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واقع الالجئين الفلسطينيين واحتياجاتهم في مخيمات الضفة الغربية

ليس بالضرورة أن يعبر هذا البحث عن وجهة نظر ال GIZ واحلكومة األملانية أو مؤسسة 
REFORM، وتقع مسؤولية املعلومات الواردة يف هذا البحث على املؤلفني.

املشاركة  تعزيز  الى  يهدف  والذي  قيود"،  "بال  مشروع  ضمن  البحث  هذا  تنفيذ  يأتي 
للفئات املهمشة، وتطوير سياسات عامة مستجيبة الحتياجات الشباب سيما  املجتمعية 
النساء، وتعزيز التعاون بني املجموعات الشبابية واملؤسسات القاعدية يف املناطق املصنفة 
بني  والثقايف  االجتماعي  التماسك  زيادة  بهدف  الفلسطينيني،  الالجئني  ومخيمات  )ج( 
برنامج  مع  بالتعاون  جامعة.  فلسطينية  هوية  بناء  إطار  املختلفة، يف  املجتمعة  املكونات 
تيسير املشاركة االجتماعية لالجئني الفلسطينني )PART( التابع لل GIZ وبتفويض من 

.BMZ الوزارة االحتادية للتعاون االقتصادي والتنمية األملاني
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ملخص

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أوضاع املخيمات الفلسطينية يف الضفة الغربية 
ميداني  مسح  خالل  من  وسياسية،  وتعليمية  وإجتماعية  وإقتصادية  قضايا صحية  من 
لعشرة مخيمات يف شمال الضفة ووسطها وجنوبها، وإجراء العديد من املقابالت مع كل 
من اللجان الشعبية واملراكز النسوية يف كل املخيمات املستهدفة؛ جلمع البيانات واملعلومات 

حول أهم التحديات واالحتياجات التي يعاني منها الالجئون الفلسطينيون.

اختُتمت الدراسة بالعديد من النتائج التي تبنينّ أن املخيمات يف الضفة الغربية تعاني من 
املشاكل يف القطاعات الصحية والتعليمية واإلجتماعية واإلقتصادية يف ظل التقليصات 
دور  تراجع  إلى  باإلضافة  الفلسطينيني،  الالجئني  وتشغيل  الغوث  وكالة  بها  تقوم  التي 
الدراسة  وأوصت  تقدمي خدماتها.  املخيم يف  داخل  الرسمية  الرسمية وغير  املؤسسات 
احتياجات  لسد  املؤسسات  جميع  قبل  من  مشتركة  ورؤية  شاملة  خطة  وجود  بضرورة 

الالجئني املتزايدة وحصولهم على حياة كرمية. 

Abstract

The study aimed at shedding light on the conditions of the Palestinian camps, in 
the West Bank, on the health, economic, social, educational and political levels. 
A survey was conducted in ten refugee camps in the north, middle and south of 
the West Bank in addition to conducting interviews with the popular committees 
and women centers in the targeted camps, to gather information about the most 
important needs and challenges faced by Palestinian refugees.

The study ended with results which show that the refugee camps in the West 
Bank suffer problems in the health, education, social and economic sectors, in 
light of the United Nations Relief and Works Agency’s cuts and the recede of the 
official and non-official institutions’ roles in providing their services inside the 
camps. The study recommended the need for a comprehensive plan and a shared 
vision for the institutions to fulfill the growing needs of refugees in order for 
them to have a decent life.
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مقدمة

تسبب االحتالل االسرائيلي عام 1948 بالنكبة الفلسطينية التي أدت الى تشريد مئات آالف 
الفلسطينيني، وتهتيك البنية اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية للشعب الفلسطيني؛ ما 
الوحدة  وجتزئة   ،1%58 يقارب  ما  نسبتهم  بلغت  الذين  الفلسطينيني  تشتت  عن  أسفر 
اجلغرافية والسكانية؛ فقد توزع القسم األكبر من الفلسطينيني داخل قطاع غزة والضفة 
ُقدر عددهم بحوالي مليون نسمة، وآخرون شردوا داخل األراضي احملتلة  الغربية وقد 
خارج  تشتتوا  فقد  الفلسطينيني  من  اآلخر  القسم  أما  وطنهم،  داخل  فأصبحوا الجئني 

فلسطني إلى الدول املجاورة منها2.

تعد شاهًدا حقيقًيا على  التي  الفلسطينية  اللجوء  النكبة نشوء مخيمات  نتائج  كان من 
نكبة الشعب الفلسطيني فهي شواهد حية على تشريد الفلسطينيني، ومتثل رمًزا للمعاناة 
والصمود إلى حني إنفاذ قرارات األمم املتحدة املتصلة بحق عودة الالجئني. كما زادت 
النكسة عام 1967 من تفاقم مشكلة اللجوء، حيث احتلت باقي فلسطني، وأصبح احلديث 

عن نزوح الفلسطينيني عن ديارهم حاصاًل للمرة الثانية3.

بلغ عدد الالجئني الفلسطينيني عام 1950 بحسب تقديرات هيئة األمم املتحدة نحو 957 
وصل  فقد  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  الغوث  وكالة  بحسب  اليوم  أما  الجئ،  ألف 
الرقم ال  أن هذا  إال   ،2018 6 مليون الجئ يف عام  الى  لديها  الالجئني املسجلني  عدد 
يعبر عن مجمل الالجئني املوجودين يف الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، فاملسجلون 
يشكلون نصف عدد الالجئني من مجمل 13 مليون الجئ فلسطيني. وصلت نسبة الالجئني 
املوجودين يف فلسطني 41% من العام ذاته، حيث تبلغ نسبة الالجئني يف قطاع غزة %64 
وهي أعلى مقارنة بالضفة الغربية حيث بلغت نسبة الالجئني 26% من مجمل السكان4.

1. محسن صالح، القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية وتطوراتها املعاصرة، )بيروت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 
2012(، ص64. 

2. نيقني أيوب، »أوضاع الالجئني الفلسطينيني يف مخيم دير البلح«، )غزة: اجلامعة اإلسالمية، 2016(، ص8.
https://bit.  ،7/4/2017 نت،  اجلزيرة.  الشواهد«،  ونكبة  النكبة  شواهد   ... الفلسطينية  »املخيمات  صالح،  محسن   .3

.ly/2PyMjt2
اليوم العاملي  4. اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، »اإلحصاء الفلسطيني يستعرض واقع الالجئني الفلسطينيني مبناسبة 

.https://bit.ly/2tLXOVH ،20/6/2019 ،»لالجئني
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أما فيما يتعلق بنسبة الفقر بني الالجئني بحسب إحصائيات اجلهاز املركزي لإلحصاء 
الفلسطيني فقد بلغت 36% بني الالجئني يف عام 2017 بحسب منط االستهالك الشهري. 
"إذ بلغت نسبة الفقر بني الالجئني يف الضفة الغربية 15.7% بينما وصلت نسبة الفقر 
بني الالجئني يف قطاع غزة 54.1%". أما فيما يتعلق بنسب الفقر املدقع َفـ "بلغت نسبة 
الفقر املدقع بني الالجئني يف الضفة الغربية 7.6% ووصلت إلى 33.5% بني الالجئني 

يف قطاع غزة"5.

اجلغرافية  املساحة  نفس  على  الفلسطينية  املخيمات  يف  السكان  تعداد  ازدياد  أدى 
احملدودة التي أقيمت عليها إلى مضاعفة املشاكل التي يعاني منها الفلسطينيون وتعقدها؛ 
نتيجة الضغط املتزايد على مرافق الصحة وخدماتها والتعليم التي تقدمها وكالة الغوث 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني، فضاًل عن املشاكل اإلجتماعية واإلقتصادية، من إرتفاع 
والثقافية،  اإلجتماعية،  العزلة  موضوع  إلى  إضافة  املخيمات،  والفقر يف  البطالة  نسب 
واإلقتصادية، فأصبح هناك فجوات كبيرة وفوارق متزايدة بني سكان املخيم والقرى واملدن 

املجاورة لهم من حيث املستوى اإلقتصادي واملعيشي والثقايف وغيرهم6.

تعد قضية الالجئني وحق العودة من أهم قضايا الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، ويف ظل 
ازدياد عدد الالجئني الفلسطينيني على املساحة نفسها وتردي أوضاعهم املعيشية وتفاقم 
واإلجتماعية،  والعمرانية  واإلقتصادية  السياسية  احلياة  مجاالت  مختلف  يف  معاناتهم 
أصبح احلديث عن ضرورة وجود حلول جذرية ُمهًما لتلبية احتياجات املخيمات، بناء على 
ذلك تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أوضاع الفلسطينيني بشكل عام، أي عدم 

اقتصارها على اجلانب السياسي كسائر الدراسات الفلسطينية.

ويف ظل ما يجري من تقليصات للوكالة وتراجع الوضع االقتصادي بشكل عام يف فلسطني، 
ومع ازدياد اعداد السكان يف املخيمات بشكل خاص، تظهر هنا معضلة فهم وضع الالجئني 
يف املخيمات الفلسطينية يف الضفة الغربية ملعرفة ما هي أوضاع الالجئني الفلسطينيني 
يف املخيم، وماهي احتياجاتهم وأولوياتهم، ودور املؤسسات املختلفة يف تلبية احتياجاتهم؟

5. املرجع السابق.
6. أيوب، »أوضاع الالجئني«، ص8.
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ولذا حتاول هذه الدراسة اإلجابة عن عدة أسئلة فرعية:
الضفة  مخيمات  داخل  املختلفة  واملؤسسات  الفواعل  الفلسطيني  الالجئ  يقينّم  كيف   •

الغربية التي تقدم اخلدمات املختلفة؟

• ما هو واقع اخلدمات األساسية )تعليم، صحة، بنية حتتية( يف املخيمات من منظور 
الالجئ الفلسطيني يف الضفة الغربية؟

• هل توجد فروقات اقتصادية، سياسية، اجتماعية بني مخيمات الضفة الغربية؟
 

يتعلق  فيما  الفاعلة  واملؤسسات  الالجئ  بني  النظر  وجهات  يف  اختالف  هناك  هل   •
باحتياجات املخيم وأوضاعه؟

تنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن هناك حالة من التهميش واحلرمان يعاني 
منها الالجئ الفلسطيني يف مخيمات الضفة الغربية؛ يف ظل غياب االهتمام باحتياجاتهم 

اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية.

هذه الدراسة لها أهمية كبرى ألنها تسلط الضوء على أوضاع الالجئني الفلسطينني يف 
أنهم  إلى  الفلسطيني، باإلضافة  الشعب  أغلبية  الذين يشكلون  الغربية  الضفة  مخيمات 
مهمشون من ناحية اخلدمات واألوضاع العامة يف املخيمات. كما أن مثل هذه الدراسة 
التي اعتمدت على استبانة أجريت مع الالجئني أنفسهم تساعد يف تقدمي تصور الالجئني 
أنفسهم عن أوضاعهم واملساعدة يف وجود قاعدة بيانات لتكون أساًسا للتدخل يف حتسني 

أوضاع املخيمات.

ولذا تهدف هذه الدراسة إلى عرض صورة موسعة عن حجم االحتياجات اخلاصة بكل من 
املخيمات املستهدفة وطبيعتها يف ظل نقص البيانات واملعلومات الكمية والنوعية، وتوفير 
بتسليط  وذلك  املخيمات،  لتلك  واالحتياجات  التحديات  أهم  حول  واملعلومات  البيانات 

الضوء على الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية للمخيمات الفلسطينية.

التي  ماسلو  أبراهم  اإلجتماعي  املفكر  بنظرية  االستعانة  مت  الالجئ  احتياجات  لفهم 
تعرف باسم "هرم ماسلو" أو "نظرية احلاجات". برزت هذه النظرية يف خمسينيات القرن 

العشرين إذ القت رواًجا كبيًرا حتى منتصف السبعينيات. 
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ولكن قبل تقدمي توضيح لهذه النظرية ال بد من اإلشارة إلى موضوع مهم جًدا، وهو أن هذه 
النظرية ال ميكن فهمها مبعزل عن السياق االستعماري يف فلسطني؛ وذلك ألن احتياجات 
بها  قام  التي  واللجوء  والتشرد  التهجير  سياسات  من  جذورها  أصاًل  نابعة  الالجئني 
االحتالل الصهيوني اجتاه الفلسطينيني، واستمرار سياسات االحتالل اجتاه الفلسطينيني 
بشكل عام والالجئني بشكل خاص؛ ما يؤثر بشكل مباشر على تلبية احتجاجاتهم ويزيد 
من تفاقم األوضاع داخل املخيم، كما ال ميكن أن نفهمها أيًضا بدون األخذ بعني االعتبار 
ما يجري من محاوالت لتصفية وكالة الغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني وتقليل الدعم 
لها؛ األمر الذي يساهم يف التأثير بشكل كبير يف تقدمي اخلدمات واالحتياجات األساسية 
التي تقدمها وكالة الغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني لالجئ الفلسطيني، كل هذا يزيد 

من تفاقم احتياجات الالجئ.

تعددت نظريات علم االجتماع التي تطرقت ملسألة االحتياجات اإلنسانية، وعلى الرغم من 
ذلك ما يجب اإلشارة إليه أن كل نظرية لم تسلم من النقد. وعليه يستند هذا البحث على 
نظرية هرم "ماسو" كون هذه النظرية جاءت لترتب االحتياجات اإلنسانية األساسية وفق 
خمسة مستويات يف سياق تسلسلي، فجاءت احلاجات الفسيولوجية يف املرتبة األولى، ثم 
حاجات األمان، ويف املرتبة الثالثة احلاجات االجتماعية، والرابعة احلاجة للتقدير وأخيراً 
احلاجة لتحقيق الذات، بناء على ذلك يسعى اإلطار النظري لهذه الدراسة لرؤية وتبيان 

مدى مالئمة احتياجات الالجئني يف مخيمات الضفة الغربية مع هرم ماسلو أم ال.

ذلك  ويتمثل  ماسلو،  لهرم  األساسية  القاعدة  والفسيولوجية  العضوية  االحتياجات  تعد 
باالحتياجات احليوية مثل االحتياج إلى األوكسجني واملاء والغذاء، وتعد من أكثر احلاجات 
إحلاًحا حسب ماسلو، والسبب أن هذه االحتياجات هي التي حتافظ على بقاء اإلنسان 
وبعد  البشري.  النوع  التي حتافظ على  االحتياجات هي  أن هذه  كما  قيد احلياة.  على 

حتقيق هذه االحتياجات الفسيولوجية يتجه اإلنسان إلى حتقيق أمنه وسالمته7.

إشباع  يتم  فعندما  ماسلو،  هرم  من  الثاني  الترتيب  والسالمة يف  األمن  احتياجات  تعد 
االحتياجات العضوية ال يجعل هذا االحتياج محلنّ هاجس تفكيري وسلوكي لدى اإلنسان، 
فتنتقل احلاجة إلى األمن، حيث يبدأ اإلنسان يف هذه املرحلة بالتفكير يف امتالك الوسائل 

.https://bit.ly/35iCYec ،7. سلطانه اجلابر، »نظرية ماسلو للحاجات اإلنسانية«، أكادميية علم النفس
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واألدوات التي حتافظ على أمنه وسالمته من األخطار املتمثلة بالطبيعة أو باقي األفراد، 
ويبدأ الفرد التفكير بضرورة احلصول على بيئة إجتماعية آمنة.

ثم تأتي االحتياجات اإلجتماعية، فبعد حتقيق إحتياجات اإلنسان من األمن تنشط لدى 
الفرد اإلحتياجات اإلجتماعية والبحث عن العالقات اإلنسانية يف محيطه اإلجتماعي، 
األحزاب،  العمل،  مثل:  عديدة  أسماء  حتت  املجتمعات  يف  االحتياجات  هذه  وتندرج 

النقابات، التجمعات املختلفة التي تشبع احلاجات االجتماعية للفرد8.

وعندما يتم إشباع االحتياجات للمراحل الثالِث األولى، يظهر لدى اإلنسان شعوٌر ورغبة 
يف احلصول على التقدير -احترام الذات واحلاجة إلى احترام اآلخرين–، إذ يؤكد ماسلو 
أن اإلنسان بطبيعته يرغب يف أن يحترمه اآلخرون. يبدأ شعور الرغبة يف حتقيق الذات 
كتعبير عن احتياج الفرد يف أن يكون قادًرا على القيام بالعمل الذي يرغب يف مزاولته 
بدوافع ذاتية، أي أنه ميلك املهارة واملقدرة والرغبة يف هذا العمل الذي يتسق مع قدراته. 
وحتقيق الذات أيًضا يعبر عن الشخصية املستقلة للفرد الذي يتميز بها ومتكنه من تكوين 

كيانه الشخصي يف املجتمع9.

اعتمدت هذه الدراسة على منهج بحثي قائم على املشاركة، يستند إلى مشاركة الالجئني 
الفلسطينيني بالتركيز على الفئات العمرية ما بني )55-18( سنة، مبا يف ذلك التصميم 
والتخطيط والعمل امليداني، ويف املساهمة يف حتليل النتائج ورفد الدراسة بالتوصيات. 
األرقام واإلحصاءات بني مختلف  بهدف مقارنة  املقارن  املنهج  االعتماد على  كما سيتم 
داخل  الالجئني  بني  ونوعيتها  االحتياجات  كمية  يف  اختالف  وجود  حال  يف  املخيمات 

مخيمات الضفة الغربية.

إن مجتمع الدراسة هو الالجئون يف املخيمات الفلسطينية يف الضفة الغربية، ولدراسة 
ومت عقد  الدراسة يف عشرة مخيمات،  عينة  باختيار  القيام  من  البد  كان  املجتمع  هذا 
)450( مقابلة مع فلسطيني وفلسطينية مقيمني يف املخيمات من خالل مشاركة األفراد 

داخل األسرة من عمر )55-18( عاًما.

8. املرجع السابق
9. صالح، »علم النفس التاريخي«، ص192-193.
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بناًء على ذلك اعتمدت الدراسة على عينتني دراسيتني: األولى، العينة األسرية: فكان عدد 
االستمارات لكل موقع )45( استمارة يف كل مخيم، أما الثانية، فعينة املقابالت النوعية: 
املركز  املخيم، ومقابلة إحدى عضوات  الشعبية يف  اللجنة  حيث مت مقابلة أحد أعضاء 

النسوي. 
أما فيما يتعلق بطريقة اختيار العينة أثناء العمل امليداني، فتم االستناد إلى نظام الهينة 
العشوائية من خالل اختيار منطقة البحث ورسم خارطة للمكان من خالل القيام بجولة 
أولية يف هذا املوقع، وذلك للتعرف على جغرافيته ولتحديد عدد البلوكات فيه، ثم اختيار 
نقطة البدء يف العمل وذلك من خالل معلم رئيسي، قد يكون مسجًدا، كنيسة، مدرسة، 
تكون  حيث  كيش،  جدول  حسب  العينة  يف  البدء  اختيار  ذلك  إلى  باإلضافة  وغيرهم. 

االستمارة الفردية للذكور والزوجية لإلناث.

حدود الدراسة

على  متساٍو  بشكل  موزعة  استمارة   )450( الدراسة  عينة  حجم  بلغ  البشرية:  احلدود 
الذكور واإلناث، ومت اختيارهم بطريقة عشوائية منتظمة من مجتمع الدراسة، بواقع )45( 
استمارة لكل مخيم، كما مت االعتماد على إجراء )20( مقابلة مع كل من اللجنة الشعبية 

واملركز النسوي يف املخيمات العشرة التي مت استهدافها.

احلد املكاني: استهدفت هذه الدراسة عشرة مخيمات يف الضفة الغربية، ثالثة مخيمات 
منها يف جنوب الضفة: مخيم الفوار ومخيم العروب يف اخلليل ومخيم عايدة يف بيت حلم، 
وثالثة مخيمات وسط الضفة: مخيمي اجللزون واألمعري يف رام اهلل باإلضافة إلى مخيم 
قلنديا يف القدس، أما شمال الضفة مت استهداف أربعة مخيمات: مخيم عسكر ومخيم 

بالطة ومخيم العني يف نابلس ومخيم الفارعة من طوباس.

احلد الزمني: امتدت الفترة الزمنية يف العمل امليداني منذ بداية شهر أيلول حتى نهاية 
تشرين الثاني من عام 2019.
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الدراسات السابقة
التوجه األول: األوضاع االقتصادية يف املخيمات الفلسطينية

أشار نعيم ناصر يف مقالته التي جاءت حتت عنوان: "األوضاع االقتصادية ملخيمات الضفة 
يعيشها  التي  السكن  إلى ظروف  بعدهما"  وما  والنكسة  النكبة  بني  غزة  وقطاع  الغربية 
اللجنة  قدمتها  التي  باخليم  تتمثل  كانت  البداية  السكن يف  ماهية  أن  وتذكر  الالجئون، 
التي  واملتجاورة  املتراصة  اإلسمنتية  البيوت  بناء  إلى  وصوالً  األحمر،  للصليب  الدولية 
تضم عدًدا كبيًرا من أفراد العائلة؛ ما شكل اكتظاًظا سكانًيا يف املخيمات، إلى جانب ما 
عانته وتعانيه من سوء أوضاع البنية التحتية يف املخيم. ويف قطاع غزة كان األمر أيًضا 
اليومية، إال أن القطاع قد استقبل  مماثاًل من حيث ظروف السكن والظروف املعيشية 
عدًدا أكبر من الالجئني، لدرجة أننّ املخيمات التي أنشأتها وكالة الغوث وتشغيل الالجئني 
الفلسطينيني لم تستوعب إال نصف عدد الالجئني، ما دفع بالنصف اآلخر إلى العيش يف 

املدن والقرى10.

أما عن الظروف االقتصادية يف مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة، فتشير الورقة إلى 
مدى صعوبة تلك الظروف وما ينتج عنها من فقر وبطالة. وال جتد الورقة تباينات شاسعة 
بني ظروف املخيمات يف الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ تطرقت الورقة إلى أن ُكاًل من 
املنطقتني هي مناطق فقيرة باملوارد وتفتقد للنشاط الصناعي الذي من شأنه توفير فرص 
العمل وهذا ما ألقى بظالله على األوضاع االقتصادية لالجئني. كما حتدد الورقة بشكل 
والدعم  األونروا،  وكالة  بدعم  املتمثلة  الالجئون  عليها  يعتمد  التي  التمويل  عام مصادر 
املالي الذي يرسله املغتربون من الالجئني يف اخلارج، والعمل الذي يقوم به الالجئون يف 

مختلف القطاعات واملجاالت االقتصادية11.

اتفق منير أبو رحمة يف مقالته بعنوان "األوضاع االقتصادية واملعيشية لالجئني يف ظل 
الالجئ  منها  يعاني  التي  االقتصادية  األوضاع  حول  ناصر  مع  اإلسرائيلي"  االحتالل 
الفلسطيني يف مخيمات اللجوء، تتطرق الورقة بدايًة إلى النتائج املباشرة التي أسفرت 
بُنية  تدمير  متنّ  الفلسطيني، حيث  احمللي  االقتصاد  على  وأثرها   ،1948 عام  النكبة  عن 

10. ناصر نعيم، »األوضاع االقتصادية ملخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة بني النكلة والنكسة وما بعدهما«، منظمة التحرير 
الفلسطينية - مركز األبحاث، مجلة شؤون فلسطينية، عدد 267 )2017(: 173.

11. املرجع السابق، ص 171- 172  .
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أننّ  كما  تبعية.  عالقة  سياق  يف  االحتالل  اقتصاد  مع  التداخل  وبدأ  احمللي  االقتصاد 
استمرار ممارسات االحتالل االستعمارية والتوسعية أدى ملزيد من التضييق على إمكانية 
إمكانية  بعدم  متثل  قد  الالجئني  على  ذلك  أثر  وكان  الفلسطيني،  االقتصاد  استقالل 
اندماجهم يف نشاط اقتصادي إنتاجي؛ وهذا ما أدى لظروف معيشية واقتصادية صعبة 

بني الالجئني12.

كما تؤكد الورقة على غياب التباينات أو االختالفات بني األوضاع االقتصادية والظروف 
املعيشية بني مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة، فالالجئون يف كلتا املنطقتني يعانون من 
ارتفاع شديد يف نسبة الكثافة السكانية وسوء أوضاع البنية التحتية وارتفاع نسب البطالة 
الالجئني  الغوث وتشغيل  وكالة  تعانيه  والتعليمية، يف ظل ما  الصحية  ونقص اخلدمات 

الفلسطينيني من أزمات مالية13.

أما فيما يتعلق بالظروف املعيشية واالقتصادية لالجئني الفلسطينيني يف الدول املضيفة، 
بها  يسكن  مخيمات  على  التي حتتوي  الدول  الدول:  تلك  من  نوعني  بني  الورقة  فتُميز 
الالجئون مثل: سوريا، لبنان، األردن. والدول التي ال تضم مخيمات، مثل: مصر والعراق. 
الدول املضيفة  الالجئون يف  التي يعيشها  الظروف االقتصادية الصعبة  الورقة  وتعرض 
التي ال تتخذ املستوى نفسه، ففي لبنان تفرض قيوًدا كبيرة على عمل الالجئني، أما يف 
األردن فإن فرص احلصول على عمل تكون أفضل، ما يعني أن الدول املضيفة تتباين يف 

تعاملها مع الالجئني؛ ما ينعكس على ظروفهم االقتصادية واملعيشية14.

كما تربط الورقة أوضاع الالجئني وظروفهم باحللول السياسية والسيناريوهات املقترحة 
لتلك احللول، أولها يتمثل باحلل اجلذري الذي عبر عنه بعودة الالجئني إلى أراضيهم 
االقتصادية  العالقات  تطوير  على  ذلك سيعمل  أن  اعتبار  على  األخضر"  "اخلط  داخل 
بني الدول العربية و"إسرائيل"، وثانياً: احلل اجلزئي املتمثل بعودة الالجئني -طوًعا- إلى 
دولًيا على الدول املضيفة  أراضي السلطة الفلسطينية، ويف هذه احلالة تتطلب ضغطاً 
السيناريو  أما  املضيفة.  الدول  يف  سيبقون  الذين  لالجئني  املعيشية  الظروف  لتحسني 

12. منير أبو رحمة، »األوضاع االقتصادية واملعيشية لالجئني الفلسطينيني يف ظل االحتالل اإلسرائيلي«، مؤسسة كنوز احلكمة 
للنشر والتوزيع، مجلة احلكمة، عدد 22 )2014(: 283.

13. املرجع السابق، ص 285 - 286.
14. املرجع السابق، ص 289 - 290.
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الثالث فيشير إلى بقاء الوضع على ما هو عليه، مبا ينطوي على استمرار صعوبة الظروف 
املعيشية واالقتصادية التي يعيشها الالجئون15.

التوجه الثاني: التمثيل السياسي وحماية الالجئني يف املخيمات

يتمثل الكتاب بكونه مساهمات بحثية يف ندوة، شمل تقدمي أوراق بحثية وأوراق سياسية 
السياسي  التمثيل  شملت:  الندوة  تناولتها  التي  املوضوعات  حول  وتوصيات  ومداخالت 
لالجئني يف الضفة الغربية وقطاع غزة واألوضاع السياسية واالقتصادية والوضع القانوني 
األراضي  يف  الالجئني  قضية  حيال  أساسيني  محورين  الكتاب  شمل  وعليه  لالجئني. 

الفلسطينية، وهما: التمثيل السياسي وحماية الالجئني.

مع  العالقة  العامة،  املشاركة  مثل:  بقضايا  لالجئني  السياسي  التمثيل  مسألة  تتمظهر 
املؤسسات داخل املخيم وخارجه، العالقة بني املخيم والبيئة احمليطة، القضايا املستقبلية 
املتعلقة باملفاوضات. واعتمد البحث على العمل امليداني الذي شمل خمسة مخيمات يف 
الضفة الغربية وقطاع غزة. وخلص إلى وجود قصور وفجوة يف التمثيل السياسي لالجئني 
سواء يف مخيمات الضفة الغربية أو مخيمات قطاع غزة على حد سواء. ويف هذا السياق 
الذين يرون أن ظروفهم احلياتية أسوأ  نتائج تفيد بتشاؤم الالجئني  إلى  البحث  توصل 
من تلك التي عايشها اجليل السابق. أما فيما يتعلق بعالقة الالجئني باملؤسسات فيتطرق 
البحث إلى طبيعة العالقة بني الالجئني ووكالة األونروا، الالجئني والسلطة الفلسطينية، 

الالجئني ومؤسسات املجتمع املدني16.

تقرير  أشار  فقد  واملمارسة،  املفهوم  من حيث  الالجئني  يتعلق مبسألة حماية  فيما  أما 
احتياجات  "أن  إلى  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  الغوث  وكالة  عن  صادر  استشاري 
الالجئني الفلسطينيني يف األراضي الفلسطينية للحماية كبيرة للغاية". فمفهوم احلماية 
وفًقا لوكالة الغوث فيتمثل يف أربع عناصر منها مكونني داخليني من خالل البرامج وتقدمي 

15. املرجع السابق، ص292.
16. طارق دعنا والفريق البحثي، »فجوة التمثيل السياسي لالجئني الفلسطينيني يف مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة )دراسة 
التمثيل واحلماية،  الالجئون يف وطنهم سؤال  كتاب  املخيمات(«، يف  السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية يف  لبعض اجلوانب 

)بيرزيت: معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، 2017(، ص20-22.
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اخلدمات، ومكونني خارجيني؛ يستد على حل عادل ودائم واحلماية الدولية. وتتبع الوكالة 
عدة منهجيات للممارسة احلماية مبوجب القانون الدولي17.

كما يتطرق هذا احملور إلى أشكال احلماية الثالثة، وهي احلماية املادية، احلماية القانونية، 
العون اإلنساني واملساعدات اإلنسانية، وأيًضا متنّ وضع هذه املتغيرات الثالثة يف سياق 

مقارن بني والية وكالة الغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني ومفوضية الالجئني18.

التوجه الثالث: مقاربة أوضاع الالجئني ومعاناتهم من جوانب مختلفة

أماكن  الفلسطيني" يف  الالجئ  "معاناة  أشار كل من مرمي عيتاني ومعني مناع يف كتاب 
اللجوء والشتات إلى العديد من اجلوانب التي يعاني منها الالجئون، ففي السياق القانوني 
الالجئني  وتشغيل  غوث  لوكالة  نشاط  أي  مبنع  املضيفة  الدول  بعض  بقيام  ذلك  يتمثل 
يف  باملخيمات  يتعلق  فيما  أما  وليبيا.  والعراق  مصر  مثل:  أراضيها  على  الفلسطينيني 
قراهم  إلى  العودة  من  الالجئني  منع  إلى  يحيل  القانوني  اجلانب  فإن  احملتلة  األراضي 

ومدنهم األصلية، كونها خاضعة لالحتالل19.

أما على صعيد اجلانب األمني والقضائي فتتجه هذه املقاربة بشكل أساسي نحو الدول 
الالجئني  بني  والتمييز  الفلسطينيني،  الالجئني  على  أمنية  قيوًدا  فرضت  التي  املضيفة 
الفلسطينيني واملواطنني، أما القضائي فتخلص هذه املقاربة إلى أن التعامل الفلسطيني 
ويشير  فيه.  مبالغ  أمني  لتحفظ  الفلسطينيون  ويتعرض  والريبة  الشك  من  بكثير  يكون 
الكتاب إلى اجلانب السياسي؛ فهذه املقاربة تشمل جميع الالجئني على اختالف أماكن 
تواجدهم دون متايز أو تباين، ومردنّ ذلك إلى غياب/ ضعف املرجعية السياسية التي تعبر 
عن الالجئني ال سينّما يف ظل تراجع دور منظمة التحرير الفلسطينية؛ وهنا تدخل مسألة 

متثيل الالجئني يف النسيج السياسي للفلسطينيني20.

17. عطا هندي، »إطالة احللول القصيرة الالجئون الفلسطينيون يف األراضي الفلسطينية احملتلة: التمثيل واحلماية واملساعدة«، 
يف كتاب يف كتاب الالجئون يف وطنهم سؤال التمثيل واحلماية، )بيرزيت: معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، 2017(، ص 

 .49-50
18. املرجع السابق، ص51 - 53 .

19. مرمي عيتاني ومعني مناع، معاناة الالجئ الفلسطيني، )بيروت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 2010(، ص 52-53.
20. املرجع السابق، ص 61 - 69
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أما على الصعيد االجتماعي فقد أبرز الكتاب مدى صعوبة الظروف التي يعيشها الالجئون 
الفلسطينيون على اختالف أماكن تواجدهم، وتتباين هذه الظروف تبًعا للسياسات املطبقة 
يف الدول املضيفة، أما فيما يتعلق باملخيمات يف الضفة الغربية وقطاع غزة، فباإلضافة 
إلى سوء األوضاع املعيشية، تُعد ممارسات االحتالل واالعتداءات املتكررة على املخيمات 
بني  الصحية  األوضاع  سوء  إلى  الصحي  اجلانب  ويشير  الالجئون.  يعانيه  ما  أبرز  من 
الالجئني وانتشار األمراض، يف ظل نقص اخلدمات املقدمة لالجئني على اختالف أماكن 

تواجدهم21.

التوجه الرابع: عالقة وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني بالالجئ الفلسطيني 

جاءت دراسة كل من لورد حبش وروكسانا سالمة وبهاء توام حتت عنوان "املعاجلة الصحفية 
الفلسطيني دراسة حتليل  بالالجئ  الفلسطينيني  الالجئني  الغوث وتشغيل  وكالة  لعالقة 
مضمون لصحف األيام -القدس-احلياة اجلديدة"، لتبرز دور الصحف احمللية الفلسطينية 
مدى  وتوضيح  الفلسطينيني،  والالجئني  الغوث  وكالة  بني  ما  العالقة  جوانب  تغطية  يف 

اهتمام الصحف يف إظهار أولوية عالقة الالجئني بوكالة األونروا22.

ليس  بالالجئ  الغوث  وكالة  لعالقة  الصحف  تغطية  أن حجم  على  الدراسة  هذه  أكدت 
املسألة  يف  الرئيسية  القضايا  من  كونه  املوضوع؛  هذا  أهمية  من  الرغم  على  كبيًرا 
الفلسطينية، كما أن نتائج التحليل أظهرت عدم وجود اهتمام أو تركيز من قبل الصحف 
على املواضيع اجلوهرية واخلالفية بني الالجئ والوكالة، وجتلى ذلك يف تغطية الصحف 
ملواضيع متفرقة، وهي املواضيع التي ال متت للقضايا اجلوهرية بصلة. باإلضافة إلى ذلك 
أكدت نتائج الدراسة على غياب صوت الالجئ الفلسطيني يف الصحف، وجتلى ذلك من 
خالل اعتماد الصحف على نقل األخبار ولم تعتمد على إجراء معاجلة معمقة يف عالقة 
الالجئ بوكالة الغوث ومن خالل استخدامها ألشكال صحفية أخرى مثل القصة الصحفية 

والتحقيق الصحفي23.

21. املرجع السابق، ص70 - 80 .
األيام  لصحف  مضمون  دراسة حتليل  الفلسطيني  بالالجئ  الغوث  وكالة  لعالقة  الصحفية  املعاجلة  وآخرون،  حبش  ورد   .22

-القدس -احلياة اجلديدة، )بيرزيت: مركز تطوير اإلعالم، 2018(، ص7.
23. املرجع السابق، ص68.
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فيما يتعلق باملسؤولية االجتماعية24 لدى الصحف يف تغطية قضية الالجئني ملا لها من 
أهمية وخصوصية يف املجتمع الفلسطيني، أظهرت نتائج الدراسة غياب وجود مسؤولية 
مجتمعية لدى الصحف الثالث يف تخصيص مساحة يف اجلريدة لتغطية قضايا وهموم 
الالجئني، إال أن الصحف تعطي ملواضيع الرياضة واإلعالنات واملنوعات مساحة تفوق 
مقارنة  والربحي  التجاري  البعد  يدل على  الذي  األمر  الالجئني،  بكثير من قضية  أكثر 

بالقضايا الوطنية ومنها قضية الالجئني25. 

مصطلحات الدراسة

أواًل: الالجئ الفلسطيني: عرفت االتفاقية الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
عام 1951 الالجئ يف املادة )1( فقرة )2( بأنه: "كل من وجد نتيجة ألحداث وقعت قبل 
األول من كانون الثاني/ يناير 1951 وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد 
بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة بسبب آرائه السياسية 
خارج البالد التي يحمل جنسيتها وال يستطيع أو ال يرغب يف حماية ذلك البلد بسبب هذا 
اخلوف، أو كل من ال جنسية له وهو خارج بلد إقامته السابقة وال يستطيع أو ال يرغب 

بسبب ذلك اخلوف يف العودة إلى ذلك البلد"26.

أما امليثاق الوطني الفلسطيني فقد عرف الالجئني الفلسطينيني يف مادته السادسة على 
 1947 عام  فلسطني حتى  عادية يف  إقامة  يقيمون  كانوا  الذين  العرب  "املواطنون  أنهم: 
سواء من أخرج منها أو بقي فيها وكل من ولد ألب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل 

فلسطني أو خارجها هو فلسطيني"27.

وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة  تعرف  الفلسطينيني:  الالجئني  مخيمات  ثانًيا: 
الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدنى املخيم بأنه: "قطعة من األرض مت وضعها حتت 
بهدف  املضيفة  احلكومة  قبل  من  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  غوث  وكالة  تصرف 
إسكان الالجئني الفلسطينيني وبناء املنشآت لالعتناء بحاجاتهم. أما املناطق التي لم يتم 
24. يقصد باملسؤولية االجتماعية هي مدى اهتمام الصحف يف تسليط الضوء على قضية ما من الناحيتني الكمية ولشكلية يف 

املواد التي تتناولها.
25. املرجع السابق، ص 68 - 69.

26. عصام عدوان، الالجئ الفلسطيني إشكاالت التعريف واحللول الواجبة، )دمشق: دار واجب، 2012(، ص8.
الفلسطينية،  الدراسات  مؤسسة   ،2/6/1964 عليه  املصادق  الفلسطيني،  القومي  »امليثاق  الفلسطينية،  التحرير  منظمة   .27

https://bit.ly/2qrROA0، ص2. 
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وعيادات  مدارس  لألونروا  فإن  ذلك،  ومع  تعتبر مخيمات.  الغاية فال  لتلك  تخصيصها 
الفلسطينيني،  لالجئني  كبير  تواجد  يوجد  حيث  املخيمات  خارج  توزيع  ومراكز  صحية 

كمنطقة اليرموك بالقرب من دمشق يف سورية"28.

ثالًثا: االحتياجات األساسية: تعددت التعريفات حول مفهوم االحتياجات األساسية، إال 
من خالل  احلياة،  قيد  على  للبقاء  اإلنسان  يحتاجه  ما  كل  عن  تعبر  العام  باملعنى  أنها 
إشباع رغباته املختلفة. ومن تلك التعريفات "املطالب االجتماعية والثقافية واالقتصادية 
أنها: "حالة عدم  تُعرنّف على  أو  والرفاهية واإلجناز".  البقاء  واملادية من أجل  والنفسية 
توازن يشعر بها الفرد أو اجلماعة أو املجتمع، نتيجة لإلحساس بالرغبة يف حتقيق هدف 

معني، يحتاج حتقيقه إلى زيادة كفاءة التنظيم االجتماعي يف املجتمع"29.

رابعًا: اللجان الشعبية: "مت تشكل هذه اللجان من قبل املراكز اخلدماتية التابعة لألونروا 
وقطاع غزة.  الغربية  الضفة  الالجئني يف  أخرى يف مخيمات  مراكز شبابية وجلان  من 
شؤون  دائرة  اعتمدت  فقد  والقانونية  السياسية  املخيمات  وضع  خصوصية  وبسبب 
السياسية  الفعاليات  من  أساساً  تشكلت  التي  الشعبية  جلنته  مخيم  كل  يف  الالجئني 
اللجان  وتهدف  الدائرة".  برامج  يف  كشريك  اللجان  هذه  واعتبرت  والعلمية،  والوطنية 
الشعبية يف كافة املخيمات الفلسطينية إلى تلبية احتياجات الالجئني املختلفة وحتسني 
حقوقهم  عن  الدفاع  ذلك  إلى  باإلضافة  واجتماعية،  اقتصادية  من  املعيشية  ظروفهم 

املشروعة يف العودة والتعويض.30

نبذة عامة عن املخيمات

1. مخيمات شمال الضفة: 

1. مخيم العني: يعرف مخيم العني باسم مخيم عني بيت املاء؛ وذلك نسبة لوجود عني 
تسمى بيت املاء تقع غرب املخيم، كما يعد مخيم العني أول مخيم أنشئ يف الضفة الغربية 

https:// ،»28. موقع وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدنى، »الالجئني الفلسطينيني
.bit.ly/36lRtyx

منهجية«،  نظرية  »رؤية  الشاملة  للتنمية  كمدخل  احملليني  للسكان  األساسية  االحتياجات  »تقدير  احلايس،  الوهاب  عبد   .29
)القاهرة: جامعة عني شمس، https://bit.ly/2RsuVaN ،)2016، ص2-3.

30. سعيد نادر، »البنى املؤسساتية يف مخيمات الالجئني الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة«، برنامج دراسات التنمية 
جامعة بيرزيت، https://bit.ly/2ZaxqCs، ص32.
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بشكل عام ونابلس بشكل خاص لذلك يعرف أيًضا باسم مخيم رقم )1(. كانت نشأة مخيم 
نسبة عدد  بلغت  وقد  النكبة،  آثر  على  الفلسطيني  الشعب  تهجير  مع   1948 عام  العني 
اللد،  يافا،  مناطق عكا، حيفا،  من  وأغلب سكانه هجروا  نسمة،  ألفي  آنذاك  املهجرين 

وأقيم املخيم على مساحة تبلغ ما يقارب )45( دومًنا31.

يعاني املخيم من مشاكل رئيسية تتمثل باالكتظاظ السكاني الشديد، فنمو املجتمع بازدياد 
واملساحة املقام عليها املخيم ثابتة ومحدودة فال يوجد أرصفة جانبية أو حتى مساحة 
تفصل بني املساكن، فيسكنه حوالي 6,750 الجًئا مسجاًل لدى وكالة الغوث، كذلك من 

مسألة البطالة العالية وبحسب إحصائيات وكالة الغوث بلغت هذه النسبة 32%25.

2. مخيم بالطة: تأسس مخيم بالطة عام 1950، ويعد اليوم من أكبر مخيمات الضفة 
الغربية من حيث عدد السكان؛ فيسكنه أكثر من 23 ألف الجئ مسجل لدى وكالة غوث 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني، وأغلب سكان املخيم منحدرون من 60 قرية مختلفة تابعة 
ملناطق اللد ويافا والرملة، وكباقي املخيمات يعاني املخيم من ارتفاٍع عاٍل يف نسبة البطالة 

تصل إلى 33%25.

3. مخيم عسكر: أنشأت وكالة الغوث مخيم عسكر عام 1950، وذلك بعد قيام وكالة غوث 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني باستئجار قطعة األرض من احلكومة األردنية على مساحة 
تبلغ 0,12 كم، إال أنه نتيجة النمو الشديد يف عدد السكان توسعت مساحة املخيم إلى 
0,1 كيلو متر إضايف عام 1965، لكن هذا التوسع لم يعالج إشكالية االكتظاظ السكاني؛ 
فوصل عدد الالجئني املسجلني لدى وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني حلوالي 
15,900، وتبلغ نسبة البطالة بني سكان املخيم 28%، وجتدر اإلشارة إلى أن أصل سكان 

املخيم ينحدرون من 36 قرية مختلفة تابعة ملناطق حيفا ويافا واللد34.

.https://bit.ly/389uyYu ،4/5/2011 ،»31. اللجنة الشعبية خلدمات مخيم عني بيت املاء محافظة نابلس، »حول مخيم العني
https://bit. ،»32. وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدنى، »مخيم رقم واحد لالجئني

 .ly/30KNtFG
https://bit. لالجئني«،  بالطة  »مخيم  األدنى،  الشرق  يف  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة   .33

.ly/2OWWjvW
https://bit. لالجئني«،  عسكر  »مخيم  األدنى،  الشرق  يف  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة   .34

 .ly/2RsAbuN
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4. مخيم الفارعة: أنشئ مخيم الفارعة عام 1949 كسائر مخيمات الضفة الغربية وذلك 
احلكومة  من  األرض  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  الغوث  وكالة  استأجرت  أن  بعد 
األردنية، وتبلغ مساحة املخيم 0,26 كم ويعيش على هذه املساحة 7,600 الجئ مسجل 
لدى وكالة الغوث وتشغيل الفلسطينيني، وما يجدر ذكره أن املخيم أصبح حتت سيطرة 
السلطة الفلسطينية يف أعقاب توقيع اتفاق »واي ريفر«، ويعود أصل سكان مخيم الفارعة 

إلى 30 قرية مختلفة تابعة ملناطق شمال يافا35.

إن أغلب سكان املخيم يعملون يف القطاع الزراعي ولكن كسائر املخيمات يعاني الفارعة 
من وضع اقتصادي مترٍد؛ حيث تصل نسبة البطالة بني سكان املخيم بحسب إحصائيات 

وكالة الغوث إلى 36%22.

مخيمات وسط الضفة:

5. مخيم األمعري: يرجع سبب تسمية مخيم األمعري نسبة إلى »منجرة األمعري« التي 
بـ«وادي  قيامه  قبل  املخيم  يسمى  كان  كما  والقدس،  اهلل  رام  شارع  على  موجودة  كانت 
النكاع« وذلك بسبب جتمع املياه فيه. كما يعد مخيم األمعري من أوائل املخيمات التي 
أما مساحة املخيم  3 كم جنوب مدينة رام اهلل،  النكبة، حيث يقع على بعد  نشأت بعد 
اليوم  املخيم  وأصبح  توسعت  املساحة  أن هذه  إال  دومًنا   92 تبلغ  كانت  التأسيس  فعند 
مقيًما على مساحة تبلغ 360 دومًنا37؛ نتيجة ازدياد عدد سكان املخيم حيث بلغت نسبة 
عدد الالجئني املسجلني لدى الوكالة حوالي 10,500 الجئ38، وينحدر سكان املخيم من 
عدة مدن فلسطينية: يافا، والرملة، واللد، وجزء منهم من قرى القدس39. ويعاني املخيم 
من مشاكل رئيسية منها ارتفاع نسبة البطالة التي تبلغ 27% بحسب إحصائيات وكالة 

الغوث40.

https://bit. الفارعة لالجئني«،  »مخيم  األدنى،  الشرق  الفلسطينيني يف  الالجئني  وتشغيل  املتحدة إلغاثة  األمم  وكالة   .35
 .ly/2rpia5X

36. املرجع السابق.
.https://bit.ly/2OTLOJK ،7/6/2010 ،»37/ دائرة شؤون الالجئني منظمة التحرير الفلسطينية، »مخيم األمعري

https://bit.،»لالجئني األمعري  »مخيم  األدنى،  الشرق  يف  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة   .38
.ly/36fW5Fp

39. دائرة شؤون الالجئني، »مخيم األمعري«.
40. وكالة األمم املتحدة، »مخيم األمعري لالجئني«.
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6. مخيم اجللزون: أقيم مخيم اجللزون عام 1949 على مساحة تبلغ 0,25 كم، أي ما 
يقارب 250 دومًنا، وهي األراضي التي استأجرها الصليب األحمر من أهالي قرية جفنا، 
إال أن هذه املساحة امتدت اليوم لتبلغ حوالي 337 دومًنا، يرجع سبب تسمية املخيم بهذا 
االسم إلى عني اجللزون التي ما زالت موجودة لغاية اآلن41. وبحسب إحصائيات وكالة 
 11,000 نسبتهم  بلغت  اجللزون  مخيم  يف  لديهم  املسجلني  الالجئني  عدد  حول  الغوث 

الجئ42.

6. مخيم قلنديا: تأسس مخيم قلنديا عام 1949؛ إلسكان الالجئني الفلسطينيني الذين 
كانوا يقطنون يف جتمعات غير الئقة يف أطراف رام اهلل والبيرة، وكانت تبلغ مساحته يف 
ذلك الوقت 230 دومًنا إال أنها تضاعفت إلى ما يقارب 353 دومًنا43، ويسكنه ما يقارب 
11 ألف الجئ مسجل لدى وكالة الغوث وتشغيل الفلسطينيني44، ويعود أصل سكان املخيم 
أن  »ويقدر  والقدس45.  ويافا  والرملة  اللد  مثل  49 قرية ومدينة فلسطينية مختلفة  إلى 

–حوالي- شخًصا واحًدا من بني كل خمسة أشخاص يف املخيم عاطٌل عن العمل«46.

مخيمات جنوب الضفة:

8. مخيم عايدة: نشأ عام 1950 ويقع املخيم ما بني مدينتي بيت حلم وبيت جاال، وسمي 
مبخيم عايدة بحسب الروايات؛ نسبة إلى صاحبة األرض التي أقيم عليها املخيم، حيث 
كان توجد عليه قهوة تسمى »قهوة عايدة«، وكسائر باقي املخيمات أقيم مخيم عايدة على 
أرض استأجرتها وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني من احلكومة األردنية، ويعود 
أصل سكان املخيم إلى 17 قرية مختلفة تابعة للجزء الغربي من مدينتي القدس واخلليل. 
ويعاني املخيم من ضيق املساحة التي تبلغ 0,71 كم وهي مساحة ال تتناسب مع األعداد 
االكتظاظ  املخيم من مسألة  معاناة  إلى  أدى  الذي  األمر  املخيمات؛  املتزايدة من سكان 
السكاني الشديد، فيسكنه 4,700 الجئ مسجل لدى وكالة الغوث على املساحة نفسها 

.https://bit.ly/367N15W ،»41. موسوعة املخيمات الفلسطينية، »مخيم اجللزون
https://bit.،»لالجئني اجللزون  »مخيم  األدنى،  الشرق  الفلسطينيني يف  الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة   .42

 .ly/36fW5Fp
.https://bit.ly/2DRwHdx ،»43. موسوعة املخيمات الفلسطينية، »مخيم قلنديا

https://bit. لالجئني«،  قلنديا  »مخيم  األدنى،  الشرق  يف  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة   .44
.ly/2GpV7Mx

45. موسوعة املخيمات، »مخيم قلنديا«. 
46. وكالة األمم املتحدة، »مخيم قلنديا لالجئني«. 
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مشاكل  من  عايدة  مخيم  أهل  يعاني  املخيمات  باقي  وكحال  املخيم،  عليها  أنشئ  التي 
اقتصادية فيما يتعلق بالبطالة العالية والفقر إذ تصل نسبة البطالة إلى 47%43.

9. مخيم الفوار: أسس املخيم عام 1950، وكانت تبلغ مساحة الفوار عند إنشائه 108 
دومنات، إال أنه اليوم توسع ووصلت مساحته إلى 238 دومًنا48، ويقطن املخيم ما يقارب 
أهل  ويعاني  الفلسطينيني،  الالجئني  وتشغيل  غوث  وكالة  لدى  مسجل  الجئ  آاللف   8
املخيم من مشكلة رئيسية تتمثل بالنسبة العالية من البطالة التي تصل إلى 32% بحسب 
إحصائيات وكالة الغوث49، ويعود أصل سكان الفوار إلى 18 قرية مختلفة تابعة لكل من 

مناطق غزة واخلليل وبئر السبع50.

10. مخيم العروب: أقامت مخيم العروب وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف 
منطقة تسمى وادي الصقيع عام 1949 على مساحة تبلغ 0,27 كم فقط، وهي املنطقة 
التي استأجرتها وكالة الغوث من احلكومة األردنية آنذاك، واستمد املخيم اسمه من اسم 
املكان الذي أقيم عليه؛ ملا تتمتع به املنطقة من ينابيع مياه عذبة، وتعني كلمة العروب املاء 
الرملة  33 قرية مختلفة مثل:  ينحدرون من  املخيم  أن سكان  بالذكر  العذب51. واجلدير 
واخلليل وغزة، كما وصل عدد الالجئني املسجلني لدى وكالة الغوث يف مخيم العروب إلى 
10,400 الجئ، ويف ظل تردي األوضاع االقتصادية واملعيشية لدى سكان املخيم وصلت 

نسبة البطالة إلى 52%30.

2. خلفية عامة حول املسح

طريق  عن  املسحي  املنهج  استخدمت  إذ  الكمية؛  الدراسات  من  تعتبر  الدراسة  هذه 
املجموعات  يف  تتمثل  التي  النوعي  البحث  أدوات  استخدام  إلى  باإلضافة  االستبانة، 
املركزة. كما استخدم منهج املقارنة لعمل مقارنات بني املخيمات يف املناطق املختلفة. وقد 

مت العمل على إجناز املسح امليداني من خالل املراحل اآلتية:  

https://bit. لالجئني«،  عايدة  »مخيم  األدنى،  الشرق  يف  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة   .47
.ly/340H3Co

.https://bit.ly/33ZnvOP ،»48. وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية -وفا، »مخيم الفوار
https://bit. لالجئني«،  الفوار  »مخيم  األدنى،  الشرق  يف  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة   .49

.ly/3az91tm
50. املرجع السابق.

 .https://bit.ly/2OV9Gg2 ،»51. موسوعة املخيمات الفلسطينية، »مخيم العروب
https://bit. لالجئني«،  عايدة  »مخيم  األدنى،  الشرق  يف  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة   .52

.ly/34XluUB



22

واقع الالجئين الفلسطينيين واحتياجاتهم في مخيمات الضفة الغربية

منهجية العمل يف الدراسة 
املرحلة التحضيرية:

1. مت العمل على مراجعة األدبيات السابقة املختلفة ذات الصلة مبوضوع الدراسة، كما 
مت الرجوع للدراسات اإلحصائية التي تتناول احتياجات الالجئ الفلسطيني وتطوير ورقة 
مفاهيمية، إذ قامت بإعدادها الباحثة روكسانا سالمة يف معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات 

الدولية.

2. مت عقد عدة لقاءات مرجعية، إذ ُعقد ما بني )8-6( لقاءات لتطوير مؤشرات املسح 
ومناقشة محاور الدراسة ومؤشراتها، فقد حضرها د. لورد حبش و أ. سهيلة عبد اللطيف، 
وروكسانا سالمة وسجى طرمان من معهد إبراهيم أبو لغد، وأمين عبد املجيد من مركز 

التنمية.  

على  تدربيهم  ومت  ميدانيات  باحثات  ثالث  من  املكون  امليداني  البحث  فريق  تشكيل   .3
روكسانا  من  كل  فقامت  احتياجاتهم،  وقضايا  الالجئني  مفاهيم  وحول  البحث  منهجية 
سالمة وسجى طرمان بالبحث امليداني يف 9 مخيمات )عسكر، الفارعة، عني بيت املاء، 
مخيم  يف  دحيدل  ماري  والباحثة  العروب(،  عايدة،  قلنديا،  اجللزون،  األمعري،  بالطة، 

الفوار. 

مرحلة املسح امليداني:

1. مت العمل على تطوير استمارة أولية بناء على ما مت طرحه يف املرحلة التحضيرية، حيث 
مت اختبار االستمارة األولية يف مخيم األمعري ومت التعديل عليه بناء على ذلك، إذ قام أمين 

عبد املجيد من مركز التنمية بإعداد االستمارة وتطويرها. 

2. مت عقد عدة مقابالت معمقة ولقاءات تشاورية مع مجموعات مركزة مع املؤسسات 
الفاعلية داخل املخيمات من املراكز الشعبية واللجان النسوية، إذ مت عقد 3 لقاءات مع 
املركز النسوي يف مخيم األمعري، وباإلضافة إلى ذلك كان هناك لقاء مع مجموعة مركزة 
املخيم؛ ملراجعة  الشعبية يف  اللجنة  لقاءات مع  من نساء مخيم األمعري، وكذلك عقد3 

االستمارة وتطوريها بصيغتها النهائية.
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تتراوح  الذين  املخيمات  مقابلة سكان  يتم  أن  على  امليداني  العمل  منهجية  وضع  3. مت 
أعمارهم ما بني )55-18( سنة.

4. مت إجراء املسح امليداني مع )450( فرًدا بواقع )45( استمارة يف املخيم الواحد، بنسبة 
خطأ أقل من %2. 

5. كما مت إجراء مقابالت مع كل من اللجنة الشعبية واملركز النسوي يف كل مخيم، أي يف 
املخيمات العشرة التي مت استهدافها، مبجموع )20( مقابلة. اجلدول أدناه يوضح أسماء 

األشخاص الذين مت مقابالتهم ومواعيد املقابالت53.

مرحلة التحليل والكتابة:

شكل فريق بحثي لتحليل نتائج املسح امليداني وكتابة الدراسة، وعليه مت كتابة االستنتاجات 
ووضع التوصيات، حيث قامت الباحثة الرئيسية د. لورد حبش ومساعدة الباحثة روكسانا 
سالمة بإعداد الدراسة وكتابة التحليالت، كما قامت فيروز سالمة بتفريغ مقابالت اللجنة 

الشعبية واملراكز النسوية وعمل مقارنات أولية. 

حتديات العمل امليداني
واجه العمل امليداني عدة صعوبات وحتديات، متمثلة بـ:

1. إن فترة العمل امليداني كانت من الثامنة صباًحا وحتى اخلامسة عصًرا، وهي الفترة 
التي تكون فيها فئة الذكور يف وظائفها خارج املخيمات.

2. كان هناك رفض عند بعض سكان املخيمات لتعبئة االستمارة لتخوفهم من احلديث عن 
ا السياسية منها، كدور األحزاب السياسية واملؤسسات الرسمية  بعض القضايا وال سيمنّ

املختلفة.

3. إن مخيمات الضفة الغربية هي األكثر عرضة واستهداًفا القتحامات اجليش اإلسرائيلي، 
وهذا ما تزامن مع العمل امليداني، فبعد أسبوع واحد من إنهاء املسح امليداني يف مخيم 
العروب يف اخلليل، اقتحم اجليش اإلسرائيلي املخيم، أي أن العمل امليداني يف املخيمات 

أكثر صعوبة وأقل أمًنا من باقي مناطق الضفة الغربية.

53. أنطر ملحق رقم )3(.



24

واقع الالجئين الفلسطينيين واحتياجاتهم في مخيمات الضفة الغربية

توزعت العينة من حيث اخللفية العامة الدميغرافية واالجتماعية بالشكل اآلتي:
فيما يأتي خلفية عامة اجتماعية ودميغرافية حول الالجئني الفلسطينيني املشاركني يف املسح.

جدول رقم )1(: التوزيع النسبي للمشاركني يف املسح حسب اجلندر

النسبة املئويةالعدداجلندر
 49.8%224الذكور
 50.2%226اإلناث
 100%450املجموع

جدول رقم )2(: التوزيع النسبي للمشاركني يف املسح حسب الفئات العمرية 

النسبة املئويةالعددالفئة العمرية 

29 - 18138%30.7
44 - 30182%40.4
55 - 45130%28.9
100%450املجموع

جدول رقم )3(: التوزيع النسبي للمشاركني يف املسح حسب احلالة العملية

النسبة املئويةالعدداحلالة العملية
40%180يعمل بوقت كامل 

9.3%42يعمل بوظيفة جزئية 
8.9%40متعطل ويبحث عن عمل

4.4%20متفرغ/ة للدراسة 

29.8%134متفرغ/ة ألعمال املنزل
1.8%8ال يعمل وال يبحث عن عمل
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2.9%13متقاعد

2.4%11عاجز/ة عن العمل

0.4%2غير ذلك

100%450املجموع

جدول رقم )4(: التوزيع النسبي للمشاركني يف املسح حسب احلالة االجتماعية

النسبة املئويةالعدداحلالة االجتماعية 

20.2%91أعزب/ عزباء
1.6%7خاطب/خاطبة
73.3%330متزوج/ متزوجة
0.9%4مطلق/ مطلقة
3.1%14أرمل/ أرملة 

0.9%4منفصل/ منفصلة 
450%450املجموع

جدول رقم )5(: التوزيع النسبي للمشاركني يف املسح حسب التحصيل العلمي

النسبة املئويةالعددالتحصيل العلمي  

0.7%3أمي
0.4%2ُمِلم

أساسي
)األساسي، إعدادي، ابتدائي، متوسط(

181%40.2

31.8%143ثانوي

9.1%41دبلوم متوسط )شهادة كلية(
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17.8%80بكالوريوس فأعلى 
100%450املجموع

جدول رقم )6(: التوزيع النسبي للمشاركني يف املسح حسب عدد أفراد األسرة

النسبة املئويةالعددعدد أفراد األسرة 

1-363%14

4-6237%52.7

7-9120%26.7

6.4%29أكثر من 10

0.2%1ال يوجد معلومات حوله
100%450املجموع

جدول رقم )7(: التوزيع النسبي للمشاركني يف املسح حسب املناطق

النسبة املئويةالعددمناطقًيا

40.7%183شمال

30.4%137وسط

28.9%130جنوب

450100املجموع
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نتائج املسح امليداني

كشفت نتائج املسح العديد من املؤشرات التي تتناول الواقع يف املخيمات وما يراه الالجئون 
املستهدفون يف املسح يف )10( مخيمات مختلفة يف الضفة الغربية، حيث اتسمت احلالة 
بشكل عام بعدم الرضى عن الواقع املعيشي، وقد مت تقسيم إجابات الالجئني حول واقعهم 
املعيشي إلى أربعة محاور أساسية: األول يتعلق بفاعلية املؤسسات الرسمية وغير الرسمية 
العاملة يف املخيم، والثاني مرتبط بواقع اخلدمات األساسية والبنى التحتية يف املخيم، 
تقييم  حول  األخير  واحملور  املخيم،  والنسائي يف  الشبابي  التمثيل  حول  الثالث  واحملور 

األولويات واالحتياجات التطويرية يف املخيم.

الالجئ  املختلفة ودوره يف خدمة  واملؤسسات  الفواعل  2. احملور األول: فاعلية 
وقضاياه

2.1 دور األحزاب واحلركات واملؤسسات احلكومية واألهلية

حيث  من  ودورها  السياسية  واحلركات  األحزاب  أداء  املبحوثني  الالجئني  غالبية  قينّم 
خدمتها للقضايا السياسية حلقوق الالجئني، حيث اعتبروا مستوى أدائهم ضعيًفا، وهذا 
يظهر من خالل النتائج التي جاءت بنسبة 50%، كان تقييم األداء الضعيف متشابًها سواًء 
بني األحزاب واملؤسسات احلكومية واألهلية ودائرة شؤون الالجئني، وهذا يظهر أن هذه 
املؤسسات يف رأي الالجئ ال تقوم بالدور املنوط بها من حيث خدمة القضايا السياسية 
التي تعتبر حجًرا أساسًيا من القضية الفلسطينية، وهذا التقييم مت االتفاق عليه جيلًيا 

وجندرًيا ومناطقًيا حيث لم يكن هناك اختالف.
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ودائرة  واحلكومية،  األهلية  املؤسسات  واحلركات،  األحزاب  من  كل  لدور  الالجئني  تقييم  يوضح  جدول 

شؤون الالجئني

دور األحزاب التقييم
واحلركات 
السياسية

املؤسسات 
األهلية 

الفلسطينية

املؤسسات 
احلكومية

الفلسطينية

دائرة شؤون 
الالجئني

17.6%13.3%12.9%14.9%جيد

14.7%19.6%16.9%18.4%متوسط

50.9%60.4%55.1%54.9%ضعيف

16.9%6.7%15.1%11.8%ال أعرف

100.0%100.0%100.0%100.0%املجموع

من ناحية الفئات العمرية كانت نسبة تقييم الضعيف تزداد مع ازدياد العمر وهذا يدلل 
على أنه من كانت أعمارهم تتراوح ما بني )55-30( يعتبرون أن اخلدمات التي تقدمها 
التي  للفترات  إلى مقارنتهم  إلى املستوى املطلوب وهذا يشير  هذه املؤسسات ال ترتقي 
عاشوها، وهذا يعود إلى أمرين: إما أن اجليل األكبر يقارن مع الفترات السابقة أو أن 

اجليل األصغر لديه نظرة تفاؤلية حول املستقبل.

وقدرتهم  النساء  إملام  عدم  نسبة  ارتفاع  يالحظ  جندرية  ناحية  من  الوضع  تقييم  حول 
على احلكم بدور األحزاب واملؤسسات املختلفة، حيث كانت نسبة »ال أعرف« تتراوح ما 
بني 11.8% و16.8%، وهذا يدلل على عدم انخراط النساء باحلياة السياسية والتفاصيل 
اليومية، رمبا يعكس ذلك عدم مشاركتهن يف مراكز صنع القرار؛ األمر الذي ال يساعدهن 

يف إصدار األحكام حول هذا املوضوع.

وقينّم 40.4% من املبحوثني التنسيق والتعاون بني املؤسسات املختلفة )احلكومية/املدنية( 
بالضعيف، بينما اعتبر 27.3% بأنه جيد، وهذه النسبة تقاربت نوًعا ما من الذين اعتبروا 
أن هذا التنسيق جيد بواقع 20.9%، فواضح أن األكثرية يرون أن عملية التنسيق لم ترتق 
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بني املؤسسات للمستوى املطلوب، ولو كان هناك تنسيق فيما بينهم لكانت عمت الفائدة 
على الالجئني.

 

2.2 مدى استجابة املؤسسات العاملة يف املخيمات الحتياجات الالجئني

لكن  االستمارات،  أسئلة  يف  استخدامه  مت  كونه  تغيره  ميكن  ال  االستجابة  مصلح  إن 
للتوضيح ميكن التعديل عليه بالشكل التالي: مدى استجابة املؤسسات العاملة يف املخيمات 

الحتياجات الالجئني.

اعتبر املبحوثون أن املؤسسات العاملة يف املخيمات تستجيب بدرجات متفاوتة الحتياجات 
غوث  وكالة  وحصدت  و%42.2.   %12.4 بني  ما  الدرجات  هذه  وتراوحت  الالجئني، 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني املركز األول من حيث استجابتها يف بعض األحيان بنسبة 
42.2%، أما نسبة االستجابة يف بعض األحيان ما بني املراكز النسوية واللجان الشعبية 
واملراكز الشبابية وجمعيات تأهيل املعاقني ونادي الطفل فكانت متقاربة تتراوح ما بني 

21.3% و %36.2.

كما كان تقييم املبحوثني لعدم استجابة هيئات املؤسسات املختلفة إلى احتياجاتهم بدرجات 
متقاربة، حيث تراوحت النسبة ما بني 19.6% و 24.9%، باستثناء تقييم مراكز الشباب 

الذي حصل على أعلى نسبة من التقييم يف عدم االستجابة %31.1.
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فواضح أن هناك تقارب يف وجهات النظر حول أداء هذه املؤسسات وقدرتها على االستجابة 
بشكل دائم الحتياجات الالجئ، حيث تراوحت النسبة ما بني 12.4% و 21.1%، ويدلل ذلك 
أن هذه املؤسسات الفاعلة يف املخيمات مطلوب منها من وجهة نظر الالجئني أن تقوم بدور 

فاعل أكثر.

      جدول يوضح تقييم الالجئني ملدى استجابة املؤسسات الرسمية داخل املخيم

املركز التقييم
النسوي

وكالة الغوث 
وتشغيل 
الالجئني 

الفلسطينيني

اللجنة 
الشعبية

املراكز 
الشبابية

جمعية 
تأهيل 
املعاقني

نادي 
الطفل

دائما 
تستجيب 

الحتياجات 
املخيم

%12.4%18.0%21.1%17.1%21.1%10.0

عادة ما 
تستجيب 

الحتياجات 
املخيم

%12.4%12.7%15.3%10.4%14.7%9.3

تستجيب 
الحتياجات 

املخيم 
يف بعض 
األحيان

%35.8%42.2%36.2%26.0%26.7%21.3

ال تستجيب 
نهائًيا 

الحتياجات 
املخيم

%21.3%24.9%22.0%22.0%23.6%19.6
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23.1%13.8%14.4%5.3%2.2%17.6%ال أعرف
16.7%2%9%--4%ال يوجد
100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%املجموع

2.3 تقييم دور اللجنة الشعبية

متفاوتة،  بدرجات  ولكن  باإليجابي  الشعبية  اللجنة  لدور  املبحوثني  الالجئني  تقييم  جاء 
تراوحت ما بني جيدة ومقبولة؛ حيث كانت حتظى هذه الدرجات ما بني 58-40%. يف 
الوقت الذي اعتبر فيه ثلث الالجئني أن دور اللجنة الشعبية يف املخيمات غير مقبول، 
وهذا يشمل جميع املجاالت، سواء كانت مساهمتهم يف إدارة املخيم أو يف تقييم اخلدمات 
االنفتاح على  ومشاكلهم وحتى يف مسألة  املواطنني  إلى شكاوى  االستماع  أو  وتطويرها 
و%39.3    %33.8 بني  ما  القبول  عدم  نسبة  تراوح  فقد  والفردية،  اجلماعية  املبادرات 
محتلة النسبة األكبر عند مقارنتها مع اعتبار تقييم اللجنة الشعبية ما بني املقبول واجليد.

جدول يوضح تقييم الالجئني لدور اللجنة الشعبية يف قضايا مختلفة

مساهمتهاالتقييم
يف إدارة
املخيم

مساهمتها يف تقييم 
اخلدمات املقدمة 

من مؤسسات أخرى 
وتطويرها

االستماع 
إلى شكاوى 
املواطنني 
ومشاكلهم

 االنفتاح 
على املبادرات 

املجتمعية

تطوير 
اخلدمات 
املقدمة 
بشكل عام

22.4%20.4%26.7%17.3%26.7%جيد

34.2%20.7%28.4%34.4%30.9%متوسط

36.9%39.3%33.8%35.6%34.4%ضعيف

6.4%19.6%11.1%12.7%8.0%ال أعرف

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%املجموع
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كشفت البيانات أن هناك فروًقا كبيرة بني الذكور واإلناث فيما يتعلق مبعرفتهم بدور اللجنة 
الشعبية وعملها، حيث تراوحت نسبة »ال أعلم« لدى النساء ما بني 11.5%- 31.4%، بينما 
نسبة »ال أعلم« عند الذكور تراوحت بني 7.6%-0.9%، وهذا الفرق الشاسع يعني عدم 

وجود عالقة تفاعلية مباشرة بني اإلناث واللجنة الشعبية.

3.احملور الثاني: اخلدمات األساسية املقدمة لالجئني

ُهنالك إجماع يف الرؤية بني ُكل من املبحوثني يف اللجان الشعبية واملراكز النسوية لواقع 
الغربية،  الضفة  توزيعها اجلغرايف يف مناطق  اليوم على اختالف  الفلسطينية  املخيمات 
حيث ُأن وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني التي تُعد املسؤول املُباشر عن واقع 
للمخيمات  التي تقدمها  املخيمات ومعيشة ُسكانها،  قد قررت تقليص حجم اخلدمات 
ونوعها يف كل من املجاالت االجتماعية واالقتصادية وقطاع التعليم والصحة، فكان أثر 
ذلك سلبًيا ألنه أدى إلى تدهور الواقع الذي تعيشه املخيمات نتيجة هذا القرار وتداعياته 
واللجنة  النسوي  املركز  بني  اإلجماع  سبب  كان  هنا  ومن  باملُخيم،  اخلاص  احليز  على 

الشعبية على واقع املخيمات54.

3.1 اخلدمات الصحية

املخيم  املبحوثني يف سؤال مفتوح عمن املسؤول عن تقدمي خدمة الصحة يف  مت سؤال 
وجاءت اإلجابات على النحو اآلتي: 97.3% حتدثوا عن وكالة الغوث وتشغيل الالجئني 
عن  حتدثوا  املسح  يف  مشاركني   5(  %2.7 الصحية،  للخدمات  كمقدم  الفلسطينيني 

مؤسسات أخرى، 7 أفادوا بأن ليس هناك من يقدم خدمات صحية يف املخيم(.

التي مت  العشرة  املخيمات  النسوي يف  واملركز  الشعبية  اللجان  20 مقابلة معمقة مع عضو من أعضاء كل من  إجراء  54. مت 
استهدافها، أي بواقع مقابلتني يف كل مخيم.
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واملعدات  الصحية يف مجال األجهزة  أن اخلدمات  املبحوثني  الالجئني  ثلث  يرى حوالي 
وتوفر األدوية والعيادات املتخصصة غير مقبولة على اإلطالق، حيث تراوحت النسبة ما 
بني 29.8 و35.6%، وهذا يدلل على أن البنية الصحية يف املخيمات تعاني من مشكلة 
لتشخيص  ووجودها  العيادات  جودة  يف  إشكالية  هناك  أن  فواضح  وأساسية،  جوهرية 
جميع احلاالت املرضية، وحتى داخل العيادات املوجودة فإنه ال يوجد فيها أجهزة ومعدات 
مثل األشعة والفحوصات؛ ما يعني حرمان الالجئ من احلصول على اخلدمات الطبية يف 
جتاوز احلاالت املرضية التي يعاني منها، إضافة إلى ذلك عدم توفر األدوية الضرورية 
وهي ما صنف بغير مقبول على اإلطالق، يعني أن الالجئ ال يحرم من التشخيص فقط 

إمنا من األدوية أيًضا التي تعاجله.

فأكد  املخيمات  يف  املوجودة  العيادات  يف  املتوفرة  الطبية  الكوادر  عدد  حيث  من  أما 
تساؤاًل  يطرح  هذا  ولكن  األكبر،  النسبة  وهي   %34.7 بنسبة  رضاهم  عن  املستطلعون 
عن إمكانية عمل الكوادر يف ظل غياب بنية حتتية صحية تساعده يف عملية التشخص 

والعالج، باإلضافة إلى عدم توفر األدوية بالشكل املطلوب.

»جيد«  بتقييم  التي حظيت  والطفولة  األمومة  رعاية  يتعلق مبراكز  فيما  كان  واالستثناء 
و«جيد جداً« بنسبة تقارب 54%، وهذا يدلل على وجود اهتمام يف هذه املراكز من حيث 
اخلدمات الصحية. وهنا يأتي التساؤل ملاذا ال يتم العمل على حتسني اخلدمات الصحية 

بشكل عام لتصل إلى املستوى نفسه الذي وصلت إليه مراكز رعاية األمومة والطفولة.

كشفت نتائج املسح من ناحية مناطقية أن منطقة اجلنوب يظهر فيها مستوى الرضى عند 
الالجئني منخفًضا مقارنة بالشمال والوسط، وخاصة يف مجال األجهزة وتوفر العيادات 
وتوفر األدوية، وهذا يدلل على أن مستوى اخلدمات الصحية يف الشمال والوسط أفضل 
من اخلدمات الصحية املقدمة يف اجلنوب. أما من ناحية جندرية فواضح أن مستوى عدم 
الرضى تزداد عند الذكور عند مقارنتها مع اإلناث، على الرغم من أن الفوارق ما بينهم 

متقاربة تصل بحد أقصى 7%. أما على مستوى الفئات العمرية فال يوجد فيما بينهم.
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جدول يوضح تقييم الالجئني للخدمات الصحية املقدمة داخل املخيم

األجهزة التقييم
واملعدات 
الطبية

ساعات 
العمل 

يف املركز 
الصحي

توفر 
العيادات 

املتخصصة

الكوادر 
الطبية 
املتوفرة

توفر مراكز 
رعاية 

األمومة 
والطفولة

توفر 
األدوية 
الضرورية

9.6%20.9%10.4%10.7%21.1%14.9%جيد جداً
11.8%32.7%34.7%16.4%41.3%22.0%جيد

18.9%17.3%21.8%20.7%18.0%18.7%مقبولة
غير 

مقبولة 
نوعا ما

%10.0%8.4%17.3%12.0%5.1%22.3

غير 
مقبولة 
على 

اإلطالق

%31.6%8.9%29.8%17.3%13.6%35.6

1.8%10.4%3.8%5.1%2.2%2.9%ال أعلم

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%املجموع

الوضع الصحي املتردي يف املخيمات دفع املبحوثني يف اللجان الشعبية واملراكز النسوية 
إلى توحيد رؤيتهم يف ما يخص قطاع الصحة، إذ وصفوا الوضع الصحي يف املخيمات بأنه 
يعاني نقًصا يف الكادر الطبي،  فالطبيب املشرف على مرضى املخيم ال يستطيع العمل 
من  جًدا  محددة  أنواع  وجود  إلى  باإلضافة  املرتفعة،  املخيم  أعداد سكان  بسبب  بكفاءة 
وكالة  تقليص  متوافرة، وساهم  املزمنة غير  األمراض  أدوية  بينما  األكامول،  مثل  األدوية 
غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني خلدماتها يف هذا القطاع على جعل التحويلة ال تغطي 
السكانية  الكثافة  انتشار األمراض يف املخيمات بسبب  التكاليف كاملة، فضاًل عن  كافة 
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التي أدت إلى بناء املنازل مالصقة لبعضها بعًضا، وانتشار مرض السرطان بفعل املواد 
الكيماوية املستخدمة يف األراضي الزراعية احمليطة باملخيم )مخيم الفارعة(55.

يعاني قطاع الصحة يف مخيم عايدة -بيت حلم بحسب اللجنة الشعبية املبحوثة من عدم 
ما  األونروا. وهذا  بفعل حتجيم عمل  للخدمات احلكومية  والتوجه  تأمني صحي  وجود 
أكدته أيًضا كل من اللجنة الشعبية واملركز النسوي يف مخيم قلنديا- القدس، على أن 
تراجع القطاع الصحي يرتبط بشكل أساسي بقضية تقليص أعمال األونروا وخدماتها، 
إال أنه رغم ذلك يوجد مسؤولية على املؤسسات املوجودة يف املخيم، فحضور تنظيم فتح 
ن من حل بعض القضايا التي يعاني منها املخيم مثل البنية  وتلقي دعم من السلطة مُيَكِّ
املؤسسات  بشكل جزئي يف  الفساد  وبروز  املسؤولية  غياب شعور حتمل  ولكن  التحتية، 

الرسمية للُمخيم يعمل على زيادة تدهور واقع املخيم ومتزيق النسيج االجتماعي.

وتقول اللجنة الشعبية56 املبحوثة يف مخيم األمعري- رام اهلل إن قطاع الصحة يف حالة 
مستشفى  فاتورة  من   %65 التحويلة  تغطي  حيث  حتويالت،  وجود  عدم  بسبب  تراجع 
أعداد  وقلة  األدوية  نقص  إلى  باإلضافة  املخيم،  قدرة  فوق  املتبقية هي  و%35  الهالل، 
الطواقم الطبية، ومن أجل احلصول على الشؤون املجتمعية يجب أن تكون حالة صعبة 
جًدا لكي تأخذ مبلغ 700 شيكل. تتشابه الظروف فيما يتعلق يف قطاع الصحة يف مخيم 
قطاع  أن  إلى  النسوي57  واملركز  الشعبية  اللجنة  من  كل  فأشار  أيًضا؛  نابلس  عسكر- 
وكبار  والضغط  السكري  فمرضى  احملدودة،  واخلدمات  الكوادر  قلة  من  يعاني  الصحة 
السن ال تتوفر لهم األدوية بشكل مستمر، وفيما يخص الفحوصات األخرى واألشعة فهي 

تتم يف مشفى الوكالة يف قلقيلة.

3.2 اخلدمات التعليمية

املخيم  يف  التعليم  خدمة  تقدمي  عن  املسؤول  عن  مفتوح  سؤال  يف  املبحوثني  سؤال  مت 
الالجئني  وكالة غوث وتشغيل  اآلتي: 90.5% حتدثوا عن  النحو  وجاءت اإلجابات على 
وهذا  الغوث  وكالة  مع  احلكومة  أضافوا   %7.3 التعليم،  كمقدم خلدمات  الفلسطينيني 
التاسع،  بعد  ما  أو  الثانوي  التعليم  تقدم  أن احلكومة هي من  البعض  نوه  طبيعي حيث 

55. مت إجراء مقابالت مع كل من اللجنة الشعبية واملركز النسوي يف مخيم الفارعة -طوباس بتاريخ 5-11-2019
56. مت إجراء مقابلة مع اللجنة الشعبية يف مخيم األمعري- رام اهلل بتاريخ 25-9-2019. 

57. مت إجراء مقابالت مع كل من اللجنة الشعبية واملركز النسوي يف مخيم عسكر-نابلس بتاريخ 29-10-2019.
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2.2% )8 مشاركني لم يجيبوا و/أو إجاباتهم غير واضحة، 2 جمعوا وكالة الغوث وتشغيل 
الالجئني الفلسطينيني مع املدارس اخلاصة(.

الصفي،  االكتظاظ  مسألة  السيئ يف  الوضع  على  املستطلعني  من  األكبر  النسبة  أكدت 
إذ عبر 58.9% عن عدم رضاهم عن الكثافة الصفية يف مدارس وكالة الغوث وتشغيل 
قطاع  منها  يعاني  التي  األساسية  املشكلة  أن  على  يدلل  وهذا  الفلسطينيني،  الالجئني 
التعليم يف املخيمات هي ازدياد عدد الطالب وعدم توفر مدارس كافية الستيعاب الطلبة 
كبديل عن سياسة  مدارس جديدة  بناء  إلى  املخيمات حتتاج  أن  فواضح  الالجئني،  من 

تكديس الطلبة، فاألعداد املتزايدة تؤثر على جودة التعليم يف الصفوف. 

إن رضى الالجئني فيما يتعلق يف قطاع التعليم ميكن إرجاعه إلى مستوى جيد للكوادر 
مالعب  ووجود  والتدفئة  التهوية  حيث  من  املدارس  يف  التحتية  البنية  وتوفر  التعليمية 
وساحات للعب والترفيه، أما الرضى األكبر عند سكان املخيمات فال ينبع بتاًتا من وجود 
البينة التحتية اجليدة أو الكوادر إمنا يرجع إلى ظروف نشأة املخيم يف مساحات جغرافية 
صغيرة ومحصورة أدى لوجود املدراس يف داخل املخيمات؛ مما سهل على الطالب الوصول 
إليها، وهذا يرجع إلى عوامل ال تتعلق بجودة التعليم أو االهتمام بهذا القطاع إمنا هي 

موجودة بحكم عوامل جغرافية ال أكثر.
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جدول يوضح تقييم الالجئني للخدمات التعليمية املقدمة داخل املخيم

الكثافة التقييم
الصفية

الكوادر 
التعليمية 

كافية وتشمل 
التخصصات 

املختلفة

توفر مدارس 
لكافة املراحل 

التعليمية 
وسهلة الوصول

البنية 
التحتية يف 

املدارس

ساحات 
للعب

15.8%9.3%33.6%9.6%3.1%جيد جداً

47.2%30.4%27.8%37.3%13.1%جيد

22.3%20.2%19.1%22.2%10.2%مقبولة

غير 
مقبولة 
نوعا ما

%7.3%12.4%9.3%13.1%5.6

غير 
مقبولة 
على 

اإلطالق

%58.9%12.0%9.3%18.7%6.7

2.4%8.2%9%6.4%7.3%ال أعلم

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%املجموع

أكد املبحوثون يف اللجان الشعبية واملراكز النسوية على معاناة قطاع التعليم يف املخيمات، 
حيث يعاني هذا القطاع من تدهور يف مستوى التعليم؛ وذلك بسبب تقليص وكالة الغوث 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني خلدماتها؛ ما أدى إلى اكتظاظ أعداد الطالب يف الشعبة 
الواحدة وجتاوز أعدادهم األربعني واخلمسني، وحاجة املدارس للترميم وباألخص مدارس 
الذكور، وفيما يخص املعلمني واألساتذة فتعاني مدارس املخيم من نقص يف أعدادهم؛ مما 

أثر على طالب املخيم وساهم يف بروز ظاهرة التسرب من املدارس.
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تقليص خدمات  أن  على  اهلل  رام  األمعري-  مخيم  املبحوثة يف  الشعبية  اللجنة  أشارت 
مستوى  فعلى  فيها،  املساعدة  تقدم  كانت  التي  القطاعات  يف  التأثير  إلى  أدى  األونروا 
القطاع التعليمي يوجد يف املخيم مدرستان فقط واحدة للذكور وأخرى لإلناث، مت ترميم 
مدرسة البنات بينما لم تُرمم مدرسة الذكور، ويعاني قطاع التعليم من مشكلة االكتظاظ 
الكبير والتسرب والبنية التحتية السيئة. كذلك أكدت اللجنة الشعبية املبحوثة يف مخيم 
عسكر- نابلس على أن قطاع التعليم يعاني من االكتظاظ الكبير وضعف الكادر التعليمي، 
لعدم وجود مكان يقومون فيه  وأثر هذا على سلوك األطفال حيُث أصبحوا عدوانيني، 
املخدرات  نحو  يتجهون  أصبحوا  الذين  للشباب  بالنسبة  األمر  وكذلك  بتفريغ طاقاتهم، 
والسيارات املشطوبة، والتمييز ضدهم ألنهم أوالد مخيم، رغم أن املخيم له حضوره يف 
الفوار يف اخلليل ال يختلف  التعليمي ملخيم  الواقع  انتفاضة شعبية. كما أن  أو  أي ثورة 
عن باقي املخيمات فهو يعاني من اكتظاظ وضغط وهذا ما أكدته كل من اللجنة الشعبية 

واملركز النسوي58.

3.3 اخلدمات االجتماعية

مت سؤال املبحوثني سؤااًل مفتوًحا عمن املسؤول عن تقدمي اخلدمات االجتماعية يف املخيم. 
الالجئني  وتشغيل  غوث  وكالة  عن  31.3% حتدثوا  اآلتي:  النحو  على  اإلجابات  وجاءت 
الوكالة  مكتب  مثل  محليني  عبر  أو  االجتماعية  الشؤون  خلدمات  كمقدم  الفلسطينيني 
تقدم هذه اخلدمة  التي  الشعبية هي  اللجنة  أن  اعتبر %30.9  بينما  الشعبية،  واللجنة 
من خالل عالقتها مبؤسسات املخيم أو خارجه، بينما اعتبر 33.1% أن هناك مؤسسات 
مختلفة تقدم اخلدمات االجتماعية سواء داخل املخيم أو خارجه، فمن املؤسسات التي 
مت اإلشارة إليها داخل املخيم املركز النسوي ومركز املسنني وذوي االحتياجات، أما خارج 
املخيم فتحدثوا عن وزارة التنمية االجتماعية والتنظيمات املختلفة واألحزاب السياسية. 

58. مت إجراء مقابالت مع كل من اللجنة الشعبية يف مخيم الفوار - نابلس بتاريخ 2019-10-29، واملركز النسوي بتاريخ -31
10-2019
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تشير البيانات إلى افتقار املخيم إلى احلد األدنى من اخلدمات االجتماعية وهذا ما تدل 
عليه إجابة املبحوثني عن اخلدمات االجتماعية حيث تراوحت هذه النسبة ما بني ثلث 
وثلثي املبحوثني، سواء يف مسألة ترميم املنازل أو خدمة األشخاص ذوي اإلعاقة أو توفير 
برامج خاصة لألطفال أو املسنني، باإلضافة إلى الدعم النفسي لألسر. وتصل أقصى 
درجات عدم الرضى إلى األغلبية املطلقة يف مسألة املساعدة يف توظيف سكان املخيم 

حيث وصلت نسبة غير مقبول على اإلطالق إلى %75.8. 

يتعلق بخدمات ذوي  املبحوثة فيما  املناطق  النتائج على وجود االختالفات ما بني  تدلل 
اإلعاقة واملسنني، فواضح أن مناطق اجلنوب ال تتوفر فيها خدمات لهذه الفئات مقارنة 
من  أكثر  تعاني  أنها  فيبدو  الشمال  منطقة  بخصوص  أما  والوسط.  الشمال  مبخيمات 
املناطق األخرى يف الضفة الغربية فيما يتعلق مبسألة توظيف سكان املخيم، حيث وصلت 
نسبة عدم الرضى على اإلطالق إلى 82.5%، أما املخيمات املوجودة يف وسط الضفة 
جميع  يف  والشمال  اجلنوب  مخيمات  باقي  من  أقل  قبولهم  عدم  درجة  فكانت  الغربية 

القضايا املتعلقة باخلدمات االجتماعية.

أما من ناحية جندرية فيالحظ أن نسبة عدم الرضى على اإلطالق يف تقدمي اخلدمات 
االجتماعية كانت أعلى عند الذكور داخل املخيمات، وقد وصلت أعلى الفوارق فيما يخص 

برامج املسنني وتوفير الدعم النفسي لألسر بفارق يتراوح %19. 
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جدول يوضح تقييم الالجئني للخدمات االجتماعية املقدمة داخل املخيم

اترميم التقييم
املنازل

توفير 
خدمات 

لألشخاص 
ذوي اإلعاقة

برامج 
خاصة 
لألطفال

برامج 
خاصة 
باملسنني

توفير برامج 
الدعم النفسي 

لألسر

مساعدة يف 
التوظيف

4%2%3.8%6.0%8.9%9.3%جيد جداً
4.9%9.1%9.6%16.7%18.0%14.0%جيد

7.3%8.9%11.6%17.1%19.6%20.4%مقبولة
غير 

مقبولة 
نوعا ما

%16.4%10.9%7.8%4.7%5.1%6.2

غير 
مقبولة 
على 

اإلطالق

%36.7%29.6%45.8%61.1%66.9%75.8

5.3%8.0%9.3%6.7%13.1%3.1%ال أعلم

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%املجموع

أكد املبحوثون يف اللجان الشعبية واملراكز النسوية على أن الوضع االجتماعي صعب يف 
املخيمات؛ وذلك بسبب الكثافة السكانية يف املخيمات وتوجه البناء بشكل عمودي، وزيادة 
تالصق املباني أدى ذلك إلى انعدام اخلصوصية وشكل هذا دافًعا للبعض لالرحتال من 
املخيم، فضاًل عن املشاكل االجتماعية التي جنمت بني سكان املخيمات، حيث إن التحوالت 
االجتماعي  التواصل  مواقع  واستخدام  التواصل  وسائل  تطور  من  حولهم  جتري  التي 
والضغوط التي يتعرضون لها بفعل التردي االقتصادي أدى إلى نشوب اخلالفات بينهم، 

وتقليل حالة التعاون التي كانت فيما بينهم سابًقا، أما على مستوى النساء فمنهن من
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أكدت اللجنة الشعبية واملركز النسوي59 يف مخيم عايدة – بيت حلم على اآلثار السلبية؛ 
فالواقع االقتصادي للُمخيم الذي يتسم بازدياد ظاهرة الفقر نتيجة ارتفاع معدالت البطالة 
إلى 40% أدى إلى بروز مشاكل يف النسيج االجتماعي فالعالقات بني الشباب قد قلت 
ولم تعد مثلما كانت، وبرزت ظاهرة املُخدرات، وارتفعت نسب الطالق، وال يوجد من يهتم 
بكبار السن يف املخيم، أما النساء فهي تُعاني من العنف األُسري والقيود املفروضة عليها 
بُحكم العادات والتقاليد، وفيما يخص األطفال فإن مساحة حركتهم ونشاطهم محدودة 
لعدم توافر األمان بسبب اقتحامات اجليش يف أي حلظة، وقد عمل تقليص دور األونروا 

يف التأثير على واقعهم التعليمي فأصبحوا يتسربون من املدراس.

 - اجللزون  مخيم  يف  النسوي60  واملركز  الشعبية  اللجنة  بحسب  االجتماعي  الواقع  أما 
فيه فهي معروفة ومتتاز  بوجود جلنة اإلصالح  يتمتع  املخيم  أن  إلى  فأشاروا  رام اهلل، 
بالتنظيم العالي حلل اخلالفات واملشاكل، ويوجد تكافل اجتماعي واهتمام بعملية ترميم 
على  من حتديات  يعاني  املُخيم  أن  إال  احمُلتاجة،  لأُلسر  الغذائية  املواد  وتوفير  البيوت 
األطفال  فئة  على  بدورها  أثرت  التي  احملدودة،  واملساحة  السكاني  االكتظاظ  مستوى 
فجعلت حركتهم ونشاطهم محدوًدا يف اللعب واللهو وحصر اخلدمات املقدمة لهم على 
فترة الصيف، بينما تعاني النساء من العنف اللفظي واجلسدي من األسرة والبطالة إذ 
يوجد 80% من النساء عاطالت عن العمل. وترى اللجنة الشعبية أن كبار السن يهملهم 
يختلف مخيم  وال  املسنني.  دور جمعية  تفعيل  على  النسوي  املركز  يعمل  بينما  أبناؤهم، 
العروب- اخلليل عن املخيمات التي مت احلديث عنها يف واقعه االجتماعي؛ فهو يشترك 
معها مبحدودية املساحة والبناء واالكتظاظ السكاني؛ ما أدى إلى تالصق البيوت وخلق 

حاالت غير صحية بحسب اللجنة الشعبية واملركز النسوي يف املخيم.

59. مت إجراء مقابالت مع كل من اللجنة الشعبية يف مخيم عايدة -بيت حلم بتاريخ 2019-10-17، واملركز النسوي بتاريخ -18
 .10-2019

60. مت إجراء مقابالت مع كل من اللجنة الشعبية واملركز النسوي يف مخيم اجللزون- رام اهلل بتاريخ 22-10-2019.

وعيهن،  وزيادة  للتعليم  ومنهن من اجتهن  الذكورية،  والهيمنة  األسرى  العنف  من  يعانني 
فأصبحن يعانني من البطالة مثل الذكور.
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3.4 القروض

دفعت األوضاع االقتصادية واملعيشية الصعبة الالجئني الفلسطينيني إلى االقتراض من 
الذين حصلوا على قروض وصلت  الالجئني  نسبة  ذلك  ويدلل على  مؤسسات مختلفة، 
إلى حوالي ثلث الالجئني، وعلى الرغم من جلوء سكان املخيمات إلى االقتراض إال أنه 
واضح أن هذه القروض لم حتل إشكالياتهم االقتصادية بشكل جذري، حيث واجه %50.4 
مشكلة يف تسديد القروض، وهذا أدى إلى حدوث مشاكل أسرية عنَد ما يقارب %36.4 
سداد  يف  يساعدهم  آخر  أفق  أي  وانسداد  القروض  تسديد  يف  والتعثر  الالجئني.  من 
القروض؛ األمر الذي دفع األسرة إلى استدانة حلل مشكلة تراكم الديون، فقد اضطر 

70.1% من الالجئني املقترضني لالستدانة.

الرسم البياني أدناه يوضح نسبة املبحوثني الذين حصلوا على قرض
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نسبة االقتراض صاحبة نسبة عالية من املتعثرين يف سداد القروض كما هو موضح يف الرسم البياني أدناه:

واجلدير ذكره أن األغلبية بنسبة 52.8% قد حصلوا على القروض من البنوك، واجلهة 
الالجئني  وتشغيل  غوث  وكالة  من  كانت  قرض  على  الالجئ  منها  حصل  التي  األقل 

الفلسطينيني، كما هو موضح يف الرسم البياني أدناه:

رؤية  مع  اتفق  االقتصادي  للوضع  النسوية  واملراكز  الشعبية  اللجان  املبحوثني يف  تقييم 
املبحوثني من الالجئني، حيث اعتبروا أن املخيمات تعاني من واقع اقتصادي سيئ؛ وذلك 
لصعوبة تأسيس املشروع اخلاص بهم؛ لعدم توافر مساحة كافية يف املخيم ميكن اقتطاعها 
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لتنفيذ مشروع، وقد أدى ارتفاع نسبة البطالة بسبب عدم إيجاد وظائف يف املساهمة بخلق 
واقع اقتصادي سيئ؛ مما دفع سكان بعض املخيمات إلى اللجوء إلى القروض من البنوك، 
الواقع بخلق حالة من اإلحباط لدى الشباب واليأس بسبب كونهم الجئني  وساهم هذا 

ومحكومني بالعيش داخل املخيم الذي ال يوجد مجال للتوسع فيه لتحسني الظروف.

الوضع  من  يعاني  املخيم  أن  إلى  القدس  قلنديا-  مخيم  يف  الشعبية61  اللجنة  أشارت 
االقتصادي املتدني بسبب عدم وجود وظائف وارتفاع نسبة البطالة بني الشباب إلى جلوء 
سكان املُخيم إلى القروض من خالل البنوك ومؤسسة فاتن من أجل تلبية حاجات أسرهم، 
االجتماعي  السياق  على  الوضع  هذا  أثر  وقد  واإلدمان،  املُخدرات  إلى  الشباب  وجلوء 
وانعدام  السكاني«،  »االكتظاظ  بلورة ظاهرة  إلى  أدى  ما  السكان؛  بارتفاع عدد  املرتبط 
اخلصوصية، وعدم وجود نشاط اجتماعي يجمع بني املُسنني؛ ما يجعلهم يبقون يف بيوتهم 
طيلة الوقت، أما األطفال فقد انعكس ذلك عليهم بشكل سيئ؛ فهم يعانون من الضغط 
بعضهم  بني  التنمر  ظاهرة  فنشطت  بها،  يلهون  مساحات  وجود  عدم  بسبب  النفسي 
فعدد  التعليم،  تقدمي خدمة  الغوث يف  وكالة  دور  تقليص  بسبب  املدارس  من  والتسرب 
املُعلمني غير كاٍف وبيئة املدرسة غير مريحة، باإلضافة إلى عدم وجود مدارس حتوي 
األسري  العنف  من  فيعانني  النساء  أما  التاسع،  للصف  يوجد  فقط  الثانوية،  الصفوف 
املسكوت عنه وظاهرة الزواج املبكر ولكن بشكل محدود. كذلك األمر فيما يتعلق بواقع 
مخيم اجللزون – رام اهلل االقتصادي فهو ميتاز بحسب وصف اللجنة الشعبية بالبساطة 
حيث ينحصر على الدكاكني الصغيرة، وتوجد ظاهرة الفقر ولكنها ليست منتشرة عند 

اجلميع. 

3.5 عدالة توزيع اخلدمات وأثر التقليصات

يتعلق  فيما  جوهرية  مشكلة  وجود  على  الالجئني  بني  إجماع  وجود  إلى  البيانات  تشير 
أكدت  حيث  املخيم،  داخل  املقدمة  املختلفة  اخلدمات  إلى  والوصول  احلصول  بعدالة 
الغالبية املطلقة على غياب العدالة يف التوزيع، بينما أشارت قلة قليلة نسبتهم 11.6% إلى 

وجود عدالة يف التوزيع. 

61. مت إجراء مقابلة مع اللجنة الشعبية يف مخيم قلنديا- القدس بتاريخ 26-10-2019.
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اخلدمات  على  واحلصول  الوصول  يف  عدالة  وجود  حول  املبحوثني  تقييم  يوضح  أدناه  البياني  الرسم 

املختلفة داخل املخيمات املبحوثة.

لوكالة غوث  املقدم  الدعم  تقليص  تأثير  للشك يف  الالجئني بشكل ال يدع مجاالً  يجمع 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني على تراجع اخلدمات املقدمة لالجئ وبالتالي تأثير ذلك 
اخلدمات  تقدم  التي  هي  الغوث  وكالة  أن  مرده  وهذا  الكرمية  احلياة  توفير سبل  على 
األساسية من صحة وتعليم لالجئ، وبالتالي أي تقليص يف الدعم سينعكس بشكل مباشر 

على اخلدمات وخاصة التي تتعلق باالحتياجات األساسية للفرد.

لذا عبر الالجئ عن العالقة الطردية بني تقليصات دعم وكالة غوث وتشغيل الالجئني 
الفلسطينيني وبني توفير احلياة الكرمية، وذلك من خالل إجابتهم بنسبة 82% على وجود 
هذه العالقة. فمن الناحية اجلندرية ال يوجد فروق يف تأييد وجود عالقة ترابطية بني 
التقليصات واحلياة الكرمية. أما من ناحية مناطقية فهناك اختالف بينهم، فالواضح أن 
منطقة اجلنوب كانت أكثر تأثراً حيث وصلت نسبة إجابتهم على العالقة الطردية %91.5 

بينما يف منطقة الوسط فكانت النسبة %72.6.

تقاربت النسب بني الفئات العمرية ما بني )55-30( حول رؤيتهم عن العالقة الطردية 
ما بني تقليصات وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني واحلياة الكرمية، حيث بلغت 
للعالقة  تقديرهم  فكان  تتراوح بني )18-29(  التي  األعمار  أما  النسبة مبعدل %86.5، 
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بني  مقارنة  األكبر جتري  العمرية  الفئة  أن  على  يدلل  وهذا   ،%71.9 بنسبة  الترابطية 
فترات سابقة كان فيها دعم للوكالة أكثر مما كان يساهم يف وجود حياة أفضل وكرمية 

لالجئ. 

واملشكلة يف اخلدمات املقدمة ال تقتصر فقط على تراجعها وإمنا يف إشكالية جوهرية 
تزيد من اآلثار السلبية التي تنعكس على حياة الالجئ، وهذه املشكلة تتمثل من وجهة نظر 
سكان املخيمات بعدم وجود عدالة يف احلصول على هذه اخلدمات وما يدلل على ذلك 

النسبة العالية من آراء الالجئني حول غياب العدالة بنسبة %88.4. 

الغوث وتشغيل  وكالة  آثار تقليصات  املبحوثني حول  الالجئني  أدناه نسبة تقييم  البياني  الرسم  يوضح 

الالجئني الفلسطينيني على حياتهم الكرمية.

3.6 خدمات البنية التحتية

هناك توافق على سوء وضع البنية التحتية، حيث تظهر حالة عدم الرضى على معظم 
اخلدمات املقدمة باستثناء الكهرباء لتوفرها باإلضافة جلودة املياه وجمع النفايات، حيث 
الصرف  شبكة  اعتبرت  بينما  الالجئ،  نظر  وجهة  من  جيدة  اخلدمات  هذه  اعتبار  مت 
الصحي ما بني مقبولة وجيدة، وهناك عدم رضى عن الطرق واألرصفة وتوفير إضاءة 

كافية لشوارع املخيمات ومالعب وحدائق عامة، وكانت النسبة األعلى يف عدم الرضى
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الطرق التقييم
واألرصفة

توفر 
اإلضاءة 

يف 
الشوارع

شبكة 
الصرف 
الصحي

توفر 
الكهرباء 
بشكل دائم

جودة
 املياه

جمع 
النفايات

مالعب 
عامة

حدائق 
عامة

7%3.3%11.6%15.6%18.2%5.8%3.3%3.1%جيد جًدا

5.1%13.1%44.2%47.1%43.6%29.1%21.6%14.7%جيد

6.0%9.8%18.9%14.2%13.8%30.2%15.6%24.7%مقبولة

غير 
مقبولة 
نوعا ما

%10.9%17.6%10.9%9.6%12.0%8.9%6.2%3.8

غير 
مقبولة 
على 

اإلطالق

%46.7%41.6%23.3%14.9%10.4%16.4%65.9%83.7

7%1.6%----7%--7%4%--ال أعلم

100%100%100%100%100%100%100%100%املجموع

املساحات  لصغر  بذلك  السبب  ويرجع  عامة  وحدائق  وجود مالعب  بعدم  تتعلق  املطلق 
املقام عليها املخيمات. إذا كان عدم الرضى هنا يرجع إلى املساحة احملصورة للمخيمات 

فال ميكن إيجاد أي تبرير لسوء اخلدمات املتعلقة بالبنية التحتية يف املجاالت األخرى.

جدول يوضح تقييم الالجئني للبنية التحتية
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التحتية  البينة  أن  على  النسوية  واملراكز  الشعبية  اللجان  من  كل  يف  املبحوثون  أجمع 
للمخيمات تعاني من إشكاليات عديدة تتمثل بشبكة املياه والصرف الصحي والكهرباء، 
وتعبيد الطرق، ووضع اإلنارة يف الشوارع. وأكدوا أيًضا على أن أغلب املخيمات تواجه 
إشكاليات بسوء البنية التحتية وتضررها، وتلوث مياه الشرب بسبب اختالطها بشبكات 

الصرف الصحي.

أشارت اللجنة الشعبية يف مخيم عايدة -بيت حلم إلى أن قطاع البنية التحتية تظهر فيه 
مشاكل ُمبرزة حقيقة الفجوة بني دور املؤسسات وما يجري على أرض املخيم، فشبكة املياه 
لم جتدد منذ 45 عاًما وتأتي املياه 6 ساعات فقط، وأكد املركز النسوي يف املخيم على 
أن شبكة الصرف الصحي لم يتم معاجلتها إلى اآلن، وشبكة الكهرباء تعاني من الضغط 

ما يؤدي إلى كثرة انقطاعها.

بينما أشار املركز النسوي يف مخيم قلنديا- القدس إلى أن البنية التحتية للمخيم ُمتردية 
فال يوجد طرق وأرصفة جيدة، وال يوجد إنارة، وشبكات الصرف الصحي وضعها سيئ، 
رغم أن هدف اللجنة الشعبية كمؤسسة رسمية من وجودها يف املخيم العمل األساسي 
على البنية التحتية، فكون البنية التحتية للمخيم تعاني من مشاكل، فإن سبب هذه املشاكل 
يُعيدنا إلى مسار اللجنة وسلوكهاـ فهذه األوضاع املتكشفة تعرض ما هو وراء هذا الواقع 
االجتماعي واالقتصادي السيئ الذي تُعاني منه بشكل مباشر فئتا األطفال والشباب. أما 
اللجنة الشعبية يف مخيم اجللزون- رام اهلل فقد أشارت فيما يخص واقع البنية التحتية 
فهي جيدة جًدا مقارنة مبخيم عايدة وقلنديا، فالشارع مت تزفيته والكهرباء واملاء واإلنارة 

متوفرات بحالة جيدة.

مشكلة  من  تعاني  إنها  الشعبية  اللجنة  فتقول  نابلس  عسكر-  ملخيم  التحتية  البنية  أما 
النفايات بسبب تقليص الوكالة عدد عمال النظافة، واإلضاءة غير موجودة يف كل أماكن 
املخيم، ويوجد مشكلة يف تعبيد الطرق واملواصالت بسبب موقع املخيم اجلغرايف البعيد 
فترفض سيارات األجرة الوصول إليه، ومما يزيد الضغط على البنية التحتية هو الواقع 
االجتماعي الذي يعاني من الكثافة السكانية ومحدودية مساحة االنتشار والبناء، وتراجع 
مبلغ  يقوم بصرف  آلي  إلى صراف  االجتماعية وحتولها من معني حقيقي  الشؤون  دور 
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120 دوالر لألفراد كل ثالثة شهور، إال أنه رغم ذلك فقد عمل السكان يف املخيم على 
حل مشاكلهم وتوفير احلماية واألمن لهم، واهتمام املركز النسوي ومؤسسة الزهراء بكبار 

السن، أما ذوو اإلعاقة فاالهتمام بهم قليل جًدا. 
واملركز  الشعبية  اللجنة  من  كل  بحسب  بالطة-نابلس  مخيم  يف  التحتية  البنية  وتعاني 
تلوث  إلى  باإلضافة  لتعبيدها،  إعادة  وهنالك محاوالت  الطرق،  النسوي من مشاكل يف 
مياه الشرب وحدوث حاالت التسمم واألمراض وانتشار السرطان، ويتم العمل مع بلدية 
نابلس من أجل توفير اإلضاءة للطرق. إن ما مت احلديث عنه حول واقع املخيم ال ميكن 
عزله عن سياقه السياسي، حيث يوجد تدخل للسلطة يف املخيم من خالل دعم اللجنة 
الشعبية، ويوجد دور حلركة فتح والتنظيم داخل املخيم، ويؤكد أهل املخيم على حقهم يف 
العودة، واشتراكهم يف الهم اجلمعي بسبب سياسات االحتالل املتمثلة باالعتقال واألسرى 
والشهداء، وعدم وجود عالقة جيدة للمخيم مع السلطة بسبب وجود أسلحة اخلارجني 
عن القانون »وفق تعبير املركز النسوي واللجنة الشعبية«؛ لذلك تسعى السلطة إلى تعزيز 
إسرائيل  إلغاء  ومنع  األونروا  على  احلفاظ  إلى  املخيم  أهل  ويسعى  املخيم،  يف  األمن 

واملجتمع الدولي لها.

4. احملور الثالث: التمثيل الشبابي والنسائي يف املخيمات

لقد أكد -حوالي- ثلث املبحوثني على وجود متثيل نسائي يف هيئات املؤسسات املختلفة 
داخل مخيمات الضفة الغربية، بينما أيدت نسبة وصلت إلى  26.9% وجود متثيل نسبي 
للنساء حلد ما، وهذا يدلل على أن الالجئني مقتنعني نوعاً ما أن هناك متثياًل للنساء، 
أعلى  النسبة  الشبابي كانت  التمثيل  ليسوا فئة مهمشة، ولكن عند مقارنتها مع  وبأنهم 
حيث إن 46.9% كانت تعتبر أن هناك متثياًل للشباب يف هيئات املؤسسات املختلفة، بينما 
اعتبر 19.1% أن هناك تأييداً حلد ما، ويتضح من ذلك أن الالجئني يعتقدون أن نسبة 
متثيل الشباب هي األعلى مقارنة بالنساء، وهذا األمر ينطبق أيًضا عند مقارنة املساحات 
الشباب يف  نسبة مساحة  فكانت  رأيهم،  التعبير عن  والنساء يف  الشباب  أمام  املفتوحة 
التعبير عن أنفسهم أعلى بكثير من النسبة التي ترى أن هناك مساحة مفتوحة أمام النساء 
يف التعبير عن رأيهن، حيث أيد 51.1% أن هناك متثياًل للشباب، بينما اعتبر 32.9% أن 
هناك مساحات مفتوحة أمام النساء، وكانت نسبة املعارضني بوجود مساحة للتعبير عن 

الرأي عند النساء %46.
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داخل  املختلفة  املؤسسات  هيئات  يف  والنساء  الشباب  من  كل  متثيل  نسبة  أدناه  البياني  الرسم  يوضح 

املخيمات املبحوثة:

كشفت نتائج الدراسة عن وجود اختالف بني تقييم الذكور واإلناث فيما يخص مسألة 
كان  حيث  الرأي،  عن  للتعبير  مساحات  ووجود  املؤسسات  هيئات  يف  النسائي  التمثيل 
التنفيذية  الناحية  من  املخيمات  يف  النساء  وضعية  حول  الذكور  لدى  اإليجابي  التقييم 
وحرية التعبير أعلى من رأي اإلناث بنسبة تتراوح بني 7 - 13 %. أما عند املقارنة بني 
الفئات العمرية من حيث تأييدها ومعارضتها ملسألة وجود حرية للنساء يف التعبير عن 
من   )18-29( ما بني  العمرية  الفئة  أن  املختلفة، جند  املؤسسات  لهن يف  رأيهن ومتثيل 
هذه املساحات أضيق عند مقارنها بالفئة العمرية )45 - 55(. وهذا األمر ينطبق أيًضا 
عند احلديث عن التمثيل الشبابي ووجود مساحات للتعبير عن الرأي، حيث يشعر اجليل 
الشبابي أن املساحات املتروكة للشباب ومتثيلهم هي أقل مما اعتبره جيل )45 - 55(، 
وهنا يتضح أن الفئة الشبابية تطمح إلى وجود متثيل شبابي ونسائي يف هيئات اللجان 

املختلفة بشكل أكبر؛ ما يدلل عن غياب الرضى يف هذه املسائل.

حيث  املناطق،  يف  املستطلعة  العمرية  الفئات  بني  ما  فروقات  وجود  إلى  النتائج  تشير 
تظهر أن نسبة التمثيل النسائي تنخفض يف منطقة الوسط واجلنوب مقارنة بالشمال يف 
مخيمات الضفة الغربية. إال أن نسبة التمثيل النسائي العالية يف الشمال ال تعني بالنسبة 
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لسكان مخيمات الشمال أن هناك مساحات مفتوحة أمام النساء للتعبير عن رأيهن، حيث 
عارضت ما نسبته 49.7% مسألة وجود حرية التعبير عن الرأي للنساء.

5. احملور الرابع: األولويات من وجهة نظر سكان املخيمات

اعتبار  إلى  دفعهم  اخلدمات؛ مما  من  العديد  إلى  يفتقرون  املخيمات  سكان  أن  واضح 
كل املجاالت مهمة وبحاجة إلى تطويرها على مختلف األصعدة من بنى حتتية وخدمات 
صحية وتعليمية ودعم نفسي، ما يدلل على ذلك تأييدهم لتطوير جميع القطاعات بنسبة 
تتراوح ما بني 88.4% - 98.9%، ويتضح من ذلك وجود تقارب يف النسب بشكل كبير 
إال أن النسبة األكبر قد أعطيت لبرامج دعم األسر الفقيرة. وهذا يدلل على أن احلاجة 

األساسية هي دعم الفئة األكثر تهميًشا يف املخيم وهي األسر الفقيرة.

تطوير  موضوع  وخاصة  التحتية  البنية  قضايا  كبيًرا يف  اهتماًما  املبحوثني  نتائج  تظهر 
النفايات وجمعها فهي قضية أساسية يف قضايا البنية التحتية واخلدماتية، وحتتاج إلى 

تدخالت لعالجها. 

قضايا 
بنية حتتية 
وخدماتية

متوسطة مهمة
األهمية

املجموعال أعلمغير مهمة

تطوير شبكة 
الصرف 
الصحي

%92.4%4.2%3.1%2%100.0

تنظيم شبكة 
الكهرباء

%92.9%4.7%2.2%2%100.0

تطوير 
خدمات 
جمع 

النفايات

%95.3%3.3%1.3--%100.0
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هناك افتقار كبير خلدمات تطوير العيادات الصحية وتوفير خدمات إرشادية ودعم نفسي 
يف املخيمات حيث عبر املبحوثون عن عدم رضاهم عن توفر هذه اخلدمات يف املخيمات. 

ولذا اعتبرت من األولويات التي يجب العمل عليها.

متوسطة مهمةقضايا صحية
األهمية

املجموعال أعلمغير مهمة

تطوير العيادات 
الصحية 

التخصصية

%93.6%4.0%2.2%2%100.0

تطوير خدمات 
األمومة 
والطفولة

%89.8%6.7%2.2%1.3%100.0

توفير خدمات 
إرشاد ودعم 

نفسي

%92.4%4.9%2.7__%100.0

الوضع االجتماعي يف املخيم صعب جًدا ويشمل قطاعات مختلفة حتتاج إلى تدخالت 
كبيرة وحثيثة إلصالحها، وقد عبر املبحوثون عن احلاجة إلى وجود خدمات اجتماعية 
نوعية يف املخيم؛ ولذا كانت نتائج املبحوثني فيما يتعلق بأولويات القضايا االجتماعية ما 

بني 91.3% - 98.9%، وهي نسبة عالية جًدا.
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قضايا اجتماعية 
ومتثيلية

متوسطة مهمة
األهمية

املجموعال أعلمغير مهمة

توفير خدمات 
دعم لألطفال 
الذين يواجهون 
صعوبات تعلم

%98.0%1.6%2%2%100.0

برامج وقائية 
وتوعوية حول 
العنف األسري 

واملخدرات 
واإلدمان

%96.4%1.8%1.8%1.8%100.0

برامج دعم األسر 
الفقيرة

%98.9%4%7__%100.0

ترميم بيت 
األسرة وتأهيله

%96.7%2.4%7%2%100.0

توفير مساحات 
آمنة

%98.2%1.6%2__%100.0

تطوير نظام 
شكاوى خاصة 
من قبل اللجنة 

الشعبية

%91.3%2.4%4.9%1.3100.0
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التعليم يف املخيم وخاصة فيما يتعلق بتوفير  يؤكد املبحوثون على ضرورة تطوير قطاع 
هذه  املبحوثون  اعتبر  لذا  املدارس؛  لطالب  تعليمية  وتقوية  دعم  وبرامج  صفية  غرف 

القضايا ذات أولوية معبرين عن ذلك بالنتائج اآلتية:

قضايا 
تعليمية

متوسطة مهمة
األهمية

املجموعال أعلمغير مهمة

توفير غرف 
صفية 

إضافية يف 
املدارس

%88.4%4.2%6.4%9%100.0

توفير برامج 
دعم وتقوية 

تعليمية 
لطلبة 
املدارس

%95.6%3.1%1.3__%100.0
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يوضح اجلدول أدناه: تقييم الالجئني لألولويات واالحتياجات كل منها على حدة بدرجة مهمة

 

بناء على ما تشير إليه النتائج فإن التداخل يف الطرف و/أو األطراف املقدمة خلدمات 
الشؤون االجتماعية تعبر عن العالقة واخلبرة املباشرة، كذلك ترتبط بتقليص وكالة غوث 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني خلدماتها وإبقاء اخلدمات االجتماعية مرتبطة بالقطاعني 
الصحي والتعليمي، أو من خالل تسهيل حياة الناس والتعويض عن اخلدمات االجتماعية 
من خالل سياسة القروض الصغيرة التي أفاد 6% من املشاركني يف املسح بأنهم اتخذوا 
هذه السياسة أي باالقتراض من دائرة التمويل الصغير التابع للوكالة. مع العلم أن من 
أفادوا باللجوء إلى القرض 31% )19.4% منهم من دائرة التمويل الصغير التابع للوكالة(. 
مع العلم أن 17.6% أفادوا بأن حصولهم على القرض يرتبط بدور الشؤون االجتماعية 
يف وكالة الغوث )7% لتحسني األوضاع املعيشية لألسرة، 2.1% ألغراض صحية وشراء 
البناء،  أو  املنزل  )بترميم  األخرى  األسباب  وارتبطت  تعليمية(.  ألغراض   %8.5 أدوية، 

الزواج، تسديد ديون(. 
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6. استخالصات:

• كان تقييم املستطلعني لدور األحزاب واحلركات السياسية سلبًيا، وهذا التقييم شمل 
جميع املؤسسات سواء كانت رسمية وغير رسمية، فواضح أن هذه املؤسسات ال ترتقي إلى 
مستوى احتياجات الالجئ وطموحاته، وخاصة يف ظل التقليصات التي تقوم بها الوكالة؛ 

ما يبرز احلاجة إلى دور فاعل أكثر لتلك املؤسسات.

• كما تظهر النتائج أن هناك خلاًل يف عملية التنسيق بني هذه املؤسسات؛ مما ينعكس 
سلبًيا على تلبية احتياجات الالجئني يف املخيمات.

تلبية  يخص  فيما  املخيمات  سكان  يعانيه  الذي  السيئ  الوضع  على  النتائج  أكدت   •
النتائج إلى وجود خلل يف قطاع  احتياجاتهم األساسية من تعليم وصحة، حيث أشارت 
الصحة من حيث توفر األجهزة واملعدات واألدوية، وهذا يدلل النقص احلاد يف القطاع 
الصحي الذي يحتاج إلى جهود كبيرة لسد تلك الفجوات، وقطاع التعليم الذي يعاني من 
خلل أساسي يتعلق بوجود اكتظاظ يف الصفوف، ويظهر عدم وجود حلول عملية للحد من 

تلك اإلشكالية.

• تقييم املستطلعني لقطاع اخلدمات االجتماعية يظهر أيًضا الوضع الصعب الذي يعشه 
بتعلق  فيما  وخاصة  االجتماعية،  اخلدمات  إلى  املخيمات  تفتقر  حيث  املخيم،  أهالي 
بالفئات املهمشة األقل حًظا من مسنني وأطفال وذوي إعاقة، والوضع يزداد سوًءا فيما 

يتعلق يف تقدمي املساعدة يف قضية حيوية بالنسبة لالجئ وهي إيجاد الوظائف.

• كشفت النتائج عن جوانب قصور متعددة يف البنية التحتية يف املخيم للخدمات األساسية 
املالعب  إلى  باإلضافة  الشوارع  يف  واإلضاءة  والطرق  باألرصفة  يتعلق  فيما  وخاصة 

واحلدائق، يف الوقت الذي عبر فيه املستطلعون عن رضاهم عن اخلدمات األخرى.

• أظهرت البيانات أن الفئة العمرية األكبر كانت تشعر بعمق املشكلة الناجتة عن تقليص 
خدمات الوكالة، وهذا مرده إلى املقارنة التي يجريها الالجئ ما بني الفترات املختلفة التي 
عاشها وشهدت تراجًعا تدريجًيا يف خدمات الوكالة، وهذا يظهر الصورة التشاؤمية التي 
يشعرون بها مقارنة باألجيال التي لم تعاصر فترة االزدهار يف تقدمي اخلدمات من قبل 

الوكالة.
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• أكدت النتائج على الوضع املعيشي الصعب الذي يعيشه الالجئ؛ مما اضطر غالبية 
معاجلة  من  متكنهم  لم  عليها  حصلوا  التي  القروض  وهذه  االقتراض.  إلى  الالجئني 
تعثروا يف  إنهم  منها؛ حيث  فاقمت  بل  منها،  يعانون  التي  املتردية  املعيشية  اإلشكاليات 
إلى االقتراض مرة أخرى، أي أن الالجئ يعيش يف  القروض، وقادهم ذلك  سداد هذه 
دوامة القروض، واألمر لم يتوقف عند هذا احلد حيث خلقت هذه القروض العديد من 

املشاكل األسرية.

• تشير البيانات إلى وجود خلل يف عمل اللجنة الشعبية حيث كان تقييم أكثر من ثلث 
املستطلعني لدور اللجنة بالسلبي.

• أكدت النتائج على أن مستوى التمثيل الشبابي واملساحة املتروكة لهم للتعبير عن آرائهم 
هي أكبر مقارنة من النساء، وقد كشفت النتائج حول مستوى التمثيل والتعبير أن الفئات 
الفئات  من  إيجابية  أقل  بطريقة  لهم  التمثيلي  الوضع  إلى  ينظرون  كانوا  عمًرا  األصغر 
ينخفض يف مخيمات شمال  النسائي  التمثيل  نسبة  أن  يتضح  كما  األكبر سًنا،  العمرية 

الضفة الغربية.

وعديدة  كبيرة  احتياجات  هناك  أن  كشفت  التي  البيانات  تؤيد  السابقة  النتائج  كل   •
املعيشي صعب يف جميع  فالواقع  استثناء،  بدون  القطاعات  الالجئ يف جميع  يحتاجها 
التي  األولويات  ترتيب  الالجئ حول  دراستها؛ مما شكل صعوبة عند  التي مت  مخيمات 

يحتاجها يف املخيم، حيث كانت درجات ترتيبهم متقاربة يف جميع القطاعات واألصعدة.

التي  الصورة  النسوية على  واملراكز  الشعبية  اللجان  مع  املعمقة  املقابالت  أكدت  لقد   •
رسمها املبحوثون عن الوضع السيئ يف القطاعات املختلفة يف املخيمات. وعلى الرغم من 
اجلهود التي تبذلها هذه املؤسسات، لكن ال تستطيع أن تسد العجز الكبير يف اخلدمات 

احلياتية اليومية املقدمة لالجئ.

• أشارت مقابالت اللجان الشعبية واملراكز النسوية على وجود صعوبات يواجهونها يف 
تقدمي اخلدمات التي متثلت بعدم توفير الدعم املادي الكايف خلدمة احتياجات املخيم 
وخاصة يف ضوء تقليصات األونروا، وهذا ما تقاطع مع تقييم املبحوثني للخدمات التي 
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تقدمها املؤسسات املذكورة، إضافة إلى عامل آخر لعب دوًرا سلبًيا يف توزيع اخلدمات 
وهو عدم وجود العدالة.

• هناك نسبة عالية من املبحوثني وخاصة النساء منهم فيما يتعلق بعدم إملامهم بالعديد 
من القضايا املتعلقة باخلدمات وأدوار املؤسسات الفاعلة والرسمية داخل املخيم، ويدل 

ذلك على عدم وجود شفافية يف عمل املؤسسات.

7. التوصيات وتدخالت سياساتية 

• الوضع الصعب يف املخيمات يف جميع القطاعات ال ميكن أن يحل بطريقة مجزأة أو 
حلول ترقيعية يف مجال معني دون آخر، بل يستدعي إجراء دراسات معمقة من قبل جميع 
املؤسسات لبحث سبل التدخل العاجل ملساعدة الالجئ على احلصول على احلياة الكرمية 

وهي أقل مستوى من االحتياجات التي أشار إليها عالم االجتماع ماسلو.

االحتياجات  أن  إلى  مشيراً  اإلنسان،  احتياجات  ترتيب  ليوضح  هرمه  يف  ماسلو  جاء 
اإلنسان  ينتقل  وحتقيقها  هرمه  يف  األساسية  القاعدة  هي  ومسكن  مأكل  من  العضوية 
نحو تلبية احتياجاته األخرى، وعليه يتضح من آراء الالجئني يف مخيمات الضفة الغربية 
على أن االحتياجات املادية واألساسية موجودة ولكن بحدها األدنى يف ظل ما يعانوه من 
بطالة وقروض وتقليصات يف خدمات األونروا، ولكن ذلك لم مينع الالجئني من إغفال 
مسائل احلربات والتعبير عن الرأي والتمثيل، وهذه االحتياجات التي أشار لها ماسلو يف 
املستوى الثالث من هرمه والتي عرفها باالحتياجات االجتماعية، ولكن هذه االحتياجات 
غير املادية جاءت بدرجة أقل من االحتياجات املادية واألساسية وهذا ما يشير إليه ماسلو 
صعوبة حتقيق االحتياجات العضوية سيحد من االنتقال إلى الدرجات الثانية من هرمه 
وبالتالي تصبح مسألة التمثيل واحلريات من األمور الثانوية يف ظل الظروف االقتصادية 

واملعيشة الصعبة التي يعاني منها الالجئ الفلسطيني يف مخيمات الضفة الغربية.

• ضرورة وضع رؤية مشتركة للتعامل مع حاجات الالجئني للوصول إلى إطار عمل لبناء 
تدخالت إستراتيجية.
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• ضرورة التشبيك ما بني املؤسسات العاملة وزيادة الشفافية يف عملهم وأدوارهم، كما ال 
بد من تطوير الهياكل املؤسساتية وسياساتها وآلية عملها وطرق تواصلها من أجل حتقيق 

عدالة أكبر يف توزيع اخلدمات.

الضوء على  لتسليط  اإلعالمية  اإلعالم واحلمالت  استخدام وسائل  أيًضا من  بد  • ال 
احتياجات الالجئ، وضرورة إيجاد حلول لإلشكاليات التي يواجهها سكان املخيمات.

• زيادة املوازنات املخصصة للجان الشعبية واملراكز النسوية وتفعيل دورها بشكل أكبر؛ 
كون تلك املؤسسات موجودة يف كل مخيم من مخيمات الضفة الغربية، األمر الذي يتطلب 
زيادة فعاليتها يف العمل مع الالجئني لتكون أكثر استجابة الحتياجاتهم، أي العمل على 
مراكز شبابية  املخيمات من  بقية مؤسسات  تفعيل  إلى  باإلضافة  ما هو موجود،  تقوية 
ونوادي طفل وجمعيات تأهيل املعاقني من خالل تخصيص موازنات لها لتفعيل أو إنشائها 

فبعض هذه املؤسسات غير موجودة يف كل مخيم.

من  يخفف  الذي  األمر  الوظائف؛  على  احلصول  يف  الالجئني  مساعدة  على  العمل   •
معاناتهم اليومية ويساعدهم على تلبية احتياجاتهم دون احلاجة إلى االقتراض أو حتى 
عند االقتراض متكنهم من سداد االقساط دون دخولهم يف دوامة االقتراض. ومن احللول 
املمكنة يف ظل حاجة سكان املخيمات إلى االقتراض تأسيس مشروع إقراض يقوم على 

فكرة القروض الدوارة الصغيرة.

الفلسطينية،  املخيمات  داخل  املختلفة  املؤسسات  يف  والنساء  الشباب  متثيل  زيادة   •
البد من عمل انتخابات بشكل دوري يف كل من اللجان الشعبية واملراكز النسوية وباقي 
املؤسسات العاملة يف املخيم، كما ميكن العمل على وجود كوتا تعكس نسبة النساء والشباب 
املشاركة  أهمية  حول  والنساء  الشباب  بني  الوعي  زيادة  من خالل  وذلك  املخيمات،  يف 

السياسية والتأثير يف صنع القرار وابداء آرائهم من منطلق حرية الرأي والتعبير.
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ملحق رقم )1(: استمارة اخلبراء يف املخيمات

واقع املخيمات الفلسطينية يف الضفة الغربية
أيلول، 2019 

استمارة اخلبراء يف املخيمات

نود إعالمكم أن أساتذة من معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية بصدد تنفيذ مسح 
حول واقع املخيمات الفلسطينية يف وسط الضفة الغربية وشمالها وجنوبها، بهدف رسم 
للتحديات  انعكاًسا  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  التغيرات  أهم  تعكس  صورة 
املختلفة التي تواجه الالجئني الفلسطينيني يف املخيمات املستهدفة. ومن أجل إجناح هذه 
تعبئة هذه  الباحثة يف  مع  التعاون  يُرجى  الفلسطيني،  الالجئ  فيه مصلحة  ملا  الدراسة 

االستمارة ألهمية آرائكم وتوجهاتكم يف حتديد توصيات الدراسة.

يف حالة وجود أية استفسارات لديكن، يرجى االتصال على أرقام معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية

معلومات عامة 

1( اللجنة الشعبية     2( املركز النسوياملؤسسة 

اسم الشخص الذي مت مقابلته 
/ مقابلتها: 

صفته/الوظيفية واالعتبارية  

اسم املخيم:

1( رام اهلل      2( القدس     3( اخلليل    4( بيت حلم    احملافظة:
5( نابلس       6( طوباس

اللجنة الشعبيةاسم املؤسسة:

سنة التأسيس: السنة التي 
تأسس فيها اجلسم )اللجنة 

الشعبية، املركز النسوي(

19
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القسم األول
البنى املؤسساتية يف املخيمات

ما الدور املنوط بعملكم أو دوركم يف املخيم )الهدف الرئيسي الذي تسعون لتحقيقه 
لسكان املخيم؟(

الواقع املؤسساتي يف املخيمات: ما هي املؤسسات أو األجسام الفاعلة داخل املخيم؟

1( أجسام رسمية   
2( أجسام غير رسمية  

ما هي اخلدمات التي تقدمها املؤسسات لسكان املخيم، وما نوع التغيرات التي طرأت 
على أدوارهم مقاربة تاريخية منذ التأسيس لتلك األجسام مع الوضع احلالي )اآلن(:

دائرة شؤون الالجئني-منظمة التحرير الفلسطينية:
وكالة الغوث

املراكز النسوية
املراكز الشبابية
اللجنة الشعبية
جلنة اإلصالح

أي أجسام أخرى:

املعيش  للواقع  دورهم  يرتقي  وهل  املخيمات،  الفاعلة يف  املؤسسات  دور  تقيمون  كيف 
واحتياجات الناس يف املخيمات؟

ما هي التحديات األساسية التي تواجه عمل املؤسسات يف املخيمات؟

أي إضافات حول واقع البنى املؤسساتية:
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القسم الثاني: الواقع االجتماعي يف املخيم

ضمن خبرتكم من األجسام التي تلعب أدواًرا اجتماعية يف املخيم: األجسام الرسمية أم 
غير الرسمية يف املجاالت اآلتية، مع التوضيح: 

حل اخلالفات بني سكان املخيم:

توفير احلماية واألمن والسلم األهلي بني سكان املخيم:

الوقوف على احتياجات األسر الفقيرة:

االهتمام بقضايا املجموعات املجتمعية الهامشية )األطفال، األشخاص ذوي اإلعاقة، 
النساء(

ضمن ما حتدثتم به سابًقا، ما الدور االجتماعي الذي تلعبه مؤسستكم يف املخيم؟

لها،  الرئيسي  املقدم  ومن  املخيم  اآلتية يف  االجتماعية  واقع اخلدمات  تقيمون  كيف 
مع التوضيح، خاصة من حيث سهولة احلصول والوصول إلى تلك اخلدمات: األونروا

اخلدمات الصحية
اخلدمات التعليمية

خدمات الشؤون االجتماعية
مع  مقارنة  احلالية  الفترة  يف  املخيم  بني سكان  االجتماعية  العالقات  تقيمون  كيف 

املاضي؟

برجاء تقدمي وصف مختصر حول واقع املجموعات اآلتية يف املخيم؟

الشباب

األطفال

النساء

األشخاص ذوي اإلعاقة

املسنني
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ما هي أهم التحديات التي تواجه سكان املخيمات يف القضايا االجتماعية؟

نتائج الكثافة السكانية وواقع البيوت املتالصقة، ما هي األبعاد االجتماعية من وجهة 
مع  الواقع  بهذا  تأثًرا  األكثر  املجموعات  هي  ومن  األسر،  على  الواقع  لهذا  نظرك 

التوضيح؟

القسم الثالث: الواقع االقتصادي

كيف  تصف الواقع االقتصادي واملعيشي يف املخيم بشكل عام؟

والقرى  باملدن  مقارنة  مختلًفا  اقتصادًيا  واقًعا  املخيم  يعيش  هل  نظرك:  وجهة  من 
احمليطة به، وكيف؟

ما مصادر العمل الرئيسية التي يعمل بها العاملون والعامالت يف املخيم؟ مع التحليل 
والتفسير؟

لسكان  واالقتصادية  املعيشية  األوضاع  دعم  يف  تساهم  التي  الرئيسية  األجسام  ما 
املخيم، وكيف تتم عملية الدعم؟ 

هل هناك منشآت داخل املخيم تقوم بتشغيل أو توظيف سكان املخيم؟

املؤسسات  عنها)غير  املسئول  ومن  للسكان  واملتاحة  املتوفرة  املنشآت  تلك  أهم  ما هي 
الصحية والتعليمية(؟ 

القسم الرابع: الواقع الثقايف

ما أهم البرامج واألنشطة الثقافية يف املخيم؟

ما األبعاد التي تركز عليها تلك النشاطات؟

من هي الفئات الرئيسية املستهدفة يف تلك األنشطة؟ وملاذا تلك الفئات دون غيرها؟
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القسم اخلامس: الواقع السياسي

ما القضايا السياسية الرئيسية التي تشغل بال سكان املخيمات يف املرحلة احلالية؟ 
وملاذا؟

ما تقييمكن لدور األحزاب واحلركة السياسية الفلسطينية بقضايا الالجئني يف الفترة 
احلالية؟

كيف تقيمون دور السلطة الفلسطينية السياسي يف قضايا املخيمات والالجئني؟

على سكان  الغوث خلدماتها  وكالة  لتقليص  السياسي  األثر  أو  للبعد  رؤيتكم  هو  ما 
املخيم؟ 

ما هو تقييمكم لدور دائرة شؤون الالجئني يف منظمة التحرير الفلسطينية خاصة مع 
التغيرات يف التمثيل اجلديد يف اللجنة التنفيذية؟

القسم السادس: مؤشرات البيئة والبنية التحتية

كيف تقيمون الواقع البيئي والبنية التحتية يف املخيمات؟ مع التوضيح؟

يف  التحتية  البنية  ويف  البيئية  التحديات  أهم  هي  ما  حالًيا،  املعيش  الواقع  ضمن 
املخيم؟ 

كيف تؤثر هذه البيئة والبنية على حياة الناس يف املخيم، ومن الفئات األكثر تضرًرا 
من هذا الواقع؟
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القسم السابع: األولويات يف املرحلة الراهنة، 
ما هي األولويات الرئيسية )الرجاء حتديد أهم ثالث أولويات يف املسارات واملجاالت 

اآلتية(:

املسار االجتماعي

املسار االقتصادي

املسار الثقايف

املسار السياسي

املسار البيئي والبنية التحتية

القسم الثامن: هناك مواقف وقضايا برجاء إبداء الرأي جتاهها ضمن 
واقعك التمثيلي واملؤسسي:

يشعر الالجئ الفلسطيني يف املخيم باإلحباط السياسي؟
1( نعم                     2( ال  

يف املرحلة الراهنة درجة رضى الناس عن واقعهم املعيشي واالقتصادي يف املخيم؟
1( رضى عاٍل جدا   

2( رضى   
3( رضى متوسط   

4( غير راضني   
5( غير راضني على اإلطالق  
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يف املرحلة الراهنة، العالقات االجتماعية التضامنية واحلمائية بني سكان املخيم أقوى 
من أي مرحلة سابقة؟

           1( العبارة صحيحة جًدا 
2( العبارة صحيحة   

3( صحيحة إلى حد ما   
4( غير صحيحة   

5( غير صحيحة على اإلطالق  

هناك صعوبة يف وصول األوالد والبنات إلى مدارسهم بشكل يومي؟

1( العبارة صحيحة جًدا  
2( العبارة صحيحة  

3( صحيحة إلى حد ما  
4( غير صحيحة  

5( غير صحيحة على اإلطالق  

هناك نقص وحتديات باخلدمات الصحية داخل املخيم؟

           1( العبارة صحيحة جًدا
2( العبارة صحيحة  

3( صحيحة إلى حد ما  
4( غير صحيحة  

5( غير صحيحة على اإلطالق  



  67

تتمتع املخيمات مبكانة سياسية مهمة يف املرحلة الراهنة؟

           1( العبارة صحيحة جًدا
2( العبارة صحيحة  

3( صحيحة إلى حد ما  
4( غير صحيحة  

5( غير صحيحة على اإلطالق  

هناك مساحات محدودة جًدا لألطفال ملمارسات هواياتهم ونشاطاتهم الثقافية؟

1( العبارة صحيحة جًدا  
2( العبارة صحيحة  

3( صحيحة إلى حد ما  
4( غير صحيحة  

5( غير صحيحة على اإلطالق  

أي مالحظات إضافية تود إضافتها
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ملحق رقم )2(: استمارة املسح امليداني

v11-450رقم االستمارة

v2 رقم االستمارة يف
)اخللية / املنطقة 

االحصائية(

اكتب الرقم من 
1-22

v3احملافظة

1( طوباس
2( نابلس

3( رام اهلل
4( بيت حلم

5( اخلليل
6( القدس

v4 تاريخ يوم العمل )يوم
- شهر - سنة(

v5 وقت بدء املقابلة
)hh:mm(

البيانات سرية

مسح ميداني متخصص حول الواقع يف املخيمات الفلسطينية

حضرة االخوة واالخوات احملترمني،
تهديكم جامعة بيرزيت - معهد أبو لغد للدراسات الدولية أطيب التحيات، ونود إعالمكم 
أن مجموعة من األساتذة من اجلامعة، بالشراكة مع مؤسسة ريفورم، بصدد تنفيذ مسح 
يستهدف فلسطينيي وفلسطينيات من سكان املخيمات يف الضفة الغربية من عمر )18 - 
55(، حول قضايا ذات صلة تخص واقع الالجئني يف املخيمات. يرجى التعاون مع الباحثة 
الدراسة. لقد مت  وتوجهاتكم يف حتديد توصيات  آرائكم  تعبئة هذه االستمارة ألهمية  يف 
اختيارك وفق نظام عشوائي منتظم، كما أنه ليس هناك ما يدلل على شخصية املستجيب 
لالستمارة فاملعلومات سرية ومحوسبة. مشاركتك يف الدراسة طوعية ولك كامل احلرية يف 

املوافقة أو الرفض.
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Gender           1  2     

–     18

55 ً    

 

 
20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10   9  8  7  6  5  4  3  2  1 

 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1    1 

 2  1  2  1  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2    2 

 2  3  1  2  3  1  2  3  1  2  3  1  2  3  1  2  3  1  2  3    3 

 1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4    4 

 

1 2    Gender    

   Age      

1( 2  (3  (4  (   

 

S1     

 

1 (2  (3  (4  (   

 

S2     

 

1 (2  (3  (4  (   

 

S3     

 

1 (2  (3  (4  (   

 

S4     

 

1 (2  (3  (4  (   

 

S4a     

 

  

5S    

1( 2( 

3( 4 ( ً   5( 6(    

 

 S5_1     

 S5_2     
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 S5_3     

) S5_4     

 S5_5     

 S5_6     

 S5_7     

 

 __________________  S6a   

  

1   .2345

6 

 ) ( S6_1     

 S6_2     

 S6_3     

 S6_4     

 S6_5     

 S6_6     

 __________________  S6B   

  

1   .234    .5 

6 

 S6_7     

 S6_8     
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 S6_9     

 S6_10     

 S6_11     

  

  

 S6C   

  

1   .234    .5

6 

 S6_12     

 S6_13     

 S6_14     

 S6_15     

 S6_16     

 S6_17     

1) 2 9S 

 

 S7     

 

1)(  2(   )  ( 

 

 S8     

 

(                2( ) 1 

 

 S9     

 

(                       2( ) 1 

 

S10     
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14S 

1  .2345

6 

  S14_1     

  S14_2     
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  S14_7     

  S14_8     

15S  

1334 

  S15_1     

  S15_2     

   S15_3     

)(  S15_4     

  S15_5     

S16            :1    2 3)         4     

  S16_1     
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  S16_2     

  S16_3     

  S16_4     

 

2  S21 )1   S17     

2 3

 ... 

)1 

 

  

1) 2  

3 

   S18     

1)

)

 

 

2

)

)

 

  

3) 

(  

4) 

(   

5)________________ 

  

 

 S19     

 

(                       2 S21 ) )1  S20a     

  S20                  :1( 2( 

   S20_1     

    S20_2     

    S20_3     
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