخزن المقاومة...مخيم بالطةعبد الهادي، مها،  (1)

http://www.antomlife.com/Arabic/news/2002-02/28/article11a.shtml 
 .مرجع سابق, ...بالطة مألف الجئ يعيشون الموت والحلم في مخي 23 ,عزيزة, نوفل (2)
: ، علـى الموقـع االلكترونـي التـالي    9/4/2003نت، .إسالم اون الين الجئو فلسطين في المخيمات،خويرة، سامر،  (3)

http://www.islamonline.net/arabic/In_Depth/Refugee_Palestine/04/Rebort_05.html 
 .102، صمرجع سابق، الهجرة القسرية الفلسطينيةجرار، ناجح،  (4)
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  المشاركة في االنتخابات 2.9.1.5

مر الشعب الفلسطيني بظروف صعبه فرضها عليه االحتالل الصهيوني، حـرم خاللهـا   

من ممارسة أدنى حقوقه اإلنسانية، أال وهي اختيار من يمثله في مختلف المؤسسات العامـة أو  

بغض النظـر عـن نوعهـا محليـة، أو     _ الخاصة، لذلك احتلت قضية االنتخابات الفلسطينية 

أهمية كبيرة بالنسبة للفلسطينيين بشـكل عـام،   _ تشريعية، أو تنظيمية، أو جمعيات، أو مراكز 

فقد شارك الالجئون الفلسطينيون في االنتخابات التشـريعية  . والالجئين الفلسطينيين بشكل خاص

منهم، وأصبح لهم لجنه خاصة نتخب بعض ا، وقد )2006(، وكذلك عام )1996(والرئاسية عام 

بهم داخل المجلس التشريعي، إذ كان لهذه المشاركة األهمية في أن يبقى موضوع الالجئين داخل 

المجلس التشريعي حاضراً على سلم األوليات، وذلك من خالل ممثلي الالجئين داخـل المجلـس   

  (1).التشريعي

، أشارت إلى أن )2007(ة عام ففي دراسة للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحي

هم من الالجئين الفلسـطينيين، مـنهم   ) نائباً 48(، )2006(ثلث أعضاء المجلس التشريعي عام 

نائبـاً  ) 29(كما أشارت إلى أن . يقطنون قطاع غزة) 26(نائباً يقطنون الضفة الغربية، و) 22(

. تمون لحركـة فـتح  ين% 31 أي) 15(من النواب الالجئين ينتمون لحركة حماس، و% 60أي 

من النواب الالجئين يسكنون في المخيمـات،  % 47نائباً أي ) 23(إضافة لذلك بينت الدراسة أن 

 23(كما أشارت إلى ارتفاع نسبة أعضـاء المجلـس   . يسكنون المدن والبلدات والقرى% 53و

 أي) 13(في المجلس السابق، منهم % 11مقارنة بـ % 17.4القاطنين في المخيمات إلى ) نائباً

  (2).نواب سكان الضفة الغربية% 43.5 أي) 10(نائباً من سكان قطاع غزة و% 56.5

, وبما أن الالجئين الفلسطينيين داخل مخيمات اللجوء يعدون جزءاً من الشعب الفلسطيني

على الرغم من تميز المخيمات بأوضاع سياسية معينه، إال أن ذلك لم يمنـع مشـاركتهم فـي    و

ما مدى تأثير مشاركة الالجئين في : آلتية قائمةا ةالمطروحاألسئلة  تية، لكن بقيالعملية االنتخاب

                                           
 ،"مقارنة بين دور لجـان المخيمـات فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة       : " ورقة عمل بعنواننصر اهللا، تيسير،  (1)

 http://nasrallah.org/?page=details&newsID=85&cat=2: ، على الموقع االلكتروني التالي22/6/2004
، رام اهللا، )الرئاسية، والتشـريعية، والحكـم المحلـي   : (يةاالنتخابات الفلسطينية الثانالشقاقي، خليل، وحرب، جهاد،  (2)

 .216، ص2007المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، كانون الثاني 
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المخيمات في العملية االنتخابية على وضعهم باعتبارهم الجئين؟ وهل المشاركة تنفي عنهم صفه 

الالجئ؟ فقد تباينت مواقف الالجئين الفلسطينيين بهذا الخصوص؛ فظهرت توجهات عدة حـول  

ن الفلسطينيين داخل المخيمات في العملية االنتخابية، منها ما كـان يـدعو إلـى    مشاركة الالجئي

  . ولكل أسبابه ومبرراته تجاه ذلك, ومنها من كان متخوفاً من ذلك, ضرورة المشاركة

انتخابات مهما كانت، تشريعية  ةيرى ضرورة مشاركة الالجئين في المخيمات بأي: التوجه األول

يرى هؤالء أن هذه المشاركة ال تؤثر في حقهم في العودة إلـى ديـارهم   أو حزبية أو بلدية، إذ 

واستعادة ممتلكاتهم، بل إن هذه المشاركة قد تعمل على تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية 

والصحية والخدماتيه كافة داخل المخيمات، وإن هذا التحسين ال يتعارض مع حق العودة، إذ أكد 

مشاركة المخيمات مـن أجـل أن   "نة خدمات مخيم بالطة على ضرورة رئيس لج) أحمد ذوقان(

يكون هنالك تحسين باألوضاع الحياتية والمعيشية، فمن حق الالجئ في المخيم أن يعيش بكرامة، 

وكـذلك  , وأن يحسن وضعه الصحي واالجتماعي والخدماتي، وحق العودة أيضاً هو حق مقدس

  (1)".حق عيش الالجئ بكرامة وعيش كريم هو أيضاً

فهم يرون أن بمشاركتهم في االنتخابات سحب لذرائع التفرقة بين الجئ ومـواطن فـي   

محاولة منهم لتعزيز الوحدة واالبتعاد عن كل ما يسهم في التفرقة، وقد أشار  فتحـي الوحيـدي   

تها المشاركة في االنتخابات لها سلبيا:" عضو اللجنة العليا لالنتخابات المركزية إلى ذلك حين قال

ألن تشكيل مجلس للمخيم وإجراء انتخابات خاصة به، من شأنه أن يعمل تفرقة ما ...وايجابياتها

وقد دللَّ أصحاب هـذا التوجـه علـى     (2)".بين الالجئين والمواطنين وهذا ما ال نريده ونرفضه

ـ   تحاولت في الثمانينيا) إسرائيل(موقفهم من أن  ات تكوين مجالس قروية وبلديـة إال أن المخيم

استطاعت أن تحافظ على قضيتها السياسية في مختلف المحافل الدولية، وبالتالي فإن قضيتهم لم 

إضافة لـذلك يعتبـر   . تنته بتشكيل مثل هذه المجالس، كما هو الحال في مخيم المغازي والبريج

 المؤيدون أن المشاركة حق من حقوقهم اإلنسانية التي كفلتها لهم مختلـف الشـرائع والقـوانين   

  (3).الدولية

                                           
  .51، 34، ص ص مرجع سابقاللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر القديم،  (1)
 .8، ص2005، حزيران )الغربية وقطاع غزةالضفة (مخيمات الالجئين واالنتخابات المحلية دائرة شؤون الالجئين،  (2)
، 18/10/2004، 12632، جريدة القـدس، ع  المؤيدون والمعارضون والحل...الالجئون واالنتخاباتإبراهيم، يوسف،  (3)

 .19ص
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أما من الناحية القانونية، فيرى أصحاب هذا التوجه أنه ال يوجد نص قانوني أو أي قرار 

سياسي فلسطيني يمنع الالجئين داخل المخيمات من المشاركة باالنتخابات، سـواء المحليـة أو   

م فـي  التشريعية، إضافة لذلك لم تتناول القرارات الدولية الخاصة بالالجئين موضوع مشـاركته 

االنتخابات، وقد دلل أصحاب هذا التوجه على رأيهم من خالل طرحهم لتجربة مشاركة الالجئين 

وأن هذه المشاركة لم يكـن لهـا أي   , الفلسطينيين في قطاع عزة في انتخابات المجالس المحلية

انعكاس على الوضع السياسي للمخيمات وال على حق العودة، أو على دور وكالة غوث وتشغيل 

ال اعتقد أن مشاركة الالجئين الفلسطينيين فـي المخيمـات   " (1)).االونروا(الجئين الفلسطينيين ال

باالنتخابات ينفي عنهم صفة اللجوء، وأعتقد أن مشاركة المخيمات باالنتخابات جيـدة، فنجـاح   

ودالل  األفغـاني، كامل ، حسام خضر -من مخيم بالطة ) 1996(مرشحين بانتخابات عام  ةثالث

  (2)".هو الدليل على ذلك_  ةسالم

كما أن المخيمات كانت قد شاركت في انتخابات المجلس التشريعي دون أن يؤثر ذلـك  

عميد كلية الحقوق بجامعة األزهر بغزة وقد أكد على ذلك  عبد الرحمن أبو النصر . في حقوقهم

ر عودة فهذا تفكيأو المس بحق ال )األونروا(ن الطرح والتخوف من تقليص خدمات إ:"...حين قال

   (3)".بأن تجري انتخابات عامة للجميع ويشارك بها سكان المخيم مانع وال خاطئ،

حول ) 1997(وفي استطالع للرأي العام لمركز البحوث والدراسات الفلسطينية في آذار

من الفلسـطينيين  % 64مشاركة الالجئين الفلسطينيين في االنتخابات المحلية، أظهرت النتائج أن 

دون مشاركة سكان المخيمات التي تقع داخل حدود البلديات في االنتخابـات البلديـة لتلـك    يؤي

فقط إجراء انتخابات مستقلة للمخيمات؛ بهدف انتخاب لجـان محليـة   % 25البلديات، فيما يؤيد 

، وأن %58منفصلة إلدارتها، كما بينت النتائج أن الالجئين أنفسهم يؤيـدون المشـاركة بنسـبة    

                                           
 .51، 34، ص ص مرجع سابقاللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر القديم،  (1)
 .1/3/2010ريت بتاريخ أج مقابلةغسان كشيك، من سكان مخيم بالطه،  (2)
، على الموقع االلكترونـي  في قطاع غزة من االنتخابات المحلية مناقشة وضع الـمخيماتمنظمة التحرير الفلسطينية،  (3)

 http://www.plord.org/wsh/campsel/gaza.htm: التالي
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من سـكان  % 37ان المخيمات يعارضون المشاركة في االنتخابات بشكل قطعي، ومن سك% 10

   (1). المخيمات يؤيدون إجراء انتخابات مستقلة داخل مخيماتهم

يرفض مشاركة الالجئين الفلسطينيين في المخيمات باالنتخابات المحلية؛ وذلـك  : التوجه الثاني

فأصحاب هذا التوجه يرون أن الالجئين . لذوبانلما فيه من حفظ لهويتهم السياسية من التالشي وا

الفلسطينيين داخل المخيمات ضيوف في الدول المضيفة لهم، وأن مخيمات الالجئين من مسؤولية 

، وهي التي تعمل على تقديم الخدمات المختلفة لالجئين داخل المخيمـات، لـذا فـان    )االونروا(

وذلـك ألن البلـديات المنتخبـة    , ات المقدمةالمشاركة في االنتخابات لن يؤثر في مستوى الخدم

سوف تترك هذه المهام لوكالة الغوث، لذلك فإن الالجئين داخل المخيمات لن يحصلوا على شيء 

لكن األهم من ذلك، وفقاً ألصحاب هذا التوجه، هو تخوفهم من أن هذه . من جراء هذه المشاركة

ي البيئة الجديدة التي يعيشون فيها، إذ إن المشاركة يمكن أن تسهم في توطين الالجئين ودمجهم ف

المشاركة في االنتخابات سوف تعمل على تفكيك المخيمات، والعمل على دمجهـا فـي المـدن    

المحيطة بها، وبالتالي سيكون لذلك أثر كبير في حق العودة، وهذا ما أشار إليه هاشم أبو كشـك  

يمات في المجتمع المحلي، وبالتالي أنـا  إنني ضد دمج المخ:" منسق عام اللجان الشعبية حين قال

لست مع وجهة النظر التي تقول بمشاركة سكان المخيمات في انتخابات بلديات المدن التي تقـع  

تلك المخيمات في إطارها حفاظاً علـى خصوصـية المخيمـات وهويتهـا السياسـية بشـكل       

   (2)...".محدد

ال يحـق   أنه:" لكرم حين قالأحد الجئي مخيم طوخضر سالم وقد أكد على ذلك الموقف 

لطبيعـة المخـيم وسـكانه     ألبناء المخيم المشاركة في انتخابات البلدية، ألن ذلك يعتبر منافيـاً 

نـه  أأما عن المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي فيرى ". عن حق العودة الالجئين، وتنازالً

 (3)".االنتخابات القادمة ال بد من المشاركة الفاعلة بها وأن يكون للمخيم مرشحون في"

                                           
 ستطالع رقما -نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيني مركز البحوث والدراسات الفلسطينية،  (1) االستيطان في أبـو  (26)

علـى الموقـع    ،1997) مـارس (آذار   9-6 واالنتخابات المحلية غنيم، العمليات المسلحة، التسوية الدائمة، عملية السالم،

 http://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/cprspolls/97/p26a1.html: االلكتروني التالي
 .43عسكر القديم، ص اللجنة الشعبية لخدمات مخيم  (2)
، علـى الموقـع   2009، صمود في وجه المحتل وتشبث بحق العودة: مخيم طولكرم لالجئينمركز العودة الفلسطيني،  (3)

-http://www.prc.org.uk/newsite/ar/refugee-camps-ar/palestinian-refugees-west: االلكترونــي التــالي
bank/190-2009-10-01-13-10-52 
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وفي مقابل ذلك يدعو أصحاب هذا التوجه إلى ضرورة اإلعـداد النتخابـات خاصـة،    

داخل المخيمات، على أن تكون فـي توقيـت   " اللجان الشعبية للخدمات"النتخاب ما يعرف باسم 

ـ  ن مغاير لالنتخابات المحلية، وقد طالب أصحاب هذا التوجه بضرورة صدور قرار فلسطينيي م

وهذا مـا أيـده    (1)قبل مجلس الوزراء يعتبر اللجان هيئات مسؤولة، ولها أبعاد سياسية وقانونية،

عـدم مشـاركة سـكان    ب:" تيسير نصر اهللا عضو لجنة الالجئين في المجلس التشريعي، إذ قال

إنمـا إجـراء انتخابـات    و المخيمات في الضفة في االنتخابات المحلية وفق قانون الحكم المحلي

الالجئين النتخاب أعضاء اللجـان   ل المخيمات وفق قانون خاص وتشرف عليه دائرة شؤونداخ

دائرة شـؤون الالجئـين بعضـو فـي لجنـة       وبناًء عليه فمن المهم أن تمثل, الشعبية للخدمات

   (2)".االنتخابات المركزية

 تميل الباحثة إلى موافقة أصحاب التوجه األول الذي يرى بضـرورة مشـاركة   ،من هنا

الالجئين الفلسطينيين داخل المخيمات في االنتخابات حتى ال يحرموا من حقـوقهم، باعتبارهـا   

انتخابات تسهم في تقديم الخدمات، وتعمل على تحسين مختلف األوضاع داخل المخيمـات مـن   

عن تقديمها؛ لما ينتج عن ذلك ) االونروا(خالل قيام البلديات المنتخبة بتقديم الخدمات التي تعجز 

من تكامل في تقديم الخدمات بين مختلف األطراف، بالتالي يساعد هذا في زيادة صمود الالجئين 

الفلسطينيين داخل المخيمات من ناحية، ومن ناحية أخرى تبقى قضـية الالجئـين الفلسـطينيين    

  . مطروحة بشكل مستمر من خالل تمثيلهم بالمجلس التشريعي

، )2003(لسطيني للبحوث السياسية والمسحية في وفي استطالع للرأي قام به المركز الف

مشاركة هم يؤيدون ؤمن الالجئين في المخيمات الفلسطينية المستطلعة آرا% 86.1أشار إلى أن 

     (3).فلسطينية في انتخابات المجالس البلدية لتلك المدن المخيمات الواقعة داخل مدن وبلدات

وزارة الحكـم المحلـي، كمخـيم     فهناك العديد من المخيمات أصبحت بلديات ضـمن 

, النصيرات والبريج، ومخيمات أخرى أصبحت تابعة فعلياً للبلديات، كمخيم جباليا وديـر الـبلح  

                                           
: ، موقـع النائـب حسـام خضـر، علـى الموقـع االلكترونـي التـالي        المخيمات واالنتخابات المحليةنور، حمام، أ (1)

http://www.hussamkhader.org/oldsite/internal/maqal/70.htm 
مرجـع  ، "مقارنة بين دور لجان المخيمات في الضفة الغربية وقطـاع غـزة  : " ورقة عمل بعنواننصر اهللا، تيسير،  (2)

 . سابق
 .مرجع سابق، استطالع الرأي الفلسطيني حول الالجئين الفلسطينيين المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، (3)
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أصبح يصعب فصلها عـن  ) نتيجة للتداخل السكاني والعمراني وحتى الخدماتي(وهناك مخيمات 

جت بشكل نهائي مع كما أن هناك مخيمات قد اندم. البلديات، كمخيم بالطة وعسكر ونور شمس

وبالتالي من حق مثل هذه المخيمـات المشـاركة فـي    , في مدينة نابلس) 1(البلديات كمخيم رقم

أنه وبالرغم من اندماج (وهذا دليل على  (1).اختيار من يمثلها في المجالس البلدية وكذلك المحلية

  .ء وال حقهم في العودةأن ذلك لم يسقط عن الالجئين صفه اللجوإال ) هذه المخيمات مع البلديات

، أنه ال يوجد فرق بين اهتمام الالجئين الفلسطينيين أو غيـر  )PSR(وأكدت دراسة لـ 

وقد تقاربت نسب المقترعين . الالجئين في المشاركة في االنتخابات سواء التشريعية أو الرئاسية

  (2).ع الفلسطينيحسب توزيعهم الجئين وغير الجئين إلى حد كبير مع التوزيع العام في المجتم

يبين توزيع المقترعين في االنتخابات التشريعية والرئاسية حسب حالـة اللجـوء   ) 11(جدول 

  مقارنة بالتوزيع العام للسكان

  غير الجـئ الجـئ المرحلة االنتخابية

  %57.8  %42.2  االنتخابات الرئاسية

  %57.7  %42.3  االنتخابات التشريعية

  %57.4  %42.6  سنة 18التوزيع العام للسكان فوق 
  استطالع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية يوم االنتخابات الرئاسية: المصدر*

كما أشارت الدراسة أيضاً إلى أن أعلى نسبة من المقترعين الالجئين فـي االنتخابـات   

خابات ، في حين كانت أعلى نسبة في االنت%36الرئاسية من ذوي التحصيل العلمي الثانوي بلغ 

إذ توضح هـذه النسـب أن االهتمـام    %. 43التشريعية من ذوي التحصيل العلمي كلية وأكثر 

بالمشاركة في االنتخابات التشريعية ازداد مقارنة بالرئاسية من قبل ذوي التحصـيل األكـاديمي   

  (3).كلية وأكثر من قبل الالجئين الفلسطينيين

                                           
 .24، ص مرجع سابقاللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر القديم،  (1)
، مرجع سابق، )حكم المحليالرئاسية، والتشريعية، وال: (االنتخابات الفلسطينية الثانيةالشقاقي، خليل، وحرب، جهاد،  (2)

  .72ص 
  .75المرجع السابق، ص  (3)
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الالجئين داخـل المخيمـات فـي هـذه     وبهذا ترى الباحثة أن مشاركة هذه النسبة من  

. االنتخابات لم يسقط حقهم في العودة، ولم يزل عن المخيم خصوصيته التي تميز بها منذ وجوده

هذا ما أشار إليه الالجئ مروان جميل حين أكد على مشاركته باالنتخابـات بكافـة مسـتوياتها    

, ال تؤثر على خصوصية المخـيم بشرط عدم المساس بحق العودة، كما أنه يعتقد بأن االنتخابات 

  (1). وذلك ألن قضية الالجئين أكبر من كل االنتخابات وعلى جميع المستويات

ومع ذلك ترى الباحثة ضرورة وضع أسس ومعايير تحدد آلية مشاركة الالجئين داخـل  

بحيث ال تمس حق عودة الالجئين الفلسطينيين لديارهم، ومن بين , المخيمات في هذه االنتخابات

  ـ:األسس الواجب تحديدها لمشاركة الالجئين الفلسطينيين داخل المخيمات في االنتخابات ما يلي

أن يتم التنسيق بين وزارة الحكم المحلي، ولجنة االنتخابات العامة، ولجان المخيمات الشعبية، . 1

  . والقوى السياسية، ومؤسسات الدفاع عن حق العودة لوضع القانون الخاص باالنتخابات

 )األونروا(وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  عدم المساس أو االنتقاص من مسؤولية. 2

   .هالخدماتي شراف على شئون المخيماتفي اإل

 عدم إغفال مسئولية السلطة الوطنية ووزارتها المختلفة في تقديم مختلف أشـكال الخـدمات  . 3

  (2) .لفلسطينيا شعبالمن أبناء  اًارهم جزءلالجئين باعتب )األونروا(والدعم التي ال تقدمها 

  

                                           
 .11/3/2010أجريت بتاريخ مقابلة مروان جميل، من سكان مخيم بالطه سابقاً،  (1)
، على الموقـع االلكترونـي   9/11/2005، 1314، صحيفة الحوار المتمدن، ع المخيمات واالنتخاباتمنصور، خالد،  (2)

  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=45203 :التالي
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  الفصل السادس

  مخيم بالطة كحالة دراسية

  خلفية عامة عن مخيم بالطة 1.6

يقع مخيم بالطة لالجئين الفلسطينيين في الجهة الشرقية لمدينة نـابلس، وال يبعـد عـن    

، وبلغت مساحته عند إنشائه حوالي )1952(أنشئ المخيم عام  (1).كم) 3(مركز المدينة أكثر من 

ويسـكن المخـيم الالجئـون    . دونماً) 460(دونماً، واتسعت هذه المساحة لتصل لحوالي ) 167(

من يافا، وحيفـا، والعباسـية، واللـد، وبيـت دجـن،      ) 1948(الفلسطينيون الذين هجروا عام 

) 2008(فـي نهايـة عـام    ) االونروا( يم وفقاً إلحصائياتوقد بلغ عدد سكان المخ (2).وغيرها

   (3).الجئاً) 23677(

أن َبالطة بـالفتح هـي   : ويعود سبب تسمية مخيم بالطة بهذا االسم لعدة روايات، منها

. مفرد بالط، وقد ذكر سكان هذا البلد أن الماء يخرج من بالطة من الصخر تحت سطح األرض

أو " الباللطـه "ه سكن هذا البلد قبل السكان الحاليين سـكان يـدعون   أما الرواية الثانية فتقول إن

وسميت بالطه نسبة لهم، واألرجح أنهم سّموا الباللطة نسـبة إلـى بالطـة ولـيس     " البالطيون"

وقـد  , مفرد البالط والبالط من األرض وجهها الصلب" بالطة"وفي رواية أخرى، فإن . العكس

  (4).البة صخورهاشبهت بالبالطة الستواء سهولها ولص

والمخيم تابعاً إدارياً لمدنية نابلس؛ وذلك لقربه الجغرافي منها، وقد استمرت هذه التبعية 

لالحتالل الصهيوني، عندها تحولت هذه التبعية لإلدارة ) 1967(حتى وقوع الضفة الغربية عام 

                                           
، ص مرجع سـابق  ،المخيمات الفلسطينية بين الواقع واالتجاهات السكنية دراسة عن مخيم بالطـة الزعنون، فيصل،  (1)

190. 
 .328، صذكرى الستون لنكبة فلسطينالسالمة، سعيد،  (2)
: ، على الموقع االلكترونـي التـالي  ت الضفة الغربيةملف مخيما ،"األونروا"وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  (3)

http://www.un.org/unrwa/arabic/Refugees/WestBank/index.htm 
-http://www.pcs: ، علـى الموقـع االلكترونـي التـالي    حول مخيم بالطـة اللجنة الشعبية لخدمات مخيم بالطة،  (4)

balata.org/aboutbalata.htm 
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ينة نابلس، ومسئوالً عن موجوداً في مد) لألونروا(المدنية اإلسرائيلية، وباعتبار المكتب الرئيسي 

  (1).منطقة شمال الضفة الغربية بقيت المؤسسات التابعة للوكالة تابعة لذلك المكتب

يتميز مخيم بالطة بزيادة طبيعية عالية فهو المخيم األكبر في الضفة الغربية من حيـث    

القوى البشرية ، األمر الذي يسهم في توفير عدد كبير من اًفتي اًعدد السكان، إضافة لكونه مجتمع

والجدول التالي يبين توزيع السكان في المخيم حسب فئات العمر والجـنس لعـام   . داخل المخيم

2007.  

                                           
 .8، ص 1996، نابلس، مطبعة النصر، سكن في  مخيمات الالجئينأزمة المنصور، خالد،  (1)
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  2007السكان في مخيم بالطة حسب فئات العمر والجنس، ): 12(جدول 

 إناث ذكور كال الجنسين فئات العمر

0-4 2,201 1,052 1,149 

5-9 2,087 1,060 1,027 

10 -14 1,913 955 958 

0-14 6,201 3,067 3,134 

15 -19 1,669 818 851 

20 -24 1,308 661 647 

25 -29 1,164 576 588 

30 -34 1,019 516 503 

35 -39 908 463 445 

40 -44 804 384 420 

45 -49 549 277 272 

50 -54 338 155 183 

55 -59 250 118 132 

60 -64 293 116 177 

15-64 8,302 4,084 4,218 

65 -69 176 77 99 

70 -74 149 60 89 

75 -79 84 39 45 

80 -84 43 19 24 

85 -89 27 8 19 

90 -94 4 2 2 

95+ 3 2 1 

65+ 486 207 279 

 9 9 18 غير مبين

 7,640 7,367 15,007 المجموع

  .2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت : المصدر* 

  .16/12/2007 -1 تشمل السكان الذين تم عدهم فعال خالل الفترة من :مالحظة
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  بالطة حسب فئة العمر يبين التوزيع النسبي لالجئين داخل مخيم) 8(شكل 

   http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=152، )األونروا(وكالة غوث وتشغيل الالجئين : المصدر*

فـي  ) 2007(أما السكان الفلسطينيون حسب التجمع السكاني والجنس وحالة اللجوء لعام 

) 7.284(مـنهم  , الجئـاً ) 14.493(فقد بلغ عدد الالجئين داخل المخيم المسجلين , مخيم بالطة

مـنهم  , الجئاً) 73(إناث، فيما بلغ عدد الالجئين غير المسجلين داخل المخيم ) 7.209(ذكور، و

ذكـور،  ) 54(مـنهم  , )424(إناث، وبلغ عدد غير الالجئين داخل المخيم ) 47(ذكور، و) 26(

  (1). إناث) 370(

  وضاع التي يعاني منها المخيماأل 2.6

مخيمات الفلسطينية، سواء في داخل فلسـطين أو فـي الـدول    ال تكاد األوضاع داخل ال

المضيفة لالجئين، تختلف من مخيم آلخر، فالالجئون الفلسطينيون يعانون في هذه المخيمات من 

أوضاع اجتماعية وصحية وتعليمية غاية في الصعوبة، وفيما يلي توضيح لهذه األوضـاع فـي   

  ـ   :ل خاصومخيم بالطة بشك, مخيمات الالجئين بشكل عام

                                           
 .56، ص 2007، رام اهللا، 2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  (1)
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  البنية التحتية 1.2.6

فبالرغم مـن  , تعاني مخيمات الالجئين الفلسطينيين أكثر من غيرها من مناطق األخرى

توفر المياه والكهرباء إال أنها تفتقر لالنتظام والصيانة، وال تتوفر فيها شبكات مجارٍ، وما يتوفر 

وث تلوث داخل المخيمات، إضافة منها ال يزيد عن قنوات غير مغطاة، مما يترتب على ذلك حد

   (1).لذلك تتجمع النفايات داخل المخيمات بشكل كبير، وتترك فترات طويلة في شوارعها

وفيما يتعلق بالبنية التحتية في مخيم بالطه فالصورة ال تختلف كثيراً عـن ذلـك؛ فهـو    

مياه والكهرباء، إذ وتدهور في شبكات ال, من الشوارع المحفورة) أيضاً باإلضافة لما سبق(يعاني 

كان لالحتالل الصهيوني دور في زيادة معاناة المخيم من خالل تدمير شبكات المياه والكهربـاء  

    (2). وحفر الشوارع ووضع السواتر الترابية، األمر الذي انعكس على حياة الالجئين داخل المخيم

  األوضاع الصحية 2.2.6

ر مستقرة نتيجـة للظـروف االقتصـادية    تعيش المخيمات الفلسطينية أوضاعاً صحية غي

في % 32موازنه مع % 42واالجتماعية، إذ بلغت نسبة السكان الذين يعانون من أمراض مزمنة 

وقد عزز هذا الوضع ممارسات االحتالل الصهيوني تجاه سـكان المخيمـات   . المدن المجاورة

، كما كـان  %20.1ت حوالي الفلسطينية، فقد بلغت نسبة الوفيات عند حديثي الوالدة في المخيما

لممارسات االحتالل الصهيوني دور في تزايد هذه النسبة من خالل عرقلتـه لحركـة الالجئـين    

المسؤوله عن تقديم الخدمات ) االونروا(من ناحية أخرى تعتبر . خالل األحداث داخل المخيمات

   (3).الصحية الضرورية لالجئين المسجلين في سجالتها الرسمية

ق باألوضاع الصحية في مخيم بالطة فهي ليست أحسن حاالً من بقية المخيمات وفيما يتعل

) 25(الفلسطينية؛ فال تتوفر بالمخيم سوى عيادة صحية واحدة تقدم الخدمات الصحية لـ حوالي 

ألف الجئ، وهناك نقص حاد في األدوية، وال يوجد فيها سـوى عـدد محـدود مـن األطبـاء      

                                           
، 2004مفتوحة، ، جامعة القدس الاألوضاع االقتصادية واالجتماعية في مخيمات الضفة الغربيةالمغربي، عبد الرحمن،  (1)

 .7ص
  .مرجع سابق ،مخزن المقاومة...مخيم بالطةعبد الهادي، مها،  (2)
 5، صمرجع سابق ،األوضاع االقتصادية واالجتماعية في مخيمات الضفة الغربية المغربي، عبد الرحمن، (3)



  132

قادرة على عالج األمراض كافة، لهـذا عقـدت وكالـة غـوث     والممرضين، فهي بالتالي غير 

اتفاقاً مع مستشفى االتحاد بالمدينة يقوم على تخصيص ) االونروا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

لكن هذا الوضع لم يستمر، خاصة بعد أن قلصت وكالة . أسرة على أن يكون العالج مجانياً) 8(

من % 25خدماتها، فقد أصبح على الالجئ دفع ما نسبته من ) االونروا(غوث وتشغيل الالجئين 

وقـد زاد  . إذا كانت حالة شـؤون اجتماعيـة  % 10رسوم العالج في المستشفيات الحكومية، و 

الوضع سوءاً طلب وكالة الغوث من اللجان العاملة بالمخيم بتحديد اسر معينـة تسـتحق هـذه    

حملة بطاقات "جئين هم حملة ما يعرف بـ المساعدة، وهو ما أدى إلى ظهور فئة جديدة من الال

، كل ذلك وغيره أنعكس سلباً على حياة الالجئين داخل المخيم، خاصة بعـد أن بـدأت   "الشؤون

الوكالة بتقليص خدماتها في شتى المجاالت، وقد انتشرت العديد من األمـراض داخـل المخـيم    

 صاب واألمراض الصدريةالضغط واألعكمن أمراض مزمنة  ه يعانونمن سكان% 40من فأكثر 

  (1).الكبير بسبب االكتظاظ السكاني

  األوضاع التعليمية 3.2.6

فهو يـوفر لهـم فـرص العمـل،     , يعد التعليم بالنسبة لالجئين الفلسطينيين بالغ األهمية

وقطـاع التعلـيم،   . ي إمكانية تحسين ظروف حياتهم االجتماعية واالقتصادية، والصـحية الوبالت

، يعاني الكثير من المشاكل المرتبطة بالوضع المعيشي والسـكن، وكـذلك   كغيره من القطاعات

ومن بين المشاكل التعليميـة التـي   . حجم الدعم الذي توفره المؤسسات الدولية  في هذا المجال

تعاني منها المخيمات الفلسطينية انتشار األمية؛ فقد بلغت نسبة األمية في مخيمات الضفة الغربية 

قلة عدد المدارس، واكتظاظ الصفوف الدراسية، إذ يصل عدد الطالب فيها  ، كذلك%6.4حوالي 

كما ال يمكن . طالباً، وافتقارها للمرافق التعليمية األساسية كالمختبرات وغيرها) 55_50(ما بين 

إغفال دور االحتالل الصهيوني في إعاقة العملية التعليمية من خالل فرض نظام حظر التجـول  

   (2).لمدارسهم وغيرها من الوسائل واألساليب ومنع وصول الطلبة

أما األوضاع التعليمية في مخيم بالطة فهي، أيضاً، تكاد تكون شبيهة ببقية األوضاع في 

من حيث نقص عدد الصفوف واكتظاظها نتيجة لزيادة عدد الطلبـة  , مخيمات الالجئين األخرى

                                           
 .مرجع سابق ،الجئو فلسطين في المخيماتخويرة، سامر،  (1)
 .6، صمرجع سابق ،وضاع االقتصادية واالجتماعية في مخيمات الضفة الغربيةاألالمغربي، عبد الرحمن،  (2)
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هذه المشـاكل أدت النخفـاض فـي    . مداخلها بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان داخل المخي

ويوجد داخل المخيم مدرسه لإلنـاث  . التحصيل الدراسي وتسرب العديد من الطلبة من المدارس

طالب يتلقون الخدمات مـن مقصـف واحـد    ) 1000(ومدرستين للذكور، في حين أن أكثر من 

بسياسـة التقلـيص    وقد تأثر قطاع التعليم داخل المخيم   (1)).2م 600(وساحة واحدة ال تتجاوز 

  :تيهذا التأثير على النحو اآل ، وكان)االونروا(التي انتهجتها وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

كانت المدارس التابعة للوكالة تقدم القرطاسيه مجاناً لطلبتها، ولكن توقفـت اآلن عـن    .1

  . تقديمها، كذلك فإن الكتب المدرسية تتأخر في الوصول مع بداية العام الدراسي

) 8(تعاني مدارس الوكالة من نقص شديد في المرافق الصـحية، فـال يوجـد سـوى      .2

للدوام الصـباحي  طالبة ) 1800(حمامات في المدرسة اإلعدادية للبنات التي تضم نحو 

   .فقط

المدارس االبتدائية معرضة للسقوط في أي وقت، خاصة وأن عمـر هـذه المـدارس     .3

  . تعاني من اكتظاظ شديد في صفوفهاعاماً، إضافة لذلك فهي  )40(يتجاوز الـ 

يتم العمل على جمع الرسوم المدرسية من الطلبة داخل المخيم، وهذا األمر لـم يكـن    .4

 (2).سابقاً في المدارس التابعة للوكالة، فقد كانت آلية الدفع اختيارية لمن هو قادر عليها

  األوضاع االقتصادية 4.2.6

مال، إما في مجـال البنـاء أو الصـناعة أو    إن الغالبية من سكان مخيمات الالجئين ع

مـن  % 70الخدمات، ونسبة منهم يعملون في القطاع العام أو الخاص، إذ تعمل فئة كبيرة تبلـغ  

، إال أن الممارسات الصهيونية كاالغالقات، والحواجز، ومنـع التجـول،   )إسرائيل(العمال في 

بشكل كبير، مما انعكس سلباً علـى   قد حد من هذه النسبة) إسرائيل(وفرض القيود للدخول إلى 

   (3).أوضاع الالجئين االقتصادية، وزاد من انتشار البطالة، وزيادة نسبة الفقر بين أوساطهم

                                           
: ، على الموقع االلكتروني التـالي تحد ورهان على االستمرار ضد االحتالل...مخيمات الالجئين بنابلسفلسطين اآلن،  (1)

http://paltimes.net/arabic/data/special_files/nakba/taqarer/Nabluse.htm 
 .مرجع سابق ،الجئو فلسطين في المخيماترة، سامر، خوي (2)
 .4، صمرجع سابق ،األوضاع االقتصادية واالجتماعية في مخيمات الضفة الغربيةالمغربي، عبد الرحمن،  (3)
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تأثير كبير فـي حيـاة   ) 28/9/2000(وقد كان النتفاضة األقصى التي اندلعت بتاريخ 

مـن  % 39.7إلى أن لرب أبو االالجئين الفلسطينيين االقتصادية والمعيشية، فقد أشارت دراسة 

في الضفة % 45.9(الالجئين الفلسطينيين قد ساءت أوضاعهم االقتصادية والمعيشية بشكل كبير 

وأما فيما يتعلق بتأثير انتفاضـة األقصـى فـي األوضـاع     ). في قطاع غزة% 36.4الغربية و

غزة، فقد بينت  المعيشية واالقتصادية لالجئين في المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع

فـي الضـفة   % 44.9(من أفراد العينة قد ساءت أوضاعهم بشكل كبيـر  % 36.1الدراسة أن 

  (1)).في قطاع غزة% 32الغربية و

أما األوضاع االقتصادية في مخيم بالطة فهي مماثلة تماماً لألوضاع االقتصـادية فـي   

تصادية غاية في الصعوبة، وقد فمنذ إنشاء المخيم وسكانه يعانون أوضاعاً اق, المخيمات األخرى

في الخدمات األثـر  ) األونروا(كان لسياسة التقليص التي انتهجتها وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

في تفاقم األوضاع االقتصادية داخل المخيم، فقد عانى الالجئون في هذا المخـيم مـن مشـكلة    

الصهيوني األثر األكبر فـي  ، كما كان لممارسات االحتالل %65البطالة التي زادت نسبتها عن 

عدم تمكن أهـالي المخـيم مـن    ، والحصار االقتصادي، ف%75انتشار الفقر الذي بلغت نسبته 

زاد األوضاع سـوءاً، فحالـة الفقـر والبطالـة     ) إسرائيل(داخل  الحصول على تصاريح للعمل

 عضـو شاش يوسف حهذا ما أشار إليه  (2).والبؤس هي التي تسيطر على الالجئين داخل المخيم

ـ  ,الظروف االقتصادية كانت سيئة منذ تأسيس المخيم" :لجنة خدمات المخيم اآلن تـزداد  ا إال أنه

للدخل المنـتظم   في ظل الركود االقتصادي نتيجة الحصار االقتصادي وعدم وجود مصادر سوءاً

تصاريح للعمـل خـارج    لنسبة كبيرة من العائالت، وعدم تمكن أهالي المخيم من الحصول على

   (3)"الفقر، ليزيد ذلك من المعاناة محافظة نابلس ما أدى إلى ازدياد نسبة البطالة واالتجاه نحو خط

  األوضاع السكنية 5.2.6

) 59285(إلى نحو ) 1948(الجئاً عام ) 48360(زادت أعداد الالجئين الفلسطينيين من 

) 607.770(إلى ) 2001(، وهكذا استمرت الزيادة إلى أن وصل عددهم عام )1967(الجئاً عام 

                                           
مرجـع  ، )دراسة مقارنه(آليات التكيف االقتصادي لالجئين الفلسطينيين في ظل انتفاضة األقصى أبو الرب، محمود،  (1)

 .سابق
 .مرجع سابق، حول مخيم بالطةاللجنة الشعبية لخدمات مخيم بالطة،  (2)
 .مرجع سابق ,...بالطة ألف الجئ يعيشون الموت والحلم في مخيم 23 ,عزيزة, نوفل (3)
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هذه الزيادة المستمرة فـي  . الجئاً يعيشون داخل المخيمات) 141.733(ألف الجئ، منهم حوالي 

  (1).لالجئين داخل المخيمات بشكل خاصأعداد الالجئين قد انعكست سلباً على كافة مناحي حياة ا

مـات  وهذه الزيادة دفعت المجلس التشريعي لتقـديم توصـياته بتوسـيع حـدود المخي    

الفلسطينية، بغية التخفيف من مشكلة الزيادة المستمرة في أعداد الالجئين، إضافة لقيام عدد مـن  

اللجان الشعبية في المخيمات بتنظيم ورش عمل بهدف إنشاء مخيمات جديـدة لالجئـين لـنفس    

، وهـي مؤشـر   %95من الطوب في المخيمات حوالي  المبنيةحيث تبلغ نسبة المساكن . الغاية

% 6الحالة االقتصادية المتدنية لدى الالجئين، إضافة لذلك يوجد في المخيمات ما نسـبته  يعكس 

وبالنظر إلى عدد العائالت التي تقيم فـي المسـكن يالحـظ أن    . من المساكن مبنية من الزينكو

مـن  % 31من المساكن في المخيمات مسكونة من قبل عائلة واحدة في حـين أن  % 69حوالي 

مات مسكونة من قبل عائلتين أو أكثر، وهذا بدوره يدلل على مـدى األزمـة   المساكن في المخي

  (2).المخيمات بشكل عام وفي الضفة الغربية بشكل خاص تعيشها السكانية الكبيرة التي

أفراد فـي  ) 3_2.5(فقد بلغت نسبة كثافة السكان داخل المخيمات الفلسطينية ما يوازي 

. مخيمات الالجئين الفلسطينيينحام الكبير الذي تعاني منه االزدالغرفة الواحدة، وهو مؤشر على 

تضـررت  ) 2000(وال يمكن تجاهل دور االحتالل في تفاقم هذه األزمة؛ ففي انتفاضة األقصى 

من مساكن الالجئين في المخيمات نتيجة لقيام االحتالل الصهيوني بهدم العديد من % 17حوالي 

     (3).المنازل بشكل كلي أو جزئي

األوضاع ال تختلف كثيراً عن األوضاع السكانية التي يعاني منهـا مخـيم بالطـة    هذه 

, لالجئين الفلسطينيين، وإن كانت أكثر حدة من غيره من مخيمات الالجئين في الضـفة الغربيـة  

) 2008(وذلك للزيادة الكبيرة في عدد السكان، إذ قدر عدد سكان هذا المخيم حتى نهايـة عـام   

وقـد كـان   . هو يعد المخيم األكبر في الضفة الغربية من حيث عدد السكانف, )23677(بحوالي 

كذلك . لهذه الزيادة انعكاسات وآثار سلبية جمة على نواحي الحياة كافة، خاصة االقتصادية منها

                                           
 .مرجع سابق، أوضاع الالجئين الفلسطينيين داخل فلسطين في الضفة الغربيةالمركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات،  (1)
، على الموقـع االلكترونـي   أوضاع الالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربيةنظمة التحرير، دائرة شؤون الالجئين، م (2)

 http://www.plord.org/camps/wb/info.htm: التالي
 .6، ص2004، مرجع سابق ،األوضاع االقتصادية واالجتماعية في مخيمات الضفة الغربيةالمغربي، عبد الرحمن،  (3)
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فارتفعت حدة المشاكل االجتماعية،   (1)أدت محدودية مساحة المخيم دوراً في زيادة معاناة السكان،

المعيشة، إضافة للمشاكل الصحية والنفسية، وهو ما دفع عدداً من الالجئين داخل وتدنى مستوى 

مـن  % 11المخيم بالهجرة خارج حدوده عندما بدأت األزمة السكنية بالزيادة التي وصلت إلـى  

تعداد المخيم، وذلك من خالل االنتقال للسكن في المدينة أو المناطق المجاورة؛ بهدف الحصـول  

   (2).مختلفة التي تقدم داخل المدينةعلى الخدمات ال

وال تقتصر المشاكل السكنية داخل المخيم على االزدحام داخل المساكن، بل يعاني المخيم 

من مشاكل أخرى تتمثل في تربية الحيوانات داخل البيوت بهدف تحسين مستوى المعيشة لالجئ، 

لسكان المجاورين لهذه اإزعاج  فيإال أن انتشار الحشرات، والروائح الكريهة، واألمراض تسبب 

     (3).المساكن

  األوضاع االجتماعية 6.2.6

تعاني مخيمات الالجئين الفلسطينيين من أوضاع اجتماعية غاية في السوء والتي كان لها 

األثر السلبي على مختلف نواحي الحياة، فارتفاع نسبة الفقر وانتشار ظاهرة البطالـة والتسـرب   

بكر وزيادة عدد أفراد األسرة، كل ذلك أسهم في ازدياد الشعور باليأس من المدارس والزواج الم

  .  واإلحباط بين فئة الشباب وكذلك الشعور بالضغط النفسي والتوتر والقلق خاصة لدى فئة النساء

ومخيم بالطه ال يختلف كثيراً عن مخيمات الالجئين الفلسطينيين األخرى، فهو يتعرض 

فاألوضاع االجتماعيـة غايـة فـي السـوء     . تتعرض لها المخيمات تقريباً لنفس المشاكل التي

كما تنتشر البطالـة  أفراد،  )10-5(األسرة داخل المخيم ما بين دد أفراد والتخلف، إذ يتراوح ع

وال يوجد داخل المخيم سوى ناد اجتماعي . بشكل كبير بين أفراد المجتمع المتعلمة داخل المخيم

تفاضة بإغالقه، ونقلت معظم منتسبيه من شباب المخيم إلى السجون واحد قام االحتالل خالل االن

متحججاً بأن النادي أصبح مكاناً يتجمع فيه مخالفو النظام العام، وكذلك للعناصر المعاديـة كمـا   

ومن ناحية أخرى، يعاني المخيم من نقص شديد في المرافق المختلفـة،  . تدعي سلطات االحتالل

                                           
 .مرجع سابق ,...بالطة ألف الجئ يعيشون الموت والحلم في مخيم 23وفل، عزيزة، ن (1)
 .27، ص2006، 1، مجلة رسالة المخيم عنبذة عامة عن مخيم بالطةاللجنة الشعبية لخدمات مخيم بالطة،  (2)
ـ الزعنون، فيصل،  (3) ، ص مرجع سـابق  ،ةالمخيمات الفلسطينية بين الواقع واالتجاهات السكنية دراسة عن مخيم بالط

194. 
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سكان مخيم بالطـة  إضافة لذلك يعتمد . االجتماعية داخل المخيم كل ذلك انعكس على األوضاع

غوث التي توفر لهم بعض المواد األساسـية وتسـاعدهم   الالمقدمة من وكالة  على بطاقة اإلعاشة

ة نـابلس  نلعائالت للسكن في مديا ادر المخيم عدد منغوبسبب األوضاع السيئة  .معيشتهم على

  (1).وضواحيها

  ت الفاعلة داخل المخيمى والمؤسساالقو 3.6

خضع موضوع القوى الفاعلة داخل المخيمات الفلسـطينية لعـدة اعتبـارات سياسـية     

وحتى اآلن، فمنـذ  ) 1948(واجتماعية فرضتها الظروف التي مرت بها المخيمات منذ نكبة عام 

الـذين  النكبة ظهرت القيادة التقليدية كقوى فاعلة داخل المخيم، وتمثلت هذه القيـادة بالوجهـاء   

استمدوا نفوذهم من المكانة االجتماعية والسياسية التي كانوا يمتلكونها قبل النكبة، ويليهـا فـي   

المكانة كبار العائلة الممتدة الذين يتمتعون باحترام الجميع، إال أن مكانـه هـذه القـوى أخـذت     

فـي ظهـور    دوٌر) 1967(بالتراجع بين أوساط الالجئين الفلسطينيين، فقد كان لحرب حزيران 

قوتين جديدتين كان لهما الدور األكبر في حياة الالجئين، وهما المختار ومدير وكالة الغوث فـي  

   (2).المخيم اللذين كانا حلقة الوصل بين المخيم ومحيطه الخارجي

ومع زيادة الوعي السياسي داخل المخيم، وظهور الثورة الفلسطينية تراجعـت القـوى   

كانها القوى التنظيمية داخل المخيمات التي استمدت قوتها ونفوذها من التقليدية السابقة، وحلت م

دورها الفاعل في مواجهة االحتالل الصهيوني، ورافق هذه القوى ظهور لجان العمل التطـوعي  

أخذت قيادات اجتماعية جديدة تظهر في مخيمات الالجئـين  ) 1994(ومع عام . داخل المخيمات

التوجـه  : أوالً: رأي العام داخلها، وتنقسم هذه القيادات لتـوجهين كان لها دور بارز في قيادة ال

الرسمي المتمثل بالمؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة التـي تعنـى بقضـية    

الالجئين الفلسطينيين، منها دائرة شؤون الالجئين، ولجان الالجئـين فـي المجلـس التشـريعي     

لرعاية المخيمات التي كان لها دوران داخل المخيم، سياسي  والمجلس الوطني، والمجلس األعلى

توجه شعبي تمثل باألطر الجماهيرية والشبابية والثقافية، كاتحاد مراكز الشباب، : ثانياً. وخدماتي

ومراكز النشاط النسوي، ولجنة الدفاع عن حقوق الالجئين، والمراكز الثقافية التي أنشـئت فـي   

                                           
 .مرجع سابق ،مخزن المقاومة...مخيم بالطةعبد الهادي، مها،  (1)
 .219، صمرجع سابق، الهجرة القسرية الفلسطينيةجرار، ناجح،  (2)
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أبـرز  ومـن   (1).عمل على حماية حق العودة والحفاظ على الثوابـت مخيم بالطة، كان هدفها ال

  :اللجان العاملة في المخيم

مـن األطـراف   ) 1996(تأسست هذه اللجنـة عـام    :اللجنة الشعبية لخدمات مخيم بالطة. 1

السياسية واالجتماعية كافة لتمثيل الالجئين تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وتمثل عملهـا  

مستجدات القضية الفلسطينية كافة بهدف حماية حقوق الالجئـين الفلسـطينيين، إضـافة    بمتابعة 

لضمان استمرار عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين داخل المخيم، والعمل 

على رفع المستوى المعيشي لالجئين، ومكافحة ظاهرة البطالـة مـن خـالل تشـغيل األيـدي      

  (2).العاملة

أنشئ هذا المركز بمبادرة مـن لجنـة الـدفاع عـن حقـوق الالجئـين       : ز يافا الثقافيمرك .2

، وهو مؤسسة ثقافية غير حكومية وغير ربحية، هدفها تطوير الـوعي  )1996(الفلسطينيين عام 

بحقوق الالجئين الفلسطينيين، وتعزيز واقع المرأة الفلسطينية داخل المجتمـع، وكـذلك إعـداد    

خفيف الضغط النفسي عـن األطفـال جـراء ممارسـات االحـتالل داخـل       البرامج الهادفة لت

إضافة لهذه اللجان هناك العديد من المراكز األخرى التي لها دور فاعـل داخـل    (3).المخيمات

المخيم، مثل مركز النشاط النسوي، وجمعية نهر العوجا الثقافية، وجمعية كفـر سـابا الخيريـة    

اللجان المحلية الفاعلة داخل مخيمات الالجئين الفلسـطينيين  إضافة لهذه المؤسسات و (4).وغيرها

التي لها أدوار مختلفة خدماتيه وثقافية وسياسية، هناك مؤسسات دولية لهـا دور مهـم داخـل    

  ).االونروا(المخيمات الفلسطينية، وعلى رأس هذه المؤسسات وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

                                           
موقع النائـب حسـام خضـر، علـى المواقـع      ، قراءة في القوى الفاعلة في إطار الالجئين والمخيماتحمام، أنور،  (1)

 http://www.hussamkhader.org/oldsite/internal/maqal/3.htm: اليااللكتروني الت
  .مرجع سابقفلسطين اآلن،  (2)
 .321ص، مرجع سابق، الذكرى الستون لنكبة فلسطينسالمة، سعيد،  (3)
 .مرجع سابق، حول مخيم بالطةاللجنة الشعبية لخدمات مخيم بالطة،  (4)
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  )االونروا(سطينيين لالجئين الفلوكالة غوث وتشغيل ا 1.3.6

  النشـأة والمهام 1.1.3.6

) 302(قرارهـا رقـم   ) 1949(أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في كانون األول 

  :تأسيس المهام الموكلة لها، وهي وقد بين قرار ال). األونروا(الذي تم بموجبة تأسيس 

سب توصيات المسـح االقتصـادي   القيام باإلغاثة المباشرة وتنفيذ برامج لتشغيل الالجئين ح. "1

  . بالتعاون مع الحكومة المحلية

التشاور مع الحكومات المعنية في الشرق األدنى في التدابير التي تتخذها هـذه الحكومـات   . 2

   (1)".تمهيداً للوقت الذي تصبح فيه المساعدة الدولية لإلغاثة ومشاريع التشغيل غير متاحة

منظمة دولية غير دائمة، يتم ) االونروا(الفلسطينيين  تعتبر وكالة غوث وتشغيل الالجئين

تجديد واليتها كل ثالث سنوات من قبل الجمعية العامة التي أصدرت قرار تأسيسها، وفيما يتعلق 

ورغم أن الوكالة تابعة لألمم المتحدة فإنها , بتمويلها، فالوكالة تعتمد على ما تقدمه الدول المانحة

   (2).ةلم تخصص لها موازنة مالي

أما حدود عملياتها، فلم يرد في نص قرار التأسيس ما يحدد، بشكل قاطع، دول عملياتها 

على تقديم الخـدمات األساسـية لالجئـين    ) االونروا(ففي األيام األولى للنكبة عملت . ومناطقها

مما أسهم في الحفاظ علـى تواجـدهم داخـل    , الفلسطينيين، كخدمات التعليم، والصحة، وغيرها

ومعاهدها، كما وفرت ) االونروا(وفي الخمسينيات التحق العديد من الالجئين بمدارس . جتمعالم

لالجئين الفلسطينيين إمكانية العمل في مؤسساتها التعليمية والصحية، بذلك سـاعدت الالجئـين   

   (3).الفلسطينيين، خاصة داخل مخيمات اللجوء، في تحسين أوضاعهم المعيشية المختلفة

                                           
 .33، صمرجع سابق ،يين في القانون الدوليوضع الالجئين الفلسطينتاكنبرغ، لكس،  (1)
 .76، ص2003، 6، ع194، فصلية المجموعة قراءه في مالية وكالة االونرواخالد، عطا،  (2)
 .16،35ص ، صمرجع سابق، الذكرى الستون لنكبة فلسطينسالمة، سعيد،  (3)
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تخصص الحصة الكبرى من ميزانيتها لبرنامج التعليم الذي يستهلك ما نسبته ) فاالونروا(

، أما الخدمات االجتماعية فتخصص لها نسـبة  %18، يليه بعد ذلك برنامج الصحة بنسبة 49%

  (1).من الميزانية% 11

  المواقف المختلفة من الوكالة 2.1.3.6

، والمهام )االونروا(الالجئين  تعددت المواقف وتباينت اآلراء حول وكالة غوث وتشغيل

  :التي تقوم فيها، من بين هذه المواقف اآلتي

نظرت الواليات المتحدة للوكالة على أنهـا تسـهم فـي تـوفير     : الواليات المتحدة األمريكية •

فوجود الوكالة يوحي لالجئـين أن المجتمـع الـدولي يـدعم     الجئين، االجتماعي لستقرار اال

. ة لتخفيف الضغوط على الـدول العربيـة المضـيفة لالجئـين    قضيتهم، وهي، أيضاً، وسيل

والوكالة، كذلك،  أداة ضرورية لتأهيل الالجئين الفلسطينيين؛ وصوالً لدمجهم وتوطينهم فـي  

 (2).لذا عملت الواليات المتحدة على تقديم األموال لدعم الوكالة بشكل سنوي أماكن تواجدهم،

إقـرار مـن المجتمـع    ) االونروا(لعربية أن تأسيس رأت الدول ا :الدول العربيـة المضيفة •

الدولي بالمسؤولية عن ما حل بالالجئين الفلسطينيين من نكبات، وانطالقاً من هـذه الرؤيـة   

فالوكالة هي المسؤولة عن تقديم الخدمات المختلفة، صحية، وتعليمية، واقتصادية، واجتماعية 

أما فيمـا يتعلـق    (3).دة بناء مجتمعهم المدمرإضافة إلى مساعدتهم إلعا, لالجئين الفلسطينيين

الصـادر   )325(بموقفها من التعاون مع الوكالة، فقد أكده قرار مجلس الجامعة العربية رقم 

لما كانـت  "يوافق المجلس على قرار اللجنة السياسية التالي ": جاء فيه) 17/6/1950(تاريخ ب

طلبت من الحكومات العربية أن تتعـاون   وكالة هيئة األمم المتحدة إلغاثة الجئي فلسطين قد

حمد حلمي باشا أعرض األمر على اللجنة السياسية فقررت بموافقة  دمعها في أداء مهمتها فق

توصية الدول العربيـة   )1950(حزيران  )16(مثل عرب فلسطين في جلستها المنعقدة في م

وكالة فـي شـأن التسـوية    بالتعاون مع الوكالة المذكورة على أن تتحفظ كل دولة لدى هذه ال

                                           
 . 35، صقمرجع ساب ،وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدوليتاكنبرغ، لكس،  (1)
 :المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات، على الموقع االلكتروني التـالي  ،)3(الالجئون وحق العودة حمادة، معتصم،  (2)

http://www.malaf.info/?page=ShowDetails&Id=10&table=studies&CatId=96 
 .المرجع السابق (3)
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النهائية للقضية الفلسطينية، وحق الالجئين في العودة إلى ديارهم وتعويضهم عـن أمـوالهم   

إضافة لذلك أكدت الدول العربية على ضرورة استمرار الوكالة في تقديم خدماتها . "وأمالكهم

الالجئـين  المختلفة لالجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها ودولهـا كافـة لحـين عـودة     

  (1).الفلسطينيين جميعاً إلى مدنهم التي هجروا منها

تؤكد السلطة الوطنية الفلسطينية على أهمية اسـتمرار وكالـة   : السلطة الوطنية الفلسـطينية  •

ولتنظـيم عملهـا   . في تقديم خدماتها المختلفة) االونروا(غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

، تعهدت من خاللـه بتقـديم   )6/7/1996(مع الوكالة بتاريخ عقدت السلطة الفلسطينية اتفاقاً 

. والماء والمجاري واالتصاالت واإلطفاء ء، كالكهربا)لألونروا(الخدمات العامة والبلدية كافة 

إضافة لذلك، ستعمل السلطة على اتخاذ اإلجراءات كافة لتسهيل تنقل موظفي وكالة الغـوث،  

اناً، وغيرها من التسهيالت التي تقدمت بها السلطة وستقدم جميع التصاريح أو التراخيص مج

 (2).الفلسطينية لوكالة غوث وتشغيل الالجئين في سبيل تسهيل عملها في مناطق عملياتها

  ة المالية وتراجع خدمات الوكالةاألزم 3.1.3.6

مـن  ، )1/5/1950(منذ أن بدأت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين أعمالها في   

فقد  ,مت العديد من الدول في دعم ميزانية الوكالةهسأيم المساعدات لالجئين الفلسطينيين أجل تقد

الواليـات  وتعـد   .دعم الوكالـة في  األوروبيدولة مانحة باإلضافة إلى االتحاد  )116(سهمت أ

 ,)2002و 1950(ما بين األعـــوام   )لألونروا( إسهاماًأكبر الدول المنفردة  المتحدة األمريكية

 ، إذكان االتحاد األوربي أكبر المسـهمين  في حين، )دوالراً 2.447.762.217(مت بـ هسأد فق

مليـون   15(بحـوالي  ) إسـرائيل (إضافة لذلك أسهمت , )دوالراً 2.958.715.982( م بـهسأ

وفيما يتعلق بالدول العربية فلم تسهم بأكثر من ربع بليون دوالر خـالل نفـس الفتـرة    ). دوالرٍ

  (3) ).دوالراً 262.192.773(

                                           
: الهيئة الفلسطينية لحق العودة، على الموقع االلكترونـي التـالي  ، الالجئون الفلسطينيون وحق العودةمصطفى، علي،  (1)

http://palorrs.org/upload/21-1-2006/law-1.htm 
الوطنيـة   اتفاقية بين وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشـغيل الالجئـين الفلسـطينيين والسـلطة    مجلس القضاء األعلى،  (2)

 http://www.courts.gov.ps/atemplate.aspx?id=274: ، على الموقع االلكتروني التاليالفلسطينية
-http://www.badil.org/Arabic: ، علـى الموقـع االلكترونـي التـالي    العجز في ميزانية االونروامركز بديل،  (3)

Web/Assistance/funding-gap.htm 
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في دعم ميزانية الوكالـة، إذ بلـغ مجمـوع     اًبهذا تكون الدول العربية أقل الدول إسهام

من إجمالي التبرعات، باستثناء دولة اإلمارات التي كانـت  % 1.9التبرعات من قبل هذه الدول 

  (1).تقدم خدماتها من خالل الهالل األحمر اإلماراتي

لها قامت بالعديد من المشـاريع الزراعيـة، فقـد قـدر     أعما) االونروا(فمنذ أن تسلمت 

، ولكن لم تحقق هذه المشـاريع األهـداف   )مليون دوالرٍ 48(احتياطها النقدي في حينه حوالي 

بدءاً ) لألونروا(المرسومة؛ فقامت الدول المانحة بتقليص إسهامها، وهذا بدوره أحدث أزمة مالية 

) 20(مليـون دوالر إلـى   ) 37(من ) االونروا(ياطي ، فتراجع نتيجة لذلك احت)1955(من عام 

، )1963(استمر الوضع على ذلك حتى عـام  ). 1957_1955(مليون دوالر في الفترة من عام 

مليـون دوالر، فـدفع هـذا    ) 3(ويسـجل  ) 1973(من جديد عام ) االونروا(ليتراجع احتياطي 

مة لالجئين الفلسطينيين، لكن العجـز  للتهديد بتقليص الخدمات المقد) االونروا(التراجع المستمر 

مليون دوالر، ومع بداية الثمانينيات ) 46(، فقد بلغ العجز )1975(األكبر منذ تأسيسها كان عام 

  (2).مليون دوالر) 67) (االونروا(بلغ عجز 

يظهر بشكل أكبـر مـن ذي   ) االونروا(ومع بداية العملية السلمية بدأ العجز في ميزانية 

، )االونـروا (تنصل الدول المانحة من الوفاء بااللتزامات التـي قطعتهـا مـع    قبل، رافق ذلك 

والمتعلقة بدعم ميزانيتها، إذ لم تأخذ هذه الدول بمختلف التطورات من زيادة سـكانية لالجئـين   

الفلسطينيين، وارتفاع مستويات المعيشية، مما أدى إلى تفاقم األزمة المالية لدى وكالـة غـوث   

، فقد فُسر موقف الدول المانحة بأنه محاولة للضغط علـى طرفـي   )االونروا( وتشغيل الالجئين

الصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني من أجل التوصل لحل لقضية الالجئين الفلسطينيين، وخاصـة   

وال يمكن هنـا إغفـال دور   . الضغط على الطرف الفلسطيني بهدف تقديم المزيد من التنازالت

ية السلمية علـى  لألزمة من خالل تفضيلها للمشاريع ذات الصلة بالعمفي تعزيز هذه ا) االونروا(

  (3).المشاريع العامة التي وجدت من أجل تحقيقها

                                           
، علـى الموقـع   1/3/2003نـت،  .، إسالم اون اليـن !الجند المجهول..الالجئين" االونروا" وكالة عبد المنعم، علي،  (1)

  =http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid: االلكتروني التالي
1179664413899&pagename=Zone-Arabic-ArtCulture%2FACALayout 

 . 191، صمرجع سابق ،الالجئون الفلسطينّيون الواقع والحلولالمصري، وليد،  (2)
 . مرجع سابق، )3(الالجئون وحق العودة ، حمادة، معتصم (3)
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بتبنـي مشـاريع   ) االونروا(كلفت الدول المانحة ) 1993(فبعد توقيع اتفاق أوسلو عام 

األوضاع  ؛ بهدف العمل على تحسين"برنامج تطبيق السالم" جديدة، من بينها مشروع عرف بـ

مليون دوالر ) 192.6(وكذلك تحسين البنية التحتية في المخيمات، إذ صرف حوالي , االقتصادية

, مليون دوالر لقطاع غـزة ) 116.8(خصص منها , )1996(على المشروع حتى منتصف عام 

مليون دوالر لمشاريع التعليم ) 68.7(وقد خصص مبلغ . مليون دوالر للضفة الغربية) 42.6(و

مليـون تخصـص ألغـراض    ) 4.6(مليون دوالر لمجال الصحة، و) 61.8(، و)الونرواا(في 

   (1)).االونروا(مختلفة في مختلف مناطق عمل 

مليـون   )20) (االونـروا (بلغ العجز في ميزانية  )2000(ومع بداية انتفاضة األقصى 

دوالر، بـذلك   مليون )30.4) (2002(دوالر، وقد استمر هذا العجز في الميزانية حيث بلغ عام 

) 39(بلغ العجز المـالي   )2009(ففي عام  (2)تسجل عجزاً تلو اآلخر،) االونروا(بقيت ميزانية 

استمر العجز، إذ أشار زكريا األغا رئيس دائرة شؤون ) 2009(وفي نهاية عام  (3).مليون دوالر

من  مليون دوالرٍ) 140(إلى أن الوكالة تعاني من عجز مالي حقيقي بنحو  نالالجئين الفلسطينيي

إجمالي موازنتها االعتيادية للعام الحالي، وبين أن هذا األمر سيكون له انعكاسات سـلبية علـى   

كارين ( وتأكيداً لذلك أشارت (4).الخدمات المقدمة من قبل الوكالة لمخيمات الالجئين الفلسطينيين

سيشـهد   )2010(العام أن  )11/2009(في شهر الالجئين المفوض العام لوكالة غوث  )أبو زيد

عن تقـديم خـدماتها    )لألونروا( اًسيخلف عجزو، دوالرٍ مليون) 140(عجزاً مالياً للوكالة بقيمة 

  (5).لالجئين

                                           
 .8، ص مرجع سابق، إلى أين؟...الالجئ الفلسطينيجرار، ناجح،  (1)
 . مرجع سابق ،الجئو فلسطين في المخيماتخويرة، سامر،  (2)
 .2، ص16/6/2009، 14309، جريدة القدس، ع عامالً اجتماعياً 312األونروا تنهي عقود أبو الحالوة، زكي،  (3)
، جريـدة القـدس، ع   دائرة شؤون الالجئين تحذر من كارثة إنسانية داخل المخيمات جراء األزمة الماليـة لألنـروا   (4)

  .26، ص3/12/2009، 14474

، علـى  15/1/2010، لالجئـين  المقدمة لخدماتها االونروا تقليص على المترتبة اآلثار حول ندوةوكالة معاً اإلخبارية،  (5)

 http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=254246: لتاليالموقع االلكتروني ا
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  المحاوالت الهادفة لتصفيتها 4.1.3.6

سلبياً على الخدمات التي ) االونروا(انعكس العجز المالي الذي مرت، وال تزال تمر به، 

ين الفلسطينيين كافة، خاصة في المخيمات الفلسطينية، وكان لهـذا العجـز   تقدمها الوكالة لالجئ

تفسيرات كثيرة تركز أغلبها حول رغبة بعض األطراف تصفية عمل وكالـة غـوث وتشـغيل    

  :ومن بين أبرز هذه الجهات ما يليوإنهاَءها، ) االونروا(الالجئين الفلسطينيين 

مدريد عـام   مؤتمرتوقيع اتفاقيات السالم، وخاصة منذ : إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية •

والواليات المتحدة لتصفية قضية الالجئين الفلسطينيين من ) إسرائيل(، تسعى كل من )1991(

وذلك بالعمل على تقليص مصـادر   (1)،)االونروا(خالل تصفية وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

ول المضيفة لالجئين، كذلك العمـل علـى   التمويل، وإنهاء عدد من أنشطتها، ونقل مهماتها للد

والواليات المتحدة ضغوطاً على الوكالـة  ) إسرائيل(كما فرضت . إلغاء قرار تأسيسها وشطبه

, )1993(في تشـرين األول  " برنامج تطبيق السالم"من خالل إجبارها على تنفيذ ما عرف بـ

استهدفت الوكالة من ): "1994/1995(في تقريره لعام ) لألونروا(فقد قال المفوض العام لألمم 

خالل برنامج تطبيق السالم اإلسهام في تعزيز البينة األساسية والموارد االقتصـادية المتاحـة   

باإلضافة لـذلك،   (2)...".للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، تمهيداً للتسليم النهائي للخدمات

الالجئين الفلسطينيين ودمجهـم  مشروعات تهدف إلى توطين ) إسرائيل(قدمت كل من أمريكا و

وهذا بدوره يسهم في , مما يؤدي إلى إنهاء المخيمات الفلسطينية وتصفيتها, في البلدان المضيفة

 (3)).األونروا(تصفية 

  : )االونروا(وكالة غوث وتشغيل الالجئين  •

منظور خمس سـنوات لـدور   "تقريراً بعنوان ) 1995(في عام ) االونروا(قدمت رئاسة 

أوضح التقرير بأن رئاسة الوكالة تدرس خطط إنهاء خدماتها؛ علـى  , "ومتطلباتها المالية الوكالة

                                           
، بيروت، دار التقدم العربي للصحافة والطباعة النشـر،  الالجئون والنازحون ومفاوضات الوضع الدائمرباح، رمزي،  (1)

 .32، ص1996
 .55، ص ، مرجع سابقالذكرى الستون لنكبة فلسطينسالمة، سعيد،  (2)
 ،الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والصراع من أجل السيادة وحق العودة للشـعب الفلسـطيني  غازي، الصوراني،  (3)

 .25، صمرجع سابق
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أساس أن قضية الالجئين الفلسطينيين التي كانت السبب في تأسيس الوكالة قد اقتربت من الحل، 

يمكن للمرء ) 1949(عام ) االونروا(للمرة األولى منذ تأسيس :" وهذا ما أكده التقرير حين أشار

إضافة لذلك، مورست الضغوط على السلطة الوطنيـة   (1)".ن يرى في األفق نهاية مهمة الوكالةأ

إليها، وهذا ما أكده األمين العام لألمم المتحدة في قرار ) االونروا(الفلسطينية بهدف نقل مسؤولية 

امج إذا رغبت السلطة الفلسطينية في تسلم المسـؤولين عـن بـر   :" حين قال) االونروا(نقل مقر 

ستفعل كل مـا بوسـعها،   ) األونروا(فإن ...الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، في أي وقت

على تطبيق نظام التعاقد المؤقت فـي  ) االونروا(هذا وقد عملت ...". طبعاً، لتسليم ميسر وفوري

، إذ تفترض أن هذا التاريخ هو الموعـد لالنتهـاء مـن    )1999(عملية التوظيف الجديدة لغاية 

  (2).مفاوضات الحل النهائي

ترى الباحثة أن العجز المالي الذي عانت وتعاني منه وكالة غوث وتشـغيل الالجئـين   

يعود في األساس، ألسباب ودوافع سياسية تعبر في الغالب عن مواقف الدول المانحة ) االونروا(

ذي يعكس تصرفات فالموقف الدولي وال"وتوجهاتها، وبما يخدم مخططاتها السياسية في المنطقة، 

وكالة الغوث من الشعب الفلسطيني لهو دليل على تخاذل الدول المانحة، وإذا كانت األمم المتحدة 

عاجزة عن اتخاذ قرار بحق الفلسطينيين أو تنفيذ قرار متخذ، فهل نستغرب تصرف الوكالة، نعم 

    (3)".هناك مؤامرة على الشعب وأحد جالدي الشعب الفلسطيني وكالة الغوث

منذ أكثر من عامين بتقليص خدماتها لحسـابات سياسـية أهمهـا    ) االونروا(وقد بدأت "  

والمخيمات هي الكفيلة بتحريـك   نالضغط على القيادات الفلسطينية بالتنازل، ألن أوضاع الالجئي

في بـرامج  ) االونروا(إضافة لذلك، ترى الباحثة أن انخراط  (4)،"أي موجة غضب ضد السلطة

لمية ومشاريعها هو تجاوز ومخالفة ألحد أبرز المهام التي أسِّست الوكالة لتحقيقها، أال العملية الس

القيام باإلغاثة المباشرة، وتنفيذ برامج لتشغيل الالجئين حسب توصيات المسح االقتصـادي  "وهو

  ".   بالتعاون مع الحكومة المحلية

                                           
 .132، مرجع سابق، مجلة الهجرة القسريةجرار، ناجح،  (1)
 .57، ص مرجع سابق ،الذكرى الستون لنكبة فلسطينسالمة، سعيد،  (2)
 .4/4/2010أجريت بتاريخ  بلةمقاعلي نواس، من سكان مخيم بالطه،  (3)
 .1/3/2010أجريت بتاريخ مقابلة غسان كشيك، من سكان مخيم بالطه،  (4)
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  في مخيم بالطةفي مستوى الخدمات  تأثير األزمة المالية للوكالة 5.1.3.6

أثرت األزمة المالية التي تعاني منها وكالـة غـوث وتشـغيل الالجئـين الفلسـطينيين      

. في مستوى الخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين، خاصة داخل مخيمـات اللجـوء  ) االونروا(

فالزيادة الكبيرة في عدد السكان داخل المخيمات بشكل عام، وداخل مخيم بالطة بشكل خـاص،  

ي يعد المخيم األكبر من حيث عدد السكان في الضفة الغربية، إضافة لقلة الدعم والتمويـل  والذ

دفعها لتقليص خدماتها داخل ) االونروا(الذي تقدمه الدول المانحة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 

المفوضة العامة لوكالة غـوث وتشـغيل الالجئـين    ) كارين أبو زيد(المخيمات، وهذا ما أكدته 

إن الوكالة تسعى إليجاد ظروف مالئمة لحيـاة الالجئـين الفلسـطينيين،    :"لسطينيين حين قالتالف

من نقص حاد في تمويلها من الدول المانحة مما أدى إلـى نقـص خـدماتها    ) األونروا(وتعانى 

دمـة  في مختلف الخـدمات المق ) االونروا(وقد أثر التقليص في ميزانية  (1)".المقدمة للفلسطينيين

  :مخيم بالطة، من بينهاداخل 

وهي عبارة عن  توفير سكن لالجئين الذين شردهم االحتالل الصهيوني : العمليات اإلنسانية. 1

مـن  ) االونروا(ولكن بسبب ما تعاني منه . نتيجة ممارساته داخل المخيم، والمتمثلة بهدم المنازل

إضافة لـذلك  , مرة وإعمارها، إعادة تأهيل المنازل المد)1/4/2003(ضائقة مالية أوقفت، ومنذ 

ووضعت قيوداً , )استشهاديين، ومعتقلين، ومطاردين(رفضت الوكالة إعادة بناء منازل المقاومين 

  (2).للتهرب من االستمرار في تقديم خدماتها، فحرمت أهالي المقاومين من المساعدات المقدمة

وقد , يذه منذ اندالع االنتفاضةبتنف) االونروا(وهو برنامج بدأت : العمل في برنامج الطوارئ. 2

وضع بهدف تشغيل العمال والموظفين من داخل مخيمات الالجئين في مراكز تابعة لوكالة غوث 

. ةكالعمل في العيادات الطبية والمدارس والمراكز النسوية والشبابي, )االونروا(وتشغيل الالجئين 

قف العمل به، ولذلك ارتفعـت نسـبة   ونتيجة للعجز المالي الذي تعاني منه الوكالة فقد قررت و

ألف عائلة من الحصول علـى  ) 220(وحرمت , %75البطالة في مخيم بالطة إلى ما يزيد عن 

المساعدات الغذائية، وهذا ما أشار إليه مسؤول العالقات العامة في لجنة خدمات مخـيم بالطـة   

                                           
: ، على الموقـع االلكترونـي التـالي   19/3/2009، الحياة في قلب المعاناة مستمرة...مخيم بالطة لالجئينإسالم تايم،  (1)

http://www.islamtime.net/details.php?id=1234&cat_id=5&sub_cat_id=7&image=kadaya 
 .مرجع سابق، الجئو فلسطين في المخيماتخويرة، سامر،  (2)
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البرنامج ومتوقـع حتـى   من العمال في % 70إن الوكالة قد أوقفت بالفعل :" محمد حرب إذ قال

  ". أن ينتهي العمل بالبرنامج بصورة كلية) 30/6/2003(

ولكـن بسـب عجـز    . يتمثل بتوفير التطعيم لألطفال، وعالج الجرحـى : المستوى الصحي.3

) 320(المالي تأثرت عمليات تطعيم اآلالف من األطفال والرضع، وكذلك عالج أكثر ) االونروا(

دمها الوكالة لذوي االحتياجات الخاصة من سماعات ونظارات طبية مصاباً، والمساعدات التي تق

وكان لتوقف برنامج الطوارئ أثر في توقف معظم عمال النظافة عن العمل، فأدى ذلك . وغيرها

إلى تراكم المزيد من النفايات في الشوارع، وهو ما أسهم بدوره في حـدوث التلـوث وانتشـار    

نتيجة للعجز، عن استكمال بناء شبكات المياه، األمر الذي قد كذلك قد تتوقف الوكالة، . األمراض

يؤدي إلى تلوثها بمياه المجاري، خاصة أن شبكات التصريف في المخيم شـبه مـدمرة بفعـل    

  . ممارسات االحتالل

ويتمثل ببناء المدارس وتوفير المساعدات المالية لتعليم الالجئين داخـل  : المستوى التعليمي. 4

) 2500(وبالتالي حرمان نحو , يعني توقف المساعدات) األونروا(يص في ميزانية المخيم، فالتقل

طالب وطالبة من تحصليهم العلمي، إضافة لذلك التوقف عن بناء المدارس وتأهيلها، وحرمـان  

  (1).الطلبة المتفوقين من المنح التعليمية داخل المخيم

ولكـن األزمـة   . الجئين داخل المخيماتوهي توزيعات تقدمها الوكالة ل: التوزيعات المالية. 5

هذه التوزيعات، وهذا ما أكـده أحمـد ذوقـان     تؤدي إلى تقليص) االونروا(المالية التي تشهدها 

لمخـيم  ن التوزيعات الماليـة  إ: "إذ قال, منسق لجان الخدمات للمخيمات في منطقة شمال الضفة

ما يزيد إلى كانت تصل  -ينة نابلسألف نسمة المجاور لمد )24( الذي يبلغ عدد سكانه -بالطة 

  (2)".فال تتجاوز ثالثين حالة وفق شروط معينة ، أما اآلنحالة شهرياً )400(عن 

                                           
 .مرجع سابق ،الجئو فلسطين في المخيماتخويرة، سامر،  (1)
، على الموقع 14/3/2008نت، . ، الجزيرةالالجئون الفلسطينيون يتهمون األونروا بتقليص المساعداتدغلس، عاطف،  (2)

 http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1086025: االلكتروني التالي
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  الفصل السابع

 إجراءات الدراسة

  الطريقة واإلجراءات 1.7

تحديـد مجتمـع   يتضمن هذا الفصل وصفاً للطرق واإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في 

الدراسة، والعينة ووصفها، وشرح الخطوات واإلجراءات العملية في بناء أداة الدراسة ووصفها، 

ثم إجراءات صدق أداة الدراسة وثباتها، ثم شرح مخطط تصميم الدراسة ومتغيراتها، واإلشـارة  

  .إلى أنواع االختبارات اإلحصائية التي استخدمت في الدراسة

  مجتمع الدراسة 2.7

محافظة نابلس، الـذي  _في مخيم بالطة نتشكل مجتمع الدراسة من الالجئين الفلسطينيي

، إذ تنقسم الفئات العمرية لالجئـين داخـل المخـيم    )2008(في عام ) 23.677(بلغ عدد سكانه 

عاماً ) 60-25(، %21.2عاماً وتبلغ ) 24_15(، %40.1عاماً وتبلغ ) 14_0( بالنسب المئوية 

وفقاً إلحصائية وكالة غوث وتشغيل الالجئين % 4.4عاماً وتبلغ ) 60كثر من أ(، %34.4وتبلغ 

  ). االونروا(الفلسطينيين 

  عينة الدراسة 3.7

الجئ فلسطيني من الجئي مخيم بالطة، إذ بلـغ حجـم   ) 400(تكونت عينة الدراسة من   

تبانة صالحة للتحليل اإلحصـائي، وقـد   اس) 388(من مجتمع الدراسة، وكانت %) 1.6(العينة 

راعت الباحثة عند اختيار العينة التوزيع حسـب  . أنثى) 170(ذكراً، و) 218(تشكلت العينة من 

واختارت العينـة  , الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، والحالة االجتماعية وغيرها من المتغيرات

قد تم اختيار العينة على أساس التقسيمات و. بطريقة العينة العشوائية الطبقية من مجتمع الدراسة

بحيث تم توزيع عينة الدراسة على فئات المجتمـع  , السكانية واالجتماعية والثقافية لمجتمع العينة

  . كافه

وكـذلك  , تصف عينة الدراسة بناًء على متغيراتها المسـتقلة ) 22 –13(والجداول من 

  . ها المستقلةالتمثيل البياني لعينة الدراسة بناء على متغيرات
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  وصف عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس) 13(جدول 

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 %56.2 218 ذكر

 %43.8 170 أنثى 

 %100 388 المجمـوع

  وصف عينة الدراسة تبعاً لمتغير العمر) 14(جدول 

 النسبة المئوية التكرار العمر

20 -30 172 44.3% 

31 -45 153 39.4% 

46 -55  47  12.1%  

  %4.1  16  فأكثر 56

 %100 388 المجمــوع

  وصف عينة الدراسة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي) 15(جدول 

النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 %35.1 136 ثانوي فاقل

 %39.4 153 دبلوم 

 %20.6 80 بكالوريوس

  %4.9  19  ماجستير فأعلى

 %100 388 المجمـــوع

  صف عينة الدراسة تبعاً لمتغير الحالة االجتماعيةو) 16(جدول 

 النسبة المئوية التكرار الحالة االجتماعية

 %37.4 145 أعزب

 %50 194 متزوج

 %8.5 33 مطلق

  %4.1  16  أرمل 

 %100 388 المجمــوع

  



  151

  وصف عينة الدراسة تبعاً لمتغير عدد أفراد األسرة) 17(جدول 

 نسبة المئويةال التكرارعدد إفراد األسرة 

1-3 128 33% 

4-6 181 46.6% 

 %20.4 79 فأكثر 7

 %100 388 المجمــوع

  وصف عينة الدراسة تبعاً لمتغير نوع السكن) 18(جدول 

النسبة المئوية التكرار نوع السكن

 %45.9 178 باطون

 %18.3 71 اسبست

 %24.5 95 مختلط 

  %11.3  44  بناء حجري 

 %100 388 المجمــوع

  وصف عينة الدراسة تبعاً لمتغير الدخل) 19(دول ج

 النسبة المئوية التكرار الدخـل

 %15.2 59 500اقل من 

500 -1000 153 39.4% 

 %45.4 176 فأكثر 1000

 %100 388 المجمــوع

  وصف عينة الدراسة تبعاً لمتغير طبيعة الحيازة) 20(جدول 

 النسبة المئوية التكرار طبيعة الحيازة

 %13.9 54 إيجار

 %33 128 ملك شخصي 

 %26.8 104 لألسرة

  %26.3  102  وكالة 

 %100 388 المجمــوع
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  وصف عينة الدراسة تبعاً لمتغير االنتماء السياسي) 21(جدول 

 النسبة المئوية التكرار االنتماء السياسي

 %49.5 192 فتح

 %8 31 اتجاه إسالمي 

 %10.3 40 اتجاه يساري

  %28.4  110  مستقلون 

  %3.9  15  غير ذلك 

 %100 388 المجمــوع

  وصف عينة الدراسة تبعاً لمتغير سنوات األسر في سجون االحتالل) 22(جدول 

 النسبة المئوية التكرار سنوات األسر

 %12.6 49 اقل من سنة

 %13.4 52 سنوات  5- من سنة 

 %4.6 18 سنوات 5أكثر من 

  %69.3  269  لم اسجن 

 %100 388 المجمــوع

  أداة الدراسة 4.7

قامت الباحثة بتطوير استبانه خاصة من أجل جمع بيانات الدراسة لمعرفة وجهة نظـر  

لدراسة الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة في االغتراب واالندماج السياسي، وقد اشتملت أداة ا

  :على جزأين أساسيين هما

لعمر، والمؤهل العلمي، والحالـة االجتماعيـة،   البيانات الشخصية التي تتعلق بالجنس، وا: أوال

وعدد أفراد األسرة، ونوع السكن، والدخل، وطبيعة الحيازة للسكن، واالنتماء السياسي، وكـذلك  

  .سنوات األسر في سجون االحتالل

فقرة موزعة على ثالثـة   ) 18(تكون هذا الجزء من جميع فقرات االستبانه والبالغ عددها  :ثانيا

، والمشاركة في الحياة السياسية وعـدد  )5(الحياة في المخيم وعدد فقراته : ية هيمجاالت رئيس

  .)4(، والشعور باالغتراب وعدد فقراته )9(فقراته 
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  ثبات أداة الدراسة

يعرف الثبات بأنه الدقة في تقدير العالمة الحقيقية للفرد على السمة التي   : معامل ثبات االستبانة

أداة الدراسة التي استخدمتها الباحثة هي حسب معامل الثبات باسـتخدام  يقيسها االختبار، وثبات 

على جميع فقـرات االسـتبانه هـو    ) 0.89(فكان ) Cronbach Alpha(معادلة كرونباخ ألفا 

, )0.86(في حـين كـان علـى المجـال األول     , مناسب للتحليل اإلحصائي وألغراض الدراسة

  ). 0.92(والمجال الثالث , )0.88(والمجال الثاني 

  ـ:اآلتيةقامت الباحثة باإلجراءات : إجراءات الدراسة

تأهيل االستبانه بصورتها النهائية، من خالل عرض االستبانه على مجموعه من المحكمين  – 1

من أصحاب الخبرة واالختصاص من أساتذة جامعة النجاح، إضافة لعرضـها علـى مخـتص    

  .ى مالحظاتهمبالتحليل االحصائي، وقد تم التعديل بناًء عل

على أفراد عينة الدراسة، وبعد جمع االستبانات الموزعة تم تفريغهـا فـي    ةتوزيع االستبان – 2

  .اجداول خاصة من أجل معالجته

  تصميم الدراسة 5.7

لدراسة العالقة بين متغيرات الدراسة،  حصائيقامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي اإل

ملت وش. ل اإلحصائي لفحص الفرضيات؛ بهدف تفسير النتائجوجمع المعلومات واستخدام التحلي

  :اآلتيةالدراسة المتغيرات 

  :المتغيرات المستقلة

  . متغير الجنس وله مستويان_ 1

  . متغير العمر وله أربعة مستويات -2

  .متغير المؤهل العلمي وله أربعة مستويات -3

  . متغير الحالة االجتماعية وله أربعة مستويات-4
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  .ر عدد أفراد األسرة وله ثالثة مستوياتمتغي-5

  . متغير نوع السكن وله أربعة مستويات -6

  . متغير الدخل وله ثالثة مستويات -7

  . متغير طبيعة الحيازة وله أربعة مستويات -8

  . متغير االنتماء السياسي وله خمسة مستويات -9

    .متغير سنوات األسر في سجون االحتالل وله أربعة مستويات-10

  المتغيرات التابعة

تمثلت في االستجابة على فقرات االستبانه المتعلقة بالمجاالت المختلفة المتعلقة بوجهـة  

ومن أجل معالجـة  . نظر الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة في االغتراب واالندماج السياسي

لك باستخدام المعالجات ، وذ)SPSS(البيانات استخدم برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 :التالية

  . التكرارات والنسب المئوية •

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية •

  . للعينات المستقلة) ت(اختبار  •

 . اختبار تحليل التباين األحادي •

 . الستخراج معامل الثبات) كرونباخ ألفا(معادلة  •

  ةمناقشة نتائج الدراس 6.7

يتناول هذا الفصل اإلجابـة عـن فرضـيات    : الفرضيات اإلحصائية التحليل اإلحصائي واختبار

، وفيما يلي )SPSS(الدراسة وفحصها إحصائياً على برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  . عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة



  155

سؤال الـرئيس  قبل أن نبدأ بالتحليل اإلحصائي نود اإلجابة عن ال: نتائج سؤال الدراسة الرئيس

ما مدى شيوع ظاهرة االغتراب أو االندماج السياسي لدى الالجئين الفلسـطينيين  " للدراسة وهو 

  ".في  مخيم بالطة؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية والمتوسطات الحسابية كنسب مئوية 

  . راب السياسيألراء الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة حول االندماج أو االغت

فأكثر اعتبر االتجاه نحو االغتراب أو االندماج السياسـي  % 70إذا كانت النسبة المئوية 

فقد أعتبر االتجـاه نحـو االغتـراب أو    % 69.9 - 60أما إذا كانت النسبة المئوية . كبيراً جداً

االتجـاه نحـو   فقد أعتبر هذا % 59.9 – 50وإذا كانت النسبة المئوية . االندماج السياسي كبيراً

اعتبـر مـدى   % 50وإذا كانت النسبة المئوية اقل من . االغتراب أو االندماج السياسي متوسطاً

تبـين  ) 26 – 23(ونتائج الجداول مـن  . قليل جداًاالتجاه نحو االغتراب أو االندماج السياسي 

  .ذلك

  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمجال الحياة في المخيم) 23(جدول 

الرقم قمالر
باالستبانه

 المتوسطات الفقـــرة
النسبة 

 المئوية

درجة 

االتجاه

 كبير64.48 3.224 اشعر بالدونية لوجودي في المخيم  1 1
 كبير 65 3.25 أعاني من التوتر بسبب عيشي داخل المخيم  2 2
 كبير66.38 3.319 أسهم عيشي في المخيم في صعوبة تحقيق ذاتي  3 3
 كبير66.38 3.095مخيم عندما يتحسن وضعي االقتصادي سأغادر ال 4 4
متوسط 58.8 2.94 اشعر بالتمييز بيني وبين السكان األصليين  5 5

 كبير66.68 3.334  الدرجـة الكليـة   

أن مدى االتجاه نحو االغتراب السياسي لـدى الالجئـين   ) 23(نالحظ من خالل جدول

الفقرات للمجال األول كـان كبيـراً باسـتثناء الفقـرة     الفلسطينيين في مخيم بالطة على جميع 

  . الخامسة، إذ كان متوسطاً، وهذا يؤشر على مدى شيوع ظاهرة االغتراب لديهم
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االغتـراب السياسـي   (تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة بسام بنات، وبالل سالمة حول 

، إذ كانت درجة )2003ات،لدى الالجئين الفلسطينيين في مخيم العروب وعالقته ببعض المتغير

  . من عينة الدراسة% 67االغتراب السياسي عالية لدى أهالي مخيم العروب فقد بلغت 

ترى الباحثة أن النظرة الدونية ألبناء المخيمات من قبل البيئة المحيطة بهم وكذلك شعور 

البيئيـة   الالجئين داخل المخيمات بشكل عام، ومخيم بالطة بشكل خاص، بالتمييز بيـنهم وبـين  

المحيطة بهم في مختلف المجاالت الخدماتيه والصحية والترفيهية والتعليمية وغيرها، مما أوجـد  

مشاعر من الحقد والكراهية للبيئة المحيطة، وهذا ما أوجد لـديهم شـعوراً كبيـراً بـاالغتراب     

لمحيطة بهم، االجتماعي الذي بدوره يقف عائقاً أمام تفاعل أبناء المخيمات مع مختلف األوضاع ا

  .وبشكل خاص األوضاع السياسية بأشكالها كافة

دمج سكان المخيمات الفلسـطينية  ( بهذا تتفق هذه النتيجة مع دراسة سعاد شتيوي بعنوان

في الضفة الغربية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً في البيئة الحضرية المجاورة حالة دراسية لمخـيم  

من عينة الدراسة، يشعرون بأن العالقـة  % 94.3ت إلى أن التي أشار, )2007نابلس، _ بالطة 

بين سكان مخيم بالطة والمدينة المجاورة غير قوية، يعود ذلك بناًء على هـذه الدراسـة لعـدة    

كما . النظرة الدونية ألبناء المخيم، ترسيخ ثقافة ابن المخيم الذي يتصف بالسوقية: أسباب أبرزها

سة يشعرون بأن سكان المدينة المجاورة أفضل مـنهم مـن   من عينة الدرا% 70أشارت إلى أن 

  . حيث مستوى المعيشة

إبـراهيم  وما يدلل على هذه النظرة السلبية ما يعبر عنه العديد من أبناء المخيم، ومـنهم  

لسـرقة   إمانتجول  أنناالتي تحسبنا  ةالفلسطينيالقوات  إلى إضافة:"...عاماً حين قال )19(محمود

   (1)..." األمنية األجهزة أنواعوتوقفنا جميع  كومةرة ضد الحؤامم أو

الالجئون الفلسطينيون إلى أين؟، (وهذه النتيجة تتفق أيضاً مع دراسة ناجح جرار بعنوان 

، التي أكدت على وجود النظرة السلبية لالجئين الفلسطينيين في المخيمات ليس ثقافية أو )1997

  . قارنة مع المحيط الذي يعيشون فيهعرفية، إنما لتدني أوضاعهم االقتصادية م

                                           
 /http://balatacamp1948.wordpress.com/page/2:،على الموقع االلكتروني8/8/2009مدونة مخيم بالطة،  (1)
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  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمجال المشاركة في الحياة السياسية) 24(جدول 

 الرقم
الرقم 

باالستبانه
 المتوسطات الفقــــرة

النسبة 

 المئوية

درجة 

 االتجاه

 كبير 61.9 3.095 ال أميل لمتابعة األحداث السياسية 6 1

2 7 
ي المخيم من الحد من أسهمت حياتي ف

 وعيي السياسي
 متوسط58.82 2.941

3 8 
دفعتني الحياة في المخيم لعدم االشتراك 

 في األحزاب السياسية
 كبير61.14 3.057

4 9 
أسهم المخيم في تباين الرؤى واالتجاهات 

 السياسية عندي
 كبير64.66 3.233

5 10 
ال اكترث بالمشاركة في االنتخابات عند 

 إجرائها
 كبير64.22 3.211

6  11  
على أنها مضيعة  ةانظر للفعاليات السياسي

 للوقت
 كبير  62.98  3.149

7  12  
رأيي السياسي ليس له قيمة في الوسط 

 الذي أعيش فيه
 كبير  67.74  3.387

8  13  
ال اشعر بالعدالة في ظل النظام السياسي 

 الفلسطيني
3.55  71  

كبير 

  جداً

9  14  
ي الفلسطيني أمين اعتقد أن النظام السياس

 على حقوق الالجئين
  كبير67.08  3.353

 كبير  64.6  3.23  الدرجـة الكليـة  

أن مدى االتجاه نحو االغتراب السياسـي علـى جميـع    ) 24(نالحظ من خالل جدول 

الفقرات للمجال الثاني كان كبيراً باستثناء الفقرة السابعة، إذ كان متوسطاً و بلغت درجة االتجـاه  

% 71إذ بلغت درجة االتجاه على هـذه الفقـرة   ) 13(، وكذلك الفقرة %58.8الفقرة على هذه 

  . وكان مدى االتجاه على هذه الفقرة كبير جداً

تأثير االغتراب السياسـي علـى   : (هذه النتيجة تتفق مع دراسة خالد بن إدريس بعنوان

سياسية تلعب درواً مهماً في ، التي أشار فيها إلى أن عملية التنشئة ال)2008المشاركة السياسية، 

عملية تعزيز المشاركة في الحياة السياسية وذلك من خالل عنصري الوعي والكفاءة الشخصية؛ 
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ألن عدم الثقة بالنفس تتناسب طردياً مع عدم المشاركة في الحياة السياسية، كما أن المشاركة في 

رقي بها، على اعتبـار أن الـوعي   الحياة السياسية تتناسب طردياً مع تقديرات الذات من أجل ال

كما أشارت الدراسة إلى أن ظاهرة االغتـراب السياسـي تـزداد    . رؤية مشتركة للذات واآلخر

عندما تكون قنوات االتصال بين األفراد والنظام السياسي ضعيفة، وكذلك انفراد النخبة السياسية 

إلى فرض نوع من عدم العدالـة  بصناعه القرارات السياسية في المجتمع، مما يدفع بهذا النظام 

التوزيعية للنظام، وهو ما يشجع على نمو ظاهرة العنف السياسي لدى المغتـرب تجـاه النظـام    

  . السياسي القائم

ولعل هذا األمر أكثر تأثيراً على الالجئ الفلسطيني نظراً لما تعرض لـه مـن تهجيـر    

ي السياسة من جانب آخر، فمـع  وتشريد من قبل االحتالل الصهيوني، وإهمال لقضيته من صانع

مرور إحدى وستين عاماً على النكبة لم يتغير األمر على الالجئ الفلسطيني في مخيمات اللجوء، 

بل زادت المعاناة وتفاقمت المأساة، مما أنعكس ذلك سلباً على مدى ثقة الالجئ بالنظام السياسـي  

ر الذي دفعه لالبتعاد عن المشاركة األم, الذي عجز عن تحسين ظروف حياته ولم يقدم له الكثير

فالنظـام  . في العمل والحياة السياسية، وما ترتب على ذلك من شـعور بـاالغتراب السياسـي   

السياسي الفلسطيني والحكم عليه مرتبط شديد االرتباط بالواقع السياسي، وبأداء تمظهرات هـذا  

ة كبرى في مكانته وتـأثيره  النظام من حكومة وقضاء وتشريع، والنظام السياسي تعرض النتكاس

، كما أن الرأي من النظام السياسي متواتر ومتقلب )سميه ما شئت(على يد االنقسام أو االنقالب 

وهذا يمكن أن نلمسه في استطالعات الرأي، وهذا بدوره أثر على شعور الالجئين الفلسـطينيين  

  (1).داخل مخيم بالطه بشكل خاص باالغتراب السياسي

، ارتبـاط متغيـرات االغتـراب    )Dean ،1960(دراسة قام بها دين  وأوضحت نتائج

الالمبـاالة فـي   (بمكونات الالمباالة السياسـية  ) فقدان القوة، والعزلة االجتماعية، والالمعيارية(

  ).  التصويت، والالمباالة في التأثير، والالمباالة في االهتمام

لوجية المشـاركة السياسيةــ   سيكو: (بعنوانلوهاب، عبد اقام بها دراسة كما أظهرت   

سياسياً ، أن المشـاركين  )1995، سياسياًالمشاركين وغير المشاركين مقارنة بين دراسة نفسية 

    .للسلطة وأكثر خضوعاًعلى المستوى السياسي اغتراباً ل أق
                                           

 .8/4/2010أجريت بتاريخ  مقابلة، باحث متخصص في سوسيولوجيا الالجئينوكاتب أنور حمام،  (1)
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االغتراب السياسي لدى المتعلمين الشباب (وفي دراسة أخرى قام بها إدريس عزام حول 

الجنس، مستوى التحصيل الدراسي، الدخل الشهري، نمط الرقابة في (بعض المتغيرات وعالقته ب

طالباً وطالبة، من طلبة الجامعة األردنية، ) 836(، تكونت عينة الدراسة من )1989،…األسرة 

من الشباب؛ أفراد العينـة يشـعرون بـاالغتراب    % 20توصلت الدراسة إلى أن ما يزيد على 

أشارت النتائج إلى وجود عالقة سلبية بين االغتـراب السياسـي وبـين     السياسي، إضافة لذلك

  . مشاركة الشباب في النواحي السياسية

وترى الباحثة أنه عند تطبيق مؤشرات غياب االندماج السياسي والتي تم اإلشارة إليهـا  

جماعات ضعف التمثيل والمشاركة السياسية لل: من أبرزهاوالتي , في اإلطار المفاهيمي للدراسة

داخل المجتمع في النخبة الحاكمة، يالحظ أن هذه المؤشرات تنطبـق علـى وضـع الالجئـين     

إذ أظهر , )24(الفلسطينيين في مخيم بالطة بناًء على النتائج التي تم التوصل إليها في جدول رقم

   .من عينة الدراسة عدم اكتراثهم بالمشاركة في االنتخابات عند إجرائها 64.22

ما مـدى تـأثير ظـاهرة    : "جابة عن سؤال الدراسة الثانيى تلك النتائج تم اإلوبناًء عل

  ". االغتراب السياسي في مشاركة الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة في الحياة السياسية؟

  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمجال الشعور باالغتراب السياسي) 25(جدول 

 الرقم
الرقم 

 باالستبانه

 ــــرةالفق
 المتوسطات

النسبة 

 المئوية

درجة 

 االتجاه

1 15 
يدفعني الشعور باالغتراب السياسي 

 لمغادرة المخيم والسكن خارجه
 كبير62.52 3.126

2 16 
أسهم االغتراب السياسي في شعوري 

 بالعزلة
 كبير 62 3.10

3 17 
أدى شعوري باالغتراب السياسي للتمرد 

 على واقعي
 كبير 61.5 3.075

4 18 
دفعني الشعور باالغتراب السياسي لعدم 

 التكيف مع متطلبات الحياة
 كبير66.28 3.314

 كبير63.08 3.154  الدرجـة الكليـة  
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أن مدى االتجاه نحو االغتراب السياسـي علـى جميـع    ) 25(نالحظ من خالل جدول 

  . الفقرات للمجال األول كان كبيراً

ة، أن الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة تعـاملوا  يتبين للباحثة، وبناًء على هذه النتيج

، إذ تقاربت "عزلة ، وتمرد، أو عدم تكيف"مع ظاهرة االغتراب السياسي بسلوكيات مختلفة من 

، في حـين  %61.5، %62النسب بين سلوكي العزلة والتمرد، التي بلغت على التوالي ما نسبته 

ن في المخيم نحو عـدم التكيـف، إذ بلغـت نسـبته     كان التوجه األكبر لدى الالجئين الفلسطينيي

66.28 .%  

دمج سكان المخيمات الفلسطينية فـي  ( هذه النتيجة تتفق مع دراسة سعاد شتيوي بعنوان

الضفة الغربية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً في البيئة الحضرية المجاورة حالـة دراسـية لمخـيم    

من عينة الدراسة ال يشعرون بـالتكيف مـع   % 73.9التي أشارت أن , )2007نابلس، _ بالطة 

أوضاع المخيم، وبالتالي صعوبة االستمرار في الحياة داخله، وعليه تـم اإلجابـة عـن سـؤال     

ما هي الخيارات السلوكية أمام الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة في تعاملهم : "الدراسة الثالث

   ".مع ظاهرة االغتراب السياسي؟

  توسطات الحسابية والنسب المئوية لكافة المجاالتالم) 26(جدول 

 درجة االتجاه النسبة المئوية المتوسطات المجــالالرقم

 كبير 66.68 3.334 الحياة في المخيم 1
 كبير 64.62 3.231 المشاركة في الحياة السياسية 2
 كبير 63.08 3.154 السياسي الشعور باالغتراب 3
 كبير 64.78 3.239 الدرجـة الكليـة 4

 ةالذي يظهر ملخص المجاالت الثالثة الواردة في االسبتان) 26(نالحظ من خالل جدول 

أن مدى االتجاه نحو االغتراب السياسي على جميع المجاالت كان كبيراً، والذي تراوحت قيمتـه  

  %.66.68 -% 63.08بين 
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  :اختبار الفرضيات اإلحصائية

من وجهة ) α  =0.05(اللة إحصائية عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات د: "الفرضية األولى

نظر الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة بين االغتراب واالندماج السياسـي تعـزى لمتغيـر    

، من أجل اختبار هذه الفرضية حسبت المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة    "الجنس

الطة بين االغتراب واالندماج السياسي تبعـاً  لمعرفة وجهة نظر الالجئين الفلسطينيين في مخيم ب

للعينات المستقلة وذلك للكشف عن الداللة اإلحصـائية  " ت"لمتغير الجنس، ثم تم استخدام اختبار 

  .تبين ذلك) 27(ونتائج جدول . للفروق بين هذه المتوسطات

وجهة نظـر  لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية  لمعرفة ) ت( نتائج اختبار ) 27(جدول 

  ن الفلسطينيين في مخيم بالطة بين االغتراب واالندماج السياسي تبعاً لمتغير الجنسيالالجئ

 الجنس
  

 المجاالت

) ت( )170= ن(أنثى )218=ن(ذكر

المحسوبة

مستوى 

الداللة 

المحسوب  االنحرافالمتوسط االنحراف المتوسط

 0.337 0.962- 1.115423.39411.04828 3.2872 الحياة في المخيم

المشاركة في الحياة 

 السياسية 
3.1539 0.9043 3.32880.91172 -1.883 0.06 

 0.807 1.147853.13821.090240.244 3.1663 الشعور باالغتراب

 0.364 0.909- 0.88744 0.925923.287 3.2025 الدرجـة الكليـة 

هـو علـى الترتيـب    يتضح من الجدول أن مستوى الداللة المحسـوب مـن العينـة    

المحدد بالفرضية ) α  =0.05(وجميعها اكبر من مستوى الداللة  0.337،0.06،0.807،0.364

الصفرية مما يعني قبول الفرضية الصفرية، على المجاالت جميعها، مما يدل أن وجهـة نظـر   

وجهـة  الالجئين الفلسطينيين بين االغتراب واالندماج السياسي ال تختلف باختالف الجنس أي أن 

وقد بلغ المتوسـط  . نظر الذكور ووجهة نظر اإلناث بين االندماج واالغتراب السياسي متشابهة

  . لإلناث) 3.287(لدى الذكور مقابل ) 3.2025(الحسابي لدرجة االغتراب السياسي 

ترى الباحثة أن هذه النتيجة واقعية بدليل معايشة كال الجنسين لنفس الظروف وتحملهـم  

من تهجير وتشريد، وتشابه حالة البؤس، إضافة لتصديهم معاً لممارسات االحتالل لنفس المعاناة 

وحتـى  ) 1948(الصهيوني بمختلف أشكاله من أسر وتعذيب وحتى االستشهاد، وذلك منذ عـام  
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وقتنا الحاضر، كذلك وجود نوع من التقارب في مستوى التعليم والمستوى الفكـري والثقـافي،   

زور مديرة مكتب زكريا األغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  وهذا ما أكدته محاسن أبو

لن أبالغ القول عندما أصـفها بـالمرأة الحديديـة    : "الفلسطينية حين قالت عن المرأة الفلسطينية

عايشته على مدار مسيرة اللجوء المريرة عندما طردت هـي   لصمودها على الشدائد والمحن وما

لتعيش في مخيمات اللجوء التي ال يتوفر فيها المستوى األدنى للحياة ا ها من بيتها وأرضهؤوأبنا

وطنها المسلوب فلسطين، وصمودها أمام ما شاهدته بأم عينها مـن مجـازر    عن الكريمة بعيدة

 التي ال تزال تشاهد فصولها يوميـاً جـراء   )48(ارتكبتها العصابات الصهيونية في العام  بشعة

الشـهيد وأم   فالمرأة الفلسـطينية هـي أم   ،صلة على شعبنا الفلسطينيالمتواصهيونية المجازر ال

دليل قـوي أن المـرأة    األسير وأم الجريح، ومنها الشهيدة ومنها الجريحة ومنها األسيرة، وهذا

   (1)".كافة الفلسطينية موجودة في الميادين والمواقع

: حين قال, الالجئين افي سوسيولوجيباحث وقد أكد على هذا الدور أنور حمام الكاتب وال

على  والالجئة أظهرت المرأة الفلسطينية عموماً) في الوطن والشتات(داخل المخيمات وخارجها "

النضـال   فقد شاركت وبجدارة في كل مراحل وأشكال ,وجه الخصوص حالة فريدة من المقاومة

حيـث  , راتوكانت حاضرة في جميع االنتفاضات والثـو  ,إلى جنب مع الرجل الفلسطيني جنباً

في مهامهـا   دورهذا اللم يعد يقتصر ف ,إلى تعزيز دورها المجتمعي أسهم حضور المرأة نضالياً

 المجال الكفاحي والسياسي والعسـكري والفكـري   تشملالمنزلية، بل اتسعت أدوارها ل التقليدية

قضـين  مـنهن مـن   فاللواتي أبدعن في عملية المقاومة،  الالجئات فهناك العديد منواإلبداعي، 

  (2).أصبن أو نشهيدات، ومنهن من سجن واعتقل

االغتـراب  (ونتيجة هذه الفرضية تتفق مع نتائج دراسة بسام بنات، وبالل سالمة حول 

، إذ )2003السياسي لدى الالجئين الفلسطينيين في مخيم العروب وعالقته بـبعض المتغيـرات،  

ب وعلى اختالف جنسهم، فقد بلـغ  كانت درجة االغتراب السياسي عالية لدى أهالي مخيم العرو

  . لدى اإلناث )1.62(لدى الذكور مقابل ) 1.53(المتوسط الحسابي لدرجة االغتراب السياسي 

                                           
: ، على الموقع االلكترونـي التـالي  9/5/2008، أمد لإلعالم، القرار نتطلع لوصول المرأة لدائرة صنع، زياد، عوض (1)

http://test.ct-eg.com/amad/old/amad.ps/arabic/?action=detail&id=740 
 .8/4/2010أجريت بتاريخ  مقابلة, الالجئين سوسيولوجياباحث متخصص في وكاتب  ,أنور حمام (2)
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االغتـراب  (تخالف هذه النتيجة ما توصلت إليه دراسة قام بها إدريـس عـزام حـول    

الدراسي،  الجنس، ومستوى التحصيل(السياسي لدى المتعلمين الشباب وعالقته ببعض المتغيرات

طالباً ) 836(، إذ تكونت عينة الدراسة من )1989…والدخل الشهري، ونمط الرقابة في األسرة 

وطالبة، من طلبة الجامعة األردنية، فقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، أهمها أن ما يزيد 

هرة بـين  من الشباب أفراد العينة يشعرون باالغتراب السياسي، وتنتشر هذه الظـا % 20على 

  .الذكور أكثر منها بين اإلناث

من وجهة ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : الفرضية الثانية

نظر الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة بين االغتراب واالندماج السياسـي تعـزى لمتغيـر    

بية واالنحرافـات المعياريـة   ومن أجل اختبار هذه الفرضية حسبت المتوسطات الحسـا . العمر

لمعرفة وجهة نظر الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة بين االغتراب واالندماج السياسي تبعـا  

  . لمتغير العمر

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير العمر على كافة المجاالت) 28(جدول 

 لمعيارياالنحراف ا الوسط الحسابي العدد العمـر المجاالت

الحياة في 
 المخيم

20 -30 172 3.373 1.056 
31 -45  153  3.397  1.125  
46 -55 47 3.064 1.158 
 1.158 3.1 16 فأكثر 56

المشاركة 
في الحياة 
 السياسية

20 - 30 172 3.272 0.9044 
31 -45  153  3.216 0.93 
46 -55 47 3.1087 0.9693 
 0.571 3.278 16 فأكثر 56

الشعور 
 الغتراببا

20 - 30 172 3.141 1.048 
31 - 45  153  3.172 1.224 
46 - 55 47 3.005 1.151 
 0.674 3.563 16 فأكثر 56

الدرجة 
 الكلية

20 - 30 172 3.262 0.861 
31 - 45  153  3.262 0.968 
46 - 55 47 3.059 0.99 
 0.501 3.313 16 فأكثر 56
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في المتوسطات الحسابية في وجهة نظـر   أن هناك فروقاً) 28(يتضح من نتائج جدول 

. الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة بين االغتراب واالندماج السياسي تبعـاً لمتغيـر العمـر   

. والختبار فيما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية استخدم اختبار تحليل التباين األحـادي 

  . تبين ذلك) 29(ونتائج جدول 

حليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية  في وجهة نتائج ت) 29(جدول 

 ن الفلسطينيين في مخيم بالطة بين االغتراب واالندماج السياسي تبعاً لمتغير العمرينظر الالجئ

 المتغير  

  

 المجاالت

درجات مصدر التباين

 الحرية

مجموع

مربعات 

 االنحرافات

متوسط 

 االنحراف

" ف " 

المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 المحسوب

الحياة في 

 المخيم

 1.729 5.186 3 بين المجموعات 

 1.176 451.604 384داخل المجموعات 0.222 1.47

  456.791 387 المجمــوع

المشاركة 

في الحياة 

 السياسية

 0.353 1.059 3 بين المجموعات 

 0.833 319.791 384 داخل لمجموعات 0.736 0.424

  320.85 387 جمــوعالم

الشعور 

 باالغتراب

 1.262 3.785 3 بين المجموعات

 1.258 483.076 384 داخل لمجموعات 0.391 1.003

  486.861 387 المجمــوع

الدرجـة 

 الكليـة

 0.592 1.777 3 بين المجموعات

 0.828 318.041 384 داخل لمجموعات 0.543 0.715

  319.818 387 المجمــوع 

أن مستوى الداللة المحسوب لجميع المجاالت أعلى مـن  ) 29(يتضح من خالل جدول 

المحدد بالفرضية الصفرية، مما يعني قبـول الفرضـية الصـفرية    ) α  =0.05(مستوى الداللة

وبالتالي يدل على أن وجهة نظر الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة حول االغتراب واالندماج 

  . تختلف باختالف العمرالسياسي ال 
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تعزى هذه النتيجة من وجهة نظر الباحثة إلى الفئات العمرية التي ينقسم إليها الالجئـون  

وإن _  ) أبناء وأحفـاد الجيـل األول  (، والجيل الثاني ) جيل النكبة(الجيل األول _ الفلسطينيون 

الجيل الثاني عـايش النكبـة   كان الجيل األول قد عايش النكبة والنكسة بكافة تفاصيلهما، إال أن 

بصورة أخرى وذلك من خالل ما وصل إليه وما رواه له أبناء الجيل األول، إضافة إلى معايشته 

قطـاع  _، وقمع واحتالل وتدمير وتهجير كمخيمات _كمخيم جنين_ألحداث مشابهه من مجازر 

ة والسياسية داخل ، كما أن تعرض الجيلين لنفس الظروف االجتماعية واالقتصادية والسكني_غزة

المخيم التي تميزت بتدني مستوى الحياة على الصعد كافة، هذا كله أسهم بعدم اخـتالف وجهـة   

  . نطر كال الجيلين في الشعور باالغتراب السياسي

عاماً أحد سكان مخـيم بالطـة   ) 18(ومما يدعم رأي الباحثة ما أشار إليه دعد محمود 

ر والقدرة على تغيير واقع المخيم فانا اختار أن انشر الوعي إذا كان لي الخيا:" لالجئين حين قال

بقضية اللجوء وقضية العودة ألبين ألهالي المخيم أنهم سيبقون على تعلقهم في بيـوتهم بـالمخيم   

على أن تكون هذه البيوت وزقاق المخيم نقطة االنطالق على درب العودة إلى بيوتنا في مـدننا  

شارة تبين مدى وعي الجيل الثاني للنكبة لقضية الالجئين الفلسطينيين وهذه إ (1)". وقرانا المهجرة

      .وسعيهم على التأكيد على حقهم في العودة إلى بيوت األجداد التي هجروا منها

االغتـراب  (وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة بسام بنات، وبالل سـالمة حـول   

، إذ )2003العروب وعالقته بـبعض المتغيـرات،  السياسي لدى الالجئين الفلسطينيين في مخيم 

في درجة االغتراب السياسـي  ذات داللة إحصائية أشارت الدراسة إلى أنه ال توجد هناك فروق 

  .لدى أهالي مخيم العروب حسب متغير العمر

من وجهة ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  :الفرضية الثالثة

ن الفلسطينيين في مخيم بالطة بين االغتراب واالندماج السياسـي تعـزى لمتغيـر    نظر الالجئي

ومن أجل اختبار هذه الفرضية حسبت المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات    . المؤهل العلمي

المعيارية لمعرفة وجهة نظر الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة بين االغتـراب واالنـدماج   

  .تبين ذلك) 30(ونتائج جدول . مؤهل العلميالسياسي تبعاً لمتغير ال

                                           
 .مدونة مخيم بالطة، مرجع سابق (1)
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمؤهل العلمي على كافة المجاالت) 30(جدول 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المجاالت

الحياة في 

 المخيم

 1.021 3.353 136 ثانوي فاقل

 1.116 3.386 153 دبلوم

 1.166 3.138 80 كالوريوسب

 1.061 3.611 19 ماجستير فأعلى

المشاركة 

في الحياة 

 السياسية

 1.111 3.257 136 ثانوي فاقل

 0.946 3.323 153 دبلوم

 0.8069 2.999 80 بكالوريوس

 1.019 3.263 19 ماجستير  فأعلى

الشعور 

 باالغتراب

 1.112 3.235 136 ثانوي فاقل

 1.171 3.103 153 دبلوم

 1.077 3.069 80 بكالوريوس

 0.979 3.342 19 ماجستير فأعلى

الدرجـة 

 الكليـة

 0.878 3.282 136 ثانوي فاقل

 0.949 3.271 153 دبلوم

 0.888 3.068 80 بكالوريوس

 0.848 3.405 19 ماجستير فأعلى

وجهة نظـر  أن هناك فروقا في المتوسطات الحسابية في ) 30(يتضح من نتائج جدول 

الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة حول االندماج السياسي واالغتراب تعزى لمتغير المؤهـل  

والختبار فيما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية استخدم اختبار تحليـل التبـاين   . العلمي

  .  تبين ذلك) 31(ونتائج جدول . األحادي
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دي لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية في وجهـة  نتائج تحليل التباين األحا) 31(جدول 

ن الفلسطينيين في مخيم بالطة بين االغتراب واالندماج السياسـي تبعـاً لمتغيـر    ينظر الالجئ

  المؤهل العلمي

 المتغير  

  

 المجاالت

 مصدر التباين
درجات 

  الحرية

مجموع

مربعات 

 االنحرافات

متوسط 

 االنحراف

" ف " 

المحسوبة

مستوى 

لة الدال

 المحسوب

الحياة في 

 المخيم

 1.666 4.998 3 بين المجموعات

 1.177 451.793 384داخل المجموعات 0.238 1.416

  456.791 387 المجمــوع

المشاركة 

في الحياة 

 السياسية

 1.918 5.755 3 بين المجموعات

 0.821 315.095 384داخل المجموعات 0.073 2.338

  320.85 387 المجمــوع

الشعور 

 باالغتراب

 0.85 2.551 3 بين المجموعات

 1.261 484.31 384داخل المجموعات 0.568 0.674

  486.861 387 المجمــوع

الدرجـة 

 الكليـة

 1.087 3.261 3 بين المجموعات

 0.824 316.557 384داخل المجموعات 0.268 1.319

  319.818 387 المجمــوع

أن مستوى الداللة المحسوب لجميع المجاالت أعلى مـن  ) 31(من خالل جدول  يتضح

المحدد بالفرضية الصفرية، مما يعني قبول الفرضـية الصـفرية،   ) α  =0.05(مستوى الداللة 

وبالتالي  هذا يعني أن وجهة نظر الالجئين الفلسطينيين في مخـيم بالطـة حـول االغتـراب     

  . ختالف المؤهل العلميواالندماج السياسي ال تختلف با

تعزي الباحثة هذه النتيجة لتشارك الالجئين الفلسطينيين على مستوياتهم التعليمية كافـة  

لنفس الظروف والمعاناة داخل المخيمات بشكل عام، ومخيم بالطة بشكل خـاص، مـن تـدني    

والثقافيـة  األوضاع الداخلية للمخيم وسوئها في مجاالتها السياسية واالجتماعيـة واالقتصـادية   

الدولية، إضـافة لممارسـات    والصحية كافة وتردي الخدمات المقدمة، خاصة من وكالة الغوث

االحتالل الصهيوني بحقهم، فحالة الشقاء التي تعيشها المخيمات الفلسطينية، وانعدام فرص الحياة 
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جد تباين في الكريمة، والعيش الكريم التي يخضع لها الالجئون كافة داخل مخيماتهم، لذلك ال يو

  .الشعور باالغتراب السياسي بين المستويات التعليمية داخل المخيم كافة

حـول االغتـراب   (تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة بسام بنات، وبالل سالمة حـول  

، إذ )2003السياسي لدى الالجئين الفلسطينيين في مخيم العروب وعالقته بـبعض المتغيـرات،  

 توجد هناك أّي فروق في درجة االغتراب السياسي لدى أهالي مخـيم  أشارت الدراسة إلى أنه ال

  .    العروب حسب متغير المؤهل العلمي

التي هدفت لتحديد نسـبة انتشـار   ) 1991(وتتفق هذه النتيجة أيضاً مع دراسة القريطي

ظاهرة االغتراب بين عينة من طلبة الجامعات السعودية وعالقته ببعض المتغيرات، إذ توصلت 

إلى أنه ال توجد فروق لدى الطلبة في الشعور باالغتراب تعزى إلى اخـتالف فـي مسـتوياتهم    

  . الدراسية والتحصيل األكاديمي وتخصصاتهم األكاديمية

من وجهة ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  :الفرضية الرابعة

ن االغتراب واالندماج السياسي تعزى لمتغير الحالة نظر الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة بي

  .تبين ذلك) 32(ونتائج جدول . االجتماعية
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير الحالة االجتماعية على كافـة  ) 32(جدول 

  المجاالت

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي العددالحالة االجتماعية المجاالت

ي الحياة ف

 المخيم

 1.083 3.273 145 أعزب

 1.109 3.296 194 متزوج

 0.748 3.927 33 مطلق

 1.147 3.125 16 أرمل

المشاركة 

في الحياة 

 السياسية

 0.895 3.105 145 أعزب

 0.906 3.268 194 متزوج

 1.027 3.556 33 مطلق

 0.691 3.243 16 أرمل

الشعور 

 باالغتراب

 1.098 2.966 145 أعزب

 1.139 3.228 194 متزوج

 1.007 3.447 33 مطلق

 1.172 3.359 16 أرمل

الدرجـة 

 الكليـة

 0.893 3.115 145 أعزب

 0.936 3.264 194 متزوج

 0.706 3.643 33 مطلق

 0.903 3.243 16 أرمل

أن هناك فروقا في المتوسطات الحسابية في وجهة نظـر  ) 32(يتضح من نتائج جدول 

لفلسطينيين في مخيم بالطة حول االندماج السياسي واالغتراب تعزى لمتغيـر الحالـة   الالجئين ا

والختبار إذا ما كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية استخدم اختبار تحليل التباين . االجتماعية

  .  تبين ذلك) 33(ونتائج جدول . األحادي
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بين المتوسطات الحسابية في وجهـة  نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق ) 33(جدول 

ن الفلسطينيين في مخيم بالطة بين االغتراب واالندماج السياسي تبعاً لمتغير الحالة ينظر الالجئ

  االجتماعية

 المتغير

  

 المجاالت
 مصدر التباين

درجات 

 الحرية

مجموع 

مربعات 

 االنحرافات

متوسط 

 االنحراف

" ف " 

المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 المحسوب

حياة في ال

 المخيم

 0.011 3.789 4.378 13.134 3 بين المجموعات 

 1.155 443.657 384داخل المجموعات

  456.791 387 المجمــوع

المشاركة 

في الحياة 

 السياسية

 0.062 2.459 2.016 6.047 3 بين المجموعات 

 0.82 314.803 384داخل المجموعات

  320.85 387 المجمــوع

شعور ال

 باالغتراب

 0.051 2.608 3.241 9.724 3 بين المجموعات

 1.243 477.138 384داخل المجموعات

  486.861 387 المجمــوع

المجال 

 الكلي

 0.024 3.183 2.587 7.761 3 بين المجموعات

 0.813 312.057 384داخل المجموعات

  319.818 387 المجمــوع 

أن مستوى الداللة المحسوب للمجال الثاني والثالث كـان   ) 33( يتضح من خالل جدول

المحدد بالفرضية الصفرية، مما يـدل قبـول الفرضـية    ) α  =0.05(أعلى من مستوى الداللة 

وبالتالي فان وجهة نظر الالجئين الفلسطينيين في مخـيم بالطـة   , الصفرية، على هذين المجالين

تختلف باختالف الحالة االجتماعية على المجالين الثـاني  حول االغتراب واالندماج السياسي ال 

والثالث، في حين يتضح من خالل الجدول أن مستوى الداللة المحسـوب علـى المجـال األول    

والمجال الكلي اقل من مستوى الداللة المحدد بالفرضية الصفرية، مما يدل على وجود فروقـات  

ولتوضيح هـذه الفـروق تـم    , )ل، المجال الكلياألو( ذات داللة إحصائية على هذين المجالين 

  . توضح ذلك) 34(ونتائج جدول . LSDاستخدام اختبار المقارنات البعدية 
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على مجال الحياة في المخيم والمجال الكلي تبعـاً   LSDاختبار المقارنات البعدية ) 34( جدول

  لمتغير الحالة االجتماعية 

مستوى الداللة

 المحسوب

فروق المتوسطات
(I-J) 

)J                     ((I)المجال 

ــي  أعزب        متزوج       0.228- 0.847 ــاة ف الحي

 مطلق *0.6542- 0.002 المخيم  
 أرمل 0.1481 0.601
 أعزب              متزوج 0.0228 0.847
 مطلق *6314.- 0.002
 أرمل 0.1709 0.541
لقمط         أعزب        *0.6542 0.002
 متزوج *0.6314 0.002
 أرمل *0.8023 0.015
 أعزب                أرمل 0.1481- 0.601
 متزوج 0.1709- 0.541
 مطلق *0.8023- 0.015
المجال الكلي متزوج               أعزب 0.1495- 0.132
 مطلق *0.5287- 0.003
 أرمل 0.1279- 0.59

متزوج     أعزب           0.1495 0.132
 مطلق 0.3793- 0.026
 أرمل 0.0215 0.145
أعزب                مطلق *0.5287 0.003
 متزوج *0.3793 0.026
 أرمل 0.4008 0.145
 أعزب                أرمل 0.1279 0.59

 متزوج 0.0215- 0.927
 مطلق 0.4008- 0.145
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فروق بين عازب ومطلق لصالح مطلـق،     أنه يوجد) 34(يتضح من خالل نتائج جدول 

، وذلك على مجال الحياة في المخيم، وكذلك يوجد الفرق 0.002إذ بلغ مستوى الداللة المحسوب 

وكذلك يوجد فـرق  , 0.002بين متزوج ومطلق لصالح مطلق، إذ بلغ مستوى الداللة المحسوب 

وذلك علـى مجـال    0.015بين أرمل ومطلق لصالح مطلق، إذ بلغ مستوى الداللة المحسوب 

أنه توجد فروق بين أعزب ومطلق لصـالح  ) 22(الحياة في المخيم، كما يتضح من خالل جدول 

، أيضاً ظهر الفرق بـين متـزوج ومطلـق    0.003مطلق، حيث بلغ مستوى الداللة المحسوب 

  . وذلك على المجال الكلي 0.026لصالح مطلق، حيث بلغ مستوى الداللة المحسوب 

هذه النتائج يتضح أنه ال توجد فروق بين الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة بناًء على 

حول االغتراب واالندماج السياسي وفقاً لمتغير الحالة االجتماعية على مجال المشاركة السياسية 

والشعور باالغتراب السياسي، وهي نتيجة منطقية وذلك ألن الالجئين في المخيم يعيشون تحـت  

  . ويواجهون نفس المصيرنفس الظروف 

فقد أظهرت النتائج وجود فروق بين الالجئـين  " الحياة في المخيم" أما في المجال األول 

في مخيم بالطه وفقاً لمتغير الحالة االجتماعية حول الشعور باالغتراب واالندماج السياسي وذلك 

لق يتعرض للعديد مـن  وتعزى هذه النتيجة وفق وجهة نظر الباحثة إلى أن المط, "مطلق"لصالح 

فقد تغيرت مكانته االجتماعية من متزوج إلى مطلق، إضـافة لتحملـه   , الضغوطات االجتماعية

الذي ينظر له نظرة سلبية فيها الكثير مـن الشـك حـول سـلوكه     , انتقادات المجتمع المحيط به

داني أجـراه  ففي استطالع مي. وتصرفاته، األمر الذي يجعله يعيش على هامش الحياة االجتماعية

من النساء يفضلن حالة % 61طلبة قسم االجتماع في إحدى الجامعات العربية، جاء فيه أن نسبة 

أما من الناحية النفسية، فإنه يعاني من الشعور بالوحـدة واإلحبـاط   . األرملة على حالة المطلقة

ة الجديدة مما يحـد  وكذلك التوتر والعزلة واليأس نتيجة حالته االجتماعي, والظلم والضياع والقلق

وإن كانت هذه الظروف تحيط بالمطلق فإنها على المطلق الذي , من تكيفه مع المجتمع المحيط به

يعيش في مخيمات الالجئين أكثر حدة؛ وذلك لكونه يعاني أصالً من نظرة دونية وسـلبية وقلـق   

  .  وتوتر 

ق تمـر بمراحـل   أن عملية التوافق النفسي مع الطال): هاكني(فقد أوضحت دراسة لـ 

. والقلـق بدرجـة عاليـه   , مرحلة الصدمة، إذ يعاني المطلقون من االضطراب الوجـداني : هي
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وهي تلي المرحلة السابقة ويغلب عليها التوتر والقلق واالكتئاب، وتتضح آثارها , ومرحلة التوتر

ة بالنفس، في اإلحساس باالضطهاد والظلم والوحدة واالغتراب واالنطواء، والتشاؤم وضعف الثق

 .وعدم الرضا عن الحياة

من ناحية أخرى أكدت دراسة ميدانية مصرية أجراها باحثون في قسم االجتماع بكليـة   

اآلداب جامعة عين شمس بمصر، أن معظم الذين سبق لهم خوض تجربة الزواج وفشلوا فيهـا،  

الباً مـن عـدم   معرضون لإلصابة باالضطرابات النفسية جراء هذا الفشل، وأن المطلق يعاني غ

  .القدرة على التكيف اجتماعياً بعد الطالق

مـن  ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  ": الفرضية الخامسة

وجهة نظر الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة بين االغتراب واالندماج السياسي تعزى لمتغير 

  .بين ذلكت) 35(، ونتائج جدول "عدد أفراد األسرة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير عدد أفراد األسرة على كافـة  ) 35(جدول 

  المجاالت

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد عدد أفراد األسرة المجاالت

الحياة في 

 المخيم

1-3 128 3.286 1.179 

4-6 181 3.222 1.027 

 1.006 3.668 79 فأكثر 7

اركة المش

في الحياة 

 السياسية

1-3 128 3.333 0.927 

4-6 181 3.095 0.871 

 0.938 3.376 79 فأكثر 7

الشعور 

 باالغتراب

1-3 128 3.195 1.211 

4-6 181 3.019 1.089 

 1.007 3.396 79 فأكثر 7

الدرجـة 

 الكليـة

1-3 128 3.272 0.988 

4-6 181 3.112 0.857 

 0.847 3.479 79 فأكثر 7
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أن هناك فروقاً في المتوسطات الحسابية في وجهة نظـر  ) 35(يتضح من نتائج جدول 

الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة حول االندماج السياسي واالغتراب تعزى لمتغير عدد أفراد 

والختبار إذا ما كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية استخدم اختبـار تحليـل التبـاين    , األسرة

  .  تبين ذلك) 36(ادي، ونتائج جدول األح

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية في وجهـة  ) 36(جدول 

ن الفلسطينيين في مخيم بالطة بين االغتراب واالندماج السياسي تبعاً لمتغير عـدد  ينظر الالجئ

  أفراد األسرة

 المتغير

  

 المجاالت
 مصدر التباين

درجات 

 لحريةا

مجموع 

مربعات 

 االنحرافات

متوسط 

 االنحراف

" ف " 

المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 المحسوب

الحياة في 

 المخيم

 5.697 11.394 2 بين المجموعات

 1.157 445.397 385داخل المجموعات 0.008 4.924

  456.791 387 المجمــوع

المشاركة 

في الحياة 

 السياسية

 3.181 6.361 2 بين المجموعات

 0.817 314.489 385داخل المجموعات 0.021 3.894

  320.85 387 المجمــوع

الشعور 

 باالغتراب

 4.055 8.111 2 بين المجموعات

 1.244 478.75 385داخل المجموعات 0.039 3.261

  486.861 387 المجمــوع

المجال 

 الكلي

 3.818 7.637 2 بين المجموعات

 0.811 312.182 385داخل المجموعات 0.01 4.709

  319.818 387 المجمــوع

أن مستوى الداللة المحسوب على جميع المجاالت كـان  ) 36(يتضح من خالل  جدول 

المحدد بالفرضية الصفرية، مما يدل على رفض الفرضية ) α  =0.05(من مستوى الداللة   اقل

وجهة نظر الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطـة   الصفرية على جميع المجاالت، وبالتالي فان

حول االغتراب واالندماج السياسي تختلف باختالف عدد أفراد األسرة على جميـع المجـاالت   
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ولتوضيح , مما يدل على وجود فروقات ذات داللة إحصائية على هذه المجاالت, والمجال الكلي

  .  توضح ذلك) 37(، ونتائج جدول LSDهذه الفروق تم استخدام اختبار المقارنات البعدية 

على مجال الحياة في المخيم والمشاركة في الحيـاة   LSDنتائج المقارنات البعدية ) 37(جدول

  السياسية والشعور باالغتراب السياسي تبعاً لمتغير عدد أفراد األسرة 

مستوى 
الداللة 
  المحسوب

فروق
المتوسطات 

(I-J) 

)J         (                            (I)  المجال  

0.608 
0.013 

0.0638 
-0.3824* 

4-6  1-3  

  فأكثر            7

  الحياة في المخيم  

0.608 
0.002  

-0.0638 
-0.4463* 

1-3  4-6  

  فأكثر 7
0.013 
0.002 

0.3824* 
0.4463* 

  فاكثر7 1-3

4-6  
0.023 
0.744 

0.2388* 
-0.0422 

4-6                                 1-3  

          فأكثر    7

المشاركة في الحيـاة  

  السياسية 
0.023 
0.022 

-0.2388* 
-0.281* 

1-3                                    4-6  

  فأكثر 7
0.744 
0.022 

0.0422 
0.281* 

  فاكثر7                                 1-3

4-6  
0.173  
0.21 

0.176  
-0.2003  

4-6                                   1-3  

  فأكثر            7

  الشعور باالغتراب 

0.173  
0.013 

-0.176  
-0.3762* 

 1-3                                 4-6  

  فأكثر 7
0.21  

0.013 
0.2003  

0.3762* 
  فأكثر 7                                1-3

4-6  
0.126  
0.107 

0.1595  
-0.2083 

4-9                                   1-3  

  فأكثر            7

  المجال الكلي 

0.126  
0.003 

-0.1595 
-0.3678* 

1-3                                   4-6  

  فأكثر 7
0.107  
0.003 

0.2083  
0.3678* 

  فاكثر7                                  1-3

4-6  
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ل األول بين األسر التـي  انه يوجد فروق على المجا) 37(يتضح من خالل نتائج جدول 

، وكـذلك بـين   )فأكثر 7(لصالح ) فأكثر 7(، واألسر التي عدد أفرادها)3-1(عدد أفرادها من 

، وكـذلك  )فأكثر 7(لصالح ) فأكثر 7(واألسر التي عدد أفرادها ) 6-4(األسر التي عدد أفرادها 

األسر التي عدد أفرادها و) 3-1(وجد الفرق على المجال الثاني بين األسر التي عدد أفرادها من 

واألسـر التـي   ) 6-4(وظهر الفرق أيضاً بين األسر التي عدد أفرادها ). 3-1(لصالح ) 4-6(

، كما يتضح من خالل الجدول أنه توجد فـروق بـين   )فأكثر 7(لصالح ) فأكثر 7(عدد أفرادها 

وفـي  ). فـأكثر  7(لصالح ) فأكثر 7(واألسر التي عدد أفرادها) 6-4(األسر التي عدد أفرادها 

 7(واألسر التي عـدد أفرادهـا   ) 6-4(المجال الثالث ظهر الفرق بين األسر التي عدد أفرادها 

، ويتضح من خالل الجدول أنه يوجد فروق على المجال الكلـي بـين   )فأكثر 7(لصالح ) فأكثر

ذ بلـغ  إ). فأكثر 7(لصالح ) فاكثر7(واألسر التي عدد أفرادها ) 6-4(األسر التي عدد أفرادها 

مستوى الداللة المحسوب لجميع الحاالت المذكورة وعلى المجاالت كافة أقل من مستوى الداللـة  

 ). 0.05(المحدد بالفرضية الصفرية 

هم أكثر شعوراً باالغتراب السياسي، ترى الباحثـة  ) فأكثر 7(بما أن عدد أفراد األسرة 

يشكل عبئاً اقتصادياً على أفرادهـا؛ لمـا   أن هذه النتيجة منطقية، إذ إن زيادة عدد أفراد األسرة 

ينجم عنه من زيادة في االحتياجات األساسية، إضافة إلى االكتظاظ الكبير وما ينجم عن ذلك من 

ظهور العديد من المشاكل االجتماعية بين أفراده من ناحية، والمجتمع المحيط من ناحية أخـرى،  

وذلك مـن  , لضغوط النفسية التي يعاني منهامما يؤثر سلباً في شخصية الالجئ ويزيد من حدة ا

خالل تفكيره الدائم في أوضاعه االقتصادية السيئة أصالً نتيجة لتردي األوضـاع االقتصـادية،   

هـذه الظـروف   . بالتالي ال وقت لدية إال للتفكير في كيفية تلبية احتياجـات أسـرته األساسـية   

الالجئ بجوانب الحياة األخرى، خاصـة   االقتصادية واالجتماعية تنعكس سلباً على مدى اهتمام

الجانب السياسي منها، من هنا يغترب الالجئ عن واقعه المعاش، األمر الذي يسهم فـي زيـادة   

  . شعوره باالغتراب السياسي

 بيتيه بمعدل وحدات في تعيش التي العائالت أن ، اعتبر)1980 كشك أبو( دراسة فحسب

أنها الحالة "الضائقة على  وَعرف, سكنية ضائقة من تعاني بأنها للغرفة الواحدة، أكثر أو أنفار ثالثة
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األدنـى   الحـد  دون هـي  فيها يعيشون التي الظروف أن يجدون السكان من مجموعة بها يمر التي

  ". تجاورهم التي المجتمعات في المتوفرة المقاييس حسب لحياتهم والضروري

كثرة عدد أفراد ت إلـى أن  ، أشـار )1984دواني، كمال وديراني، عيـد  (وفي دراسة 

لهذا من تأثير في خلق المزيد من المتاعب الماليـة والنفسـية علـى    وما ، وكبر حجمهااألسرة، 

لـى  يؤدي إ؛ إشباع حاجاتهمجميع أفرادها، وانخفاض مستوى معيشتهم، وبالتالي انخفاض معدل 

  . باألمانورهم على استقرارهم وشعذلك وينعكس الفشل واإلحباط والحرمان، شاعر ـزيادة م

مصيبة : مخيم عين الحلوة:(لحقوق اإلنسان بعنوان" شاهد"وفي دراسة قامت بها مؤسسة 

، إذ أشارت نتائجها إلى أن ضيق المخيم، وارتفاع الكثافة السكانية فيه )2010الصورة النمطية، 

: نـوان وقد أثبت دراسة محمد الحاج حسن بع. يؤدي إلى مشاكل صحية ونفسية واجتماعية هائلة

دراسة تحليلية لمدينـة  "أهمية ودور األمن الحضري في الحد من الجريمة في المدن الفلسطينية (

اكتظاظ المباني يزيد من المشاكل بين الجيران، ويؤدي إلى ارتكـاب  % 68، أن )2007، "نابلس

 من سكان مخيم بالطه يعانون% 40أكثر من من ناحية أخرى أشارت إحصائية إلى أن . الجرائم

بسـبب االكتظـاظ   ) السكري، والضغط، واألعصاب، واألمراض الصدرية(من أمراض مزمنة 

  (1).السكاني

االغتـراب  (تخالف هذه النتيجة ما توصلت إليه دراسة بسام بنات، وبالل سالمة حـول  

؛ إذ )2003السياسي لدى الالجئين الفلسطينيين في مخيم العروب وعالقته بـبعض المتغيـرات،   

ة إلى أنه ال توجد هناك أي فروق في درجة االغتراب السياسي لدى أهالي مخـيم  أشارت الدراس

  .    العروب حسب متغير عدد أفراد األسرة

مـن  ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  " :الفرضية السادسة

السياسي تعزى لمتغير وجهة نظر الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة بين االغتراب واالندماج 

  .تبين ذلك) 38(ونتائج جدول ". نوع السكن

                                           
 http://www.yafacult.ps/blata.asp: ، على الموقع االلكتروني التاليمخيم بالطة لالجئينمركز يافا الثقافي،  (1)
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير نـوع السـكن علـى كافـة     ) 38(جدول 

  المجاالت

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد نوع السكن المجاالت

 1.0212 3.119 178 باطون الحياة في المخيم

 1.149 3.575 71 اسبست

 1.114 3.682 95 مختلط

 0.9157 3.064 44 بناء حجري

المشاركة في 

 الحياة السياسية

 0.8315 3.054 178 باطون

 0.964 3.383 71 اسبست

 0.995 3.533 95 مختلط

 0.731 3.043 44 بناء حجري

الشعور 

 باالغتراب

 1.1 3.105 178 باطون

 1.088 3.007 71 اسبست

 1.228 3.379 95 مختلط

 0.9755 3.102 44 بناء حجري

 0.8487 3.093 178 باطونالدرجـة الكليـة

 0.954 3.322 71 اسبست

 0.977 3.532 95 مختلط

 0.765 3.069 44 بناء حجري

أن هناك فروقاً في المتوسطات الحسابية في وجهة نظـر  ) 38(يتضح من نتائج جدول 

يم بالطة حول االندماج السياسي واالغتراب تعزى لمتغيـر نـوع   الالجئين الفلسطينيين في مخ

والختبار إذا ما كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية استخدم اختبـار تحليـل التبـاين    . السكن

  . تبين ذلك) 39(ونتائج جدول . األحادي
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وجهـة   نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية في) 39(جدول 

ن الفلسطينيون في مخيم بالطة بين االغتراب واالندماج السياسي تبعاً لمتغير نوع ينظر الالجئ

  السكن

  لمتغيرا   

  

 المجاالت

درجات مصدر التباين

 الحرية

مجموع

مربعات 

 االنحرافات

متوسط 

 االنحراف

" ف " 

المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 المحسوب

الحياة في 

 المخيم

 0.0 8.06 9.02 27.06 3 بين المجموعات

 1.119 429.731 384داخل المجموعات

  456.791 387 المجمــوع

المشاركة 

في الحياة 

 السياسية

 0.0 7.36 5.815 17.446 3 بين المجموعات 

 0.79 303.404 384داخل المجموعات

  320.85 387 المجمــوع

الشعور 

 باالغتراب

 0.14 1.835 2.293 6.88 3 بين المجموعات

 1.25 479.982 384داخل المجموعات

  486.861 387 المجمــوع

المجال 

 الكلي

 0.001 5.716 4.557 13.672 3 بين المجموعات

 0.797 306.146 384داخل المجموعات

  319.818 387 المجمــوع 

كـان    المجاالتأن مستوى الداللة المحسوب على جميع ) 39(يتضح من خالل جدول 

الشعور (المحدد بالفرضية الصفرية باستثناء المجال الثالث ) α  =0.05(اقل من مستوى الداللة 

؛ إذ كان مستوى الداللة  المحسوب على هذا المجال أعلى من مستوى الداللة المحدد )باالغتراب

أنـه ال توجـد    بالفرضية الصفرية، مما يعني قبول الفرضية الصفرية على المجال الثالـث، أي 

فروق ذات داللة إحصائية في وجهة نظر الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة حول االغتراب 

في حين يتبين من خالل الجدول أنه توجد فـروق  , واالندماج السياسي تعزى لمتغير نوع السكن

ك وكـذل , على المجـالين األول والثـاني  ) α  =0.05(ذات داللة إحصائية على مستوى داللة 

. المجال الكلي، وهذا يعني وجود اختالف في وجهات النظر عند الالجئين تبعـاً لنـوع السـكن   

توضح هذه ) 40(ونتائج جدول . LSDولتبيان هذه الفروق تم استخدام اختبار المقارنات البعدية 

    . الفروق
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 على مجال الحيـاة فـي المخـيم ومجـال     LSDنتائج اختبار المقارنات البعدية ) 40(جدول 

  المشاركة في الحياة السياسية والمجال الكلي تعباً لمتغير نوع السكن

مستوى الداللة

 المحسوب

فروق المتوسطات
(I-J) 

)J                                   ((I) 
 المجال

0.002  
  

0.00 
  

0.756 

-0.456*  
  

-0.563* 
  

0.056 

  اسبست                           باطون

  مختلط

 بناء حجري

الحياة في 

 المخيم

0.002  
  

0.518 
  

0.012 

0.456*  
  

-0.1075 
  

0.511* 

  باطون                           اسبست

  مختلط

 بناء حجري

0.00  
  

0.518 
  

0.001 

0.563*  
  

0.1075 
  

0.6185* 

  باطون                           مختلط

  اسبست 

 بناء حجري

0.756  
  

0.012 
  

0.001 

-0.056  
  

-0.511* 
  

-0.6185* 

  بناء حجري       باطون                

  اسبست

 مختلط

0.009  
  

0.00 
  

0.939 

-0.03291*  
  

-0.479* 
  

0.0114 

  اسبست                           باطون

  مختلط

 بناء حجري

المشاركة 

في الحياة 

  0.009 السياسية 
  

0.283 
  

0.047 

0.3291*  
  

-0.1499 
  

0.3405* 

  اسبست           باطون               

  مختلط

 بناء حجري

0.00  
  

0.283 
  

0.003 

0.479*  
  

0.1499 
  

0.4904* 

  باطون                           مختلط

  اسبست

 بناء حجري

0.939  
  

0.047 
  

0.003 

-0.0114  
  

-0.3405* 
  

-0.4904* 

  باطون                      بناء حجري

  اسبست

 مختلط
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مستوى الداللة

 المحسوب

روق المتوسطاتف
(I-J) 

)J                                   ((I) 
 المجال

0.069  
  

0.00 
  

0.877 

-0.2288  
  

-0.4385* 
  

0.0233 

  اسبست                           باطون

  مختلط

 بناء حجري

ــال  المج

 الكلي 

0.069  
  

0.135 
  

0.142 

0.2288  
  

-0.2098 
  

0.2521 

  اسبست    باطون                       

  مختلط

 بناء حجري

0.00  
  

0.135 
  

0.005 

0.4385*  
  

0.2098 
  

0.4618* 

  باطون                           مختلط

  اسبست

 بناء حجري

0.877  
  

0.142 
  

0.005 

-0.0233  
  

-0.2521 
  

-0.4618* 

  باطون                      بناء حجري

  اسبست

 مختلط

نه يوجد فروق علـى المجـال األول بـين بنـاء     أ) 40(يتضح من خالل نتائج جدول 

والبنـاء المخـتلط   ) البـاطون (وكذلك بين بناء , )االسبست(لصالح ) االسبست(وبناء ) الباطون(

, )االسبسـت (والبناء الحجـري لصـالح   ) االسبست(كذلك تبين الفرق بين بناء , لصالح المختلط

كما تبين على المجال الثاني وجـود  . تلطوأيضا بين البناء المختلط والبناء الحجري  لصالح المخ

والبنـاء  ) الباطون(، وبين بناء )االسبست(لصالح ) االسبست(وبناء ) الباطون(فروقات بين بناء 

) االسبسـت (كما اتضح وجود فروقات على نفس المجال بـين بنـاء   . المختلط لصالح المختلط

. ط والبناء الحجري لصالح المخـتلط كذلك بين البناء المختل, )االسبست(والبناء الحجري لصالح 

وبنـاء  ) البـاطون (كما يتضح من خالل الجدول على المجال الثاني وجود فروقات بـين بنـاء   

وكذلك وجدت الفروقات بين بناء , والبناء المختلط لصالح المختلط) االسبست(لصالح ) االسبست(

البنـاء الحجـري لصـالح    و) االسبست(، وكذلك بين )االسبست(لصالح ) الباطون(و) االسبست(

ويتضح أيضاً من خالل الجدول وجود فروقات على المجـال الكلـي بـين بنـاء     , )االسبست(

والبناء المختلط لصالح المختلط، وكذلك بين البناء المختلط والبناء الحجـري لصـالح   ) الباطون(
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المذكورة أقل إذ بلغ مستوى الداللة المحسوب على جميع المجاالت وفي جميع الحاالت , المختلط

 ).0.05(من مستوى الداللة المحدد بالفرضية الصفرية 

أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق في وجهة نظر الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطـة  

الشـعور  " حول االغتراب واالندماج السياسي تعزى لمتغير نوع السكن على المجـال الثالـث   

سبب لذلك إلى تشابه الطابع الكلي للحياة داخـل المخـيم،   وترجع الباحثة ال". باالغتراب السياسي

إضافة الشتراك الالجئين في نفس الظروف والمعاناة، كما أن لعدم شعور الالجـئ بالمصـداقية   

السياسية وعدم مباالتها في تحسين أوضاع الالجئين، أسباباً في االغتراب السياسي وتشابهاً فـي  

  .نوع السكن

ة وجود فروق بين الالجئين في المخيم علـى المجـال األول   كما أظهرت نتيجة الدراس

، "مخـتلط "، لصالح نوع السكن "المشاركة في الحياة السياسية"، والمجال الثاني "الحياة في المخيم"

تعزي الباحثة ذلك إلى أن هذا النوع من السكن مؤشر لمستوى معيشي متدنٍ، األمر الذي يشـعر   

يطه المتطور اقتصادياً وسكنياً، مما يشكل عائقاً أمام تكيفـه مـع   الالجئ بالدونية موازنة مع مح

ذلك المحيط، وزيادة شعوره بالتوتر والقلق النشغاله في التفكير بكيفية تحسين مسـتوى دخلـه،   

فالالجئ يعاني صراعاً يتمثل في العيش في سكن مشـطور، جـزء منـه    . وبالتالي نوعيه سكنه

  .ا يصبو أن يعيش فيه خارج المخيميسبب أمراضاً، والجزء اآلخر هو م

مخـيم عـين   :(لحقوق اإلنسان بعنـوان " شاهد"وهذا ما أكدته دراسة قامت بها مؤسسة 

 182(من أفراد عينه الدراسة البالغة % 32.6، إلى أن )2010مصيبة الصورة النمطية، : الحلوة

  . والنفسي يعني لهم المخيم القلق والتوتر وعدم الشعور باألمان االقتصادي) فرداً

إضافة لتميز هذا النوع من السكن بافتقاره للشروط الصحية، وما يترتب على ذلك مـن  

دمج سكان المخيمات ( مشاكل صحية وغيرها، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة سعاد شتيوي بعنوان

الـة  الفلسطينية في الضفة الغربية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً في البيئة الحضـرية المجـاورة ح  

من عينة الدراسة من السكان في % 98التي أشارت أن , )2007نابلس، _ دراسية لمخيم بالطة 

مخيم بالطة غير راضين عن المسكن الذي يقيمون فيه من حيث التهوية واالتساع وتجهيـزات  
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لعجزه عن تحسين دخله الذي سيسهم , كل ذلك أشعر الالجئ بعدم القدرة على تحقيق ذاته. السكن

  .سين ظروف سكنهفي تح

فانشغال الالجئ، وبحثه الدائم عن السبيل للخروج من تلك الظروف الصعبة قللت مـن  

هل المخيمات في الفترات األخيرة ليس همهم فأ"اهتمامه وتفكيره بالحياة السياسية بأبعادها كافه، 

ن كما أن شعور الالجئ بوجود فجوه كبيره بينه وبـين مـن يشـغلو    (1) ،"سوى رغيف العيش

المناصب السياسية، لعدم اهتمامهم بتحسين مستويات معيشته شكل ذلك دافعاً له لعدم المشـاركة  

    . أو الالمباالة بالحياة السياسية

مـن  ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  " :الفرضية السـابعة 

ب واالندماج السياسي تعزى لمتغير وجهة نظر الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة بين االغترا

  .تبين ذلك) 41(ونتائج جدول ". الدخل

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير الدخل على كافة المجاالت) 41(جدول 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد الدخل المجاالت

الحياة في 

 المخيم

 0.9428 3.6034 59 500اقل من 

500 - 1000 153 3.414 1.078 

 1.118 3.174 176 فأكثر 1000

المشاركة 

في الحياة 

 السياسية

 0.9531 3.1921 59 500اقل من 

500 - 1000 153 3.443 0.8719 

 0.8958 3.0587 176 فاكثر1000

الشعور 

 باالغتراب

 1.003 3.2034 59  500اقل من 

500 - 1000  153 3.268 1.174 

 1.1076 3.038 176 فاكثر1000

الدرجة 

 الكلية

 0.7639 3.333 59 500اقل من 

500 - 1000   153 3.3751 0.9331 

 0.9146 3.0903 176 فاكثر 1000

                                           
 .1/3/2010أجريت بتاريخ  مقابلةغسان كشيك، من سكان مخيم بالطه،  (1)



  184

أن هناك فروقاً في المتوسطات الحسابية في وجهة نظـر  ) 41(يتضح من نتائج جدول 

,    ب تعزى لمتغير الـدخل الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة حول االندماج السياسي واالغترا

. والختبار إذا ما كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية استخدم اختبار تحليل التبـاين األحـادي  

  .  تبين ذلك) 42(ونتائج جدول 

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية  في وجهـة  ) 42(جدول 

  بالطة بين االغتراب واالندماج السياسي تبعاً لمتغير الدخل ن في مخيمين الفلسطينيينظر الالجئ

 المتغير

  

 المجاالت
 مصدر التباين

درجات 

 الحرية

مجموع 

مربعات 

 االنحرافات

متوسط 

 االنحراف

" ف " 

المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 المحسوب

الحياة في 

 المخيم

 4.892 9.783 2 بين المجموعات

 1.161 447.007 385داخل المجموعات 0.015 4.213

  456.791 387 المجمــوع

المشاركة 

في الحياة 

 السياسية

 6.095 12.189 2 بين المجموعات

 0.802 308.66 385داخل المجموعات 0.001 7.602

  320.85 387 المجمــوع

الشعور 

 باالغتراب

 2.243 4.485 2 بين المجموعات

 1.253 482.376 385داخل المجموعات 0.168 1.79

  486.861 387 المجمــوع

المجال 

 الكلي

 3.623 7.247 2 بين المجموعات

 0.812 312.572 385داخل المجموعات 0.012 4.463

  319.818 387 المجمــوع

أن مستوى الداللة المحسوب على جميع المجاالت كان أقل ) 42(يتضح من خالل جدول 

الشـعور  (المحدد بالفرضية الصفرية باستثناء المجال الثالـث  ) α  =0.05(من مستوى الداللة 

، إذ كان مستوى الداللة المحسوب على هذا المجال أعلى من مستوى الداللة المحـدد  )باالغتراب

بالفرضية الصفرية، مما يعني قبول الفرضية الصفرية على المجال الثالـث؛ أي أنـه ال توجـد    

هة نظر الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة حول االغتراب فروق ذات داللة إحصائية في وج

واالندماج السياسي تعزى لمتغير الدخل، في حين يتبين من خالل الجدول أنه توجد فـروق ذات  
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على المجالين األول والثاني، وكـذلك المجـال   ) α  =0.05(داللة إحصائية على مستوى داللة 

ت النظر عند الالجئين تبعاً للـدخل ولتبيـان، هـذه    الكلي، وهذا يعني وجود اختالف في وجها

  .  توضح هذه الفروق) 43(ونتائج جدول . LSDالفروق تم استخدام اختبار المقارنات البعدية 

على مجـال الحيـاة فـي المخـيم ومجـال       LSDنتائج اختبار المقارنات البعدية ) 43(جدول

  تغير الدخل المشاركة في الحياة السياسية والمجال الكلي تبعاً لم

مستوى الداللة

 المحسوب

فروق المتوسطات
(I-J) 

)J                                ((I) 
 المجال

0.253  
  

0.008 

0.189  
  

0.4295* 
  500 أقل من           500_1000

  فأكثر 1000
الحياة في 

 المخيم
0.253  

  

0.044 

-0.189  
  

0.2405* 
  1000-500           500 قل منأ

  كثرفأ 1000
0.008  

  

0.044 

-0.4295*  
  

-0.2405* 
  فأكثر 1000           500 قل منأ

500-1000 
0.068  

  

0.323 

-0.2509  
  

0.1334 
   500 قل منأ

 فأكثر  1000
المشاركة في 

الحياة 

 السياسية
0.068  

  

0.00 

0.2509  
  

0.3843* 
  1000-500           500 قل منأ

  فأكثر 1000
0.323  

  

0.00 

-0.1334  
  

-0.3843* 
  فأكثر 1000           500قل من أ

500-1000 
0.76  

  

0.074 

-0.0422  
  

0.2426 
   500 قل منأ

 فأكثر  1000
 المجال الكلي

0.76  
  

0.004 

0.0422  
  

0.2848* 
  1000-500           500 قل منأ

  فأكثر 1000
0.074  

  

0.004 

-0.2426  
  

-0.2848* 
  فأكثر 1000           500 قل منأ

500-1000 

وجود فروق على المجال األول بين الدخل أقل مـن  ) 43(يتضح من خالل نتائج جدول 

) 1000-500(وكذلك بين الـدخل  , )500(فأكثر لصالح اقل من ) 1000(وبين الدخل ) 500(

ووجد الفرق أيضاً على المجال الثاني بـين  , )1000-500(لصالح ) فأكثر 1000(وبين الدخل 
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وكما ظهرت الفروقات بين ). 1000-500(فأكثر لصالح ) 1000(والدخل )1000-500(الدخل 

إذ بلـغ  , في المجال الكلي) 1000-500(لصالح ) فأكثر 1000(والدخل ) 1000-500(الدخل 

وهـو مسـتوى الداللـة    ) 0.05(مستوى الداللة المحسوب في جميع الحاالت المذكورة أقل من 

  .     المحدد بالفرضية الصفرية

ى ذلك فقد أظهرت النتائج أن ال توجد فروق في وجهة نظر الالجئين الفلسطينيين بناًء عل

في مخيم بالطة حول االغتراب واالندماج السياسي تعزى لمتغير الدخل على المجـال الثالـث   

الشعور باالغتراب السياسي، وتفسر الباحثة ذلك لتشابه الظروف واألوضاع المعيشية لالجئـين  "

  . لنظر عن مستوى الدخل فإن الالجئ في المخيم يشعر باالغتراب السياسيفي المخيم، وبغض ا

حول االغتراب ) بسام بنات، وبالل سالمة(تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 

، إذ )2003السياسي لدى الالجئين الفلسطينيين في مخيم العروب وعالقته بـبعض المتغيـرات،   

هناك أّي فروق في درجة االغتراب السياسي لدى أهالي مخـيم  أشارت الدراسة إلى أنه ال توجد 

  .    العروب حسب متغير الدخل

كما أظهرت النتائج وجود فروق في وجهة نظر الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطـة  

" الحياة في المخـيم "حول االغتراب واالندماج السياسي تعزى لمتغير الدخل على المجالين األول 

يالحـظ  ). 1000_500(، لصالح "المشاركة في الحياة السياسية"والثاني ) 500ن أقل م(لصالح 

من ذلك أن ذوي الدخل المتدني هم أكثر شعوراً بالدونية والتوتر وعدم تحقيق الذات، فالدخل يعد 

عنصراً مهماً في توفير االحتياجات والمتطلبات األساسية للفرد، إضافة لكونـه مؤشـراً مهمـاً    

كما أن , ن االعتبارات االجتماعية؛ فمستوى الفرد االقتصادي يحدد بناًء على دخلهلتحديد عدد م

وطبيعة التعليم وغيرها، فالدخل المتـدني يشـكل   , د مكان سكن الفرديالدخل يلعب دوراً في تحد

بالدونيـة   هعائقاً أمام تطوير الفرد لنفسه ولحياته بنواحيها االجتماعية والتعليمية كافه، مما يشعر

والالجئ الفلسطيني . التمييز عن اآلخرين ذوي الدخل المرتفع، إضافة لشعوره باإلحباط والفشلو

  .يعاني من هذه المظاهر الناجمة عن الظروف االقتصادية الصعبة التي يعاني منها المخيم أصالً

ومما يؤكد ذلك ما أشار إليه يوسف حشاش من لجنـة خـدمات مخـيم بالطـه حـين      

صادية كانت سيئة منذ تأسيس المخيم إال أنها اآلن تزداد سوءاً في ظل الركود الظروف االقت:"قال
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االقتصادي نتيجة الحصار االقتصادي وعدم وجود مصادر للدخل المنتظم لنسـبة كبيـرة مـن    

العائالت، وعدم تمكن أهالي المخيم من الحصول على تصاريح للعمل خارج محافظة نابلس مـا  

إضافة إلى ذلك  (1)". لة واالتجاه نحو خط الفقر، ليزيد ذلك من المعاناةأدى إلى ازدياد نسبة البطا

الهجرة واألوضاع المعيشـية لالجئـي   : (بعنوان) آجا تلتنز(فقد أشارت دراسة مروان خواجا و 

من الفقراء يشعرون بالقلق والتـوتر  % 57.1إلى أن ) 2005المخيمات الفلسطينية في األردن، 

  .الكبير جداً

دني دخل الالجئين الفلسطينيين، بشكل عام، فإن الالجئ يقضي معظم وقته فـي  فنتيجة لت

وبالتالي تحسين ظروفه االقتصادية , البحث عن وسيلة لزيادة دخله وذلك لتلبية حاجاته األساسية

فقد أشارت دراسـة  . فال وقت لديه للتفكير بالمشاركة في الحياة السياسية بأشكالها كافه, المتدنية

األبعاد االجتماعية المؤثرة على عملية المشاركة السياسية لـدى  : (أكرم الصاوي بعنوانقام بها 

الشباب في المجتمع المصري دراسة تطبيقية على بعض الفئات االجتماعية في مدينة المنصورة، 

، إلى وجود عالقة ارتباطيه طردية بين تحسين أوضاع الشـباب اجتماعيـاً واقتصـادياً    )1995

فعند القيام بتحسين األوضاع االجتماعيـة  . ركة في الحياة السياسية من ناحية أخرىودرجة المشا

  . واالقتصادية فإن ذلك ينعكس إيجاباً على المشاركة في العمل السياسي

من وجهة ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : "الفرضية الثامنة

يم بالطة بين االغتراب واالندماج السياسي تعزى لمتغير طبيعة نظر الالجئين الفلسطينيين في مخ

  .تبين ذلك) 44(ونتائج جدول ". الحيازة 

                                           
 مرجع سابق ,...م بالطةألف الجئ يعيشون الموت والحلم في مخي 23 ,عزيزة, نوفل (1)
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير طبيعة الحيـازة علـى كافـة    ) 44(جدول 

  المجاالت

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد طبيعة الحيازة المجاالت

 1.1503 3.2852 54 إيجار في المخيمالحياة 

 0.99132 3.5609 128 ملك شخصي

 0.98675 3.5327 104 لألسرة

 1.13025 2.8725 102 وكالة

المشاركة في 

 الحياة السياسية

 0.9709 3.1914 54 إيجار

 0.9113 3.4175 128 ملك شخصي

 0.83291 3.3921 104 لألسرة

 0.8447 2.8519 102 وكالة

شعور ال

 باالغتراب

 1.1701 3.0046 54 إيجار

 1.1001 3.356 128 ملك شخصي

 1.0977 3.2764 104 لألسرة

 1.08741 2.8554 102 وكالة

 0.98685 3.1604 54 إيجار الدرجة الكلية

 0.8758 3.445 128 ملك شخصي

 0.83574 3.4004 104 لألسرة

 0.8659 2.8599 102 وكالة

أن هناك فروقاً في المتوسطات الحسابية في وجهة نظـر  ) 44(جدول يتضح من نتائج 

الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة حول االندماج السياسي واالغتراب تعزى لمتغيـر طبيعـة   

والختبار إذا ما كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية استخدم اختبار تحليـل التبـاين   , الحيازة

  .  تبين ذلك) 45(ونتائج جدول . األحادي
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نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية  في وجهـة  ) 45(جدول 

ن الفلسطينيين في مخيم بالطة بين االغتراب واالندماج السياسي تبعاً لمتغير طبيعة ينظر الالجئ

  الحيازة

  المتغير    

  

 المجاالت

درجات مصدر التباين

 الحرية

مجموع

مربعات 

 االنحرافات

متوسط 

 االنحراف

" ف " 

المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 المحسوب

الحياة في 

 المخيم

 10.849 32.546 3 بين المجموعات

 1.105 424.245 384داخل المجموعات 0.00 9.82

  456.791 387 المجمــوع

المشاركة 

في الحياة 

 السياسية

 7.3 21.9 3 بين المجموعات

 0.779 298.949 384المجموعات داخل 0.00 9.377

  320.85 387 المجمــوع

الشعور 

 باالغتراب

 5.685 17.054 3 بين المجموعات

 1.223 469.807 384داخل المجموعات 0.003 4.647

  486.861 387 المجمــوع

المجال 

 الكلي

 7.704 23.113 3 بين المجموعات

 0.773 296.705 384داخل المجموعات 0.00 9.971

  319.818 387 المجمــوع

وكذلك , أن مستوى الداللة المحسوب على جميع المجاالت) 45(يتضح من خالل جدول 

ممـا يـدل    المحدد بالفرضية الصـفرية، ) α =0.05(المجال الكلي كان أقل من مستوى الداللة 

داللة إحصائية في وجهة رفض الفرضية الصفرية على جميع المجاالت أي أنه توجد فروق ذات 

نظر الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة حول االغتراب واالندماج السياسي تبعاً لمتغير طبيعة 

ولتبيان , وهذا يعني وجود اختالف في وجهات النظر عند الالجئين تبعاً لطبيعة الحيازة, الحيازة

توضـح هـذه   ) 46(ئج جـدول  ونتـا . LSDهذه الفروق تم استخدام اختبار المقارنات البعدية 

  .  الفروق
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على مجـال الحيـاة فـي المخـيم ومجـال       LSDنتائج اختبار المقارنات البعدية ) 46(جدول

  المشاركة في الحياة السياسية ومجال الشعور باالغتراب تبعاً لمتغير طبيعة الحيازة 

مستوى 

الداللة 

 المحسوب

فروق المتوسطات
(I-J) 

)J                      (         (I) المجال 

0.107  
  

0.161 
  

0.02 

-0.2758  
  

-0.2475 
  

0.4126* 

  ملك                            إيجار

  لألسرة

 وكالة

الحياة في 

 المخيم

0.107  
  

0.839 
  

0.02 

0.2758  
  

0.0282 
  

0.6884* 

  إيجار                            ملك

  لألسرة

 وكالة 

0.161  
  

0.839 
  

0.00 

0.2475  
  

-0.0282 
  

0.6601* 

 إيجار                         لألسرة 

  ملك

 وكالة

0.02  
  

0.00 
  

0.00 

-0.4126*  
  

-0.6884* 
  

-0.6601* 

إيجار                          وكالة  

  ملك

 لألسرة 

0.115  
  

0.176 
  

0.023 

-0.2262  
  

-0.2007 
  

0.3395* 

  ملك                            إيجار

  لألسرة

 وكالة

المشاركة في 

الحياة 

 السياسية

0.115  
  

0.827 
  

0.00 

0.2262  
  

0.0254 
  

0.5657* 

  إيجار                            ملك

  لألسرة

 وكالة

0.176  
  

0.827 
  

0.00 

0.2007  
  

-0.0254 
  

0.5402* 

 إيجار                         لألسرة 

  ملك

 وكالة

0.023  
  

0.00 
  

0.00 

-0.3395*  
  

-0.5657* 
  

-0.5402* 

إيجار                          وكالة  

  ملك

 لألسرة
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مستوى 

الداللة 

 المحسوب

فروق المتوسطات
(I-J) 

)J                               ((I) المجال 

0.051  
  

0.144 
  

0.423 

-0.3508  
  

-0.2718 
  

0.1492 

  ملك                            إيجار

  لألسرة

 وكالة

ور الشع

 باالغتراب

0.051  
  

0.589 
  

0.001 

0.3508  
  

0.079 
  

0.5001* 

  إيجار                            ملك

  لألسرة

 وكالة

0.144  
  

0.589 
  

0.007 

0.2718  
  

-0.079 
  

0.4211* 

 إيجار                         لألسرة 

  ملك

 وكالة

0.423  
  

0.001 
  

0.007 

-0.1492  
  

-0.5001* 
  

-0.4211* 

وكالة                            إيجار

  ملك

 لألسرة

0.047  
  

0.104 
  

0.043 

-0.2843*  
  

-0.24 
  

0.3005* 

  ملك                            إيجار

  لألسرة

 وكالة

المجال الكلي

0.047  
  

0.703 
  

0.00 

0.2843*  
  

0.0442 
  

0.5847* 

  إيجار                            ملك

  لألسرة

 وكالة

0.104  
  

0.703 
  

0.00 

0.24  
  

-0.0442 
  

0.5405* 

 إيجار                         لألسرة 

  ملك

 وكالة

0.043  
  

0.00 
  

0.00 

-0.3005*  
  

-0.5847* 
  

-0.5405* 

إيجار                          وكالة  

  ملك

 لألسرة

لسـكن  أنه يوجد فروق على المجال األول بين نـوع ا ) 46(يتضح من خالل نتائج جدول 

، وكذلك بين سكن الملك الشخصي وسكن الوكالة لصـالح  اإليجارباإليجار وسكن الوكالة لصالح 
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الملك، وبين السكن لألسرة وسكن الوكالة لصالح األسرة، إذ إن مستوى الداللة المحسوب فيهـا  

، وهو مستوى الداللة المحدد بالفرضية الصفرية، وكذلك وجدت الفـروق  )0.05(جميعاً أقل من 

وبين سكن الملك الشخصـي  , على المجال الثاني بين سكن اإليجار وسكن الوكالة لصالح اإليجار

وجميعها مسـتوى  , وبين سكن األسرة وسكن الوكالة لصالح األسرة, وسكن الوكالة لصالح الملك

كما يتضـح  مـن   ). 0.05(الداللة المحسوب أقل من مستوى الداللة المحدد بالفرضية الصفرية 

لشخصي وسـكن الوكالـة لصـالح    وجود فروقات على المجال الثالث بين سكن الملك االجدول 

وبين سـكن الوكالـة وسـكن    , وبين سكن األسرة وسكن الملك الشخصي لصالح األسرةالملك، 

, ، في حين نجد على المجال الكلي أن الفروقات ظهرت بينهـا جميعهـا  لصالح اإليجار اإليجار

  .الهوهذا يتضح من خالل الجدول أع

هـم أكثـر شـعوراً    " ملك شخصي"وبناًء على المتوسطات الحسابية تبين أن نوع الحيازة 

باالغتراب السياسي على جميع المجاالت، تفسر الباحثة هذه النتيجة إلى أن غاية اإلنسان، بشكل 

والالجئ الفلسطيني من أكثر الفئات . عام، الحصول على منزل يملكه ليشعر باألمان واالستقرار

وحتـى  ) 1948(لتي تحتاج لذلك الشعور؛ نتيجة لما تعرض له من تهجير وتشريد منذ العـام  ا

بيانـات تقريـر   أشـارت  (اآلن، فواقع الالجئ الفلسطيني في المخيمات، وإن كان يملك منـزالً، 

تستخدم بدون أجر من األسرة  إلى أن نسبة المساكن المملوكة أو التي) 2008(المساكن السنوي 

إال أنه ال زال يشـعر بـالقلق    (1)، )من مجمل المساكن المأهولة% 85ادها لالجئين أو أحد أفر

والتوتر، وفقدان األمل بالعودة إلى منزله الذي شرد منه منذ النكبة، فهذا الملك يعطـي الالجـئ   

وإن إمكانية البقاء في المخيم ستطول، كل ذلـك يخلـق   , انطباعاً بأن عودته ليست باألمر السهل

ومن ناحية أخرى يشعر الالجئ في المخيم بالخوف علـى  . جئ شعوراً باإلحباط واليأسلدى الال

فقدان ذلك الملك مرة أخرى نتيجة الستمرار سياسات االحتالل الصهيوني الهادفة لطمس معـالم  

المخيمات وتصفية وجودها، كما أن الالجئ في المخيم، وإن كان يملك منزالً، إال أنه يتعـرض  

إضـافة لـذلك   . داخل المخيمات في المجاالت التي تؤثر على الفئات داخله كافهلظروف قاسية 

فالالجئ يعلم جيداً أن قطع األرض التي أنشئت عليها المخيمات التي أقام عليهـا مسـكنه إمـا    

أراضٍ حكومية أو مستأجرة من الدولة المضيفة لالجئين من أصحابها األصليين، وهذا يعنـي أن  
                                           

علـى الموقـع    ،2009، 2008مليون الجئ فلسطيني في نهاية عـام    4.7:اإلحصاء المركزيوكالة سما اإلخبارية،  (1)

   http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=45038 االلكتروني التالي، 
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كل هـذه الظـروف   . ات ال يملكون األرض وإن كانوا أقاموا مساكنهم عليهاالالجئين في المخيم

وغيرها شكلت لدى الالجئ شعوراً باإلحباط واليأس من ذلك الوضع، وتفكيره المتواصـل فـي   

  . مسكنه األصلي وبلده الذي هجر منه، وبالتالي الالمباالة بالمشاركة في العمل والحياة السياسية

ة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الحـق فـي السـكن    وعرفت اللجنة المعني  

المناسب بأنه مؤلف من مجموعة من االهتمامات المحددة، وتشكل العناصر المكونة هـذه فـي   

: مجموعها الضمانات األساسية الممنوحة قانوناً لجميع األشخاص بموجب القانون الدولي، وهـي 

يازة، تضمن الحماية القانونية ضد اإلخالء القسـري،  تمتع جميع األشخاص بدرجة من أمن الح(

). أو المضايقة، أو غيرهما من التهديدات، وإتاحة الخدمات والموارد والبنية التحتية بشكل مستدام
وهذه الضمانات غير متوفرة لالجئ الفلسطيني في مخيمات اللجوء، األمر الذي ينعكس سلباً  (2)

  .ر على هذه الحيازة نتيجة لسياسات االحتالل الصهيونيعليه من حيث شعوره بالقلق المستم

من وجهة ) α  =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "  :الفرضية التاسعة      

نظر الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة بين االغتراب واالندماج السياسـي تعـزى لمتغيـر    

 .تبين ذلك )47(ونتائج جدول ". االنتماء السياسي

                                           
، علـى  2004، مركز الدراسات ـ أمان،  غزة السكن الجماعي ووضع النساء في قطاع، إسماعيل، دنيا األمل (2)

 http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmprint.php?ArtID=577: الموقع االلكتروني التالي
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير االنتماء السياسي على كافـة  ) 47(جدول 

  المجاالت

االنحراف  الوسط الحسابي العدد االنتماء السياسي المجاالت

 المعياري

 1.08077 2.9771 192 فتح الحياة في المخيم

 1.12924 3.3419 31 اتجاه إسالمي

 0.84172 3.985 40 اتجاه يساري

 0.91349 3.78 110 مستقلون

 0.91349 2.88 15 غير ذلك 

المشاركة في 

 الحياة السياسية

 0.83948 2.8848 192 فتح

 0.91777 3.3692 31 اتجاه إسالمي

 0.83368 3.7333 40 اتجاه يساري

 0.78889 3.6545 110 مستقلون

 0.89232 2.9185 15 غير ذلك 

الشعور 

 االغترابب

 1.17148 2.8776 192 فتح

 0.91786 3.4274 31 اتجاه إسالمي

 1.03495 3.7187 40 اتجاه يساري

 0.97005 3.425 110 مستقلون

 0.97223 2.6333 15 غير ذلك 

 0.89279 2.9132 192 فتح الدرجة الكلية

 0.84609 3.3795 31 اتجاه إسالمي

 0.76327 3.8124 40 اتجاه يساري

 0.77052 3.6198 110 مستقلون

 0.64441 2.8106 15 غير ذلك 

أن هناك فروقاً في المتوسطات الحسابية في وجهة نظـر  ) 47(يتضح من نتائج جدول 

الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة حول االندماج السياسي واالغتراب تعزى لمتغير االنتمـاء  

فروق ذات داللة إحصائية استخدم اختبار تحليـل التبـاين   والختبار إذا ما كانت هذه ال. السياسي

  .تبين ذلك) 48(ونتائج جدول . األحادي
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نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية في وجهـة  ) 48(جدول 

ن الفلسطينيين في مخيم بالطة بين االغتراب واالندماج السياسـي تبعـاً لمتغيـر    ينظر الالجئ

  نتماء السياسياال

 المتغير    

  

 المجاالت

درجات مصدر التباين

 الحرية

مجموع

مربعات 

 االنحرافات

متوسط 

 االنحراف

" ف " 

المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 المحسوب

الحياة في 

 المخيم

 16.596 66.385 4 بين المجموعات

 1.019 390.406 383داخل المجموعات 0.00 16.282

  456.791 387 المجمــوع

المشاركة 

في الحياة 

 السياسية

 13.722 54.89 4 بين المجموعات

 0.694 265.96 383داخل المجموعات 0.00 19.761

  320.85 387 المجمــوع

الشعور 

 باالغتراب

 10.472 41.888 4 بين المجموعات

 1.162 444.973 383داخل المجموعات 0.00 9.013

  486.861 387 المجمــوع

المجال 

 الكلي

 13.213 52.852 4 بين المجموعات

 0.697 266.966 383داخل المجموعات 0.00 18.956

  319.818 387 المجمــوع

وكذلك , أن مستوى الداللة المحسوب على جميع المجاالت) 48(يتضح من خالل جدول 

بالفرضية الصفرية، ممـا يـدل   المحدد ) α  =0.05(المجال الكلي كان أقل من مستوى الداللة 

على رفض الفرضية الصفرية على جميع المجاالت؛ أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في 

وجهة نظر الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة حول االغتراب واالندماج السياسي تبعاً لمتغير 

الجئـين تبعـاً لالنتمـاء    وهذا يعني وجود اختالف في وجهات النظر عنـد ال , االنتماء السياسي

) 49(ونتائج جـدول  . LSDولتبيان هذه الفروق تم استخدام اختبار المقارنات البعدية , السياسي

    . توضح هذه الفروق
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على مجال الحيـاة فـي المخـيم ومجـال      LSDنتائج اختبار المقارنات البعدية ) 49(جدول 

السياسـي تبعـاً لمتغيـر االنتمـاء     المشاركة في الحياة السياسية ومجال الشعور باالغتراب 

  السياسي

مستوى الداللة 

 المحسوب

 فروق المتوسطات
(I-J) 

)J                             ((I) المجال 

0.063  
  

0.00 
  

0.00 
  

0.72 

-0.3649  
  

-1.0079* 
  

-0.8029* 
  

0.0971 

  إسالمي                          فتح

  يساري

  مستقلون

 غير ذلك

الحياة في 

 مخيمال

0.063  
  

0.008 
  

0.033 
  

0.147 

0.3469  
  

-0.6431* 
  

-0.4381* 
  

0.4619 

  فتح                          إسالمي

  يساري

  مستقلون

 غير ذلك

0.00  
  

0.008 
  

0.272 
  

0.001 

1.0079*  
  

0.6431* 
  

0.205 
  

1.105* 

  فتح                           يساري

  إسالمي

  مستقلون 

 غير ذلك

0.00  
  

0.033 
  

0.272 
  

0.001 

0.8029*  
  

0.4381* 
  

-0.205 
  

0.9* 

  فتح                          مستقلون

  إسالمي 

  يساري

 غير ذلك

0.72  
  

0.147 
  

0.00 
  

0.001 

-0.0971  
  

-0.4619 
  

-1.105* 
  

-0.9* 

  فتح                         غير ذلك

  إسالمي

  يساري

 مستقلون

0.003  
  

0.00 
  

0.00 
  

0.88 

-0.4843*  
  

-0.8485* 
  

-0.7697* 
  

-0.0337 

  إسالمي                         فتح

  يساري

  مستقلون

 غير ذلك

المشاركة في 

الحياة 

 السياسية
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0.003  
  

0.069 
0.093 

  

0.086 

0.4843*  
  

-0.3642 
-0.2854  

  

0.4507 

  فتح                          إسالمي

  يساري

  مستقلون

 غير ذلك

 

0.00  
  

0.069 
  

0.609 
  

0.001 

0.8485*  
  

0.3642 
  

0.0788 
  

0.8148* 

  فتح                           يساري

  إسالمي

  مستقلون 

 غير ذلك

0.00  
  

0.093 
  

0.609 
  

0.001 

0.7697*  
  

0.2854 
  

-0.0788 
  

0.736* 

  فتح                          مستقلون

  إسالمي 

  يساري

 غير ذلك

0.88  
  

0.086 
  

0.001 
  

0.001 

0.0337  
  

-0.4507  
  

-0.8148* 
  

-0.736* 

  فتح                         غير ذلك

  إسالمي

  يساري

 مستقلون

0.009  
  

0.00 
  

0.00 
  

0.398 

-0.5498*  
  

-0.8411* 
  

0.2443 

  إسالمي                          فتح

  يساري

  مستقلون

 غير ذلك

الشعور 

 باالغتراب

0.009  
  

0.259 
  

0.141 
  

0.001 

0.5498*  
  

-0.2913 
  

0.0024 
  

0.7941* 

  فتح                          إسالمي

  يساري

  مستقلون

 غير ذلك

0.00  
  

0.259 
  

0.141  
  

0.001 

0.8411*  
  

0.2913 
  

0.2938 
  

1.0854* 

  فتح                          يساري

  إسالمي

  مستقلون 

  غير ذلك
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0.00  
  

0.991 
  

0.141 
  

0.008 

0.5474*  
  

-0.0024 
  

-0.2938 
  

0.7917* 

  فتح                          مستقلون

  إسالمي 
  

  يساري

 غير ذلك

0.398  
  

0.02 
  

0.001 
  

0.008 

-0.2443  
  

-0.7941* 
  

-1.0854*  
  

-0.7917* 

  فتح                        غير ذلك

  إسالمي

  يساري

 مستقلون

0.004  
  

0.00 
  

0.00 
  

0.647 

-0.4663*  
  

-0.8992* 
  

-0.7067* 
  

0.1026 

  مي                          فتحإسال

  يساري

  مستقلون

 غير ذلك

المجال الكلي

0.004  
  

0.031 
  

0.158 
  

0.031 

0.4663*  
  

-0.4329* 
  

-0.2403 
  

0.5689* 

  فتح                          إسالمي

  يساري

  مستقلون

 غير ذلك

0.00  
  

0.031 
  

0.212 
  

0.00 

0.8992*  
  

0.4329* 
  

0.1925 
  

1.0017* 

  يساري                        فتح   

  إسالمي

  مستقلون 

 غير ذلك

0.00  
  

0.158 
  

0.212 
  

0.00 

0.7067*  
  

0.2403 
  

-0.1925 
  

0.8092* 

  فتح                          مستقلون

  إسالمي 

  يساري

 غير ذلك

0.647  
  

0.031 
  

0.00 
  

0.00 

-0.1026  
  

-0.5689* 
  

-1.0017* 
  

-0.8092* 

  غير ذلك           فتح              

  إسالمي

  يساري

 مستقلون
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انه يوجد فروق على المجال األول بين فتح ويساري ) 49(يتضح من خالل نتائج جدول 

وبين فتح والمستقلين لصالح مستقلين، كذلك بـين إسـالمي ويسـاري لصـالح     , لصالح يساري

لصالح يسـاري، وبـين    وبين يساري وفتح, يساري، وبين إسالمي والمستقلين لصالح المستقلين

وكذلك وجد الفرق بين . يساري وإسالمي لصالح يساري وبين يساري وغير ذلك لصالح يساري

المستقلين وفتح لصالح مستقلين، وبين مستقلين وإسالمي لصالح مستقلين، وبين مستقلين وغيـر  

ـ  . ذلك لصالح مستقلين ر وكذلك وجدت فروق بين غير ذلك ويساري لصالح يساري، وبـين غي

أما على المجال الثاني، فكانت الفروق بين فتح وإسالمي لصالح . ذلك ومستقلين لصالح مستقلين

وكـذلك بـين   , إسالمي، وبين فتح ويساري لصالح يساري، وبين فتح ومستقلين لصالح مستقلين

إسالمي وفتح لصالح إسالمي، وبين يساري وفتح لصالح يساري، وبين يسـاري وغيـر ذلـك    

وكذلك بين مستقلين وفتح لصالح مستقلين، وبين مستقلين وغير ذلـك لصـالح   لصالح يساري، 

مستقلين، وبين غير ذلك ويساري لصالح يساري، وبين غير ذلك ومستقلين لصالح مستقلين، في 

حين ظهرت في المجال الثالث الفروقات بين فتح وإسالمي لصالح إسالمي، وبين فتح ويسـاري  

ن فتح لصالح إسالمي، وبين إسالمي وبين غير ذلـك لصـالح   لصالح يساري وبين إسالمي وبي

إسالمي، وكذلك بين يساري وفتح لصالح يساري، وبين يساري وغير ذلك لصالح يساري، وبين 

المستقلين وفتح لصالح المستقلين، وبين المستقلين وغير ذلك لصالح مستقلين، وكذلك بين غيـر  

ويساري لصالح يساري، وبين غير ذلك ومستقلين ذلك وإسالمية لصالح إسالمي، وبين غير ذلك 

أما على المجال الكلي فكانت الفروقات بين فتح وإسالمي لصالح إسالمي، وبين . لصالح مستقلين

فتح ويساري لصالح يساري، وبين فتح والمستقلين لصالح المستقلين، وكذلك بين إسالمي وفـتح  

وبين إسالمي وغير ذلك لصالح إسالمي،  لصالح إسالمي وبين إسالمي ويساري لصالح اليساري

وأيضاً بين يساري وفتح لصالح يساري، وبين يساري وإسالمي لصالح يساري، وبين يسـاري  

وغير ذلك لصالح يساري، وكذلك بين مستقلين وبين فتح لصالح مستقلين، وبين مستقلين وغيـر  

مي، وبـين غيـر ذلـك    وهناك فروق بين غير ذلك وإسالمي لصالح إسال. ذلك لصالح مستقلين

 .  ويساري لصالح يساري، وبين غير ذلك ومستقلين لصالح مستقلين

يتضح أن الفروق في درجة االغتراب السياسي لدى أهالي مخيم بالطه حسـب متغيـر   

، بأعلى متوسـط  "الحياة داخل المخيم"السياسي كانت لصالح اليساريين في المجال األول  االنتماء

، فـي حـين فـي    )2.88" (غير ذلك" ان أقل متوسط حسابي لصالح وك). 3.985(حسابي بلغ 
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كانت لصالح اليساريين بأعلى متوسـط حسـابي إذ   " المشاركة في الحياة السياسية"المجال الثاني 

" أمـا المجـال الثالـث    ). 2.8848(، وكان أقل متوسط حسابي لصالح فتح بلغ )3.7333(بلغ 

، وأقـل  )3.7187(حسابي لصالح اليساريين، وقد بلغ فقد كان أعلى متوسط " الشعور باالغتراب

  ).2.8106(متوسط حسابي لصالح غير ذلك وهو 

ترى الباحثة أن هذه النتيجة واقعية؛ وذلك نتيجة وجود جملة من األزمـات عانـت وال   

تزال تعاني منها أحزاب اليسار، بشكل عام، واليسار الفلسطيني بشـكل خـاص، كانـت تلـك     

الباحثة السبب الذي أسهم في تنمية الشعور باالغتراب السياسي لدى تلـك  األزمات حسب رؤية 

  ـ :األحزاب، من بين أبرز هذه األسباب ما يلي

افتقرت أحزاب اليسار الفلسطيني للمرونة الكافية لتحقيق التواصل بين قاعدة تلك الحركـات   .1

لى صعوبة التكيـف  وقيادتها من جهة، وبين هذه األحزاب والجمهور المحيط بها، مما أدى إ

 . مع المتغيرات والتحوالت الخارجية

تراجع دور حركات اليسار الفلسطيني في الساحة الفلسطينية بمختلف أشكاله كضعف دورها  .2

االجتماعي وكذلك دورها النضالي، ويعود ذلك الفتقار تلك األحزاب إلستراتيجية تجمع فيها 

 . بين دورها االجتماعي والنضالي

لمالية لدى تلك األحزاب مقارنه مع غيرها مـن األحـزاب فـي السـاحة     ضعف الموارد ا .3

 (1). الفلسطينية كحركتي فتح وحماس

عانت أحزاب اليسار الفلسطيني من عدة انشقاقات كان لها التأثير السلبي في تلك األحـزاب   .4

كانشقاق الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن الجبهة الشعبية لتحريـر فلسـطين عـام    

أمـا  ". فـدا " ، وكذلك انشقت مجموعة من كوادر الجبهة الديمقراطية لتشكل حزب )1969(

الجبهة الشعبية فقد عانت من مجموع انسحابات، وقد برز تأثير هذه االنشقاقات في انتخابات 

حين رفضت الجبهتان الشعبية والديمقراطية المشاركة، في حين قرر حـزب  ) 1996(عام 

هذا ما أكدته خالدة جرار عضو المكتب السياسي بالجبهـة  . باتخوض االنتخا" فدا"الشعب و

                                           
ــل،  (1) ــالل، جمي ــن ه ــى أي ــطيني إل ــار الفلس ــالي 24/12/2009، ؟اليس ــي الت ــع اإللكترون ــى الموق : ، عل

http://www.faisal4ever.ps/atemplate.php?id=694 
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في االنتخابات العامة األولى :" عضو المجلس التشريعي حين قالت/ الشعبية لتحرير فلسطين

، رفضت الجبهتان الشعبية والديمقراطية المشاركة من منطلـق رفـض التسـوية    )1996(

  (1) ". بمنظمة التحرير وكمعارضة من داخلها" السياسية الجارية، ولكنهما أبقتا على التزامهما

وفي تفسيره لألسباب الكامنة وراء شعور اليسـار الفلسـطيني داخـل مخـيم بالطـه      

تحليل واقع كـوادر  إن :" باالغتراب السياسي، قال أنور حمام الباحث في سوسيولوجيا الالجئين

تها وانتشارها ظل محصوراً بعدد مـن  اليسار في المخيم وتحديداً الجبهة الشعبية، يبين أن امتدادا

فالجبهة لم تسـتطع أن  ". العائالت داخل المخيم وهذه العائالت شكلت حواضن اجتماعية للجبهة

تعطي فعالً حقيقياً يليق بمستوى الشعارات الكبرى التي طرحتها في المخيمات وخارجها، بل إن 

المخيمات كان مـن المفتـرض أن    دخول االنتفاضة األولى وتغلغلها داخل أوساط الالجئين في

يشكل حالة صعود للتيار المناضل والذي كانت الجبهة احد منظريه وأقطابـه، ولكـن ضـعف    

االمتداد الجماهيري جعل الجبهة كإطار ضعيف أمام الهزات التي كانت تعصـف بهـم جـراء    

ل الضـربات  االعتقال أو المطاردة على العكس من فتح التي كانت ممتدة ومنتشرة ولم تتأثر بك

التي تلقتها على يد االحتالل  وفي الوقت ذاته كانت هناك محاولة جديـة مـن قبـل اإلخـوان     

المسلمين إلعادة مكانتهم داخل الشارع الفلسطيني حيث أصبحوا فاعالً حقيقياً في حياة االنتفاضة 

هم عـن قـوى   ولكنهم لم يندمجوا في القيادة الموحدة أو أذرعها بل شكلوا قيادة خاصة بهم تميز

منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي بدأ المخيم يخضع الستقطاب ثنائي بين قوة ساحقة لفتح وقوة 

 (2). صاعدة تمثلها حماس، وفي هذا االستقطاب تضاءلت المساحات أمام اليسار إلى أبعد الحدود

مـن  ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  " :الفرضية العاشرة

وجهة نظر الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة بين االغتراب واالندماج السياسي تعزى لمتغير 

  .تبين ذلك) 50(ونتائج جدول ". عدد سنوات األسر في سجون االحتالل

                                           
:  تقـيم تجربـة البـديل، جامعـة بيـر زيـت، علـى الموقـع االلكترونـي التـالي          : حمام، أنور، دراسـة حالـة   (1)

http://home.birzeit.edu/cds/arabic/research/2006/papers/6.doc 

 .8/4/2010أجريت بتاريخ  مقابلةأنور حمام، كاتب وباحث متخصص في سوسيولوجيا الالجئين،  (2)
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير عدد سنوات األسر في سجون ) 50(جدول 

  فة المجاالتاالحتالل على كا

االنحراف  الوسط الحسابي العدد عدد سنوات األسر المجاالت

 المعياري

 1.18802 3.3837 49 أقل من سنة  الحياة في المخيم

1-5 52 3.2346 1.1123 

 0.85742 2.4889 18 سنوات 5أكثر من 

 1.05583 3.4007 269 لم اسجن

المشاركة في 

 الحياة السياسية

 0.90575 3.2313 49 أقل من سنة 

1-5 52 2.9722 0.87402 

 0.51009 2.5123 18 سنوات 5أكثر من 

 0.9117 3.3284 269 لم اسجن

الشعور 

 باالغتراب

 1.20142 3.3061 49 أقل من سنة 

1-5 52 3.1875 1.10799 

 0.80959 2.4028 18 سنوات 5أكثر من 

 1.1137 3.1701 269 لم اسجن

 0.94402 3.307 49 من سنة  أقل الدرجة الكلية

1-5 52 3.1314 0.8742 

 0.61135 2.468 18 سنوات 5أكثر من 

 0.90437 3.2997 269 لم اسجن

أن هناك فروقاً في المتوسطات الحسابية في وجهة نظـر  ) 50(ويتضح من نتائج جدول 

زى لمتغيـر عـدد   الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة حول االندماج السياسي واالغتراب تع

والختبار إذا ما كانت هذه الفـروق ذات داللـة إحصـائية    . سنوات األسر في سجون االحتالل

  .  تبين ذلك) 51(ونتائج جدول . استخدم اختبار تحليل التباين األحادي
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نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية في وجهـة  ) 51(جدول 

ن في مخيم بالطة بين االغتراب واالندماج السياسي تبعاً لمتغير عـدد  يالفلسطيني نينظر الالجئ

  سنوات األسر في سجون االحتالل

 المتغير    

  

 المجاالت

درجات مصدر التباين

 الحرية

مجموع

مربعات 

 االنحرافات

متوسط 

 االنحراف

" ف " 

المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 المحسوب

الحياة في 

 المخيم

 4.896 14.689 3 وعاتبين المجم

 1.151 442.102 384داخل المجموعات 0.006 4.253

  456.791 387 المجمــوع

المشاركة 

في الحياة 

 السياسية

 5.11 15.329 3 بين المجموعات

 0.796 305.521 384داخل المجموعات 0.00 6.422

  320.85 387 المجمــوع

الشعور 

 باالغتراب

 3.807 11.42 3 اتبين المجموع

 1.238 475.441 384داخل المجموعات 0.028 3.074

  486.861 387 المجمــوع

المجال 

 الكلي

 4.173 12.52 3 بين المجموعات

 0.8 307.298 384داخل المجموعات 0.002 5.215

  319.818 387 المجمــوع

وكذلك , ب على جميع المجاالتأن مستوى الداللة المحسو) 51(يتضح من خالل جدول 

المحدد بالفرضية الصفرية، ممـا يـدل   ) α  =0.05(المجال الكلي كان أقل من مستوى الداللة 

على رفض الفرضية الصفرية على جميع المجاالت؛ أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في 

السياسـي تعـزى    وجهة نظر الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة حول االغتراب واالنـدماج 

لمتغير عدد سنوات األسر في سجون االحتالل، وهذا يعني وجود اختالف في وجهات النظر عند 

ولتبيان هذه الفروق تم اسـتخدام اختبـار   , الالجئين تبعاً لعدد سنوات األسر في سجون االحتالل

  .  توضح هذه الفروق) 52(ونتائج جدول . LSDالمقارنات البعدية 
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على مجال الحيـاة فـي المخـيم ومجـال      LSDئج اختبار المقارنات البعدية نتا) 52(جدول 

المشاركة في الحياة السياسية ومجال الشعور باالغتراب السياسي تبعاً لمتغير عـدد سـنوات   

  األسر

مستوى الداللة

 المحسوب

فروق المتوسطات
(I-J) 

)J                          ((I) 
 المجال

0.486  
  

0.003 
  

0.918 

0.1491  
  

0.8948* 
  

-0.0171 

  أقل من سنة                 5- 1

  5أكثر من

 لم اسجن

الحياة في 

 المخيم

0.486  
  

0.011 
  

0.307 

-0.1491  
  

0.7457* 
  

-0.1661 

  5- 1أقل من سنة                 

  5أكثر من 

 لم اسجن

0.003  
  

0.011 
  

0.001 

-0.8948*  
  

-0.7457* 
  

-0.9119* 

  5أكثر من   أقل من سنة         

1 -5  

 لم اسجن 

0.918  
  

0.307 
  

0.001 

0.0171  
  

0.1661 
  

0.9119* 

  أقل من سنة              لم اسجن

1 -5  

 5أكثر من

0.145  
  

0.004 
  

0.484 

0.2591  
  

0.7189* 
  

-0.0971 

  قل من سنةأ                 5- 1

  5أكثر من

 لم اسجن

المشاركة 

في الحياة 

  0.145 السياسية
  

0.06 
  

0.009 

-0.2591  
  

0.4599 
  

-0.3562* 

  5- 1قل من سنة                 أ

  5أكثر من 

 لم اسجن

0.004  
  

0.06 
  

0.00 

-0.7189*  
  

-0.4599 
  

-0.816* 

  5أقل من سنة           أكثر من 

1 -5  

 لم اسجن 

0.484  
  

0.009 
  

0.00 

0.0971  
  

0.3562* 
  

0.816* 

  أقل من سنة              لم اسجن

1 -5  

 5نأكثر م
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0.593  
  

0.003 
  

0.432 

0.1186  
  

0.9033* 
  

0.136 

  أقل من سنة                 5- 1

  5أكثر من

 لم اسجن

الشعور 

 باالغتراب

0.593  
  

0.01 
  

0.918 

-0.1186  
  

0.7847* 
  

0.0174 

  5- 1أقل من سنة                 

  5أكثر من 

 لم اسجن

0.003  
  

0.01 
  

0.005 

-0.9033*  
  

-0.7847* 
  

-0.7673* 

  5أقل من سنة           أكثر من 

1 -5  

 لم اسجن 

0.432  
  

0.918 
  

0.005 

-0.136  
  

-0.0174 
  

0.7673* 

  أقل من سنة              لم اسجن

1 -5  

 5أكثر من

0.325  
  

0.001 
  

0.958 

0.1756  
  

0.839* 
  

0.0073 

  قل من سنةأ                 5- 1

  5أكثر من

 لم اسجن

المجال 

 الكلي

0.325  
  

0.007 
  

0.215 

-0.1756  
  

0.6634* 
  

-0.1683 

  5- 1اقل من سنة                 

  5أكثر من 

 لم اسجن

0.001  
  

0.007 
  

0.00 

-0.839*  
  

-0.6634* 
  

-.8317* 

  5اقل من سنة           أكثر من 

1 -5  

 لم اسجن 

0.958  
  

0.215 
  

0.00 

-0.0073  
  

0.1683 
  

0.8317* 

  اقل من سنة              لم اسجن

1 -5  

 5أكثر من

سـنوات   أنه يوجد فروق على المجال األول بـين  ) 52(يتضح من خالل نتائج جدول 

األسر أقل من سنة وبين أكثر من خمس سنوات لصالح أقل من سنة، وتبين الفرق أيضـاً بـين   

سنوات، وبين أكثر من خمس ) 5-1(وبين أكثر من خمس سنوات لصالح ) 5-1(سنوات األسر 

كما ظهر فرق بين الذين لم يسجنوا وبين الـذين سـجنوا   . لصالح لم أسجن سنوات ولم يسجنوا

إذ أن مستوى الداللـة المحسـوب لجميـع الحـاالت     , أكثر من خمس سنوات لصالح لم أسجن
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أما في المجال الثـاني  ). 0.05(المذكورة كان أقل من مستوى الداللة المحدد بالفرضية الصفرية 

وكذلك تظهر , بين أكثر من خمس سنوات لصالح أقل من سنةفتظهر الفروق بين أقل من سنة و

سنوات لصالح لم أسجن، وبين الذين سـجنوا  ) 5-1(بين الذين لم يسجنوا وبين الذين سجنوا من 

أما المجال الثالث، فكانت الفروق بين اقل مـن سـنة   . أكثر من خمس سنوات لصالح لم أسجن

وبين أكثر من خمس سـنوات وبـين الـذين    , وبين أكثر من خمس سنوات لصالح أقل من سنة

ويتضـح،  . والذين لم يسجنوا لصالح أكثر من خمس سـنوات ) 5-1(لصالح ) 5-1(سجنوا من 

أيضاً، على المجال الكلي إذ كانت الفروقات بين الذين سجنوا أقل من سنة وبين الـذين سـجنوا   

سنوات وبين أكثـر   )5-1(لصالح أقل من سنة، وكذلك بين سجنوا من , أكثر من خمس سنوات

وكذلك بين أكثر من خمس سنوات والذين لم يسجنوا لصالح لم أسـجن،  , )5-1(من سنة لصالح 

وهو  0.05إذ إنه في جميع الحاالت وعلى المجاالت كافه كان مستوى الداللة المحسوب اقل من 

 .  مستوى الداللة المحدد بالفرضية الصفرية

سياسي لدى أهالي مخيم بالطه، حسب متغيـر  يتضح أن الفروق في درجة االغتراب ال

المشـاركة فـي الحيـاة    "، والثاني "الحياة داخل المخيم"سنوات األسر، كانت في المجال األول 

أقل مـن  "فقد كان لصالح " الشعور باالغتراب" ، أما المجال الثالث "لم أسجن" لصالح " السياسية

أو سجن ألقل من سنه يشعر بالدونية مقارنه ترجع الباحثة ذلك أن الالجئ الذي لم يسجن ". سنة

مع أقرانه الذين سجنوا بسبب الدفاع عن المخيم، ومارسوا الحياة النضالية التي كان في الغالـب  

ثمنها البقاء خلف قضبان االعتقال لسنوات طويلة، بالتالي يشعر أنه لم يقدم شيئاً لخدمه مخيمـه  

ق ذاته، وبالتالي يواجه صعوبة بالتكيف مع الواقـع  وقضيته، فيشعر عندها بعدم قدرته على تحقي

السياسي، أما من سجن من الالجئين فيشعر بقيمة المشاركة وأهميتها في الحياة السياسية بأشكالها 

كافه أكثر من َمن لم يسجن الختيار من يدافع عن قضيته وعن حقه المسلوب، أو ليكون هو فـي  

زاب السياسية الفاعلة على أرض المخيم والمدافعة عنـه  ذلك الموقع، وكذلك ميله لالنضمام لألح

  .في وجه االحتالل الصهيوني، مما زاد من وعيه السياسي موازنة مع من لم يسجن

دور برنـامج  : (تخالف هذه النتيجة مع الدراسة التي قام بها منقذ أبو عطـوان بعنـوان  

التي أشارت إلـى أنـه   ) 2004تأهيل األسرى المحررين في دمج األسرى بالمجتمع الفلسطيني، 

توجد عالقة بين فترة السجن الذي قضاها األسير ودرجة اندماجـه فـي المجتمـع؛ بمعنـى أن     

األسرى الذين قضوا سنوات اعتقال أكثر يواجهون معيقات أكثر في عملية الدمج، ألنـه كلمـا   

  .يرزادت سنوات االعتقال زادت واتسعت الهوة بين التغيرات في المجتمع وبين األس
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  الفصل الثامن

  النتائج والتوصيات
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  الفصل الثامـن

  النتائج والتوصيات

يتناول هذا الفصل أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة، ومـن ثـم اسـتعراض ألهـم     

  . التوصيات التي توصي بها الباحثة للمعنيين بقضية الالجئين الفلسطينيين وصناع القرار

  النتائج 1.8

أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة بعد استعراضـها لواقـع المخيمـات    يمكن إيجاز 

  :طة خاصة، وذلك على النحو اآلتيالفلسطينية عامة، ومخيم بال

أظهرت النتائج تأثير الحياة في المخيم في شعور الالجئين الفلسطينيين في مخـيم بالطـة    .1

 ـ:تيباالغتراب السياسي، كاآل

، في حين بلغت %64.48ة في مخيم بالطة من عينة الدراسة أن نسبة من يشعرون بالدوني

% 66.38، فيما أجاب %65نسبة من يعانون من الشعور بالتوتر بسبب عيشهم في المخيم 

من عينة الدراسة % 66.38 أن الحياة في المخيم أسهمت في صعوبة تحقيق ذاتهم، وأظهر

مـن المسـتطلع    %58.8ار وأش. رغبتهم بمغادرة المخيم عند تحسن وضعهم االقتصادي

  .آراؤهم أنهم يشعرون بالتمييز بينهم وبين السكان األصليين

أظهرت نتائج الدراسة تأثر مشاركة الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطـة فـي الحيـاة     .2

  : السياسية بظاهرة االغتراب السياسي، من خالل اآلتي

لسياسية، فوقـت الالجـئ فـي    من عينة الدراسة ال يميلون لمتابعة األحداث ا %61.9أن 

 المخيم مكرس في سبيل البحث عن لقمة عيشه ولتحسين مستواه االقتصادي، في حين يرى

أن الحياة في المخيم أسهمت في الحد من وعيه السياسي، وهذا يعـود الهتمـام   % 58.82

ت الالجئ في المخيم بتوفير حاجاته األساسية كأولوية أولى، وعدم اهتمامه بمتابعة مجريـا 

أن الحياة في المخيم دفعته لعدم االشـتراك فـي    %61.14فيما أجاب . األحداث السياسية

من عينة الدراسة يرون أن المخيم أسهم في تباين الرؤى  %64.66األحزاب السياسية، أما 

بعدم اكتراثهم بالمشاركة فـي االنتخابـات    %64.22واالتجاهات السياسية عندهم، وأشار 

على أنها مضيعة للوقت، كما  ةمنهم إلى الفعاليات السياسي %62.98 وينظر. عند إجرائها

أما النسبة . بأن رأيهم السياسي ليس له قيمة في الوسط الذي يعيشون فيه% 67.74أجاب 
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الكبرى من عينة الدراسة فإنها تشعر بعدم العدالة في ظل النظام السياسي الفلسطيني، وقد 

  .م السياسي الفلسطيني أمين على حقوق الالجئينأن النظا% 67.08وأعتقد  ،%71بلغت 

الفلسطينيين في مخيم بالطـة تعـاملوا مـع ظـاهرة      نتبين من نتائج الدراسة أن الالجئي .3

، إذ تقاربـت  "عزلة ، وتمرد، أو عـدم تكيـف  "االغتراب السياسي بسلوكيات مختلفة من 

، فـي  %61.5، %62النسب بين سلوكي العزلة والتمرد، وبلغت على التوالي ما نسـبته  

حين كان التوجه األكبر لدى الالجئين الفلسطينيين في المخيم نحو عدم التكيف، إذ بلغـت  

 %. 66.28نسبته 

بينت نتائج الدراسة تساوي الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة نحو شعورهم باالغتراب  .4

ذلـك لكـون   ؛ و، االنتماء السياسـي العمر، والجنس، والمؤهل العلميالسياسي من حيث 

 .الالجئين في المخيم يعيشون نفس المأساة ويتعرضون لنفس الظروف بأشكالها كافه

أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق بين الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطـة تجـاه    .5

 .سنوات األسر، وعدد أفراد األسرة، وطبيعة الحيازةالشعور باالغتراب السياسي من حيث 

اسة بوجد فروق في شعور الالجئين الفلسطينيين في مخـيم بالطـة نحـو     بينت نتائج الدر .6

االغتراب السياسي في جوانب وعدم وجود فروق في جوانب أخرى تبعاً لمتغيرات الحالة 

  .االجتماعية، ونوع السكن، والدخل

  التوصيات 2.8

  :ت اآلتيةدم بمجموعة من التوصيافي ضوء النتائج التي توصلت إليها الباحثة، فإنها تتق  

ضرورة القيام بالمزيد من الدراسات حول قضية الالجئين الفلسطينيين عامة، ومخيمـات   .1

 .الالجئين بشكل خاص

الحياة السياسية، لما لذلك من أهمية في توليهم في ضرورة إشراك الالجئين الفلسطينيين  .2

، علـى أن ال يمـس ذلـك بخصوصـية     أو تولي من ينوب عنهم لمراكز صنع القرار

 .تهمقضي
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العمل على تحسين حياة الالجئين الفلسطينيين داخـل المخيمـات بمختلـف أشـكالها،      .3

ما يسهم في تخفيف أعباء الحياة عليهم، مع المحافظـة  ب, االجتماعية والسكنية والصحية

 .على هوية المخيم وخصوصيته لما يمثله من رمز لحق العودة

لشعبية في المخيمات الفلسطينية في ه اللجان ابضرورة التأكيد على الدور الذي تضطلع  .4

 . سبيل تعزيز صمود الالجئين، من خالل العمل على تلبية احتياجاتهم المختلفة

ضرورة اهتمام صناع القرار والمسئولين بـالالجئين الفلسـطينيين، وخاصـة داخـل      .5

 .المخيمات الفلسطينية بما يدعم صمودهم

  .فلسطينيين في منظمة التحريردائرة شؤون الالجئين ال تفعيلضرورة العمل على  .6

 ).األونروا(ضرورة التصدي للمحاوالت الرامية لتصفية وكالة غوث وتشغيل الالجئين  .7

العمل على معالجة مشكلة الكثافة السكانية داخل المخيمات من خالل العمل على توسـيع   .8

 .حدودها

ختلفـة تجـاه   بمسـؤولياتها الم ) األونروا(ضرورة التزام وكالة غوث وتشغيل الالجئين  .9

 .المخيمات

إن النتائج التي تم التوصل إليها من خالل هذه الدراسة، يمكـن تعميمهـا علـى بـاقي     

مخيمات الالجئين الفلسطينيين، كون الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة يعكسون واقع مخيمات 

ت يعيشـون  في المخيما نالالجئين، بالرغم من وجود بعض الفروقات بين مخيم وآخر، فالالجئو

نفس الظروف من فقر، وبطالة، وحصار، وكثافة سكانية عالية، وتـدني مسـتويات الـدخول،    

  .وانتشار األمراض، وتدهور في البنية التحتية وغيرها من المشاكل
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  قائمة المصادر والمراجع 

  الكتب: أًوال

  القرآن الكريم 

، بيـروت، مركـز دراسـات    2ط، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربيةإبراهيم، حسنين، 

  .1999الوحدة العربية، 

، عمـان،  3، طمستقبل الالجئين الفلسطينيين وفلسطينيي الشتات أبو جابر، إبراهيم، وآخرون،

  .2002مركز دراسات الشرق األوسط، 

  .ت.، د، الكويت، مكتبة الفالح1، طعلم االجتماع السياسياسعيد، محمد، 
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  ،)1(حمــــادة، معتصــــم، الالجئــــون الفلســــطينيون وحــــق العــــودة 

http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=8&CatId=96&table=st

udies  

ــودة    ــق العــ ــطينيون وحــ ــون الفلســ ــم، الالجئــ ــادة، معتصــ ، )2(حمــ

http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=9&CatId=96&table=st

udies  

ــودة    ــق العـ ــطينيون وحـ ــون الفلسـ ــم، الالجئـ ــادة، معتصـ ــرة(حمـ ، )األخيـ

http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=11&CatId=96&table=

studies  
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، )3(حمــــــادة، معتصــــــم، الالجئــــــون وحــــــق العــــــودة 
http://www.malaf.info/?page=ShowDetails&Id=10&table=studies&Ca

tId=96 
ــة،   ــات المحليــــ ــات واالنتخابــــ ــور، المخيمــــ ــام، أنــــ حمــــ

http://www.hussamkhader.org/oldsite/internal/maqal/70.htm  

ــة   ــة حالــ ــور، دراســ ــام، أنــ ــديل،   : حمــ ــة البــ ــيم تجربــ تقــ

http://home.birzeit.edu/cds/arabic/research/2006/papers/6.doc  

ــذكرى    ــي ال ــور، ف ــام، أن ــيم،     59حم ــورة المخ ــه ص ــن تتج ــى أي ــة إل للنكب

http://www.ajras.org/?page=show_details&Id=1675&table=articles  

ــات،      ــين والمخيم ــار الالجئ ــي إط ــة ف ــوى الفاعل ــي الق ــراءة ف ــور، ق ــام، أن حم

http://www.hussamkhader.org/oldsite/internal/maqal/3.htm  

ــيم،          ــا المخ ــر به ــي م ــة الت ــل المتعاقب ــي المراح ــراءة ف ــور، ق ــام، أن حم

http://www.hussamkhader.org/oldsite/internal/maqal/6.htm  

ــوم  ــور، مفهــ ــام، أنــ ــين"حمــ ــين الالجئــ ــودة، "تمكــ ــق العــ ، وحــ

http://www.hussamkhader.org/oldsite/internal/maqal/81.htm  

ــائ   ــازن، رس ــه، م ــية، حمدون -http://pulpit.alwatanvoice.com/contentل سياس

108816.html  

خضر، إسماعيل، دور القوانين والتشريعات السماوية فـي حمايـة المـدنيين أثنـاء الحـرب،      

http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/atar%20nafssiya/p10.php  

ــات،    ــي المخيمـــ ــطين فـــ ــو فلســـ ــامر، الجئـــ ــويرة، ســـ خـــ

http://www.islamonline.net/arabic/In_Depth/Refugee_Palestine/04/Reb

ort_05.html 
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ــاعدات،    ــيص المس ــروا بتقل ــون األون ــطينيون يتهم ــون الفلس ــاطف، الالجئ ــس، ع دغل

http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1086025  

ــية     ــة السياس ــي الثقاف ــد اهللا، ف ــد، عب ــدم : الراش ــروعية، االن ــع، المش اج، والقم

http://www.moltaqaa.com/?act=artc&id=67  

، 2/4_االغتــراب_رشـيد، رفيــف، تمثـل المغتــربين لبلـد اإلقامــة وعالقتـه بالالنــدماج     

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=63267  

، 3/4_االغتــراب_رشـيد، رفيــف، تمثـل المغتــربين لبلـد اإلقامــة وعالقتـه بالالنــدماج     

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=63346  

ــية ورأي   ــدة، قض ــة، نج ــازحون..زريق ــين،   ..الن ــكلة الالجئ ــة لمش ــول انتقالي حل

http://wehda.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=97157631720

061225035146  

ــطيني،       ــوء الفلسـ ــة اللجـ ــة لكارثـ ــذور التاريخيـ ــالء، الجـ ــوت، عـ زقـ

http://www.airssforum.com/f128/t32003.html 

ــر،      ــباب المعاصــــ ــة الشــــ ــد اهللا، أزمــــ ــليم، عبــــ ســــ

http://www.taakhinews.org/tasearch/wmview.php?ArtID=327  

ــزة،    ــاع غ ــي قط ــطينيين ف ــين الفلس ــات الالجئ ــالم، مخيم ــحافة واإلع ــروق للص  الش

http://www.falestiny.com/news/57  

المواطنة أمـل العـودة فـي أولويـات الالجئـين       الصمادي، تامر، رغم حصولهم على حقوق

-http://www.alawda الفلســـــــــــطينيين فـــــــــــي األردن،

mag.com/default.asp?issueID=10&MenuID=13  

ــودة  ــق العـ ــر، حـ ــندوقه، زهيـ ــل؟، .. صـ ــكلة أم حـ -http://www.arabمشـ

ipu.org/publications/journal/v96/studies2.html#index 
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ــة، الن   ــل، النكبــــ ــه، المتوكــــ ــيم طــــ ــة، والمخــــ ، !كســــ

http://www.minfo.ps/menu1_details.php?pid=20  

الجغرافية السياسية فـي  : العاروري، نصري، المسؤولية الدولية تجاه حقوق الالجئين الفلسطينيين

  http://palorrs.org/upload/10-11-2005/law-2.htmمقابل القانون الدولي، 

ــانون وم  ــات القـ ــودة إثباتـ ــق العـ ــر، حـ ــاطف، فجـ ــية، عـ ــاطر السياسـ خـ

http://www.aqsaonline.info/le_3.php?id=1076&baab=7&kesm=18  

، !الجنـــد المجهـــول..الالجئـــين" االونـــروا" عبـــد المـــنعم، علـــي، وكالـــة 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1179

664413899&pagename=Zone-Arabic-ArtCulture%2FACALayout  

ــة ع ــيم بالطــ ــا، مخــ ــادي، مهــ ــد الهــ ــة، ...بــ ــزن المقاومــ مخــ

http://www.antomlife.com/Arabic/news/2002-02/28/article11a.shtml  

ــاد،  ــوض، زي ــنع ع ــدائرة ص ــرأة ل ــول الم ــع لوص ــرار نتطل -http://test.ct، الق

eg.com/amad/old/amad.ps/arabic/?action=detail&id=740 

ــة   ــي الرؤيـــ ــوطين فـــ ــعد، التـــ ــانم، أســـ ــطينيةغـــ ، الفلســـ

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BEE93809-AC3C-433C-8875-

9FD5083D8AAC.ht  

الغرابلــي، كــارم، و أبــو العطــا، عبــد الــرحمن، قضــية الالجئــين جــوهر الصــراع،  

http://www.hussamkhader.org/oldsite/internal/maqal/13.htm 

الكنيست يرهن التسوية بتفكيك مخيمات الالجئين،  فارس، عبد القادر، و أبو غربية، عبد الجبار،

http://www.group194.net/?page=ShowDetails&table=news&Id=6913  
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فــــراج، مصــــطفى، الالجئــــون الفلســــطينيون ومشــــاريع التــــوطين، 

http://www.wajeb.org/index.php?option=com_content&task=view&id

=302&Itemid=154  

  http://www.annabaa.org/nba60/azmahatharia.htmاالندماج، الفرنجي، عبد اهللا ، 

تحـد ورهـان علـى االسـتمرار ضـد االحـتالل،       ...فلسطين اآلن، مخيمات الالجئين بنابلس

http://paltimes.net/arabic/data/special_files/nakba/taqarer/Nabluse.htm  

فلســـطين فـــي الـــذاكرة، أســـباب لجـــوء الالجئـــين الفلســـطينيين،       

http://www.palestineremembered.com/Articles/General/Story2514.html 

ــق العـــــودة،       ــل حـــ ــذاكرة، دليـــ ــي الـــ فلســـــطين فـــ

http://www.palestineremembered.com/Acre/Right-Of-Return/Story 

2254 .html  

ــطينيين   قرا ــين الفلس ــى، الالجئ ــع، عيس ــة،   ...ق ــول المطروح ــورات والحل التص

http://www.hussamkhader.org/oldsite/internal/maqal/16.htm  

عامـاً مـن النكبـة،     59كامل، يوسـف، الـديموجرافيا تنتصـر للشـعب الفلسـطيني بعـد       

http://almoslim.net/node/85901 

حالة دراسية لمخـيم بـرج   (، المخيم قراءة تاريخيةننييلجنة الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطي

 http://www.yafa.info/article_view.asp?ID=37&cat=8، )البراجنة في بيروت

المخـيم والهويـة   : لجنة الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين، خمسون عامـاً مـن اللجـوء   

  http://www.yafa.info/article_view.asp?ID=4&cat=1الفلسطينية، 

ــة،   ــيم بالط ــول مخ ــة، ح ــيم بالط ــدمات مخ ــعبية لخ ــة الش -http://www.pcsاللجن

balata.org/aboutbalata.htm 
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 http://www.alwaraq.net/Core/AlwaraqSrv/LisanSrchOneUtf8لسان العرب، 

  http://www.kl28.com/lesanalarab_r.php?=192لسان العرب، 

األمم المتحدة إلغاثة وتشـغيل الالجئـين الفلسـطينيين     اتفاقية بين وكالةمجلس القضاء األعلى، 

، الوطنيــــــــــة الفلســــــــــطينية والســــــــــلطة

http://www.courts.gov.ps/atemplate.aspx?id=274  

  /http://balatacamp1948.wordpress.com/page/2، 8/8/2009مدونة مخيم بالطة، 

، "بحـق العـودة  ويتمسـكون  "الحلـول "مركز العودة الفلسطيني، الجئـو الضـفة يرفضـون    

http://www.prc.org.uk/newsite/ar/refugee-camps-ar/palestinian-
refugees-west-bank/191--lr-  

صمود في وجه المحتل وتشبث بحق العـودة،  : مركز العودة الفلسطيني، مخيم طولكرم لالجئين

http://www.prc.org.uk/newsite/ar/refugee-camps-ar/palestinian-

refugees-west-bank/190-2009-10-01-13-10-52 

استطالع الـرأي الفلسـطيني حـول الالجئـين      المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية،

، ،                                                                          الفلســطينيين

http://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/2003/reftable2.html  

 -نتائج اسـتطالع للـرأي العـام الفلسـطيني     المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، 

االستيطان في أبو غنيم، العمليات المسلحة، التسوية الدائمـة، عمليـة   (26) استطالع رقم

ــالم، ــة  الســ ــات المحليــ ــارس(آذار  9-6 واالنتخابــ  ،1997) مــ

http://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/cprspolls/97/p26a1.html  

المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات، أوضاع الالجئين الفلسطينيين داخل فلسطين في الضـفة  

ــة،  ،                                                                              الغربي
http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=645&table=pa_docu

ments 
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المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات، تعريف الالجئ والنازح الفلسطيني في إطار حق العودة، 

http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=128&CatId=178&tabl

e=table_141  

مركـــز المعلومـــات الـــوطني الفلســـطيني، أوضـــاع الالجئـــين الفلســـطينيين، 

http://www.pncecs.org/ar/file/l/awda3%20lageen%20palaestinian.doc  

ــروا،    ــة االون ــي ميزاني ــز ف ــديل، العج ــز ب -http://www.badil.org/Arabicمرك

Web/Assistance/funding-gap.htm 

ــة،   ــدول العربيـ ــة الـ ــديل، جامعـ ــز بـ -http://www.badil.org/Arabicمركـ

Web/Protection/LAS.htm  

ــات،   ــائق ومعطيــ ــديل، حقــ ــز بــ -http://www.badil.org/Arabicمركــ

Web/Refugees/facts&figures.htm  

ــالي   ــي الت ــع االلكترون ــى الموق ــين، عل ــة لالجئ ــيم بالط ــافي، مخ ــا الثق ــز ياف : مرك

http://www.yafacult.ps/blata.asp 

ــالحة  ــوار, مصـ ــذور ا, نـ ــطينيين،  الجـ ــين الفلسـ ــألة الالجئـ ــة لمسـ لتاريخيـ

http://www.group194.net/?page=ShowDetails&Id=110&table=studies  

-http://palorrs.org/upload/21-1مصطفى، علي، الالجئون الفلسطينيون وحـق العـودة،   

2006/law-1.htm  

ــطينيين،      ــين الفلسـ ــع الالجئـ ــة بمجتمـ ــمات الخاصـ ــد، السـ ــور، خالـ منصـ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=26020  

منصــــــــور، خالــــــــد، المخيمــــــــات واالنتخابــــــــات، 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=45203  
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في قطـاع غـزة،    من االنتخابات المحلية منظمة التحرير الفلسطينية، مناقشة وضع الـمخيمات

http://www.plord.org/wsh/campsel/gaza.htm  

ظمة التحرير، دائرة شؤون الالجئين، أوضاع الالجئين الفلسـطينيين فـي الضـفة الغربيـة،     من
http://www.plord.org/camps/wb/info.htm 

ــة؟،   ــي النكبـ ــا هـ ــا، مـ ــع عربيكـ -http://www.arabica.nu/arabica/arموقـ

MA/39430424790499328AAABENvauYIAAAEQ29q5ggAAARDb2

rmD0.aspx 

، )الجـزء الثـاني  (الوحدة الوطنيـة فـي الفكـر السياسـي الحـديث      ناجي، عزو، محددات 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=169057 

ــير،  ــر اهللا، تيس ــينص ــذكرى  ف ــيم  59ال ــورة المخ ــه ص ــن تتج ــى أي ــة إل ,  للنكب

http://nasrallah.org/?page=details&newsID=217&cat=5  

مقارنة بين دور لجان المخيمات فـي الضـفة الغربيـة    "  :نصر اهللا، تيسير، ورقة عمل بعنوان

 http://nasrallah.org/?page=details&newsID=85&cat=2 22، "وقطاع غزة

نصــــر، هايــــل، أســــماء وصــــفات ومســــيرة انــــدماج عرجــــاء، 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=147220 

ــزة،  ــل، عزي ــم   23نوف ــوت والحل ــون الم ــئ يعيش ــف الج ــة،  أل ــيم بالط ــي مخ ف

http://www.insanonline.net/news_details.php?id=7956&PageNo=2 

، 2004_1964نوفل، ممدوح، تطور الموقف الفلسطيني من حل قضية الالجئـين الفلسـطينيين   

http://www.palestine-

pmc.com/arabic/inside1.asp?x=3017&cat=3&opt=1  

ــى أيـــــ     ــطيني إلـــ ــار الفلســـ ــل، اليســـ ــالل، جميـــ ن؟، هـــ

http://www.faisal4ever.ps/atemplate.php?id=694 
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ــودة،    ــق الع ــرب، ح ــالب الع ــية للط ــروع المصــطلحات األساس ــاء مش ــة وانتم هوي

http://www.bettna.com/personal/haweya-intma/p5/p7.htm  

حـق تقريـر المصـير،    حات األساسـية للطـالب العـرب،    هوية وانتماء مشروع المصـطل 

http://www.bettna.com/personal/haweya-intma/p5/p5.htm  

، نمخيمات الالجئـين الفلسـطينيي  هوية وانتماء مشروع المصطلحات األساسية للطالب العرب، 

http://www.bettna.com/personal/haweya-intma/p2/p15.htm 

ية حقوق الالجئين الفلسطينيين، قرارات جامعة الدول العربيـة المتعلقـة   الهيئة الفلسطينية لحما

ــالالجئين،   بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.pcrp.org/Ar/about_refugees/Arabian_Countries_Deci.php 

الجئين، األوضاع الديموغرافية لالجئين الفلسطينيين في قطـاع  الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق ال

، 2004حتــــــى العــــــام  1948غــــــزة مــــــن عــــــام 

http://www.pncecs.org/ar/file/l/derasa.doc  

الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق الالجئـين، لمحـة تاريخيـة حـول الالجئـين الفلسـطينيين،       

http://www.pcrp.org/Ar/about_refugees/index.php  

الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق الالجئين، ورقة عمل حول مفهوم اللجوء والالجئين الفلسـطينيين  

  http://www.pcrp.org/esdarat09.htmlفي القانون الدولي، 

واكيم، واكيم، الجذور التاريخية لكارثة التهجير، اللجنة النسائية لدعم حق العـودة الفلسـطيني،    

http://womencsprr.org/ar/articles/article4.htm  

، 2008ليون الجئ فلسطيني في نهايـة عـام   م 4.7: المركزي وكالة سما اإلخبارية، اإلحصاء

2009 ،http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=45038 

، إحصــائيات عــن فلســطين، "االونــروا"وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــين الفلســطينيين 

http://www.un.org/unrwa/arabic/PublicStat/pdf/uif-18.pdf  
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، أســئلة عامــة،  "االونــروا"وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــين الفلســطينيين     

http://www.un.org/unrwa/arabic/Asked/UN_Benf.htm  

، ملـف مخيمـات الضـفة الغربيـة،     "األونـروا "وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسـطينيين  

http://www.un.org/unrwa/arabic/Refugees/WestBank/index.htm 

، مليون فلسطيني اكثر من نصفهم يعـيش فـي الشـتات    10.9: وكالة معاً اإلخبارية، اإلحصاء

http://www.maannews.net/ARB/ViewDetails.aspx?ID=250573  

، لالجئين المقدمة لخدماتها االونروا تقليص على المترتبة اآلثار حول ندوةوكالة معاً اإلخبارية، 

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=254246 

ــرب    ــرة، حـــــ ــوعة الحـــــ ــديا، الموســـــ ، 1967ويكيبيـــــ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967  
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  المالحق 
  )1(ملحـق 

  ):194(رار ـــــق

ـ ة إنشاء لجنة توفيق تابعة لألمم المتحد" :ص القرارن ي دائـم  وتقرير وضع القدس في نظام دول

سبيل تعديل األوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيـق   وتقرير حق الالجئين في العودة إلى ديارهم في

  : الجمعية العامة وقد بحثت في الحالة في فلسطين من جديد إن .السالم في فلسطين في المستقبل

حـدة  تقديرها الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط األمم المت تعرب عن عميق. 1

 سبيل تعزيز تسوية سلمية للحالة المستقبلية في فلسطين، تلك التسوية التي ضحى من الراحل في

 وتشكر للوسيط بالوكالة ولموظفيه جهودهم المتواصـلة وتفـانيهم للواجـب فـي    . أجلها بحياته

   .فلسطين
 
  :ت التاليةلها المهما تنشئ لجنة توفيق مكونة من ثالث دول أعضاء في األمم المتحدة تكون. 2

بالمهمات التي أوكلت إلى وسـيط األمـم    -بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم-القيام  -أ

أيار سنة / مايو 14الصادر في ) 2-د أ) 186 المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم
1948.  

وتلـك المهمـات    والتوجيهات المحددة التي يصدرها إليها القـرار الحـالي،   تنفيذ المهمات -ب

  .اإلضافية التي قد تصدرها إليها الجمعية العامة أو مجلس األمن والتوجيهات

بأية مهمة تكلها حاليا قرارات مجلس األمن إلى وسيط  -بناء على طلب مجلس األمن -القيام -ج

ـ  وينتهي دور الوسيط بناء على. المتحدة لفلسطين، أو إلى لجنة األمم المتحدة للهدنة األمم ب طل

مجلس األمـن   مجلس األمن من لجنة التوفيق القيام بجميع المهمات المتبقية التي ال تزال قرارات

  .تكلها إلى وسيط األمم المتحدة لفلسطين

مكونة من الصين وفرنسا واتحـاد الجمهوريـات   -الجمعية العامة  تقرر أن تعرض لجنة من. 3

اقتراحـا بأسـماء الـدول     -المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة والواليات االشتراكية السوفييتية

 ستتكون منها لجنة التوفيق على الجمعية العامة لموافقتها قبل نهاية القسم األول مـن  الثالث التي

   .دورتها الحالية

وقت عالقات بين األطراف ذاتهـا،   تطلب من اللجنة أن تبدأ عملها فورا حتى تقيم في أقرب. 4

   .ةوبين هذه األطراف واللجن

والسلطات المعنية إلى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في قـرار   تدعو الحكومات. 5

، وإلى البحث عن اتفاق بطريق 1948تشرين الثاني سنة / نوفمبر 16الصادر في  مجلس األمن
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 تجري إما مباشرة أو مع لجنة التوفيق، بغية إجراء تسوية نهائيـة لجميـع المسـائل    مفاوضات

   .بينهاالمعلقة 

معاونة الحكومات والسلطات المعنيـة   تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق التخاذ التدابير بغية. 6

  .بينها إلحراز تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة

واألبنيـة الدينيـة فـي     والمواقـع  -بما فيها الناصرة-تقرر وجوب حماية األماكن المقدسة  .7

التاريخي، ووجوب إخضـاع   إليها وفقا للحقوق القائمة والعرففلسطين، وتأمين حرية الوصول 

وعلى لجنة التوفيق التابعة لألمـم  . الفعلي الترتيبات المعمولة لهذه الغاية إلشراف األمم المتحدة

في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها المفصـلة بشـأن    المتحدة، لدى تقديمها إلى الجمعية العامة

أن تتضمن توصيات بشأن األماكن المقدسة الموجودة فـي هـذه    قة القدس،نظام دولي دائم لمنط

من السلطات السياسية في المناطق المعنية تقديم ضمانات رسـمية   المنطقة، ووجوب طلب اللجنة

بحماية األماكن المقدسة في باقي فلسطين، والوصـول إلـى هـذه األمـاكن،      مالئمة فيما يتعلق

  .ية العامة للموافقةالتعهدات على الجمع وعرض هذه

القدس بديانات عالمية ثالث، فإن هذه المنطقة بما في ذلـك   تقرر أنه نظرا إلى ارتباط منطقة .8

إليها القرى والمراكز المجاورة التي يكون أبعدها شرقا أبـو ديـس    بلدية القدس الحالية يضاف

وأبعـدها   -لمبنية في موتسابما فيها المنطقة ا-لحم وأبعدها غربا عين كارم  وأبعدها جنوبا بيت

شعفاط، يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة منـاطق فلسـطين األخـرى،     شماال

   .ةتوضع تحت مراقبة األمم المتحدة الفعلي ويجب أن

جديدة بغية تأمين نزع السالح في مدينة القدس في أقرب  تطلب من مجلس األمن اتخاذ تدابير  -

   .وقت ممكن

 عليماتها إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا الرابعـة اقتراحـات   ت تصدر  -

األقصى مـن   مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد

  .الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس

السلطات المحلية فيما  الحية تعيين ممثل لألمم المتحدة يتعاون معإن لجنة التوفيق مخولة بص  -

  .يتعلق باإلدارة المؤقتة لمنطقة القدس

منح سكان فلسطين جميعهم أقصى حرية ممكنة للوصول إلـى مدينـة القـدس     تقرر وجوب .9

 الحديدية وبطريق الجو، وذلك إلى أن تتفق الحكومات والسـلطات المعنيـة   بطريق البر والسكك

  .أكثر تفصيالً على ترتيبات

بأية محاولة لعرقلة الوصول إلى  تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تعلم مجلس األمن فورا  -

  .ةالتدابير الالزم المدينة من قبل أي من األطراف، وذلك كي يتخذ المجلس



  231

والسلطات المعنيـة  ترتيبات بين الحكومات  تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بالعمل إليجاد .10

في ذلك اتفاقيات بشأن الوصـول إلـى المرافـئ     من شأنها تسهيل نمو المنطقة االقتصادي، بما

   .والمواصالت والمطارات واستعمال وسائل النقل

الراغبين في العودة إلى ديارهم  تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن لالجئين .11

ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى  ب دفع تعويضات عنوالعيش بسالم مع جيرانهم، ووجو

من الواجب وفقـا لمبـادئ القـانون أن     ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون

  .السلطات المسئولة يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو

توطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الالجئين و وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة  -

التعويضات وبالمحافظة على االتصال الوثيق بمدير إغاثـة   االقتصادي واالجتماعي وكذلك دفع

لفلسطينيين، ومن خالله بالهيئات والوكاالت المتخصصة المناسـبة فـي   ا األمم المتحدة لالجئين

   .ةالمتحد منظمة األمم

الخبراء الفنيين تحت إمرتها  الهيئات الفرعية واستخدامتفوض لجنة التوفيق صالحية تعيين  .12

والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجـب   بما ترى أنها بحاجة إليه لتؤدي بصورة مجدية وظائفها

الرسمي في القدس، ويكون على السلطات المسئولة  ويكون مقر لجنة التوفيق. نص القرار الحالي

ويقدم األمين العـام  . التدابير الالزمة لتأمين سالمة اللجنة ععن حفظ النظام في القدس اتخاذ جمي

   .موظفي اللجنة ودورها عددا من الحراس لحماية

األمين العام بصورة دوريـة تقـارير عـن     تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تقدم إلى .13

   .ةأعضاء منظمة األمم المتحد تطور الحالة كي يقدمها إلى مجلس األمن وإلى

التعاون مع لجنة التوفيق وإلى اتخـاذ جميـع    تدعو الحكومات والسلطات المعنية جميعا إلى .14

  .القرار الحالي التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ

واتخاذ الترتيبات المناسبة لتـوفير   ترجو األمين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيالت .15

  .قرار الحالياألموال الالزمة لتنفيذ أحكام ال

القـرار   صوتا مـع  35بـ  186تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم   

بلجيكا، البرازيـل، كنـدا،    األرجنتين، أستراليا،: مع القـرار  :كاآلتي 8ضده وامتناع  15مقابل 

رنسـا،  إكوادور، السـلفادور، الحبشـة، ف   الصين، كولومبيا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان،

لوكسـمبورغ، هولنـدا، نيوزيلنـدا، نيكـاراغوا،      اليونان، هاييتي، هندوراس، أيسلندا، ليبيريا،

سيام، السويد، تركيا، جنوب أفريقيا، المملكة المتحـدة،   النرويج، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين،

روسـيا  (وسـيا  أفغانسـتان، بلور : ضد القرار .أوروغواي، فنزويال الواليات المتحدة األمريكية،

تشيكوسلوفاكيا، مصر، العراق، لبنان، باكسـتان، بولنـدا، المملكـة العربيـة      ، كوبا،)البيضاء
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بورمـا،   بوليفيـا، : امتنـاع  .سوريا، أوكرانيا، االتحاد السوفييتي، اليمن، يوغسالفيا السعودية،

  ".الشيلي، كوستاريكا، غواتيماال، الهند، إيران، المكسيك

األول،  مم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي، المجلـد قرارات األ: رالمصد*

  .، مؤسسة الدراسات الفلسطينية1974 - 1947
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  )2(ملحـق 

  م1948عام  -مخيم بالطة بعد أيام من الهجرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  موقع بالطه البلد: المصدر* 
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  )3(ملحـق 

  صوره جوية لمخيم بالطـه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  موقع فلسطين في الذاكرة: رالمصد*
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  )4(ملحق 

 أحد أزقة مخيم بالطة لالجئين في نابلس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  نت .وسطية أون الين: المصدر* 
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  )5(ملحق 

  "صورة من داخل مخيم بالطة لالجئين"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  /http://balatacamp1948.wordpress.com/page/2: المصدر* 
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  )6(ملحق 

  "صورة توضح األوضاع داخل مخيم بالطة"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  /http://balatacamp1948.wordpress.com/page/2: المصدر* 
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  )7(ملحق 

  2002منزل مدمر في مخيم بالطة خالل االنتفاضة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .ويكيبيديا الموسوعة الحرة: المصدر* 
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  )8(ملحق 

  االستبيان

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  

  : أختي الالجئة / أخي الالجئ 

حول االغتراب واالنـدماج السياسـي لـدى الالجئـين     أضع بين أيديكم هذه االستبانه   

نرجو من حضرتكم التكرم بإجابة هذه األسئلة المتعلقـة بأطروحـة ماجسـتير    لذا الفلسطينيين، 

  *دراسة حالة مخيم بالطه*السياسي بين االغتراب واالندماج  طينيونالالجئون الفلس: " بعنوان

علماً بأن بيانات الدراسة هي ألغراض البحث العلمي فقط، وسيتم الحفاظ على سـريتها،    

  .شاكرين لك حسن تعاونك معنا. وال يطلب منك كتابة اسمك أو ما يشير إليك

هبه مبيض : الباحثة   

  

أو عدم االرتياح للقيادة السياسية  هو شعور المرء بعدم الرضا، :المقصود باالغتراب السياسي*

وتبـدو   .والرغبة في االبتعاد عنها، وعن التوجهات السياسية الحكومية، والنظام السياسي برمته

الفرد المغترب ليست لديه القدرة  أنمظاهر االغتراب السياسي في العجز السياسي الذي يتضمن 

  . في المجال السياسيقرارات مؤثرة  إصدارعلى 
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  أرمل ) 4مطلق           ) 3متزوج         ) 2أعزب         ) 1: الحالة االجتماعية. 4

  

  فأكثر -7 )3           6-4) 2           3-1) 1: عدد أفراد األسرة. 5

  

  بناء حجري) 4مختلط           ) 3اسبست         ) 2باطـون         ) 1: نـوع السـكن. 6

  

  فأكثر  -شيكل 1000من ) 3شيكل          1000-500من ) 2شيكل         500أقل من ) 1: الدخل. 7

  

  وكالة ) 4لألسرة          ) 3ملك شخصي         ) 2إيجـار          ) 1:  طبيعة الحيازة. 8

  

  )    حماس، الجهاد اإلسالمي( اتجاهات إسالمية ) 2فتـح          ) 1: االنتماء السياسي. 9

  )          الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، فدا، حزب الشعب( اتجاهات يسارية ) 3  

  ............... .) ...............حدد(غير ذلك ) 5مستقلون          )  4  

  

  سنوات  5من سنة ـ ) 2أقل من سنة          ) 1: سنوات األسر في سجون االحتالل. 10

  لم أسجن ) 4سنوات           5أكثر من ) 3
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  على اإلجابة المناسبة) ×(ضع إشارة : الحياة في المخيم: الجزء الثاني

  

 الفقـــــرة الرقم
أوافق

 بشده
 أعارض مترددأوافق

أعارض 

 بشدة

            أشعر بالدونية لوجودي في المخيم  .1

2.  
أعاني من التوتر بسبب عيشي داخـل  

  المخيم 

          

3.  
أسهم عيشي في المخيم فـي صـعوبة   

  تحقيق ذاتي

          

4.  
سأغادر المخيم عندما يتحسن وضـعي  

  االقتصادي

          

5.  
أشعر بالتمييز بينـي وبـين السـكان    

  األصليين

          

  على اإلجابة المناسبة) ×(ضع إشارة : المشاركة في الحياة السياسية: جزء الثالثال

   

 الفقـــــرة الرقم
أوافق

 بشده
 أعارض متردد أوافق

أعارض 

 بشدة

            ال أميل لمتابعة األحداث السياسية   .6

7.  
أسهمت حياتي في المخيم في الحد مـن  

  وعيي السياسي

          

8.  
مخيم لعدم االشـتراك  دفعتني الحياة في ال

  في األحزاب السياسية 

          

9.  
أسهم المخيم في تباين الرؤى واالتجاهات 

  السياسية عندي

          

10.  
ال أكترث بالمشاركة في االنتخابات عند 

  إجرائها

          

11.  
أنظر للفعاليات السياسـية علـى أنهـا    

  مضيعة للوقت
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12.  
رأيي السياسي ليس له قيمه في الوسـط  

  لذي أعيش فيها

          

13.  
ال أشعر بالعدالة في ظل النظام السياسي 

  الفلسطيني 

          

14.  
أعتقد أن النظام السياسي الفلسطيني أمين 

  على حقوق الالجئين 

          

  

  على اإلجابة المناسبة) ×(ضع إشارة : الشعور باالغتراب: الجزء الرابع

   

 الفقـــــرة الرقم
أوافق

 بشده
 أعارض متردد أوافق

أعارض 

 بشدة

15.  
يدفعني الشعور بـاالغتراب السياسـي   

  لمغادرة المخيم والسكن خارجة

          

16.  
أسهم االغتراب السياسي في شـعوري  

  بالعزلة

          

17.  
أدى شــعوري بــاالغتراب السياســي 

  للتمرد على واقعي

          

18.  
دفعني الشعور باالغتراب السياسي لعدم 

  التكيف مع متطلبات الحياة
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Abstract 

This study discusses the issue of Palestinian refugees between 

alienation and political integration. The researcher has made a case study 

on Balata Refugee Camp which is considered as one of the largest refugee 

camps is the West Bank with a total population of approximately 23,677 

according to statistical survey carried out by the United Nations Relief and 

Works Agency (UNRWA ) on the 31st of December 2008. The study aimed 

to address different issues and conditions that the Palestinian refugees in 

general and the Balata Camp refugees face. It also sheds light on the Israeli 

occupation's policies that aim at eliminate the Palestinian refugees cause 

through destroying and threatening their refugee camps. It also sought to 

measure the extent to which refugees in Balata Camp feel alienated and 

politically integrated. 

In her study, the researcher discussed the historical origins of the 

Palestinian refugees and the different stages of this cause (issue) in order to 

highlight the source of this misery. She also explained the asylum waves 

and the different groups of people that form the refugee community, as well 

as discussing the demographic and geographical distribution of the 

Palestinian refugees, their general characteristics and the impacts of such 

expulsion on those people. 
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The researcher further pointed out to the situation of the Palestinian 

refugees with respect to the Arab and international solutions such as the 

United Nations' solutions and the Arab League's solutions. She also 

discussed how the refugees' cause was addressed in the different 

international peace agreements as well as the proposed solutions and 

projects that are set to solve this issue. 

Moreover, the researcher discussed the different developmental 

phases that refugee camps have gone through, the changes that affected 

their infrastructures, the role of those camps in defending the Palestinian 

identity, their role in the field of policy through participating in elections 

and political parties. In addition to this, the researcher discussed the 

different Israeli practices that aim at eliminating the refugees' cause. 

In the study, the researcher focused on Balata Refugee Camp as a 

case study and talked about this camp with respect to its establishment, 

area, population, the different social, health and educational conditions that 

the people who live in this camp experience. She also illustrated the role of 

the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) in the camp, its 

work and how this work affects the kind of life that people have. 

In order to achieve the goals and objectives of this study, the 

researcher depended on a number of means and techniques. She conducted 

several interviews with the people in the camp, designed a questionnaire 

through which she collected data in order to know what the people thought 

of the issue of alienation and political integration. The sample of the study 

consisted of 400 refugees and its size was 1.6 % of the total population. 



  d

The primary question of the questionnaire was (To what extent do 

you think that the phenomenon of alienation and political integration is a 

common one among the Palestinian refugees in Balata Camp?). The 

researcher mentioned that the idea of political integration is so much 

common among the people of the camp, this is clear through a number of 

things. People show signs of (isolation, rebellion, and the lack of 

adaptation). Those three phenomena have reached critical percentages of 

62 %, 61.5% and 66.28 % respectively among the people. That is, 62 % of 

the people showed signs of isolations, 61.5% showed signs of rebellion, 

while 66.28% lacked adaptation.  

On the basis of the results of the statistical analysis that the 

researcher has obtained through the questionnaire, the following results 

have been reached: 

1. From the point view of the Palestinian refugees in Balata Camp, 

there are no statistically significant differences between alienation 

and political integration on (α = 0.05) that are attributed to the age, 

sex, Political affiliation and scientific qualification variables). 

2. There are statistically significant differences between alienation and 

political integration (α = 0.05) from the point view of the Palestinian 

refugees in Balata Camp that are attributed to the number of family 

members, years of captivity. 

3. There are statistically significant differences between alienation and 

political integration (α = 0.05) from the point view of the Palestinian 

refugees in Balata Camp with respect to certain aspects, but there are 
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differences in other aspects such as (marital status, type of residence 

and income). 

The researcher has also presented a number of recommendations: 

1. Re-activating the role of the Palestinian Refugees Affairs Department 

of the Palestinian Liberation Organization (PLO). 

2. The importance of involving refugees in the political life so as to 

enable them or any one who could represent them to occupy important 

positions through which they would be able to support the refugees. 

3. Focusing on improving living conditions of people inside the refugee 

camps such as the social, living and health conditions so as to reduce 

the severity of the conditions they experience. 

4. It is of great importance to stress the role of the people committees in 

refugee camps in supporting the people in their struggle against the 

occupation. 

5. It is important for the officials and those who are in charge in the 

government to hold the responsibility towards their people, especially 

the refugees and to try to support their resistance and defend their 

cause. 

6. It is important to conduct more studies on the issue of Palestinian 

refugees in general and the conditions of the people inside the refugee 

camps in particular. 

 
 


