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 فمسطين                                       
 ورقة بحثية لممشاركة بمؤتمر 

 دائرة شئون الالجئين في منظمة التحرير الفمسطينية  –جامعة القدس المفتوحة 
  "األوضاع الراهنة وأثرها عمى قضية الالجئين في فمسطين  ″ بعنوان:

 م2012/  9/ 22
احتياجات المواطن الفمسطيني في مخيمات  ىدفت الدراسة إلى التعّرف عمى ممخص الدراسة:

ومن خبلل اإلجابة عمى المجوء، واستخدم الباحثان في دراستيما المنيج الوصفي التحميمي، 
يحتاج المواطن الفمسطيني في مخيمات تساؤالت الدراسة، توصل الباحثان إلى نتائج أىميا: 
ن، المجوء إلى الكثير من التعديبلت في الميدان التربوي ما يقّدم لئلنسان الفمسطيني من  وا 

خدمات صحية ال تفي بالغرض وال تقّدم لو العبلج المناسب أو حتى الوقاية من المرض، كما 
يتطمب من منظمة التحرير الفمسطينية أن تقّدم برامجًا اجتماعية مفيدة ألبناء المخيمات 

ك والمحافظة عمى منظومة الفمسطينية وذلك من أجل المحافظة عمى النسيج االجتماعي من التيت
، كما توصمت الدراسة إلى توصيات كان أىميا: ضرورة توفير المدارس وتفعيل القيم االجتماعية

النوادي والمؤسسات التعميمية لحاجة اإلنسان الفمسطيني في مخيمات المجوء، وكذلك توفير 
وتحويل المرضى ية وزيادة عدد المستوصفات في مخيمات المجوء وكذا توفير األدو المستشفيات 

إلى مستشفيات الدول المضيفة، وكذلك تفعيل برامج الخدمة االجتماعية والعمل عمى تعيين 
 األخصائيين االجتماعيين في مخيمات المجوء لئلنسان الفمسطيني.

 .مخيمات المجوء، الفمسطينينسان اإل، احتياجات الكممات المفتاحية:
The needs of Palestinian people in refugee camps 

Study Summary: The study aimed at identifying the needs of the Palestinian citizens in the 
refugee camps. The two researchers used the analytical descriptive method. By answering 
the study questions, the researchers reached the following conclusions: The Palestinian 
citizen in the refugee camps needs a lot of adjustments in the field of education. The 
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Palestinian man has inadequate health services, inadequate treatment or even disease 
prevention. He also requires the Palestine Liberation Organization to provide useful social 
programs for the children of the Palestinian camps in order to preserve the social fabric from 
In order to preserve the system of social values. The study also reached the following 
recommendations: The necessity of providing schools and activating clubs and educational 
institutions for the need of the Palestinian people in the refugee camps, as well as providing 
hospitals and increasing the number of clinics in the refugee camps. Social work and the 
recruitment of social workers in refugee camps for the Palestinian people. 
Keywords: needs, Palestinian man, refugee camps. 

 
، حيث ال يتوفر لديو أسباب يعيش اإلنسان الفمسطيني في مخيمات المجوء حياة ضنكامقدمة: 

أو تجارة أو  العيش الكريم وال تتوفر لديو أحيانًا ما يدر عميو مااًل لمعيش من عمل أو صنعة
المخيمات اآلن يعيش بغيرىا، ذلك لمظروف القاسية التي فرضتيا عميو الدول المضيفة، ف

 مات الفمسطينية القانطة في لبنانالمخيمن الساكنين فييا تحت خط الفقر، وليس بأحسن حال 
ال وسوريا واألردن، فيذه المخيمات وغيرىا تشتكي إلى اهلل ظمم األنظمة، حيث يعيشون حياة 

يحسدون عمييا، فقمة ذات اليد تدعو اإلنسان منيم إلى التوجو إلى منظمات المجتمع المدني 
وغيرىا التي تارًة تعطيو وتارًة تمنعو، فيذا يشكل حاجزًا كبيرًا يؤثر عمى نفسيتيم، فيذا الظمم الذي 

الجتماعية، يعيشونو ىو ظمم مركب، ينتج عنو مجموعة من المشكبلت السياسية، واالقتصادية، وا
والثقافية، والنفسية، وبذلك يظير الظمم والقتل والجريمة واإلدمان وارتفاع نسبة الطبلق، فقمة ذات 
اليد والفقر المدقع يوّجو اإلنسان الفمسطيني إلى أمور ال يستطيع اإلنسان أن يحسنيا أو يقدرىا؛ 

ى احتياجات اإلنسان الفمسطيني ولذلك رأى الباحثان أن يقوما بإجراء ىذه الدراسة عّميما يقفا عم
في مخيمات المجوء سعيًا لتمبيتيا كميًا أو جزئيًا، وتأتي ىذه الدراسة مع ظمم الداعين إلى حقوق 

 اإلنسان وىم ال يطبقونو.
منذ البداية ظمت المخيمات الفمسطينية أحد أكبر الشواىد الحقيقية عمى نكبة الشعب الفمسطيني، ف

الصييونية بحقو، وأحد أكبر رموز المعاناة الفمسطينية. وفي الوقت وشواىد حية عمى الجرائم 
نفسو، برزت كأحد أكبر معالم الصبر والصمود والعطاء الفمسطيني، واإلصرار عمى أن المجوء 
مؤقت بانتظار العودة إلى فمسطين. غير أن ىذه المخيمات، خصوصا في الشتات، أصبحت 

سبَُّب ممارساُتو بتشويييا، ومحاولة حرفيا عن رسالتيا عرضة لمنكبات، بينما كان ىناك من َتت
 .وميمتيا النضالية

تضاعفت أعداد الفمسطينيين في المخيمات دون أن تسمح السمطات بتوسيع  في لبنان مثبلً ف
حدودىا، فاضطر الفمسطينيون لتكثيف البناء داخل المخيمات، فأصبحت ُثمث البيوت ال تدخميا 

ن األزقة ال تتسع لمرور السيارات، وال حتى لنقل األثاث الذي لجأوا الشمس، وأصبحت الكثير م
لنقمو من فوق أسطح المنازل، بينما ىي تسمح بالكاد لمشي شخٍص أو شخصين يسيران بشكل 
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 12معتاد من تحت لفائف من أسبلك الكيرباء، التي تنقطع لساعات طويمة ال يقل معدليا عن 
، بينما تمنع الفقريش نحو ثبلثة أرباع البلجئين تحت خط وفي الوقت نفسو، يع ،ساعة يومياً 

 .من حقوق التممُّكالسمطات المبنانية الفمسطينيين من معظم مجاالت العمل، كما تمنعيم 
 

عممت آلة الحرب اإلسرائيمية عمى إخراج اإلنسان الفمسطيني من  مشكمة الدراسة وتساؤالتها:
ببلده التي ترعرع بيا وعشق أرضيا كابر عن كابر، واضطر إلى المجوء إلى دول الجوار أو إلى 

مخيمات  -ة الغوث ممثمًة بوكال -ما تبقى من أرض فمسطينية لتقيم لو منظمة األمم المتحدة، 
لتأويو، ووفرت لو ما يقيو من برد الشتاء، وحر الصيف، ووفرت لو رغيف الخبز ومبلبس رثة 
جادت بيا ضمائر الشعوب بعد أن استغنت عنيا، وعاش ىذا اإلنسان ردحًا من الزمن منذ عام 

جاتو وحتى يومنا ىذا، وىو يعاني ظمم المحتل وضيق ذات اليد فكانت ومازالت احتيا 1948
متنوعة ما يقّدم لو ال يشفي غميمو، وال يرضي ضميره، وباشرت اليونسكو في تعميم أبنائو ووّفرت 
القدر البسيط من أجل رعايتو اجتماعيًا ومع ىذه الصعوبات التي يعيشيا ىذا اإلنسان إال أن 

 عيناه ترنو إلى ببلده التي ُىّجَر منيا رغم االحتياجات المتنوعة.
 ق فإن مشكمة الدراسة تنحصر في التساؤل الرئيس التالي:ومن خبلل ما سب

 ما احتياجات المواطن الفمسطيني في مخيمات المجوء ؟ 
 ويتفرع من التساؤل الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 في مخيمات المجوء؟ التربوية الفمسطيني نسان ما احتياجات اإل -1
 المجوء؟  في مخيماتالصحية الفمسطيني نسان ما احتياجات اإل -2
 في مخيمات المجوء؟ االجتماعية الفمسطيني نسان ما احتياجات اإل -3
 في مخيمات المجوء؟ الثقافية الفمسطيني نسان ما احتياجات اإل -4
 في مخيمات المجوء؟ السياسية الفمسطيني نسان ما احتياجات اإل -5
 في مخيمات المجوء؟ النفسية الفمسطيني نسان ما احتياجات اإل -6
 في مخيمات المجوء؟ االقتصادية الفمسطيني نسان إلما احتياجات ا -7

 تيدف الدراسة إلى تحقيق اآلتي: -أهداف الدراسة
 التربوية في مخيمات المجوء.الفمسطيني نسان احتياجات اإلالكشف عن  -1
 الصحية في مخيمات المجوء.الفمسطيني نسان احتياجات اإل معرفة -2
 في مخيمات المجوء.االجتماعية الفمسطيني نسان احتياجات اإلبيان  -3
 ي مخيمات المجوء.فالثقافية الفمسطيني نسان احتياجات اإلإبراز  -4
 السياسية في مخيمات المجوء.الفمسطيني نسان احتياجات اإلالكشف عن  -5

http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/d61ffb1a-2f5f-4fe7-b282-46bbe35fc334
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 النفسية في مخيمات المجوء.نسان الفمسطيني اإل احتياجاتبيان  -6
 ات المجوء.االقتصادية في مخيملفمسطيني نسان ااحتياجات اإل التعّرف عمى -7

 
 تكتسب الدراسة أىميتيا من خبلل: أهمية الدراسة: 

الرغم من أن المخيمات شكمت بؤر "فقر وقير"، فإنيا شكمت في الوقت نفسو بؤر عمى  -1
ثورة وتمرد عمى الواقع، وأصبحت نماذج لعزة اإلنسان الفمسطيني وكرامتو، وحرصو عمى 

ت المخيمات الفمسطينية حاضنة ىويتو ورفضو لمتوطين وتطمعو لمعودة. ولذلك كان
أساسية لمثورة الفمسطينية ولمعمل المقاوم، وكان أبناء المخيمات من أكثر المبادرين 

  .المقاومة المسمحة وأسرعيم في المشاركة في مجاالت العمل الوطني، وخصوصاً 
ي كما تكمن أىمية الدراسة في أنيا تقوم بإحصاء االحتياجات البلزمة لئلنسان الفمسطين -2

في مخيمات المجوء عسى أن توجو األنظار من خبلل ما تخرج منو توصيات تمبي تمك 
 االحتياجات موضوع الدراسة.

قد يستفيد من ىذه الدراسة الميتمين والمختصين سواء العاممو في حقوق اإلنسان، أو  -3
منظمة التحرير الفمسطينية من النتائج التي تخرج بيا الدراسة وتضع كل منيم أمام 

 ئولياتو الخاصة بو اتجاه تمبية االحتياجات في المخيمات.مس
تعد ىذه الدراسة إضافة جديدة لممكتبة العربية التي تحتاج إلى المزيد من الدراسات حول  -4

 أوضاع اإلنسان الفمسطيني واحتياجاتو.
 

 تتحدد ىذه الدراسة من الحدود اآلتية: حدود الدراسة:
 لفمسطيني في مخيمات المجوءا احتياجات اإلنسانالحد الموضوعي: 

 .2017/2018في الفصل الدراسي الثاني تّم تطبيق ىذه الدراسة الحد الزماني: 
اإلنسان الفمسطيني في مخيمات المجوء والمتمثمة ) مخيم جرش وعجمون في  الحد المكاني:

خيم اليرموك المممكة األردنية الياشمية، ومخيم صابرا وشاتيبل، ومخيم برج البراجنة في لبنان، وم
 .في سوريا لكبر حجمو، ومعسكر الشاطئ، ورفح في فمسطين(

يعرض الباحثان بعض التعريفات ألىم المصطمحات التي وردت في  مصطلحات الدراسة:
 دراستيما:

ويعرفيا الباحثان: مجموعة الحاجات الممحة التي تفرض نفسيا عمى اإلنسان  حتياجات:اال
اعدة سواء االحتياجات االقتصادية، أو السياسية، أو النفسية، أو الفمسطيني نتيجة لمعون أو المس

 االجتماعية.
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ىو الذي ُىّجر قصرًا من فمسطين التاريخية إلى األماكن ويعرفو الباحثان:  الفمسطيني: النسان
 التي لجأ إلييا حفاظًا عمى نفسو وعرضو ومالو.

دتيا وكالة غوث وتشغيل البلجئين : ىي األماكن التي أعويعرفيا الباحثان مخيمات المجوء:
وبقوا فييا إلى يومنا  1948الفمسطينيين لتأوي الفمسطينيين الميجرين من فمسطين التاريخية عام 

 ىذا.
 

من خبلل االطبلع عمى األدب التربوي، استطاع الباحثان أن يستعرضا بعضًا دراسات سابقة: 
 شكمة دراستيما وىي عمى النحو اآلتي:من الدراسات السابقة التي عالجت مشكبلت قريبة من م

 "والحمول الواقع الفمسطينيون البلجئونبعنوان: "  (2002دراسة وليد المصري )  -1
 العام في األولى الصييونية العربية الحرب حتى فمسطين واقعىدفت الدراسة إلى الكشف عن 

كما  ،(1990 – 1948)  العامين بين ما الفمسطينية القضية تطورات تناول كذلك(، 1948)
 بين جرت التي المفاوضات في الفمسطينيين البلجئين مسألة موقع إلىالدراسة  تأشار 

 كما والشطب، التيميش لمحاوالت تعرضت البلجئين قضية أن مبّيًنا واإلسرائيميين، الفمسطينيين
 ( 194 ) قرار عن وتحدث الفمسطينية، والقرى المدن في الفمسطينيين البلجئين تواجد واقع تناول

 وكالة تأسيس قرار كذلك التعويض، في وحقيم ممتمكاتيم واستعادة البلجئين عودة بحق المتعمق
 .القضية ىذه حل إلى الرامية الحمول طبيعةوكذلك تم عرض  (األونروا)  البلجئين وتشغيل غوث

 
صير كثافة سكانية وسكنية عالية جدا بالمخيمات وتقبعنوان: "  (2009دراسة إياد شناعة ) -2

 "دولي في دعم ميزانية األونروا
ىدددفت الدراسددة إلددى التعددرف عمددى قضددية البلجئددين سددكان المخيمددات وأسددباب لجددوئيم، ثددم مرحمددة 
إنشدداء وتأسدديس المخيمددات الفمسددطينية فددي فمسددطين ودراسددة السددمات العامددة لممخيمددات، ومددن ثددم 

سدكان مجتمدع المخيمدات مدن  دراسة التوزيع الجغرافي ومراحل التطور العمراني لممخيمدات ودراسدة
خددددددبلل تطددددددور نمددددددوىم وتددددددوزيعيم الجغرافددددددي وكثددددددافتيم وخصائصدددددديم الديموغرافيددددددة والخصددددددائص 
االقتصادية واالجتماعية وتم توضيح أن المخيمات تعاني كثافة سكانية عالية جدا ودراسة المباني 

كن والتجييدزات والوحدات السدكنية المأىولدة وغيدر المأىولدة فدي المخيمدات ودراسدة خصدائص المسد
األراضدددي فدددي  المتدددوفرة فدددي المسدددكن و دراسدددة وتحميدددل كثافدددة السدددكن ودراسدددة وتحميدددل اسدددتخدامات

بيندت الدراسدة أن ىنداك أزمدة المخيمات، واستخدم الباحث في دراستو المدنيج الوصدفي التحميمدي، و 
براز ألىم المشكبلت التي يعداني منيدا سدكان المخيمدات ومدن ثدم  دراسدة لحالدة سكنية فائقة جدا، وا 

مخيم رفح كنموذج لباقي المخيمات في الضفة وغزة، ودراسة مدى االسدتعداد لتقبدل فكدرة االنددماج 
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بددددين المخيمددددات والبيئددددة الحضددددرية المجدددداورة ا عمرانيددددًا ا مددددن أجددددل المسدددداىمة فددددي تطددددوير بيئددددة 
ومددن المخيمددات، مددن خددبلل اسددتطبلع آراء سددكان المخيمددات ثددم دراسددة لمسددتقبل سددكان المخيمددات 

أجل تحقيق األىداف السدابقة تدم وضدع عددٍد مدن الفدروض: مدن أىميدا أن المخيمدات فدي فمسدطين 
لم تشيد تحسنًا في أوضاعيا بل ىدي فدي تراجدع مسدتمر، وأن األوضداع المترديدة تفدرض حمدوال ال 
يقبميددا سددكان المخيمددات، وأن ىددذا البحددث ييددتم بدراسددة األوضدداع التددي تخددص النددواحي العمرانيددة 

وغرافيدددة والتدددي ُأغفمدددت فدددي أبحددداث ودراسدددات سدددابقة والتدددي ركدددزت عمدددى الجواندددب السياسدددية والديم
وأشارت الدراسة إلى أن مخيمات فمسطين تعداني مدن كثافدة سدكانية وسدكنية عاليدة جددا ، والقانونية

وتشيد ضيقَا في مساحتيا، مبينو إلى أن التقصير الدولي في دعم ميزانية األونروا أثر عمى القيام 
ورىا في توفير احتياجدات السدكان، ممدا أدى لحرمدان سدكان المخيمدات الفمسدطينية، مدن إمكانيدة بد

التقدددم والتطددوير مددن خددبلل تأىيددل سددكان المخيمددات لمتمكددين مددن تحقيددق إنسددانية اإلنسددان البلجددئ 
 عمى األقل.
 

ماج بعنوان: " البلجئون الفمسطينيون بين االغتراب واالند (2010دراسة هبة خميل مبيض ) -3
 السياسي دراسة حالة مخيم ببلطة"

 دراسة السياسي واالندماج االغتراب بين الفمسطينيين البلجئين موضوع في الدراسة ىذه تبحث
 البلجئين لقضية التاريخية الجذور دراستيا في الباحثة واستعرضت ،"ببلطو مخيم" حالة

 المجوء موجات عمى الوقوف كوكذل المشكمة، ىذه تاريخ إلبراز األحداث وتسمسل الفمسطينيين،
 لبلجئين والسكاني الجغرافي التوزيع بيان إلى إضافة البلجئون، إلييا ينقسم التي والفئات

 الباحثة وتناولت، التيجير عممية عن الناجمة واآلثار ليم، العامة والخصائص الفمسطينيين
 بنية عمى طرأت التي التغيرات وكذلك تطورىا، مراحل حيث من الفمسطينيين البلجئين مخيمات

 إلى إضافة الفمسطينية، الوطنية اليوية عمى المحافظة في المخيمات ودور المخيمات، ىذه
 المخيمات دور إلى التطرق تم كما المخيمات، لتصفية اليادفة االحتبلل ممارسات عمى الوقوف

 .السياسية اباألحز  وكذلك باالنتخابات مشاركتيم خبلل من السياسية الحياة في المشاركة في
 الجئي من عدد مع المقاببلت إجراء أبرزىا من األدوات، من العديد باستخدام الباحثة قامتو 

 شعور مدى لمعرفة الدراسة بيانات جمع أجل من خاصة استبانة بتطوير لقياميا إضافة المخيم،
 الدراسة عينة تكونت إذ السياسي، االندماج أو باالغتراب ببلطة مخيم في الفمسطينيين البلجئين

 ذات فروق توجدال  أىميا: نتائج، وتوصمت الدراسة الجئي من فمسطيني الجئ ( 400 ) من
 بين ببلطة مخيم في الفمسطينيينمن وجية نظر  0.05 داللة مستوى عند إحصائية داللة

 فروق توجد(، بينما العممي والمؤىل والجنس، العمر،(لمتغير تعزى السياسي واالندماج االغتراب
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 بين ببلطة مخيم في الفمسطينيينمن وجية نظر  0.05 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات
 الحيازة، وطبيعة األسرة، أفراد وعدد األسر، سنوات)لمتغير تعزى السياسي واالندماج االغتراب
من وجية  0.05 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد(، بينما السياسي االنتماء
 فروق توجد وال جوانب في السياسي واالندماج االغتراب بين ببلطة مخيم في فمسطينيينالنظر 
 .)والدخل السكن، ونوع االجتماعية، الحالة)أخرى جوانب في

 
بعنوان: " تأثير االحتبلل اإلسرائيمي عمى اليوية الوطنية ( 2013دراسة عبير المراغي ) -4

 الفمسطينية ) التراث الشعبي أنموذجًا("
 الفمسطينية الوطنية اليوية عمى اإلسرائيمية االعتداءات تأثير عمى التعرف إلى الدراسة ىدفت
 تقرير في وحقو وجوده، إلثبات الفمسطيني الشعب خاضو مرير صراع خضم في تشكمت التي

 التراث عمى الدراسة ركزت، واستخدمت الباحثة في دراستيا المنيج التاريخي، حيث المصير
 لتثبت الفمسطينية الوطنية اليوية ماتمقو  كأحد الشعبي

 مناحي كافة اإلسرائيمية االعتداءات طالت فقد األرض، سرقة عن أىمية تقل ال التراث سرقة أن
 قبل من ممنيجة سياسة إلى والمعنوي المادي الشعبي التراث فتعرض الفمسطيني، لمشعب الحياة

 واألمنية والعسكرية والسياسية إلداريةا وصبلحياتو طاقاتو كل وظف الذي اإلسرائيمي االحتبلل
 فمم بالممكية، واالدعاء والتشويو التزوير خبلل من الفمسطينية، الوطنية اليوية طمس أجل من
 التاريخ تزوير الشعبي، لمتراث باستيدافيا إسرائيل أرادت و،التشوي من الحجر وال البشر ال يسمم

 .األرض عمى استيبلءىا تبرر حتى حضارة وببل تاريخ ببل الفمسطيني الشعب أن واالدعاء
 مسيحيإسبلمي   عربي ىو الفمسطينية األرض عمى ىو ما كل أن إثبات إلى الدراسة وتيدف

 والتاريخ بالحضارة معيا يشترك التي واإلسبلمية، العربية األمة إلى ينتمي اليوية، فمسطيني
 ليسوا المعتدين الغزاة اإلسرائيميين وأن يينالكنعان واألجداد اآلباء إلى بجذوره ويعود والمغة، والدين

 األرض ىذه عمى سبيل عابري ىسو 
 
 بعنوان: " السياسة الصييونية تجاه مدينة القدس" (2013دراسة عدنان أبو عامر ) -5

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن السياسة الصييونية تجاه مدينة القدس، واستخدم الباحث في 
أن موضوع القدس أحد العناصر الباحث من خبلل دراستو  دراستو المنيج التاريخي، وتوصل

اليامة في اإلجماع القومي الصييوني، ولم يعد توحيدىا وبقاؤىا عاصمة لدولة الكيان موضوعًا 
لمنقاش بين التيارات السياسية المختمفة، بعد أن تبين أن أكثرىا اعتدااًل يمكن أن يوافق عمى 

طينيين فقط في حدود بمدية القدس الكبرى، أي في المناطق إعطاء صبلحيات إدارية معينة لمفمس
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وقد جاء تأجيل المفاوضات حول عة خارج حدود بمدية القدس الصغرى، العربية كثيفة السكان الواق
وضع القدس النيائي لصالح الجانب الصييوني في كل الظروف والحاالت، واستطاعوا فرض 

دينة، وتضاعفت جيودىم بوسائل عديدة، حتى من واقع سكاني وجغرافي يرسخ سيطرتيم عمى الم
وبالتالي، بات من الطبيعي أن ، خبلل زيادة عدد الفمسطينيين الذين يحممون الجنسية الصييونية

الفمسطينية، إن لم  -يشكل مستقبل القدس واحدًا من أىم المواضيع في المفاوضات الصييونية
القومي والديني بين  -في الصراع السياسي  يكن أىميا، فالمدينة تشكل رمزًا ىامًا وأساسياً 

الصياينة والعرب والمسممين، حيث جاء إعداد الدراسة في فترة حكم اليمين الصييوني، بعد نجح 
حزب الميكود في تسمم زمام الحكم، واجتيد في أن يكون مستقبل القدس والتخويف من احتمال 

 النتخابية. تقسيميا، عمى رأس القضايا التي طرحيا في دعايتو ا
 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 
الدراسات السابقة الواردة في ىذا البحث والتي قام الباحثان بحصرىما لقربيما بعد االطبلع عمى 

 من متغيرات دراستيما تبين ليما اآلتي:
 تمتاز ىذه الدراسة أنيا تناولت متغيرات غير المتغيرات التي تناولتيا الدراسات السابقة. -1
احتياجات اإلنسان الفمسطيني تمف ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة في كونيا تتناول تخ -2

 لم تتطرق إلى ىذه المتغيرات.، في أن الدراسات السابقة في مخيمات المجوء
تتشابو ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في كونيا تناولت ىموم البلجئين وما القوه من  -3

ريخ واألزمنة، سواء في القدس أو قرى ومخيمات الضفة، ويبلت االحتبلل عمى مر التا
 .1948أو قطاع غزة، أو أىمنا المتواجدون في مدنيم عام 

تعد ىذه الدراسة حديثة من حيث الطرح، حيث إن الدراسات السابقة انحصرت ما بين  -4
 (.2013) أبو عامر،  (، وكذلك دراسة2008، والمتمثمة بدراسة )المصري، 2008عام 

 
 قة والجراءاتالطري

نتعدددددرض إلدددى اإلجدددددراءات والخطددددوات المنيجيدددددة التدددي تمدددت فدددي مجددددال الدراسدددة الميدانيدددة، حيدددث 
يتناول منيدج الدراسدة، ومجتمدع الدراسددة، والعيندة التي طبقت عمييدا الدراسدة، إضدافددًة إلدى توضيددح 

ئيددددة التدددي اسدددتخدمت فدددي تحميددددل األدوات المستخدمددددة فدددي الدراسددددة وخطواتيددددا، واألسددداليب اإلحصا
 البياندات لمتوصدل إلى النتائج ومن ثم تحقيق أىداف الدراسة، وفيما يمي تفاصيدل مدا تقددم:

 منهــج الدراســـة:
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اتبع الباحثان المنيج الوصفي التحميمي الذي يحاول اإلجابة عمى السؤال األساسي في العمم 
شمل ذلك تحميل الظاىرة، وبيئتيا، وبيان العبلقة بين وماىيدة وطبيعة الظاىرة موضوع البحث، وي

مكوناتيا، ومعنى ذلك أن الوصف يتم أساسًا بالوحدات أو الشروط أو العبلقدات أو الفئدات أو 
التصنيفات أو األنساق التي توجد بالفعدل، وقد يشمل ذلك اآلراء حوليا واالتجاىات إزائيا، وكذلك 

التي تحدثيا، ومعنى ذلك أن المنيج الوصفي يمتد إلى تناول  العمميات التي تتضمنيا واآلثار
 (.105-104: 2010أبو حطب وصادق،)كيف تعمل الظاىرة 

 

 نتائـج تحميل فقرات الدراسة وتفسيرهـا
في مخيمات التربوية ما احتياجات المواطن الفمسطيني ول: النتائج المتعمقة عمى السؤال األ 

 المجوء؟ 
ني في مخيمات المجوء إلى الكثير من التعديبلت في الميدان التربوي يحتاج المواطن الفمسطي

وعمى مستوى األسرة أو المدرسة وينقصو الكثير من األمور كإنشاء النوادي الثقافية واألدبية حتى 
ر إشعاعي لآلباء واألبناء وتساعد عمى رفد الحقل التربوي بمجموعة من المعمومات دتكون مص

عمى منظومة القيم التربوية السميمة، وكذا ىناك حاجة لتفعيل األندية والمفاىيم والمحافظة 
الرياضية بحيث ال تقف عند النشاطات الرياضية فحسب؛ بل البد وأن تمتد إلى عقد الندوات 
وورش العمل وكذا المؤتمرات وغير ذلك، كما ىناك حاجة إلى زيادة عدد المدارس لمتخمص من 

 الصفوف وفي المدارس حتى يكون ىناك فرص عمل ليم. ة العالية في عدد طمبةالكثاف
 
الفمسطيني كغيره  التعميموحتى اآلن، ازدادت معاناة   2000في العام  انتفاضة األقصىمنذ بداية ف

نو أمن آثار العدوان اإلسرائيمي المستمر والمتكرر، خاصة  فمسطينمن القطاعات الحيوية في 
، فقتل واعتقل وجرح المئات ومدارسيم، وأرواحيم ومستقبميم الفمسطينيينيمس بحياة األطفال 

 والكثير من ،الجامعات، وأغمق العديد من ثكنات عسكريةمنيم، وىدم المدارس وحول بعضيا إلى 
، ومنيم تيماألطفال والطبلب استشيدوا وىم متوجيون إلى مدارسيم وجامعاتيم أو في طريق عود

من استشيد وىو عمى مقعد الدراسة، أمام ناظري زمبلئو، وتمطخت حقيبتو وكتبو بالدماء، 
 (.222: 2118) الجدي،     واألمثمة عمى ذلك كثيرة

 
الذي زاد من معاناة  جدار الفصل العنصريبذلك، فأقامت  االحتبلل اإلسرائيميولم تكتف سمطات 

األسرة التربوية وحال دون وصول المعممين والطبلب إلى مدارسيم بسبلم وفي وقت قصير، مما 
  .رالجداظار لمسماح ليم بعبور البوابات المقامة عمى اضطرىم إلى قطع مسافات طويمة أو االنت

 (.45 :1991)عزمي، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/2000
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D9%83%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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رغم حداثة التجربة الفمسطينية، استطاعت وزارة التربية والتعميم العالي ومن خبلل تكامل العمل 
بين الخطة الطارئة والخطة الخمسية التطويرية األولى أن تساىم وبشكل فاعل في النيوض بذلك 

خمسة مبادئ عامة تشكل في مجموعيا القاعدة األساسية التي قامت عمييا كافة  القطاع متبنية
التوجيات السياسية التربوية لموزارة في ذلك الوقت وىي: التعميم حق إنساني، التعميم أساس 
المواطنة، التعميم أداة التنمية االجتماعية واالقتصادية، التعميم أداة الديمقراطية، والتعميم عممية 

رة ومتجددة. كما اعتمدت وعمى مختمف األصعدة مبدأ الشراكة مع المجتمع المحمي، مستم
جل أ، وأيضا المجتمع الدولي، من UNRWA والقطاع الخاص، ووكالة الغوث الدولية لبلجئين

لبلستفادة من التجارب  ضمان الشمولية والتكامل في العمل لموصول إلى األىداف المبتغاة وأيضاً 
 (.1189: 2111حبيب، ( ال التربية والتعميموالخبرات في مج

 
الفمسطينيين في مخيمات المجوء والتي تحتاج من  لبلجئينىكذا تبرز االحتياجات األساسية 

بذل المسئولين وخاصًة وزارة التربية والتعميم الفمسطينية ووزارات التربية والتعميم في الدول المضيفة 
تربوية لئلنسان الفمسطيني أينما وجد؛ ألن ذلك سيساعد الجيود بصفة مستمرة لسد االحتياجات ال

 في عممية االستقرار والحفاظ عمى األمن والسمم االجتماعي في تمك الدول المضيفة.
 

في مخيمات الصحية ما احتياجات المواطن الفمسطيني  :ثانيالنتائج المتعمقة عمى السؤال ال
 المجوء؟ 

جوء يجد أن ما يقّدم لئلنسان الفمسطيني من خدمات الناظر إلى الوضع الصحي في مخيمات الم
صحية ال تفي بالغرض وال تقّدم لو العبلج المناسب أو حتى الوقاية من المرض؛ وذلك ألن ما 
يقّدم ىو عبارة عن تبرعات من خبلل وكالة األمم المتحدة ) األونروا ( وتعد ىذه المساعدات 

لكبار السن واألطفال وأصحاب األمراض المزمنة مزجاة، فيناك احتياجات صحية يومية وخاصًة 
تحتاج الدواء يوميًا، وانقطاع الدواء عنيا يسّبب مشكبلت صحية ال حصر ليا قد تؤدي إلى  التي

الوفاة، لذلك فإن االىتمام بالجانب الصحي ميم جدًا وىو بحاجة إلى إعادة تقييم من أجل حياة 
   أفضل لئلنسان الفمسطيني في مخيمات المجوء

ي أنباء والتقارير أو عمى الصعيد الميداني، يام، سواء من خبلل األمن يتتبع التطورات ىذه األ
 ن ىناك تطوراً أوالمعدات، ال ينكر  األجيزةمن خبلل زيارة المستشفيات والعيادات ومعاينة 

ة ي من خبلل وزار أيحدث في القطاع الصحي في ببلدنا، سواء من قبل القطاع العام  متواصبلً 
وبأن ىناك زخم جماعي وتكاتف   و من قبل استثمارات ومشاريع القطاع الخاص،أ، الصحة
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جل االرتقاء بيذا القطاع، سواء فيما يتعمق بإجراء العمميات في أودعوات من جيات مختمفة من 
، أو استخدام الخبرات واالحتفاظ بالكفاءات، أو من المتطورة األجيزةحضار إداخل الببلد، أو 
و افتتاح مراكز أساس داري والميني والتعامل، أو فيما يتعمق بوضع حجر األخبلل التطور اإل

صحية متخصصة، واليدف ىو توفير الخدمة ذات الجودة المطموبة لممواطن، وبأن يحصل 
وبالتالي التوفير عميو وعمى الحكومة ، البلزمة بالجودةعمييا بشكل رخيص وسيل وسريع ولكن 

لى الخارج وما يتبعيا، سواء فيما يتعمق بالمال أو الوقت أو الجيد أو عمى إمن خبلل التحويبلت 
 (.43: 2112عمر، ) الصعيد النفسي

والقطاع الصحي، أسوة في العديد من الدول في العالم، والتي تعتبر جل اىتماميا ىو المواطن، 
ولويات الوطنية، أو فيما يتعمق عمى مستوى الميزانية حتل مستوى األن يأمن المفترض 

ولويات، سواء من حيث رصد ن يتبؤ أعمى سمم أو مراتب تمك األأالحكومية، من المفترض 
عداد وتدريب واالحتفاظ بالكفاءات المتخصصة، أو من حيث الحصول إالميزانيات، أو من حيث 

دارة والمسؤولين، أو من حيث طبيعة حيث فعالية اإلجيزة والمعدات، أو من فضل األأعمى 
و الطريقة التي يتم اتباعيا أحتى من حيث الكيفية  التعامل واالحترام مع المريض والمواطن، أو

و من حيث االىتمام ألمحصول عمى الخدمات، وعمى المعمومات المتعمقة بصحة المواطن، 
و الثبلثية، أو الثنائية أساس، ولية وىي األاأل سواء كانت الرعاية  بشكل عام،بالرعاية الصحية 

شامل لمبمد ولممجتمع،   ،باألساسو من حيث التركيز عمى مفيوم الصحة العامة كمفيوم وقائي أ
والتطعيمات والنشرات وما  األدوية، وتوفير ةصحيال البيئةويشمل الطعام الصحي والحفاظ عمى 

  .ةيتبع من أمور صحي

جل تقدم وتحسن وتطوير في خدمات واجيزة أام لكل الجيود التي عممت من حتر ورغم التقدير واال
سواء كانت ضغوط ماليو أو  الكبيرةومعاممة القطاع الصحي في ببلدنا، ىذا رغم الضغوط 

ن أال إعداد الناس وبالتالي زيادة الطمب عمى القطاع الصحي، أبزيادة  المتعمقةأو تمك  ةلوجستي
ا نحتاجو، والذي وفي ظل االمكانيات المحدودة، والظروف المعقدة، ىناك الكثير الذي ما زلن

و من خبلل تعديل في فمسفة أاسات ومن خبلل تغيير ثقافة عمل، يمكن القيام بو، من خبلل سي
عادة تسخير المصادر حسب احتياجات المواطن الفمسطيني، ا  ولويات، و والتعامل واأل اإلدارة

وتوفير الظروف من أجل االحتفاظ بالكفاءات وتطوير  جودةوالوالتركيز عمى التطور النوعي 
 (.76: 2119) الخطيب، وفريجات،  التعامل مع المراجعين والمرضى
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 يوماً  وضاع سوءاً ممخيمات الفمسطينية حيث تزداد األليس ثمة شك في سوء األوضاع الصحية ل
ات المقدمة من الجيات لى جانب تناقص الخدمإبعد يوم نتيجة الكثافة السكانية المتزايدة 

خرى وتساىم الحالة العامة لممخيمات الفمسطينية بشكل مباشر في تردي أ جيةالرسمية، من 
لتي تمر بين الطرقات يعبث والمياه العادمة ا زقة الضيقةالوضع الصحي عند البلجئين حيث األ

 . طريق المخالطة وبئة التي تنتقل بين السكان عنما يسبب انتشار االمراض واألمطفال بيا األ
 (.78: 2117)المغني،    

أن اإلشراف عمى األوضاع الصحية في المخيمات تتحمل الجزء األكبر واألساسي  ومن البدييي
، وكما تعرضت الخدمات األخرى إلى التقميص، فان ىذا التقميص قد طال الخدمات األونروامنو 

 .الصحية أيضاً 
نداء االستغاثة إلى منظمة التحرير الفمسطينية يوجيان والباحثان ومن خبلل اطبلعيما، فإنيما 

المسئولة عن المخيمات والممثل الشرعي لمشعب الفمسطيني ألصحاب القموب الرحيمة وكل 
المسممين في العالم أن يمدوا يد العون والمساعدة في جانب القطاع الصحي البلزم والضروري 

ألولويات واالحتياجات األساسية وتمبيتيا في لمصغير والكبير ولممرأة والشيخ؛ ألن ذلك من ا
 مخيمات المجوء.

 

في مخيمات االجتماعية ما احتياجات المواطن الفمسطيني  :ثالثالنتائج المتعمقة عمى السؤال ال
 المجوء؟ 

الذي يعيشو االنسان الفمسطيني في مخيمات المجوء نظرًا لموضع االستثنائي االجتماعي الحرج 
مة التحرير الفمسطينية أن تقّدم برامجًا اجتماعية مفيدة ألبناء المخيمات فإنو يتطمب من منظ

الفمسطينية وذلك من أجل المحافظة عمى النسيج االجتماعي من التيتك والمحافظة عمى منظومة 
القيم االجتماعية حتى ال يعيش اإلنسان الفمسطيني في عزلة واغتراب، لذلك يجب تفعيل برامج 

وما يقدمو عمم االجتماع لموقوف عمى المجاالت االجتماعية والتي تحتاج إلى  الخدمة االجتماعية
 دعم ورعاية ومساندة وسد االحتياجات لئلنسان الفمسطيني.

أصبح من الضروري، ومن األمور الثابتة والمسمم بيا، أن ندخل القرن الواحد والعشرين فقد 
االجتماعية في فمسطين، وما يمكن أن  بمفاىيم واضحة ومحددة، تجاه األدوار اليامة لمسياسة

تسفر عنو برامج التنمية االجتماعية، من خبلل عمميات االندماج والتفاعل التي تطبقيا وتقوم بيا 
األجيزة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في نسيج المجتمع من وعي مبكر بالمشكبلت 

و ذوي الدخل المنخفض، أو مع االجتماعية، وقد يكون أىميا ما يقع مع محدودي الدخل، أ
لى معالجات  الفئات المسحوقة والمستيدفة، كوحدة واحدة متكاممة، تحتاج إلى رعاية متوازنة، وا 
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تتجاوز ما أصاب المجتمع الفمسطيني نتيجة لبلحتبلل الصييوني العنصري، واإلغبلقات 
) صالح،  عمى المواطنين والحصار الظالم، ومحاولة الحد من المعاناة والظمم واألضرار التي تقع

2112 :87.) 
 

غم قسوة الظروف ورغم اإلعاقات، ورغم االحتبلل والحصار، والقتل والتدمير واالعتقال، فقد وبر 
حرصت السمطة الوطنية الفمسطينية عمى تنفيذ العديد من السياسات والبرامج االجتماعية، 

وكالة غوث وتشغيل البلجئين بالتعاون مع المؤسسات المدنية واألىمية والقطاع الخاص و 
الفمسطينيين، باتخاذ إجراءات خاصة بالتنمية االجتماعية، واتخاذ إجراءات وقائية، تشكل جزءًا 
ىامًا لجميع البرامج الوطنية الصحية والتعميمية والبيئية ومنع التموث، ومحاولة تطبيق البرامج 

اية النساء قبل وبعد الوالدة، ومكافحة المتعمقة بالرعاية الطبية األولية ورعاية األمومة، ورع
األمراض والصحة البيئية، ومحاولة توفير فرص العمل المختمفة قدر اإلمكان في مختمف 
مجاالت الحياة، والعناية باألسرة والتخطيط األسرى، وتنفيذ سياسات وبرامج تتعمق بفاقدي الرعاية 

ى مقاومة االحتبلل، والمعتقمين والمفرج األسرية، إضافة إلى برامج خاصة برعاية المعاقين وجرح
) عودة،  عنيم من خبلل إعادة تأىيميم لمقضاء عمى البطالة لدييم واالىتمام بأسر الشيداء

2119 :212.) 
 

لقد كانت ىذه البرامج تيدف إلى تمبية االحتياجات األساسية لممجتمع الفمسطيني، ولمفرد باتجاه 
تمامًا مع األىداف العامة لبلندماج االجتماعي، وتخفيف تحقيق األمن االجتماعي، لما ينسجم 

شدة العوز، وتوسيع العمالة المنتجة، إال أن ىذه الجيود المبذولة، تصطدم بجرائم العدو 
الصييوني العنصري المحتل، مما يمنعنا من استغبلل مواردنا الطبيعية في تمويل خطط التنمية 

 .ألمن واألمان، وتحقيق التنمية لديوالمحمية، وفقداننا لمعنصر األساسي من ا

تتضمن الخدمات االجتماعية البلزمة في مخيمات المجوء لسد االحتياجات الفمسطينية في حيث 
ىذا المجال تعيين األخصائيين االجتماعيين لممساعدة في وضع البرامج البلزمة واالستفادة من 

 برامج األمم المتقدمة في مجال خدمة اإلنسان والمجتمع.
 

في مخيمات الثقافية ما احتياجات المواطن الفمسطيني  :رابعالنتائج المتعمقة عمى السؤال ال
 المجوء؟ 

تقع عمى عاتق وزارة الثقافة الفمسطينية بالتعاون مع وزارات الدول المضيفة في إنعاش الثقافة 
إن عموميات الثقافة العالمية والثقافة العربية واإلسبلمية عمومًا والثقافة الفمسطينية خصوصًا، ف
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وخصوصياتيا تمعبان دورًا ميمًا في ثقل الشخصية الفمسطينية حيث الشجاعة والكرم، وصفة 
العمم التي ال تنفك عنو وال تنفك عن اإلنسان الفمسطيني فيذه مطالب ميمة حيث يبقى الشعب 

بلل يسمبيا منو الفمسطيني لو شخصيتو الوطنية المستقمة وال ينسى ىذه الثقافة التي بدأ االحت
وينسبيا إلى ثقافتو ويبرزىا كثقافة إسرائيمية لمعالم، وىذا ما حدث في كثير من المواطن والتي 

مع مضيفات طائرات سمطات االحتبلل والتي قامت مضيفات منيا: استخدام الثوب الفمسطيني 
في طائراتيا التي  شركة العال لسمطات االحتبلل اإلسرائيمية باتخاذىا زّيًا لممضيفات والعامبلت

تجوب العالم الغربي واألوروبي، وىناك شواىد أخرى انقضت سمطات االحتبلل اإلسرائيمي عمى 
لباسيا الثوب اإلسرائيمي.      ثقافتنا وا 

ما زلنا كعرب عمومًا وفمسطينيين خصوصًا نعيش عمى أوىام غابرة، ونتباكى عمى تراث عظيم و 
ا وكتابنا ومفكرينا وفبلسفتنا الذين مضوا، بعد أن أناروا كبير ضيعناه، مازلنا نستذكر مثقفين

   بإبداعاتيم وكتاباتيم طريق العمم في شتى مناحي الحياة.

وسنبقى إلى أمد بعيد نقرأ وننبش في ىذا التراث، فبل تخمو مكتباتنا من بعض إن لم يكن جل 
أشعار المتنبي والمعري ىذه األعمال الخالدة، ما زلنا مشدوىين بسحر البيان في أعماليم، و 

والصعاليك وأبي نواس، ال زلنا نقرأ ونقمد ابن عربي ولم نستغني بعد عن رحبلت ابن بطوطة 
التي كتبيا ووثقيا من عمى ظير )فرسو أو جممو( رغم المسافات، مثمما لم نستغن أيضًا عن 

زلنا معتمدين عمى  التراث الديني والتفاسير لمقرآن الكريم )القرطبي( السيوطي، وغيرىم... ال
   األئمة األربعة (.

لقد مرت األمة بانكسارات كثيرة، وأحبط الجميع، مما ساعد عمى تكالب الثقافات الغازية, 
ومحاصرة الثقافة العربية واإلسبلمية في زاوية حادة لم تستطع الخروج منيا إال في مدد قميمة ولمدة 

ن تشكل نفسيا من جديد، ولم تستطع أن تواكب محدودة وفي القرن المنصرم لم تستطع الثقافة أ
عصر التكنولوجيا والمعمومات، ولم تستفد أيضًا من إمكانياتيا الطبيعية العظيمة، لمواجية 

  والوقوف في وجو الثقافات الغازية، وفي طميعتيا المشروع الصييوني.
 

مسموب التاريخ ومسموب  ويرى الباحثان أنو يجب عمينا أن نتنبأ أن اإلنسان مسموب الثقافة يبقى
اإلرادة، لذلك يجب عمينا المحافظة عمى جوانب وأبعاد ثقافتنا الفمسطينية حتى ال تندثر ويبقى 

أن اإلنسان منتميًا لغيره إّمعًة في تصرفاتو، خالعًا لباسو والبسًا لباس غيره مقمِّدًا ال مقمَّدًا حسبما 
اإليجابية التي نعتز ونتباىى بيا، فحاجتنا في ثقافتنا الفمسطينية اإلسبلمية مميئة بالجوانب 

 مخيمات المجوء لمطعام والشراب كحاجتنا لمحفاظ عمى ثقافتنا من االندثار.
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في مخيمات السياسية ما احتياجات المواطن الفمسطيني  :خامسالنتائج المتعمقة عمى السؤال ال
 المجوء؟ 

اإلسبلمية والوطنية ومنظمة التحرير يقع عمى عاتق السياسيين في التنظيمات الفمسطينية، 
الفمسطينية في ضبط الساحة الفمسطينية في مخيمات المجوء من التناقضات الموجودة عمى 

جئين في الدول المضيفة كما وعميو الساحة الفمسطينية وعدم االقتتال بين األخوة المناضمين والبل
الستقرار وكذا من أجل المحافظة عمى إطفاء فتيل الفتنة الذي يشعل بين الحين واآلخر من أجل ا

الييبة الفمسطينية أمام الدول المضيفة؛ ألن الدول المضيفة تنظر إلينا عمى أننا مجموعة من 
المقاتمين ليس لنا رؤية لمرجوع إلى ببلدىم وأوطانيم وبناء دولتيم المستقمة، وال حتى الحفاظ عمى 

التنظيمات الفمسطينية تمعب دورًا سمبيًا لذلك يجب المقدسات التي سمبت من أبنائنا وأجدادنا، فإن 
ضبط الساحة الفمسطينية حتى يبقى الدم الفمسطيني لو ثمنو غير مبتذل وحتى ال نكون لعبًة في 

 يد اآلخرين في عمميات الشد والجذب.
 
عمى ما حاق بالفمسطينيين، من اقتبلع، وتشريد، فإنيا في  قائماً  إذا كانت المخيمات شاىداً ف
لوقت نفسو، تمثل رمزا لمعاناتيم اليومية، ونتاجا لمظمم الذي لحق بيم، وىي إلى كل ذلك تمثل ا

بؤرة الثورة، وساحة الصدام اليومية، ليس بمعنى الدفاع عن المكان، فحسب، بل بمعنى الدفاع 
ستعادة عن استمراره وبقائو، بما ىما )االستمرار والبقاء(. يقودان إلى التحرر واالنعتاق، والى ا

األرض السميبة، وامتبلك اليوية، ولذلك ليس غريبا أن تخوض المخيمات منذ وجدت معركة 
بقائيا، إذ أن تصفيتيا ىي الخطوة األولى في تصفية القضية الفمسطينية ككل وحسم الصراع 

 (.45: 2119) القاسم، والددا،   لصالح المغتصب
 

ذا كان ذلك ال ينطبق عمى المخيمات عموماً  نو في مخيمات قطاع غزة الثمانية يتجمى في إف وا 
من البلجئين عمى مساحة محدودة في المكان واإلمكانيات،  فينا كتمة كبيرة جداً  ،أوضح صوره

استحوذت عمى مكانة مميزة في مجرى الصراع، كساحة اشتباك يومي مع المحتل الغاصب 
 .وساحة اشتباك يومي مع ظروف المعاناة القاسية

فذين أو القائمين عمى التنظيمات الفمسطينية أن ىذه السياسة التي يتبعيا المناحثان يرى البلذلك 
في مخيمات المجوء تؤذي اإلنسان الفمسطيني وسمعتو البّراقة التي تنبثق من مقدساتنا اإلسبلمية 

دة والمسيحية وديننا اإلسبلمي الذي يدعوننا إلى االلتفاف إلى منيج اهلل في األرض وعقيدتو الخال
لم تنتو لذلك عمى اإلنسان الفمسطيني أن ينتبو، فإن المؤامرات الخارجية عمى اإلنسان الفمسطيني 
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سواء في مخيمات المجوء أو في دول الشتات أو في داخل ما تبّقى في فمسطين التاريخية، فيذه 
 سياسي ومعنوي ورجاالت الدين والفكر.السياسات الداخمية تحتاج إلى توجيو 

 

في مخيمات النفسية ما احتياجات المواطن الفمسطيني  :سادسالمتعمقة عمى السؤال ال النتائج
 المجوء؟ 

من خبلل المعاناة التي يعيشيا اإلنسان الفمسطيني في مخيمات المجوء تبين لمباحثْين أن اإلنسان 
ورىم في الفمسطيني يحتاج إلى إسعاف نفسي وبالدرجة األولى توفر المرشدين النفسيين ليقوموا بد

رشاد البلجئين الفمسطينيين حيث إنيم ومن عام  وحتى ىذا اليوم يعيشون قمق  1948توجيو وا 
المستقبل ويحتاجون إلى جودة الحياة في تمك المخيمات، فقد تحول المخيم إلى سجن يمنع منو 

ني الخروج والدخول، والعمل، وباألمس القريب وضعوا بوابات الكترونية لخنق اإلنسان الفمسطي
عمى األبواب في المخيمات المبنانية، وكذا ما حصل في مخيم اليرموك حيث ىاجر اإلنسان 
الفمسطيني من ىذا المخيم من جراء القصف واالختبلف بين التنظيمات الفمسطينية وغيرىا، 
فعممت آلة الحرب من داعش وغيرىا وصّبت حمم أسمحتيا عمى بيوت الفمسطينيين التي تيدمت 

مّما جعل اإلنسان الفمسطيني يعيش حياة مميئة بالخوف والرعب والشعور بعدم  عمى رؤوسيم؛
االستقرار، والغربة، فيذا المأساة التي عاشيا اإلنسان أكثر من مرة جعمتو يتأثر بكل ما يدور 

 حولو نفسيًا؛ مّما أّدى إلى البحث عن حياة آمنة خارج مخيمات المجوء.
ز لمصحة النفسية في كل مخيم من مخيمات المجوء وىذا يتطمب وما أحوجنا اليوم إلى توفير مراك

لئلسعاف النفسي في المخيمات من منظمة التحرير الفمسطينية السعي بجدية إلى توفير ما يمزم 
الفمسطينية، وليس ذلك بأحسن حال في قطاع غزة، أو الضفة الغربية فإن احتياج المخيمات إلى 

 رة ممحة وحاجة نفسية تفرض حاليا عمى الواقع المعاش.وحدات اإلرشاد والتوجيو أصبح ضرو 
فآلة الحرب اإلسرائيمية لم تقصر في اإلنسان الفمسطيني وتوقيفو وحبسو وتفتيشو عند الحواجز 
التي توضع عند مخيمات الضفة الغربية، والقصف المستمر لمخيمات قطاع غزة والتي طالت 

أو امرأة؛ مّما جعل الحاجة ماسة لتمك المكاتب الشجر والحجر، ولم يستثِن عجوزًا أو طفبًل 
اإلرشادية أو مكاتب التوجيو واإلرشاد والمصحات النفسية لسد العوز النفسي من خبلل تقوية إرادة 

 اإلنسان الفمسطيني لتشجيعو لمواجية ىذا الواقع المرير.
د ىذه المؤسسات ونشطت جمعية بنك الدم في غزة، عبر تزويد المستشفيات بكمية من الدم، وتعق

دورات لئلرشاد النفسي والتعامل مع األطفال في الظروف الصعبة الحرجة، وتقوم بتوعية األميات 
 .وأولياء األمور لمحد من اآلثار النفسية السمبية، التي تؤثر عمى المجتمع وصحة الطفل واألفراد

مات عبلجية إرشادية ، حيث يقدم خد”برنامج غزة لمصحة النفسية“ويبرز في ىذا المجال كذلك 
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نفسية واجتماعية وصحية ألسر الشيداء والمصابين لمساعدتيم عمى التأقمم مع اإلصابات 
 (.119: 2111) أبو عامر،  والصدمات الحادة

مما سبق عرضو عن طبيعة المؤسسات واألدوار التي اضطمعت بيا والخدمات التي تقدميا 
ت ونقص يعاني منيا سكان المخيمات والبلجئين خاصة في أيامنا ىذه، يبلحظ وجود عدة مشكبل

والعمل عمى حميا  أكبرتحتاج إلى التركيز عمييا بشكل ” الصحة“بصورة عامة في ىذا القطاع 
 لممواطنين في ىذه الظروف العصيبة أفضللضمان تقديم خدمات 

 

في مخيمات ة االقتصاديما احتياجات المواطن الفمسطيني  :سابعالنتائج المتعمقة عمى السؤال ال
 المجوء؟ 

تشكل األساس الموضوعي الذي يتحكم بأوضاعو السياسية  ما،األوضاع االقتصادية لبمد 
واالجتماعية والسكانية..الخ، وأن أية محاولة لقراءة ىذه األمور، وفيميا ىي أوال وبالدرجة 

 األساسية قراءة وفيم لؤلوضاع االقتصادية.
بعد  ليا في األوضاع االقتصادية، ويوماً  فإننا نجد تفسيراً وحين يستعصي عمينا فيم ظاىرة ما، 

فالبحث في  ،ن السياسة ىي التعبير المكثف عن االقتصادأيوم، تتأكد وجية النظر القائمة ب
السياسة، بالدرجة األولى، يجب أن يكون بحثا في االقتصاد. تقول ىذا، ونحن ال نفتقد األدلة 

 (.23: 1993) الرمحي، عيدالمؤكدة سواء القريب منيا أم الب
وغني عن البيان، أن االقتصاد الفمسطيني عموما عانى طوال العقود الماضية في ظل االحتبلل 
اإلسرائيمي أقسى صور الركود والتآكل، فقد عممت سمطات االحتبلل عمى فرض القيود والمعيقات 

ختبلالت ىيكمية في االقتصاد ىمال المتعمد من اإلدارة ى اإلوأدّ  ،التي أدت إلى بناء تشوىات وا 
المدنية لممناطق الفمسطينية إلى إىتراء شديد في البنية الداخمية التي تعتبر الركيزة األساسية 
لمنشاط االقتصادي وازدىاره. مما أدى بدوره إلى حدوث اكتظاظات مالية حادة في الييئات 

لضرائب التي أرىقت والمؤسسات واألنشطة، وفرضت سمطات االحتبلل مجموعة من الرسوم وا
الشركات والمصانع، وأثقمت كاىل المواطنين، وأحبطت مشاريعيم اإلنتاجية، وتضاءلت كافة 
 . الخدمات، وبررت ىذا بعدم كفاية المخصصات المالية نظرا لتيرب المواطنين من دفع الضرائب

 (.67: 1987اني، ) الحور                                                                  
، في األعمال والوظائف الدنيا فمسطين المحتمةويتركز عمال القطاع )جميم من البلجئين( في 

التي ال تحتاج إلى ميارات خاصة، األعمال الموسمية المؤقتة في الزراعة والبناء والتشييد، وتم 
ال يحصمون عمى  استقطاب أغمبية ىؤالء العمال من بين صفوف العاطمين عن العمل أو الذين

قدر كاف من استخدام في قطاع الزراعة المحمية. فمما كان نشاط البناء والتشييد في إسرائيل ىو 
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الرئيسي، وجد العديد من عمال القطاع أن المصمحة تقتضي اكتساب الميارات األساسية التي 
 (.34: 1996) العاجز،  تؤىميم لبلنخراط في ذلك النشاط

ني عدم وجود عمال ميرة يعممون في بعض الورش واألنشطة االقتصادية وىذا بالضرورة ال يع
البسيطة داخل القطاع، أو في المصانع التي تقوم بالعمميات النيائية لبعض الصناعات 

، قطاع النسيج، وقد أقام العديد خريجي معيد التدريب الميني ورشا خاصة اإلسرائيمية وتحديداً 
 يمات.بيم في داخل القطاع وخارج المخ

، ويبقى الحديث بأنو ال يمكن الحديث عن صناعة بالمعنى الكامل لمكممة في قطاع غزة عموماً 
، وبعض 1948ولذلك فان النشاط يتوزع ما بين الزراعة، والعمل في األراضي المحتمة عام 

الورش الصناعية في القطاع، وتصل إلى نتيجة مفادىا وجود نسبة بطالة مرتفعة، تتزايد بتزايد 
لتحول الفبلحين  ) لى سوق العمل نتاج لمجموعة من الظروف المتشابكةإاألعداد التي تدخل 

الذين يفقدون أراضييم إلى عمال، ىجرة األرض بسبب سياسة التضييق اإلسرائيمي عمى الزراعة، 
 وندرة المياه، الخ.

ومخيمات  اً نستطيع أن نفيم بوضوح أن ىناك معضمة اقتصادية في األراضي الفمسطينية عموم
، فالقيود التي فرضت عمى حرية الحركة والتنقل عند توقيع اتفاقية أوسمو، قطاع غزة خصوصاً 

ن اإلغبلق التام المحكم عمى سكان إف فصمت بشكل مطمق قطاع غزة عن الضفة الغربية، وأيضاً 
فصل أدى إلى  1993الضفة الغربية والقطاع والتحكم في حرية الحركة بشكل كامل منذ العام 

 (.98: 2113)نشوان،  لمجتمع الفمسطينيتام بين ا
ال يخفى عمى أحد أن نسبة البطالة في مخيمات المجوء قفزت إلى نسب كبيرة جدًا ال يتصورىا 
العقل، حيث إن أكثر من ثمثي البلجئين المقيمين في مخيمات المجوء يعتمدون كثيرًا عمى ما 

تقدمو بعض الجيات في مواسم معينة مثل: تقديم لحوم تقدمو وكالة الغوث لتشغيل البلجئين وما 
األضاحي من خبلل مشروع المممكة العربية السعودية وغيره من المعونات التي تقّدم موسميًا من 

والقديم المستخدم ) البالة (، وىي تقّدم بشكل موسمي شتاًء أو بعض المؤسسات العالمية كالكساء 
 غاثة وتشغيل البلجئين.صيفًا عبر برنامج األمم المتحدة إل

فالوضع الكارثي الذي يعيشو اإلنسان الفمسطيني في مخيمات المجوء يجعل مّنا أن نقف معيم 
لتوفير بعض االحتياجات البلزمة وتوفير فرص العمل غير التي تقدميا وكالة األونروا لتشغيل 

آلونة األخيرة ولعدم تقديم البلجئين، ألنيا كانت تقّدم في السابق بعض الوظائف التشغيمية، وفي ا
المعونات لؤلونروا جعمت الوضع االقتصادي أكثر تأزمًا، فزادت نسبة البطالة وقمت فرص العمل 
وبدأ يشكو اإلنسان الفمسطيني من قمة دخمو اليومي أو الشيري، لذا فاألمر جد خطير، فإن لم 

ل الدول المضيفة أو بعض تقم منظمة التحرير الفمسطينية بواجبيا وتوفير فرص العمل من خبل
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الدول التي تحتاج إلى موظفين؛ فإن األمر سيتفاقم ويزداد سوءًا وليس بأحسن حال مخيمات 
 .قطاع غزة، والضفة الغربية

ن كان وضعيم يختمف بشيء من القميل من توفير فرص العمل إاّل أننا نحتاج إلى رجعة  فيم وا 
( عامل 12111لعمال في قطاع غزة يصل إلى )وتقييم فكانت )إسرائيل ( تستقطب عددًا من ا

فأصبحوا اليوم ببل عمل، لذلك فإن الوضع االقتصادي كارثي وال يحسد عميو الفمسطينيون، فعمينا 
في  أن نعمل جادين لتحسين الوضع االقتصادي وتوفير فرص العمل لبلجئين الفمسطينيين

 (.47: 2119مخيمات المجوء ) القاسم، والددا، 
 

 ات التوصي
مّما خمصت إليو الدراسة من نتائج، أمكن التوصل إلى مجموعة من التوصيات   انطبلقاً 

 يمخصيا الباحثان فيما يمي:
ضرورة توفير المدارس وتفعيل النوادي والمؤسسات التعميمية لحاجة اإلنسان  -1

 الفمسطيني في مخيمات المجوء.
مات المجوء وكذا توفير وزيادة عدد المستوصفات في مخيضرورة توفير المستشفيات  -2

 وتحويل المرضى إلى مستشفيات الدول المضيفة.األدوية 
تفعيل برامج الخدمة االجتماعية والعمل عمى تعيين األخصائيين االجتماعيين في  -3

 مخيمات المجوء لئلنسان الفمسطيني.
 توفير النوادي الثقافية وفتح المكتبات العامة في مخيمات المجوء لمتأكيد عمى ثقافة -4

 اإلنسان الفمسطيني وعدم نسيانو.
زالة مظاىر االنقسام بين التنظيمات الفمسطينية حتى  -5 ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وا 

 ال يبقوا في دوامة االقتتال واالختبلف فيما بينيم.
العمل عمى تفعيل برامج اإلرشاد النفسي من خبلل مكاتب ومصحات تنشأ في  -6

 المخيمات الفمسطينية.
العمل وزيادتيا وتقميل نسبة البطالة عن طريق فتح المصانع وتوفير توفير فرص  -7

بغض النظر عن نوع العمل في دول الوظائف والتعاقد مع الدول الطالبة لمعمالة 
 الخميج العربي.

 
 المصادر والمراجع



21 

 

، مقدمة في تصميم البحث التربوي(: 2003األغا، إحسان، واألستاذ، محمود ) -1
 زة، فمسطين.، مطبعة الرنتيسي، غ3ط

فصول من تاريخ التعميم بقطاع غزة في الخمسين عاماً (: 2118الجدي، محمد ) -2
 ، مكتبة األرقم، غزة، فمسطين. الماضية تجربة ومعايشة

(: أثر المقاومة الفمسطينية عمى األمن القومي اإلسرائيمي 2111حبيب، إبراىيم ) -3
، الجامعة 2، ع18، مج مجمة الجامعة السالمية(، 2119 – 2111من )

 1115 - 1188اإلسبلمية، غزة، فمسطين، ص ص 
 ،عامًا من االحتالل، م.ت.ف 91قطاع غزة في (: 1987الحوراني، عبد اهلل ) -4

 دائرة التربية والتعميم ، دار الكرمل لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.

واقع ظروف السكن في األراضي (: 2119الخطيب، عصام، وفريجات، فايز ) -5
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